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Sunuş

Hızla ilerleyen teknolojik gelişme insan yaşamını ve çevreyi olumlu ve olumsuz yönlerde etkilemektedir.
Yüzyılın başlangıcında ortaya çıkan tablodaki en büyük olumsuzluk, doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve
yaşamın sürekliliği için gereken ortam ve şartların kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalınmasıdır.
Gelişmenin getirdiği bir yaşam biçimi olarak insanların eylemlerinin büyük bir bölümünü bina içinde
gerçekleşmektedir. Bu nedenle de üretilen bina sayısında hızlı bir artış görülmektedir. Binalar insanlar için
birer iç çevre oluşturmaları bakımından kullanıcıların sağlığını, bir dış çevrede yer almaları nedeniyle de
doğal çevre sistemlerini olumlu ya da olumsuz etkilemeleri açısından sürdürülebilir yaşamın en önemli
unsurlardan birini oluşturmaktadır. Binaların çevreye verdikleri olumsuz etkilerin miktarının azaltılması
için getirilecek çözümlerin sürekliliğini sağlayan araştırmalar “çevre ile tasarım” ilkelerine uygun bina
tasarımının temellerini atmıştır. Günümüzde tasarımda ve planlamada “çevre” nin bir ana karar ölçütü
olarak devreye girmesi zorunluluk haline gelmiştir.
Doğal çevre sistemlerinin hızlı kirlenmesinden dolayı, bir çok canlı için dünya üzerindeki hayat standardı
neredeyse yaşarkalma sınırlarına yaklaşırken, asıl amacın yaşarkalmak değil, yaşanılır çevreler oluşturmak
ve sağlıklı çevrelerde yaşamak olduğu ortaya konulmalıdır. Bu nedenle günümüzde, tasarımda insan
merkezli yaklaşım değişime uğrarken, tüm canlıların bir arada yaşamasının gerekliliği üzerinde kurgulanan
bir söylem gelişmektedir. Bu bağlamda mevcut kaynakların optimum bir şekilde kullanılarak çevreye
verilecek zararı minimum noktalara çekmeyi hedef olarak belirleyen “Çevre ve Tasarım” konuları,
kongrede ele alınarak bu konuda çalışan meslekdaşlarımıza faydalı bilgiler aktarılacağına inanıyorum.
Yıldız Teknik Üniversitesi 100. Yıl Etkinlikleri arasında yer alan olan Çevre - Tasarım Kongresi’nin
organizasyonu ve gerçekleşmesinde emeği geçen YTÜ Rektörlüğü’ne –YTÜ Rektörü Prof.Dr. İsmail
Yüksek, YTÜ Rektör yardımcıları Prof.Dr. Tamer Yılmaz, Prof.Dr. Mehmet Ahlatçıoğlu, Prof.Dr. Yusuf
Ayvaz– YTÜ 100. Yıl Etkinlikleri Rektörlük ve Fakülte Koordinatörlüğü’ne, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Murat Soygeniş’e, kongre ve atölye sponsorlarımıza, kongremizi destekleyen kurumlara, bildiri ile
kongreye katılan tüm meslekdaşlarıma, bilim kurulu üyelerine, oturum başkanlarımıza, kongre
düzenleme kurulu ekibimize; Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Soygeniş, Ar. Gör. Pınar Biket ve
Ar. Gör. Pınar Sağıroğlu’na teşekkürlerimi sunarım.

Doç. Dr. Seda Tönük
Çevre Tasarım Kongresi Koordinatörü

vi

Sunuş

Dünya üzerinde yaşanan çevre sorunları, yaşam çevrelerinin kirlenmesi, daha yaşanabilir çevrelerin
yaratılabilmesi giderek artan bir önemle tüm insanların ve meslek gruplarının gündemini oluşturmaktadır.
Doğal çevrelerin kirlenmesine neden olan felaketler, küresel ısınma ve iklimlerin değişmesi yaşam
alışkanlıklarının değişmesi gerekliliğinin sinyallerini uzun bir süreden beri vermektedir. Günümüzde
konunun boyutu 1970’lerde dünyayı sarsan ve ‘petrol krizi’ olarak bilinen ambargo, ve tüketilebilir enerji
kaynaklarını elde etmeye yönelik savaşlardan çok farklı bir boyuttadır. Dünya nüfusunun hızla artması,
kaynakların hızla tüketimi, atıkların fazlalaşması ve benzer sorunları beraberinde getirmiş, ilgili tüm
alanlardan bilim insanları bu konulara çözüm üretebilmek üzere adeta seferber olmuşlardır.
Yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasında tüm bilim alanları ile birlikte mimarlık disiplininin de önemi
yadsınamaz. Mimarlık eğitimi kentsel ve tek yapı ölçeğinde yaşanabilir çevrelerin yaratılabilmesi,
sürdürülebilir bir dünyanın olması adına öğrencileri donatmak zorundadır. Eğitimimizde istisnasız her
ders, çevre ve tasarım ilişkisine değinmek zorundadır. Mimari tasarım dersleri, malzeme konuları,
araştırma konuları çevre dostu olabilme adına ilgili disiplinlerle işbirliği içinde yürütülmelidir. Eğitim
sisteminin bütünü düşünülerek, çevre bilincinin üniversite eğitiminden çok daha erken başlaması
gerektiği, daha doğrusu artık bebeklikten yaşlılığa bir yaşam şekli olması gerekliliği açıktır. Çevreye duyarlı
olma, dünyayı yaşanabilir kılma ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir çevre aktarma ancak çevre duyarlı
bir yaşam şeklini benimsemekle olabilir. Bu duyarlılık ve yaşam şekli eğitimden, mesleki uygulamalara,
mimarlık alanından gıda alanına, politolojiye, ürün tasarımına uzanmak ve sıklıkla birbirlerine değmek
zorundadırlar.
Bu bilincin oluşmasında önemli katkı sağlayacağına inandığım, Yıldız Teknik Üniversitesi 100. Yıl Etkinliği
olan Çevre - Tasarım Kongresi, bilimsel bildiriler, atölye çalışması ve sergi açılımları ile gerçekleşecek ve
doğal çevre, yapılı çevre ve sosyal çevrenin tasarım ile ilişkisini ele alacaktır. Kongre organizasyondaki
değerli katkılarından dolayı Rektörlüğümüze, organizasyonun gerçekleşmesindeki özverili katkıları için
Kongre Koordinatörü Doç. Dr. Seda Tönük’e, kongreye sponsor olan tüm firmalara, kurumsal destek
veren TMMOB Mimarlar Odası ve birimlerine, Düzenleme Kurulu, Bilimsel Kurul ve Onur Kurulu
üyelerine, tüm katılımcılara ve destek veren herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Murat Soygeniş
YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
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Yapma Çevre Tasarımında İklim Etkeni: Antalya Kaleiçi Evleri Örneği
Meral Yücel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Gül Koçlar Oral, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Gülten Manioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Günümüzde insanın barınma gereksinimini karşılama sonucu ortaya çıkan hızlı yapılaşma, plansız
kentleşme, ekolojik yapının bozulmasına ve enerji kaynaklarının tükenmesine yol açmaktadır. Sağlıklı,
kaliteli yapma çevreler oluştururken sürdürülebilirlik ve çevre bilinci günümüzde tasarım kararlarını
etkileyen en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Yapma çevre tasarlarken sonraki kuşaklara
yaşanabilir bir dünya bırakmak, gün geçtikçe düzeyi ve çeşidi artarak önemli bir sorun olan çevre
kirliliğini önlemek ve sınırlı enerji kaynaklarını olabildiğince az tüketen binalar tasarlamak tasarımcı ve
yapımcıların en önemli görevlerinden biridir. Mimarlıkta yapma çevre tasarımının hedefi, insanların
sınırsız ihtiyaç ve isteklerini karşılarken aynı zamanda insanlığın ve doğanın devamını sağlamak
olmalıdır. İnsanlar bin yıllardır yaşadıkları yerleri doğa koşullarına, iklime, doğal kaynaklara bağlı
olarak şekillendirmişlerdir. İnsanoğlu, enerjiyi üretmeyi, depolamayı ve nakletmeyi öğrenmeye
başlayarak yaptığı yapılarla doğaya karşı çıkmayı öğrenmiştir. Bunların sonucunda, değişen dış iklim
koşullarının ekstrem değerlerine karşı konforlu yapma çevreler yaratmayı hedeflemişlerdir. Bu açıdan
yapma çevre tasarımında iklim temel belirleyici olmuş iklimle dengeli yapma çevre tasarımı anlayışı
benimsenmiştir.
İklimle dengeli yapı tasarımında amaç, yöresel iklimsel etkilerden optimum yararlanan enerji
korunumlu yapılar aracılığı ile sürdürülebilir bir çevre yaratmaktır. Yapıların yüklendiği başlıca işlevler
arasında, pasif iklimlendirme işlevlerine değinmek olanaklıdır. Bu tür işlevi yüklenmelerinden ötürü
yapılar iklimlendirme sistemleri olma niteliklerini de kazanmaktadırlar. Bu işlevleri optimal düzeyde
yerine getiren yapılar iklim kontrolünde (yararlanma ve koruma) optimal performans göstererek
enerji tüketiminin minimize edilmesini olanaklı kılarlar.
İklimle dengeli yapma çevre tasarımında etkili olan parametreler
 iklimsel etkiler
 yapma çevreye ilişkin tasarım parametreleri
olarak iki grupta ele alınabilmektedir.
Yapı dışı çevrenin iklimini oluşturan iklim elemanları iklimsel konforu etkileyen ve enerji korunumu
sürecinde etkili olan çevresel etkenler olarak ele alınabilir. Bunlar, güneş ışınımı, dış hava sıcaklığı, dış
hava nemliliği ve rüzgar’dır. Çeşitli ölçeklerde ele alınabilecek bir yapma çevrede, iklimsel konfor
koşullarını sağlayabilmek amacıyla, doğal çevrenin iklimsel karakteristiğine bağlı olarak gereksinme
duyulan enerjiyi karşılayabilmek için, yapma çevrenin kendisi bir pasif iklimlendirme sistemi olarak
tasarlanmalıdır.

1

Pasif iklimlendirme sistemi tasarımında etkili olan başlıca parametreler olarak,

yer seçimi,

yerleşme dokusu,

peyzaj ve bitki örtüsü

yapı formu

yönlendiriliş durumu ve hacim organizasyonu

bina kabuğu özellikleri
ele alınabilmektedir.
Dış iklim durumunun, iç çevre iklim koşullarının oluşumundaki etkililik derecesi bu parametrelerin
değerlerine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametreler iç iklim durumu ve iklimlendirme yüklerinin
belirleyicileri olmak gibi ortak bir niteliğe sahiptirler.
Türkiye için iklimle dengeli enerji etkin, sürdürülebilir tasarım söz konusu olduğunda, geleneksel
yerleşme ve yapıların, iklimsel koşullar altında nasıl tasarlanmış olduğunu incelemek ve günümüz
koşullarına uyarlamak doğru bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. İklim koşulları ve topografya, yapma
çevrenin oluşumunda çok önemli rol oynamıştır. İklimle dengeli geleneksel yapı örnekleri
incelendiğinde, teknolojinin günümüzdeki kadar ileri olmadığı dönemlerde dahi, yapma çevrenin,
iklim etkilerini doğru kullanacak şekilde tasarlanmasıyla iklimsel konfor koşullarının sağlanabildiği ve
sürdürülebilir çevrelerin hedeflendiği görülmektedir. Bu açıdan bu bildiride iklimle dengeli tasarım
parametreleri Türkiye’nin sıcak nemli iklim bölgesinde yer alan Antalya Kaleiçi Evleri için
irdelenmiştir. Sıcak nemli iklim bölgeleri için aşırı nemi önleyerek iklimsel konforu sağlamada rüzgâr
en önemli iklim elemanı olmaktadır. Bu etkenin geleneksel ve yeni doku açısından önemini araştırmak
için çalışmada kullanılan yöntem hesaplamalı akışkan dinamiği (CFD) analizini gerçekleştiren
simülasyon ve tasarım programıdır. Bildiride öncelikle Antalya Kaleiçi Evleri tasarım parametreleri
açısından incelenmiş, yapılan uygulama çalışmasının çıktıları tartışılarak, yeni yapma çevrelerin
tasarımında mevcut dokuya ve iklimsel koşullara etkisi irdelenmiştir.

2. Antalya kaleiçi Evlerinin Tasarım Parametreleri Açısından İncelenmesi
Günümüzde Kaleiçi olarak adlandırılan sur içi çekirdeği ile, daha sonra Osmanlı döneminde bu
çekirdeği çepeçevre saran sur dışı alanlarda bazı bozulmalara rağmen eski kent dokusu, 1970’lere
kadar yaşayabilmiştir. 1970’li yıllarda giderek artan göç hareketi, hızla gelişen turizmin baskıları ve
diğer sosyoekonomik gelişmelere bağlı olarak kent merkezi ve çevre alanlarda arazi rantları
oluşmuştur. 1960’ların sonundan itibaren yapılan planlama çalışmalarında, bazen olumlu kararlar
getirilmekle beraber, kent ve kent merkezi üzerindeki planlı yoğunlaşma önerileri yanında koruma
politikaları geliştirilmemiş ve sur dışındaki tarihi dokunun hemen hemen tamamının yok edilmesi
önlenememiştir(Güvenç, 1997).
Antalya Kaleiçi Evleri tasarım özellikleri açısından Geleneksel Türk Evi’nin özelliklerini taşımaktadır.
Evlerin iklimle dengeli tasarım kriterlerine uygunluğu iklimsel etkiler, yerleşme ve yapı ölçeğindeki
yapma çevreye ilişkin tasarım parametreleri açısından aşağıda incelenmiştir.

2.1. İklimsel Özellikler
Antalya, Türkiye’nin sıcak-nemli iklim bölgesindedir. Kuzeyde yüksek dağlarla çevrili olan Antalya
havzasında yazlar sıcak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Antalya’da birinci derece hâkim rüzgâr kuzey ve
kuzeybatı yönünde, ikinci derece hâkim rüzgârgüney ve güney doğu yönündedir. Sıcak ve kuru esen
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bu rüzgâr, yaz aylarında hava sıcaklığını daha da yükseltir. Denizden karaya esen meltem rüzgârı, yaz
aylarında öğle saatlerinde esmeye baslar ve kıyılarda olumlu ve serinletici etki yaratır. Fakat bu rüzgâr
deniz üzerindeki nemi kentin üzerine taşımakta ve güneş batımından sonra geceleri nem oranının
yükselmesine neden olmaktadır. Yıllık ortalama nem oranı %58-70 arasında değişir (Kaur, 1994).
Şekil 1, 2 sırasıyla Antalya’nın, sıcaklık ve nemlilik,yağış değerlerini şekil 3, hakim rüzgar yönlerini
göstermektedir (www.weatheronline.co.uk/weather/map).

Şekil 1. Antalya iline ait maksimum-minimum
sıcaklıklar, bağıl nemlilik değerleri

Şekil 2. Antalya iline ait su sıcaklığı, yağış değerleri

Şekil 3. Antalya iline ait hakim rüzgar yönleri (www.weatheronline.co.uk/weather/map)

2.2. Yapma Çevreye İlişkin Tasarim Parametreleri Açısından Kaleiçi Evleri
Bu bölümde Kaleiçi Evleri yer seçimi, yerleşme dokusu, peyzaj ve bitki örtüsü, yapı formu,
yönlendiriliş durumu ve hacim organizasyonu, yapı kabuğu özellikleri gibi tasarım parametreleri
açısından incelenmiştir.

2.2.1. Kaleiçi Evlerinde Yer Seçimi
Şekil 4 ve Şekil 5’te Kaleiçi yerleşimi ve uygulama çalışmasında ele alınan Haşimişcan Mahallesi
görülmektedir. Arazinin topografik özellikleri aynı zamanda genel iklimsel karakteri etkileyebilen
önemli bir faktördür. Yapma çevre oluşturulurken yapılar iklim özelliklerine dikkat edilerek
topografya üzerinde en doğru şekilde konumlandırılmalıdır. Antalya Kaleiçi Evleri topografyaya uyum
açısından geleneksel yerleşimlerin özelliklerini taşımaktadır. Sıcak – nemli iklim bölgesinde bulunması
nedeniyle evler arazi eğimine uygun, rüzgârı yerleşme içine alabilecek şekilde konumlandırılmıştır
(Aktuna, 2007).
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Şekil 4. Kaleiçi Yerleşimi

Şekil 5. Haşimişcan Mahallesi-Atatürk Caddesi Aksı

2.2.2. Kaleiçi Yerleşme Dokusu
Antalya’nın iklim özellikleri dikkate alındığında Akdeniz ikliminin etkisi olan yüksek sıcaklık, yüksek
nem ve güneş ışınlarından korunma, rüzgârın etkilerinden faydalanmanın önemi artmaktadır. Evler
arazi eğimine uygun konumlanmış olup topografyaya uygun organik bir ulaşım ağı kurulmuştur. Sıcak
– nemli iklim bölgelerinde genel olarak görüldüğü gibi burada da yerleşme aşırı nemin oluşacağı
vadilerden kaçınarak, eğimli sokaklarda oluşturulmuştur. Sokaklar ve konumları yönleri ile rüzgârın
yerleşme içine alınmasına olanak vermektedir. Sokaklar yaya, ya da yüklü hayvanların geçebileceği
genişliktedir. Geleneklere bağlı olarak mahremiyet ve güvenlik amacıyla evlerin zemin katları ve
bahçe duvarları yüksektir. Böylece sokak, zaman zaman iki tarafında taş veya kerpiç duvarlar yükselen
bir koridor gibidir(Günay, 1989). Sokaklarda yol boyunca yer alan su arkları kışın fazla yağmur suyunu
taşırlar, sıcak iklimlerde ise sokağa serinlik verirler. Antalya Kaleiçi, geleneksel yerleşim dokusunun
tüm özelliklerini taşımaktadır.

2.2.3. Peyzaj ve Bitki Örtüsü
Kaleiçi’nde yeşil doku çoğunlukla güneş ışınlarından ve yüksek sıcaklıktan korunmak amacıyla
kullanılmıştır. Evlerin avlularına ve güney yönüne bakan cephelerine dikilen ağaçlar güneş ışınlarını
engelleyerek avlunun ve bina yüzeyinin gölgelenmesine ve havanın serinletilmesine yardımcı
olmaktadır. Özellikle iklim etkilerinden dolayı yeşil doku yapı yüzeylerinde ve sokaklarda güneş kırıcı
görevi yaparak gölgelendirme sağlamaktadır. Evlerde avluya dikilen ağaçlar yaz günlerinde avlunun
gölgeli ve serin kalmasını sağlamaktadır. Evlerin güney cephelerinin önüne dikilen ağaçlar ise güneş
ısınlarını kırarak bina yüzeyinin ısınmasını engellemektedir.

2.2.4. Kaleiçi Evlerinde Yapı Formu
Antalya Kaleiçi Evlerinde yapı formu Şekil 6’da görülebileceği gibi rüzgardan faydalanmayı
sağlayabildiği gibi rüzgarı ve hava akımlarını yönlendirerek yapının ısı kaybetmesini ve serinlemesini
de sağlamaktadır. Kaleiçi Evleri’nde zemin katın geniş giriş kapılarının açılması ile taşlık adı verilen
gölgeli alanda hava akımı oluşmaktadır. Yapı yüzeylerinde “kuzey – güney” ve bunlarla temas eden
havada sıcaklık ayrımları olması nedeniyle, kuzey yönünden aşağıya doğru akan düşük sıcaklıktaki
hava, güney yönünde ısınarak yükselen havayı iter ve doğal taşınım akımları ile güney yönünde ısının
dağılmasında etkili rol oynar. Böylelikle yaz aylarında yapı yüzeylerinde serinleme gerçekleşir. Kış
aylarında kapının kapalı olması nedeniyle ısı kaybı da önlenmiş olur(Kaur, 1994). Antalya Kaleiçi Evleri
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genellikle iki katlıdır. Bina yüksekliklerinin belirlenmesinde kat yükseklikleri de etki etmektedir.
Özellikle sıcak iklim bölgelerinde bulunan yapılarda mekan içindeki hava hareketini sağlamak
amacıyla kat yükseklikleri arttırılır. Antalya Kaleiçi Evleri’nde kat yükseklikleri 3 – 3,5 – 4 m. arasında
değişmektedir. Çatı biçimi iklim etkilerinden; yağışın türü ve miktarından etkilenmiştir. Kaleiçi
Evleri’nde bulunan ve genişlikleri 50 – 60 cm. arasında değişen saçaklar bina yüzeyini günesin
etkilerinden ve yağmurdan korur, aynı zamanda gölgeleme sağlar. Kaleiçi Evleri’ndeki çıkmalar,
saçaklar ile birlikte güneşi engelleyerek bina cephesinde ve binanın bulunduğu sokakta gölgeli alanlar
oluşturmaktadır. Ayrıca çıkmalarda karşılıklı pencereler açılarak iç mekanda oturan kişiler için ısısal
konfor koşullarının sağlanması amaçlanmıştır (Kaur, 1994).

Şekil 6. Kaleiçi Evleri formu (Kaur,1994) ve plan tipleri

2.2.5. Kaleiçi Evleri Yönlendiriliş Durumu ve Hacim Organizasyonu
Kaleiçi yerleşiminde yön seçiminde iklim özellikleri etkili olmuştur. Kaleiçi’nde sokakların büyük
bölümü hâkim rüzgâr yönü olan kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Bu sayede
güneydoğu yönünden esen ve serinletici etkisi olduğu için istenilen meltem rüzgârı yerleşme içine
doğru ilerleyebilmektedir. Yerleşmede yapılar bitişik olarak konumlandırıldığı için binalar kuzeydoğu
ve güneybatı olmak üzere iki cephelidir. Yapıların arasında bulunan bahçe bölümü rüzgâr
doğrultusunda olduğundan bahçeye açılan sofalar yardımıyla rüzgârdan yapı içinde de
faydalanılmaktadır.
Kaleiçi Evleri’nin girişi, arsanın yolla olan ilişkisine ve evin arsa üzerindeki konumuna bağlı olarak
değişmektedir. Giriş doğrudan eve olabildiği gibi avluya da olabilir. Avlu ve taşlık, yaz aylarında
yaşamın büyük bir bölümünün geçtiği mekanlardır. Taşlıktan merdivenle üst kata çıkılmaktadır.
Merdivenle ilk olarak üzeri kapalı, yanları açık sofaya ulaşılmaktadır. Odalara ulaşım sofadan
sağlanmaktadır. Şekil 7’de de görülebileceği gibi sofalar serinletici etkisi olan meltem rüzgarından
faydalanmak amacıyla genellikle güney ve güneydoğu yönüne açılmaktadır. Sofaya dolan serin hava
kapı ve pencere boşlukları yardımıyla iç mekana iletilmektedir. Bu sayede havadaki nemin dağıtılması
ve yapının serinletilmesi sağlanmaktadır.
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Şekil 7. Kaleiçi Evleri’nde meltem rüzgarından fayda sağlanması(Kaur, 1994).
Antalya Kaleiçi’nde daha çok “I”, “U” ve köşe avlulu evlere rastlanmaktadır(Şekil 6). Avlular daha çok
yapıların arkasında ya da yanlarında düzenlenmiştir. Genelde bu alanlar Kaleiçi’nde istenilen rüzgar
olan poyraz ve meltem rüzgarının esme yönü olan kuzeydoğu, güneydoğu yönlerindedir. Avlular dış
çevreden yüksek duvarlarla ayrılmıştır (Kaur, 1994). Yüksek duvarların çevrelediği, ağaçlandırılmış
avlu mekanı çok az güneş aldığından, yaz aylarında serin olmaktadır

2.2.6. Kaleiçi Evleri Yapı Kabuğu Özellikleri
Kaleiçi Evlerinde yapı kabuğu zemin katta taş duvarlar üst katlarda ahşap iskelet sisteminin
kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Çatı kiremit örtülü eğimli ve geniş saçaklıdır. Kalınlığı 80 – 100 cm.
arasında değişen zemin kat duvarları dış mekandan iç mekana olan ısı geçişini engelleyerek iç
mekanın serin kalmasını sağlar. Zemin kat pencereleri, dışarıdan iç mekanın görülmesini engellemek,
mahremiyeti korumak için elden geldiğince küçültülmüştür. Üst kat pencereleri mümkün olduğunca
büyük boyutta ve çok sayıda düzenlenerek odaların doğal havalandırılması, doğal aydınlatılması ve
görüşü arttırılmıştır (Küçükerman, 1996). Kaleiçi’nde bazı evlerin kuzeye bakan cephelerinde tepe
pencereleri bulunmaktadır. Tepe pencereleri iç mekanda doğal aydınlatma ve havalandırma
sağlarken aynı zamanda iç mekanda ısınan havanın yükselerek dışarı atılmasına yardımcı olur.
Odaların iyi havalandırılabilmesi için pencereler birden fazla yüzeyde düzenlenmiştir. Birden fazla
yüzeyde açılan pencere boşlukları sayesinde çapraz havalandırma etkileri görülebilmektedir. Evlerde
güney ve batı cephelerinde güneş kontrolü ahşap panjurlarla sağlanmıştır.
Etkili batı güneşinden korunmak amacı ile batı cephesine az pencere açılmış ve güneşi kesecek
ağaçlar dikilmiştir (Süer,1986). Güneşten korunmak amacıyla pencerelerde bulunan kepenklerin
bazıları kendi içlerinde hareket edebilen güneş kırıcı niteliği taşımaktadır.

3. Uygulama Çalışması
Uygulama çalışmasının amacı, Kaleiçi bölgesinde yukarıda irdelenen iklimsel etkilere uygun bir
biçimde tasarlanmış olan geleneksel doku ile iklimsel etkilerin dikkate alınmayarak tasarlandığı yeni
dokunun sıcak nemli iklim bölgesininin en önemli etkeni olan rüzgar etkileri açısından
değerlendirilmesidir. Çalışmada Haşimişcan Mahallesi ve çevresindeki iklimsel etkiler dikkate
alınmayarak tasarlanmış çok katlı bloklar ele alınmıştır.
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1970 yılında sit alanı olarak ilan edilmiş Antalya Kaleiçi bölgesinde ve Haşimişcan Mahallesinde
geleneksel konut dokusu yer almaktadır. Ancak bu iki konut dokusunun birleştiği aksta Atatürk
Caddesi üzerinde 8-10 katlı yüksek konut blokları yer almaktadır. Hakim rüzgar yönünün güney,
güneydoğu ve kuzeybatı olduğu bölgede Atatürk Caddesine paralel yer alan yüksek konut blokları aksı
rüzgarın geçişini engelleyen sürekli bir duvar etkisi yaratmaktadır. Bu durumun blokların önünde ve
arkasında yer alan iki katlı geleneksel konut dokusu için olumsuz bir etki oluşturabileceği öngörülmüş
ve bu amaçla sayısal benzetişim yöntemi kullanılarak basınç ve hız taramaları 1/1 ölçekte modellenen
kent parçası üzerinde yapılmıştır. Meltem rüzgarının yapı içerisine alınışı incelenmiş ve öncelikle
mevcut durum daha sonra da 3 farklı alternatif durum kurgulanarak sonuçlar alınmıştır.
Alternatif 1’de, yüksek konut bloklarının 3 katlı olduğu varsayılmıştır. Alternatif 2’de, yüksek konut
bloklarının geleneksel dokuya uygun olarak 2 katlı olduğu varsayılmıştır. Alternatif 3’te, yüksek konut
bloklarının yerinde geleneksel konut bloklarının olduğu ve ek olarak bu blok aksındaki bazı binalar
iptal edilerek aralarındaki mesafeler arttırıldığı durum ele alınmıştır. Geleneksel dokunun olduğu
Kaleiçi bölgesinde hava akışı değeri 2,8 m/sn’dir ve alternatifler ile bu değerin ne kadar değiştiği
incelenmiştir.
Çalışmada Hesaplamalı Akışkan Dinamiği(CFD) Analizi yapılmıştır. Hesaplamalı Akışkan Dinamiği(CFD)
Analizi hız,sıcaklık ve akışkanın diğer özelliklerini boyutlu modeller üzerinde hesaplamayı sağlayan bir
simülasyon ve tasarım programıdır. CFD, akışkanları(gazlar,sıvılar )ısı iletimini ve bunlara bağlı olarak
kimyasal tepkileri bilgisayar ortamında analiz eder. Programda tanımlı olan geometri hesaplamalı
akışkanlar dinamiğinin başlangıcıdır. Bu çerçeve içerisinde bir ağ tasarlanır ve sınır tabaka koşulları
belirlenir. Çalışmada Design Builder 3-D CFD programı kullanılmıştır. Bu programla gerçeğe yakın 3
boyutlu sonuçlar elde edilir. Program SIMPLER (enerji denklemi) Algoritması kullanılarak
geliştirilmiştir. Türbülanslılık için k-e modeli kullanılmıştır. 3-D CFD modellemesi Design Builder
OpenGL Grafik aracı ile sağlanmıştır. Şekil 8 ve Şekil 9, Design Builder CFD programı ile Antalya Kaleiçi
Bölgesinde oluşturulan mevcut durum ve alternatif 1-2-3’e ait modelleri vermektedir. Modelleme
sonuçları 1,35-4,05-7,68-17,55-25,65-29,70m kesitleri(CFD Slice) esas alınarak elde edilmiştir.

Mevcut Durum-Atatürk Caddesi Aksı

Alternatif-1-Atatürk Caddesi Aksı

Şekil 8. Design Builder CFD programı ile Antalya Kaleiçi Bölgesinde oluşturulan mevcut durum ve
alternatif 1’e ait modeller
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Alternatif-2-Atatürk Caddesi Aksı

Alternatif-3-Atatürk Caddesi Aksı

Şekil 9. Design Builder CFD programı ile Antalya Kaleiçi Bölgesinde oluşturulan alternatif 2 ve3’e ait
modeller
Design Builder CFD ile yapılan hız ve basınç taraması sonuçları aşağıda açıklanmıştır;
 Mevcut durum incelendiğinde geleneksel dokunun olduğu Kaleiçi bölgesinde hava akışı
değeri 2,8 m/sn’dir. Özellikle Haşimişcan Mahallesinde yüksek blokların arkasında kalan
alandaki geleneksel doku içerisindeki konut üzerinde hava akışının 0,74m/sn hızlara düştüğü
okunmaktadır. Bu durum doğal havalandırmanın etkin olarak gerçekleşmediğini ortaya
koymaktadır. Yalnızca Atatürk Caddesi üzerinden geleneksel konut dokusuna ulaşan doğubatı yol aksında “Venturi Etkisi” oluşmaktadır. Bu noktada hızın 3,32m/sn’ye kadar çıktığı
görülmektedir (Şekil 10).
 Alternatif 1 (yüksek konut bloklarının 3 katlı olduğu varsayımı) incelendiğinde,
hızların,074m/sn’ den 1,40m/sn’ lere kadar ulaşan bir skalada genişlediği görülmektedir.
Ancak yine de 10 katlı konut blokları arasında açıklıkların bulunmaması nedeniyle oluşan
duvar etkisinin akışı engelleyici özelliği devam etmektedir (Şekil 11).
 Alternatif 2 (yüksek konut bloklarının yerinde geleneksel doluya uygun olarak 2 katlı konut
bloklarının olduğu varsayımı) incelendiğinde, özellikle 1,35m kesitinde konut dokusu
arasındaki hızın 1,40-2,45 m/sn arasındaki hızlara ulaştığı görülmektedir. Bu noktada laminer
akışın türbülanslı duruma geçtiği de gözlemlenmektedir (Şekil 12).
 Alternatif 3 (yüksek konut bloklarının yerine geleneksel konut bloklarının olduğu ve ek olarak
bu blok aksındaki bazı binalar iptal edilerek aralarındaki mesafeler arttırıldığı durum)
incelendiğinde, özellikle 1,35 m kesitinde konut dokusu arasındaki hızın 2,69-3,36m/sn
hızlara ulaştığı görülmektedir. Geleneksel konut dokusu arasındaki hava akışının mevcut
durumla karşılaştırıldığında kat yüksekliklerinin azaltılması ve rüzgâr yönünde hava akışına
izin verecek açıklıkların bırakılmasıyla daha etkin olduğu görülmektedir (Şekil 13).
 Şekil 13’te belirtilen noktadan kesit alındığında, mevcut durumda yüksek konut bloklarının
arkasında kalan sakin bölgenin Alternatif1-2-3 ‘de kat sayıların azaltılmasıyla daha yüksek
hızlara ulaştığı görülmektedir(Şekil 14).
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Şekil 10. Design Builder CFD Hız ve Basınç Taraması Sonuçları, Mevcut Durum-1,35m(CFD Slice)

Şekil 11. Design Builder CFD Hız ve Basınç Taraması Sonuçları, Alternatif1 -1,35m (CFD Slice)
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Şekil 12. Design Builder CFD Hız ve Basınç Taraması Sonuçları, Alternatif 2 -1,35m (CFD Slice)

Şekil 13. Design Builder CFD Hız ve Basınç Taraması Sonuçları, Alternatif 3 -1,35m (CFD Slice)
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Şekil 14. Design Builder CFD Hız ve Basınç Taraması Sonuçları- Kesit Noktası

Mevcut Durum

Alternatif-1

Alternatif-2

Alternatif-3

Şekil 15. Design Builder CFD Hız ve Basınç Taraması Sonuçları, Mevcut Durum ve Alternatif1-2-3
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4. Sonuç
Bu çalışmada örnek olarak yapılan ve kapsamı sınırlı olan uygulamanın sonuçları; sıcak nemli iklim
bölgesinde rüzgar etkeni açısından, iklimsel tasarım ilkeleri dikkate alınmayarak tasarlanan blokların
iklimsel tasarım ilkelerine uygun tasarlanan geleneksel doku üzerinde büyük ölçüde olumsuz etki
yarattığını göstermektedir. İncelenen Kaleiçi bölgesi tüm tasarım parametreleri açısından, sıcak nemli
iklim bölgelerinde sağlıklı, konforlu ve doğal çevreye minimum zarar verecek ve minimum enerji
harcamasını sağlayacak iklimle dengeli bir yapma çevre örneğidir. Ancak, başlangıçta iklime uygun
olarak tasarlanan bu geleneksel yapma çevrenin daha sonra oluşan yapma çevre etkisi ile iklimle
dengeli olarak işlevini sürdürme özelliğini yitirebileceği açıktır. Kentleşme olgusuna bağlı olarak,
kentin büyümesinin yanı sıra kentin yapısal ölçeğinin değişmesi çok katlı yapıların hızla artarak iklime
uygun olmayan yeni yapma çevreler oluşmasını ve bu yerleşmelerin çevrelerini olumsuz etkileyerek
var olan çevre ve enerji sorunlarının artmasına yol açtığı görülmektedir. Geleneksel yapma çevreler
iklime uygun tasarlandığında konfor koşullarının çevre dostu bir anlayışla ve en az kaynak tüketerek
sağlanabileceğini kanıtlamaktadırlar. Günümüzde çevre ve enerji problemleri karşısında tasarımcıların
iklimle uyumlu yapma çevre tasarımına öncelik vermesi kaçınılmazdır. Bu açıdan yeni yapma
çevrelerin yaratılmasında geçmiş birikimin en önemli kaynak olarak değerlendirilmesi sağlıklı ve
sürdürülebilir çevrelerin sağlanabilmesi için yaşamsal bir zorunluluktur.

Kaynaklar
[1]Güvenç, S., (1997), “Antalya Kaleiçi’nde Yenikapı Gavur Hamamı Restorasyon Projesi”,Yüksek Lisans Tezi,
İ.T.Ü., İstanbul
[2]Kaur, H., (1994), “Antalya’da Eski ve Yeni Yerleşmelerin İklimle Dengeli Yapı Tasarımı Yönünden
Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü., İstanbul
[3]www.weatheronline.co.uk/weather/map
[4]Aktuna,M.,(2007),” Geleneksel Mimaride Binaların Sürdürülebilir
Değerlendirilmesi Antalya Kaleiçi Evleri Örneği”, Y.T.Ü. ,İstanbul
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[6]Küçükerman, Ö., (1996), “Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu,
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[7]Süer, G. H., (1986), “Antalya’da İklimin Konut Mimarisi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”, Mimar Sinan
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Burdur Kentine Dair Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik
Dinamiklerin Konut Biçimlenişi ile İlişkisinin Sorgulanması
Seda Şimşek Tolacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Ş. Gülin Beyhan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi

1.Giriş
Bir kentin kimliğini yansıtan ilk ve en önemli yapı tipi konuttur. Konut alanlarının/yapılarının
değerlendirilmesi, kentin mekânsal çözümlemesinin yapılabilmesi bağlamında büyük önem
taşımaktadır. Çalışmada, sosyal çevre-konut ilişkisi açısından önemli verilere sahip bir alan olarak
Burdur Kenti seçilmiştir. Kent; süreç içerisinde birçok topluma ev sahipliği yapmış ve bu dönemlerde
meydana gelen olay ve etmenler nedeniyle konut alanları/plan kurguları/cephe kurguları
farklılaşmıştır.
Burdur Kentinde meydana gelen değişimler/ dönüşümler ve bunları etkileyen sosyo kültürel,
ekonomik ve fiziksel etmenlerin tespit edilmesine yönelik yapılan bu çalışmanın ilk aşamasında,
kentin konut tipolojisini etkileyecek olan bir takım olay ve bulgular belirlenmiş, ikinci aşamada, 20.yy
da kentte meydana gelen konut yerleşim alanları ve tipleri netleştirilmiştir. Sosyal çevrenin tasarım
üst başlığı ve konut tasarımı özelinde ne derece, ne şekilde etken olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
Yapılan çalışmaların verilerinden elde edilen ortak sonuçta; üzerinde çalışılan döneme ait konut
yerleşimleri, gelişimleri ve çeşitli nedenlerle farklı plan kurgularında tasarlanmış konutlar ve sosyal
çevre etkenli değişimin nedenleri eşleştirilmiştir.

2. Sosyal Çevrenin Burdur Kenti Konut ve Konut Alanlarının Biçimlenişine Olan Etkisi
Burdur Kenti’nde 20.yy da meydana gelen konut çevreleri özelinde, sosyal çevre, makro, mezo ve
mikro ölçeklerde değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler; kente ait çeşitli kaynaklardan edinilen
bilgiler ve arşiv okumaları doğrultusunda kent mekânlarının oluşumlarının tespit edilmesi ile
yapılmaktadır. Bu tespitlerin konut çevrelerine olan yansımaları da “sosyal çevre” üst başlığında,
sosyo-kültürel ve sosyo- ekonomik çevre olmak üzere iki grubun detaylı irdelenmesi ile
oluşturulmaktadır.

2.1. Sosyo -Kültürel Çevrenin Konut Biçimlenişine Olan Etkisi
Burdur Kenti yapılı çevresini ve konut biçimlenişlerini farklı ölçeklerde etkileyen sosyo kültürel
etmenler; yönetim değişikliği (Cumhuriyet’in İlanı), trenin kente gelişi ve doğal afetlerdir. Kentin
20.yy’ dinamiklerini oluşturan bu unsurların yerleşim üzerindeki etkilerini; makro/mezo/mikro
ölçekler ile eşleşen şekilde, kentsel, mahalle/sokak ve mekansal(iç/dış)ölçekte değerlendirmek
mümkündür.
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2.1.1. Cumhuriyet’in İlanı (Yönetim Değişikliği)
Cumhuriyetin İlanı; ülkenin tümünde ve köklü birçok değişime neden olmuştur. Toplumun yönetim
biçimi, ekonomik yapısı gibi değişiklikler ve ortaya çıkan yeni mimari akımlar, konut çevrelerinde de
farklılaşmalar oluşturmuştur. Bu dönemde geleneksel konut anlayışından uzak olmayan ancak
modernizm izlerini taşıyan konut yapıları inşa edilmiştir. Bu konut yapıları değişen yaşam koşulları ve
farklı nedenlerle oluşan yeni yapılaşma alanlarında meydana gelmiştir.
Yeni oluşan konut yerleşim alanlarının rant kazanmasının ve kentin fiziksel gelişimini
yönlendirmesinin çeşitli nedenleri mevcuttur. Bunlardan bir tanesi; yeni yönetim şeklinin, sosyal
devlet anlayışı çerçevesinde, önceliği sağlık ve eğitim yapılarından oluşan projelere vermesidir. Kentte
sağlık amaçlı projelendirilen bölge, yeni konut yerleşimlerinin oluşması için cazip hale gelmiştir. Bir
bölümü hayata geçirilen bu proje, aynı dönemde inşa edilen otogar binası ve yakın çevrede kullanıma
başlanan eğitim yapıları, kent yerleşiminin Isparta İli yönünde genişlemesini sağlamıştır.
Burdur Tefenni yol güzergahı üzerinde inşa edilen Aktaş Plajı ve sonrasında inşa edilen Çendik Motel
göl kıyısında oluşacak olan bir turizm şeridini şekillendirmeye başlamış ve kente sayfiye evlerinden
oluşan yeni konut alanları kazandırmıştır. (Aktaş Plajı alan düzenlenmesi ve üzerine inşa edilen
yapılar, Valilik eliyle, İller Bankasının 1954 yılı kararlarına göre iki aşamalı olarak tamamlanmıştır *1+.)
Burdur Gölü kıyı kesiminde inşa edilen sayfiye konut yapıları, kentin çevre illerle olan bağlantısını
sağlayan ana yola paralel bir ulaşım aksı üzerinde iki taraflı olarak yerleşim özelliği gösterir. Yapılar
parsellerin yola yakın olan bölümüne, ön bahçe oluşturacak mesafede yerleştirilmişlerdir. Ön bahçeye
göre daha büyük metrekarelere sahip olan arka bahçelerde, bazı yapılarda süs/yüzme havuzları inşa
edilmiş, diğerlerinde bu alan hobi bahçeleri için ayrılmıştır (Şekil 1).
Ekonomik koşulları iyi olan kişilerce sayfiye evi olarak kullanılan bu yapıların plan ve cephe
kurgularında, ortak bir mimari dile rastlanmamıştır. Bu durumun nedeni, konutların, kullanıcıların
kişisel mimari zevk ve istekleri doğrultusunda inşa edilmesidir.

Şekil 1.Plaj evleri yerleşimi*2+
Cumhuriyetin İlanı ile değişime uğrayan sosyo- kültürel ve ekonomik yapı, tüm ülkede olduğu gibi
Burdur Kenti’nde de konut ölçeğinde kendisini göstermiştir. Geleneksel dokuda, yerel malzeme ve
taşıyıcı sistemlerle inşa edilmiş konutların yerlerini, betonarme taşıyıcı sistemle inşa edilen modern
üsluptaki yapılar almıştır. Bu oluşumu etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi, yapılaşma
döneminde devlet eliyle inşaat demiri, çimento, vb. malzemelerin sağlanmasıdır.
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Bu tür konut yapıları; geleneksel dokunun çevresinde gelişen (İstasyon Caddesi ve Çevresi) yeni
yapılaşma alanlarında ve kentin önemli ticari akslarından bir tanesi olan (tarihi doku-yeni yerleşim
alanı arasında bir geçiş bölgesi niteliği taşıyan) Gazi Caddesi üzerinde inşa edilmiştir.
Bu yapılar, yalın cephe kurguları ve geleneksel konuttan farklılaşmalarını sağlayan doluluk boşluk
oranları ile dikkat çekmektedirler. Rant değeri yüksek olan yeni alanlarda inşa edildikleri için,
genellikle zemin katları ticari işlevde kullanılmaktadır. Bu dönemde inşa edilen yapıların plan kurguları
geleneksel konutlar ile benzer özellikler taşımaktadır. Geleneksel konutların plan şemasında büyük
öneme sahip olan “sofa” mekanlarının yerini daha küçük metrekarelerde ancak aynı işleve sahip
mekanlar almıştır. Bu mekanlar konut içerisinde birden fazla oda mekanını, bazı konutlarda oda
mekanlarının yanı sıra mutfak ve diğer ıslak hacimleri birbirine bağlamaktadır.

Şekil 2-3. Gazi Caddesi üzerinde Cumhuriyet’ten sonra inşa edilen yapılar *3,4+

2.1.2. Trenin Kente Gelişi
Türkiye’deki demiryolu hattı; 1856 yılında inşasına başlanan, 130 km'lik İzmir - Aydın hattıdır. Diğer
bölgelere göre nüfus bakımından kalabalık ve ticari potansiyeli yüksek olan bu bölgeden sonra,
demiryolu hattı farklı bölgelere ulaşım için düşünülmeye başlanmıştır *5+. Sahip olduğu limandan
dolayı Akdeniz Bölgesi ve ülke ticareti için büyük önem taşıyan Antalya İli, bu bölgelerden bir
tanesidir. Demiryolu faaliyetlerinin hızlandığı dönemde Antalya- Afyon aksında olması planlanan yol,
çeşitli siyasal ve ekonomik nedenlerle Burdur’a kadar getirilebilmiştir *1+.
Burdur Tren Garı 1936 yılında, Nafia Vekili Ali Çetinkaya’nın valiliği döneminde yapılmıştır. Daha
önceki süreçte Kanlı kuyu olarak adlandırılan bu mevkinin kavisli bir yolla hükümet binasına
bağlandığı bilinmektedir. Daha sonra gar binasından yeni yapılan kent meydanına doğru yeni bir
yerleşim aksı oluşmuştur. İstasyon Caddesi (Mustafa Şeref) ismiyle anılan, 24 metre genişliğinde
refüjlü bir bulvar halinde inşa edilen bu aks; demiryolunun açılması ile 1935 yılında faaliyete geçmiştir
*1+ (Şekil 4).
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Şekil 4. Burdur Tren Garı ve Kent Meydanı Arasındaki İstasyon (Mustafa Şeref)Caddesi’nin konumu *6+
Yola parke döşenmiş (Kentin tek parkeli ve refüjlü yolu), yolun yapılabilmesi için 10’dan fazla yapılmış
ev, 30’dan fazla bahçe ve bahçe evi istimlak edilmiştir.Yola sınırı olan yapı sahiplerinden evlerine
bahçe duvarı ve korkuluk yaptırmaları istenmiştir. 1935 şubat ayında yol üzerindeki refüjlere çam
ağaçları dikilmiştir (Burdur’un Sesi Gazete Arşivi). Yeni oluşan bu alanın ve tren garının işlevsel ve
fiziksel öneminin vurgulanması için, cadde girişine 3 sütunlu bir giriş takı inşa edilmiştir*1+(Şekil7).
Sonuç olarak, trenin kente gelmesi, kent içerisinde oluşturulan yeni aks ve buna bağlı olarak gelişen
yeni yerleşim alanları olarak kente geri dönmüştür. İstasyon Caddesi üzerinde yeni yapılar inşa
edilmeye başlanmıştır. Bu yapıların büyük çoğunluğu; 1,2 veya 3 katlı, giriş kapıları cadde üzerinde
bulunan, genellikle bahçeli ve düzenli bahçe duvarları bulunan konut yapılarıdır. Yalın cephe
kurgusuna sahiptirler ve geleneksel konut plan şeması ile benzerlik gösterirler. Bu dönemden
günümüze ulaşabilen yapılardan bir tanesi cadde üzerindeki ikiz evdir. Yapı cadde arasındaolup, yarı
kamusal bir mekan olan küçük bir bahçeye sahiptir. Bu bahçenin her iki tarafında bulunan
merdivenler aracılığı ile 1. kata ulaşılır. Zemin katların girişi ise, doğrudan bahçeden
sağlanmaktadır.Yapının arka cephesinde de bahçesi mevcuttur. İç mekanda her iki taraftaki
kullanımda da zemin ve 1. katlarda 3’er adet oda mekanı olduğu görülmektedir. Kat yüksekliği üst
kata oranla daha az olan zemin katlarda, içerisinde fit mekanının da olduğu servis hacimleri
mevcuttur (Şekil 5).
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Şekil 5. İstasyon caddesindebulunan konut yapısının 1. kat plan krokisi [3]

2.1.3. Doğal Afetler
Dünya üzerindeki tüm yerleşimler gibi, Burdur Kentinde de , kurulduğu dönemden günümüze kadar
olan süreçte, doğal afetler nedeniyle değişimler yaşanmıştır. Özellikle 1914 ve 1971 depremleri kent
ölçeğinde yeni planlamaların yapılmasına yol açarken, konut ölçeğinde, “geçici deprem konutları” ve
sonrasında depremzedelerin sürekli barınmalarını sağlamak amacıyla inşa edilen “deprem evleri” nin
kent kimliğinde yer almasına neden olmuştur.
1971 yılında yaşanan afet, kentte yaşanan büyük ölçekli depremlerden bir tanesidir. Birçok can ve
mal kaybının yaşandığı depremden sonra kentten dışarıya büyük göçler meydana gelmiştir. Yaklaşık
10.000 kişinin üzerinde bir nüfus Burdur’dan çevre il ve ilçelere göçmüştür. Göçler sonucu kenti terk
etmeyip yaşamına bu bölgede devam eden depremzedeler için geçici prefabrike deprem konutları
yapılmıştır. Basit ve kapsamlı onarımlarla kullanılabilir hale getirilebilecek konut yapıları için bir takım
büyük firmalar, karşılıksız olarak malzeme yardımında bulunmuştur. Sonrasında ise, evleri yıkılan ve
hasar gören dar gelirli kişiler için kurulan bir yapı kooperatifi ile “Deprem Evleri” konutlarının temeli
atılmıştır *1+ (Şekil 6-7).

Şekil 6-7. “Deprem Evleri”nin yerleşim planı*2,4+ ve bir bloktan görünüş
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Evlerin inşa edildiği alanda düzenli bir parselizasyona rastlanmamıştır (Şekil 6). Tip bir apartman blok
projesinin farklı sayılarda yan yana getirilmesiyle konut dokusu oluşturulmuştur. Bloklar arasında
kalan alanlar, kullanıcıların bir araya geldikleri sosyal paylaşım alanları, çocuk bahçeleri ve otopark
alanı olarak kullanılmaktadır. Mümkün olduğunca minimal ölçülerde ve az malzeme kullanılarak inşa
edilen bu yapıların cephe düzennde, açıklık oranlarının fazla olduğu görülmektedir.

Şekil 8. Deprem Evleri tip proje plan krokisi [3]
Sonuç olarak depremin kentin fiziksel yapısına olan etkisi değerlendirildiğinde; afetten sonra,
müstakil bahçeli konutlarda yaşayan kentlinin, betonarme yapılaşma imkanlarının oluşması ile
apartman yapılarını tercih ettiği söylenebilir. Bu farklılaşmanın bir getirisi olarak, 1971 yılında ilk kez
kat mülkiyetli apartmanların yapımına başlanmış, yeni yerleşim alanları oluşmuştur *1+.

2.2. Sosyo Ekonomik Unsurların Konut Çevrelerine Olan Etkisi
Farklı dönemlerde meydana gelen sosyo-ekonomik unsurlar neticesinde Burdur kentinde yeni konut
yerleşim alanları meydana gelmiş, bir takım konut alanları ise değerini kaybetmiştir. Konut yerleşimi
için tercih edilen alanlarda inşa edilen konut biçimlenişlerini, sosyo kültürel unsurların yanı sıra,
sosyo-ekonomik unsurlar da büyük ölçüde etkilemiştir. Zaman içerisinde farklılaşan kent ekonomisi
ve endüstrisi bu unsurlardan en önemlileridir.
Kent ekonomisinde; dokumacılık (halı-alaca bez), bakırcılık, demircilik, vb. el zanaatlarının yanısıra,
hayvancılık, gülcülük, bağcılık, besicilik gibi ekonomik gelir sağlayan iş kollarının, kentteki konut
yerleşim alanları ve konut biçimlenişlerinde etkili olduğu görülmektedir.
Kent endüstrisinin kentin fiziksel yapısı üzerindeki etkisi ise, tüm ülkede olduğu gibi Burdur Kentinde
de endüstri devriminin ve kentleşmenin etkileri ölçüsünde görülmektedir. Burdur Şeker Fabrikası’nın
faaliyete geçmesi, işçiler için inşa edilen yeni yerleşim alanları ve konutlar bu etkileşime örnek olarak
verilebilir.

18

2.2.1. Kent Ekonomisi
Kent ekonomisi üzerinde etkili olan çeşitli el zanaatları ve bağcılık, besicilik, gibi iş alanları kentin
fiziksel yapısında farklı ölçeklerde değişiklikler oluşturmuştur. Bazı iş kolları, yalnız kentsel ölçekte,
bazıları konut ölçeğinde etkili olurken, konut yapıları içerisinde bir mekanın yada mimari elemanın
farklılaşması olarak ortaya çıkan durumlar da görülmüştür. Besicilik gibi işlevine göre yerleşim alanı ve
plan kurgusu gerektiren ekonomi dalları ise, yerleşim ile birlikte konut biçimlenişi üzerinde de etkili
olmuştur.
Kentte kurulan şeker fabrikasının üretim artığı olan küspenin hayvancılık alanında kullanılabilir olması
“hayvancılık” sektörünün kentin ekonomik kaynaklarından biri olmasını sağlamıştır. Bu sektörün bir
gereksinmesi olarak kentte hayvancılığa ortam sağlayabilecek (sulak ve geniş bahçe imkanlı) alanlarda
yerleşimler meydana gelmiştir. Günümüzde Akdere olarak bilinen yerleşim alanı, fabrikanın
kuruluşundan sonraki süreçte hayvancılık ve tarım sektörlerine hizmet edebilme amaçlı tarım
arazilerinin imara açılması sonucunda oluşmuştur.
“Dokumacılık” zanaatının gelişmesi ve kentin ekonomisine katkıda bulunmaya başlamasının bir
sonucu olarak, kentte dokumacıların yetiştirilmesi amaçlı modelcilik ve desinatörlük kursları
kurulmuştur. Bu kurslar aracılığı ile dokumacılığı öğrenen kişiler, bu zanaatı kendi konutlarında da icra
etmeye başlamışlar ve konut yapılarında dokumacılık için özel alanlar oluşturmuşlardır. Bu bağlamda
dokumacılık zanaatının mimari/mekansal anlamda kente yansımasını; konut yapılarının zemin ve 1.
katlarında konumlandırılmış olan “işlik” mekanlarının oluşturduğunu söylemek mümkündür *7+.

Şekil 9. Üç dibek Mahallesi, Boyacı Sokak, No:17, Hatip Hocalar Evi-Zemin kat planı *8+
“Bağcılık” bir dönem kentin önemli ekonomik gelir kaynakları içerisinde yer almıştır. Bu sektörlerde
elde edilen ürünlerin çeşitli tarihlerde panayırlar düzenlenerek sergilenmesi, kent insanının sosyalkültürel ve ekonomik anlamda ilerlemesini sağlamıştır. Konut yerleşim alanlarının dışında kalan
bağlarda elde edilen ürünler, sanayileşme döneminin öncesinde konut yapılarında işlenmiştir. Bu
işlev, Burdur geleneksel konutlarına, yapıların zemin katlarında oluşturulan “işlik” mekanları olarak
yansımıştır. Ürün işleme için özel mekanların oluşturulmadığı durumlarda ise, “fit/fıt”ismi verilen,
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üzüm ezme işleminin gerçekleştirildiği, ahşap yada betondan yapılmış olan mimari elemana, başka bir
işlevde kullanılan işlik mekanında yer verildiği görülmüştür (Şekil 9).

Şekil 10. Ada: 347, Parsel: 2, Tescil No:9, Osman Öz Evi’nin zemin kat planı [8].

2.2.2. Kent Endüstrisi
Kent endüstrisi; 1950’ler ve sonrasında hızlanan kentleşme olgusu ile birlikte konut gereksinimini
arttırmıştır. Sanayileşme sonucu faaliyete geçen fabrikalar, bu fabrikalarda çalışmak üzere insanların
kente göç etmesi, göçlerin sonucunda artan nüfus, toplumsal yapıdaki değişimler, batılılaşma arzusu
gibi faktörler Burdur Kenti’nde de yeni yerleşim alanları ve konut çevrelerinin oluşmasına neden
olmuştur.
1995 yılında Burdur Şeker Fabrikası’nın (Burdur’un göksünde doğan yeni bir mamure) inşaatı
tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir *1+. İnşaat aşamasından itibaren fabrika, kentin sosyo-ekonomik
durumunu tamamen değiştirmiş, binlerce kişiye istihdam sağlamıştır.
Fabrikanın kent kimliği üzerindeki etkisi; sosyo-ekonomik durumun dışında fiziksel anlamda da
kendisini göstermiştir. Çalışanların barınma gereksinmeleri ve
fabrika yapısına yakın
konumlanmak/konumlandırılmak iste(n)mesi sonucunda, İşçi Evleri” ve “Emek Evler” olmak üzere iki
farklı konut yerleşimi meydana gelmiştir. Bu durumun yanısıra fabrika çalışanlarından işçi statüsünde
olmayan ve üst düzey çalışanlar grubuna giren kişiler için fabrika arazisi üzerinde lojmanlar inşa
edilmiştir.
Burdur Şeker Fabrikası’nın SSK’lı çalışanlarına ait olan bu kooperatif konutları 36 dönümlük bir arazi
üzerinde, ilk etapta 32 adet, ikinci etapta 28 adet olmak üzere toplam 60 adet inşa edilmiştir.
Konutların inşa edildiği her bir parselin büyüklüğü 480 m2 olup, 100 m2 si yapıya, 380 m2 si bahçeye
ayrılmıştır. Yapı parsel içerisinde ana yoldan 5 metre çekilerek konumlandırılmıştır *9+. Yapılar
arasında 3 metre mesafe mevcuttur. Tek katlı, oldukça yalın cephelere sahip olan konutların girişleri
ana yol üzerindeki terastan sağlanmıştır. Salon mekanı iki hol aracılığı ile diğer odalara ve ıslak
mekanlara bağlanmaktadır. Yığma taşıyıcı sistem kullanılarak inşa edilmişlerdir.
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Şekil 11. İşçi Evleri tip proje plan krokisi *3+

Şekil 12. Emek Evler’ den bir konut görünümü *3+

3. Sonuç
Kentlerin sadece doğal ve yapılı çevreleri değil aynı zamanda sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
yapıları da kimliğinin oluşmasına etkendir. Kimlik değişimi ve bu değişimin fiziki mekana olan
yansımaları bazen binlerce yıl sürmüş, bazen çeşitli etkenler aracılığı ile daha kısa zamanda meydana
gelmiştir. Bu süreç toplumsal ve mekansal dinamiklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yapılan
çalışmada; 20.yüzyıl Burdur Kenti’nde çeşitli sosyo kültürel ve ekonomik etmenler tespit edilmiş ve
bunların konut çevrelerine olan yansımaları belirlenmiştir.
Sosyo kültürel etmenler içerisinde Burdur Kenti yapılı çevresini ve konut alan ve biçimlenişlerini
etkileyen, yönetim değişikliği (Cumhuriyet’in İlanı), trenin kente gelişi ve doğal afetlerin genel bir
değerlendirmesi konut yerleşimleri üzerinden yapıldığında; yeni oluşan bu alanların oluşma
nedenlerine göre yer seçimlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Yapılaşma bağlamında ise; farklı
mimari üslupların ortaya çıktığı, yeni yapım sistemlerinin tercih edilmeye başlandığı görülmüştür.
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Sosyo-kültürel unsurların yanı sıra, sosyo-ekonomik unsurlar da kentin fiziksel çehresini büyük ölçüde
etkilemiştir. Zaman içerisinde farklılaşan kent ekonomisi ve endüstrisi de, yeni yerleşim alanlarının
oluşması, farklı konut tiplerinin ortaya çıkması ve mekansal farklılaşmalar olarak kent kimliğinde
yerini almıştır.
Sonuç olarak; 20.yüzyıl Burdur Kenti’nde çeşitli sosyal etmenlerin tespit edilmesi ve bunların konut
çevrelerine olan yansımaları belirlenmiştir. Bir kentin en önemli yapı parçası olan konut ve konut
çevrelerinin oluşmasının kent dinamiklerinden ne derece etkilendiği, sosyo-kültürelve sosyoekoonmik etmenlerin konut tasarımının nasıl birer parçası olabileceği konusunda farklı ölçekler
düzeyinde irdelemeler yapılmıştır (Tablo1). Çalışmada; geçmişten günümüze kentteki konut tasarım
anlayışının belirlenmesi, yok olmaya yüz tutmuş konut izlerinin ortaya çıkartılması ve belgelenmesi,
inşa edilecek olan yeni konut yapılarının tasarım anlayışının oluşturulması eylemlerinin sosyal ve
ekonomik olgular açısından irdelenmesi; önemli sonuçlar ortaya koymuştur.
Tablo 1. 20.yy Burdur Kenti sosuo-kültürel / ekonomik yapı ve konut ilişkisi
KENTSEL ÖLÇEK
Cumhuriyetin
İlanı

SOSYO-KÜLTÜREL ETMENLER

(Yönetim
Değişikliği)

Trenin
Gelişi

Kente

MAHALLE/SOKAK
ÖLÇEĞİ

MEKANSAL
ÖLÇEK

-Kentin Isparta İli -Sayfiye
evlerinin,
yönünde
kentin
ana
genişlemesi
yollarından
bir
tanesine paralel olan
-“Göl
sokak üzerinde göle
(sayfiye)Evleri”
yakın
olarak
yerleşiminin
konumlandırılması
oluşması
-Gazi
Caddesi
Üzerinde
konumlanan
yapıların, ticari kaygı
ve rant değeri göz<
önünde
bulundurularak,
cadde
kenarında
konumlandırılması

-Sayfiye
konutlarında
mekanların
kullanıcı isteği
doğrultusunda
tasarlanması

-Yeni
yerleşim
alanı
olan
İstasyon
Caddesi’nin inşası

Üzüm
hammaddesind
en ürün elde
etmek
üzere
“fit”
lerin
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-İstasyon
Caddesi
üzerinde inşa edilen
yapıların önlerinde
yarı kamusal mekan
oluşturan
küçük

-Ekonomik
yönden yüksek
gelirli
kullanıcılara
hitap
eden
mimari
ve
mekan
anlayışına sahip
olmaları
-Geleneksel
konut
plan
şeması
ile
benzerlik
gösteren plan
kurgusu

Doğal Afetler

-Uygun arsa fiyatı
olan
bölgede
oluşan
yeni
yerleşim alanı

ölçekli bahçelerinin
bulunması,
arka
cephede
bahçesi
olan yapılarda bu
alanın servis işlevli
kullanılması

bulunduğu işlik
mekanlarının
var olması

-Evlerin inşa edildiği
alanda düzenli bir
parselizasyona
rastlanmaması

Deprem
bölgeleri için,
kompakt yapı
ve
yapısal
güvenlik
ön
planda
tutularak
tasarlanmış
hacimlere
sahip olması

-Bloklar
arasında
kalan
alanlar,
kullanıcıların
bir
araya
geldikleri
sosyal
paylaşım
alanlarının,
çocuk
bahçelerinin
ve
otopark alanlarının
bulunması

SOSYO-EKONOMİK ETMENLER

Kent Ekonomisi

Dokumacılık

Hayvancılık

-Zemin katta
geleneksel
yapılardaki ile
benzerlik
gösteren servis
mekanlarının
bulunması

Konutlarda
bulunan “işlik”
mekanları
Yeni yerleşim
alanlarından olan
Akdere Mahallesi
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İşlev gereği geniş
alan
ihtiyacının
doğması
sunucu
yapıların
birbirlerinden uzak
mesafelerde
konumlandırılmaları

Hayvan
barınağı, depo,
ve
tarım
aletleri/
taşıtları
için
ekipman
deposu vb. gibi
mekanların
bulunması

Bağcılık

Işlev geniş alanlar
gerektirdiği için
göl
ve
kent
merkezi arasında
gelişen
bir
yerleşim olması

-Konutlarda
bulunan “işlik”
mekanları ve
mekanlar
içerisindeki
fit/fıt
elemanlarının
bulunması
-Yapı
hacimlerinin
bağ evi mekan
anlayışında
tasarlanması

Kent Endüstrisi

Kooperatifçilik
anlayışının ilk
örneklerinden
olan ve kent
kimliğinde önemli
bir yere sahip
olan, fabrikaya
yakın
konumlandırılmış
İşçi ve Emek Evler
yerleşimlerinin
oluşması

Yapıların
parsel
içerisinde ana yoldan
5 metre çekilerek
konumlandırılmaları
-Yapılar arasında 3
metre
mesafenin
olması
-konutların
girişlerinin ana yol
üzerindeki terastan
sağlanması

Dar gelirli işçi
grubunun sahip
olduğu sosyal
yapıya uygun
mimari mekan
anlayışı
ve
üslubuna sahip
olmaları

Kaynaklar
[1] Burdur’un Sesi adlı yerel gazete arşivi, 1955-1985.
[2] Google Earth
*3+ Seda Şimşek Tolacı, 2005-2011. Çizim ve Fotoğraf Arşivi
*4+ Burdur Belediyesi Arşivi, 2007.
[5] www.turkcebilgi.com/devlet_demir_yolları/ansiklopedi. Erişim tarihi:05.07.2011
[6] http://maps.google.com/maps Erişim tarihi: 21.08.2011
*7+ Şimşek Tolaci, S., 2009. Burdur Tarihi Kent Dokusu’nun İncelenmesi.
Üniversitesi,Müh.Mim.Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Süleyman

*8+ Çetin, S., 2000. 17.-19. Yüzyıl Burdur Evlerinde Açık ve Yarı-Açık Mekanların Zaman İçindeki
Araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
[9] Fabrika meydan amiri ve kooperatif kurucusu, Orhan Demirağ ile kişisel görüşme yapılmıştır.
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Demirel

Gelişiminin

Mevcut Konut Binalarının Çevre Duyarlı Olmaları İçin Yenilenmesi
İlknur Erlalelitepe, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi
Gülden Gökçen Akkurt, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi
Z. Tuğçe Kazanasmaz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Günümüzde çevre duyarlı konut (enerji tüketiminin az olduğu ve doğal kaynaklardan fazlaca
faydalanan konut-enerji etkin konut) arayışı başlamış ve bu tür tasarımlara olan ilgi giderek artmıştır;
bu bağlamda, ülkemizde de enerji tüketiminin fazla olduğu konutların hem yapımda hem de
kullanımda enerji tüketimlerini azaltmak anlayışı gelişmiştir. Bina tasarımı, yapımı ve işletim süreci
boyunca çevreye verilen zarar, çevreye duyarlı bina kavramının önemini açığa çıkarır. Bina ve
çevresinin tasarımında dikkat edilecek parametreler ile doğal çevre, bina ve kullanıcılar için sağlıklı
ortamlar yaratılabilir, iklim koşullarına dikkat edilerek enerji tüketimi ve CO2 salımı ile, aynı zamanda
geri dönüşümlü malzeme kullanımı sonucu çevreye bırakılan atık miktarında azalma gerçekleşebilir.
Binalardaki enerji tüketiminin büyük bir kısmı ise insan yaşamındaki önemini sürekli koruyan
konutlarda gerçekleşmektedir. Bu sebeple konut işlevsellik, güvenlik ve verimlilik açısından yeterli
teknik donanıma sahip olmalıdır.
Ülkemizin yapı üretim sürecini ve karakterini belirleyen en önemli etkenlerden biri çok katlı konut
binalarının üretimidir *1-3+. Söz konusu konutların çevre duyarlı binalar olarak tasarlanması, kaliteli
konut üretiminde kritik bir konu olmaktadır. Çevre duyarlı binaların öncelikle sağlayacağı koşul enerji
tüketiminin azaltılmasıdır *4+. Enerji sadece bir binanın tüketim maliyetinin yüksek oranda
göstergesini ifade etmez; aynı zamanda, enerjinin kullanıcıların ısısal ve görsel konforunun üzerinde
de belirgin ve güçlü bir etkisi olur. Enerji teknolojisindeki en yeni gelişmeler binaların enerji tüketimini
belirgin derecede azaltmayı mümkün kılmaktadır. Böylece konforlu bir yaşam sunan konutlar
tasarlanmakta ve çevreye salınan zararlı gazlardan da büyük ölçüde azalma sağlamaktadır. Evde
kullanılan birçok elektrikli ev aletinin (buzdolabı, çamaşır makinesi, v.s.) enerji verimlilik değerleri
kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır, ancak kullanıcıların içinde yaşadıkları binanın bağıl enerji
tüketimi ve verimliliği hakkında bilgiye ulaşılamamaktadır *5+.
Birçok yasal düzenleme ve sertifika sistemleri yeni bina tasarımları için önerilmekte ancak yeni bina
yapımının hızla artmasına karşın mevcut konut stoğunun da varlığını sürdürmesi enerji tüketimindeki
payını belirgin bir seviyede tutmaktadır. Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalara göre, konut
yapılarının enerji verimli olarak yenilenmesi düşük maliyetlerle yapılabilmesine karşın, yeni inşa
edilen binalarda olduğu gibi fazla miktarda enerji tasarrufu sağlanabildiğini göstermektedir. Hatta bu
araştırmalar sonucunda, yenileme çalışmalarında en etkin olan iki faktörün enerji fiyatları ve bunu
destekleyen finansal enerji politikaları olduğu anlaşılmıştır. Konut sahipleri tarafından alınacak enerji
tasarrufu önlemleri de bu açıdan etkilidir. Hatta bazı kurumlar binalarının enerji etkin yenilenmesi
konusunda konut sahiplerini teşvik etmektedir. “Enerji Çözümleri” başlığı ile hazırlanan kitapçıklarla
enerji etkin yenilemenin ne tür inşa ile uygulama ve montaj kullanılarak kolay uygulanabilirliği
anlatılmaktadır. Genellikle, yalıtımın düşük enerjili bir bina için şart olduğu görülür *6+. Yenileme
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çalışmaları kapsamına, pencerelerin değiştirilmesi, gölgeleme elemanlarının eklenmesi, çatı ve dış
duvarlara yalıtım eklenmesi, zemin döşeme ve tavanların yenilenmesi, mevcut ve eskimiş ısıtma
sisteminin(boyler, kazan v.b.) yenisiyle değiştirilmesi ve güneş enerjisi ısıtma sistemlerinin eklenmesi
gibi uygulamaların katıldığı görülür *6-8].
Enerji tasarruflu, ekonomik ve çevresel olmak üzere farklı açılardan ele alınabilecek, uygulanabilir ve
etkin olan enerji tasarrufu önlemleri ile hem konut sahiplerine hem de karar verici konumda bulunan
uzman kişilere yol gösterilerek, mevcut konut stokunun çevreye duyarlı konutlara dönüştürülmesi
sağlanabilir *7+. Sistemlerin ekonomik bir şekilde ilk yatırım maliyetleri ve minimum kullanım süreleri
olması için de; tasarım aracılığı ile konutların enerji etkinliğini sağlamak ve çevre duyarlı binalar
oluşturmak mimarların en öncelikli amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için binanın çevresi dikkate
alınarak doğru yönlenmesi, en uygun formun ve strüktürün seçilmesi, mekan organizasyonunun
yönlenme dikkate alınarak planlanması, bina kabuğunda yer alan malzemelerin termofiziksel
özellikleri dikkate alınarak seçilmesi ve de hem görsel hem de ısıl konfor koşullarını birlikte sağlayacak
en uygun pencere alanlarının belirlenmesi gereklidir. Ancak bu şekilde iklim koşullarının konut binası
üzerindeki etkisi kontrol edilerek hem iç mekan konfor koşulları sağlanabilir, hem de çevresel
problemlere karşı mimari önlemler geliştirilebilir ve bunların olumsuz etkileri azaltılabilir.
Yukarıda bahsedilen mimari etkenler ile tasarım değişkenleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. İnanıcı
ve Demirbilek (2000), konutların ısıl performansı açısından, güney cephe pencerelerinin boyutlarının
ve binaların biçim faktörünün (plan düzlemindeki en/boy oranlarının) optimum değerlerinin
bulunması üzerine bir araştırma yürütmüştür. Bilgisayarda simulasyon yöntemi kullanılan çalışmada
beş farklı şehir için sonuçlar elde edilmiştir. Ankara’da incelenen bir örnekte ise, güney pencere
ölçüsü ve yalıtım kalınlığının birlikte artması, sadece yalıtım kalınlığının %50 artmasına göre daha iyi
sonuç vermiştir. Fakat, güney cephedeki pencerelerin oranının %50’ yi geçmesi durumunda; yalıtım
kalınlığını 1.5 cm’den 2.1 cm’e ve güney pencereyi %60 arttırmak yerine, güney penceresini %50’de
iken yalıtımı 2.1 cm’e arttırmak çok daha iyi ısıl performans ile sonuçlanmaktadır *9+.
Başka bir çalışmada, bina formunun, ısıl yükler üzerindeki etkisinden bahsedilir. Kare formlu bir konut
ile karşılaştırıldığında, dikdörtgen formlu konutun yıllık ısıtma yükünün %8,2 ile %26,7 oranları
arasında değişerek arttığı görülmüştür. Yönlenme dikkate alındığında uzun cephenin güneye baktığı
durumun en avantajlı durum olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca çatı ve duvar yüzeylerinin ısıl
geçirgenlikleri ısıl kütle performansları amacıyla incelenmiş, gölgeleme elemanı olan saçak ile farklı
tip cam kullanımının etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada, araç olarak yine bir bilgisayar programı
kullanılmıştır *10+. Yüksek enerji performanslı konutlardaki en temel tasarım kriterleri arasında,
binanın geometrisini ifade eden alan hacim oranı, pencere alanları ve bina kabuğunu özelliğini
belirleyen binanın geometrisine de bağlı olan ısı yalıtımı olmaktadır *11+. Manioğlu ve Yılmaz (2008),
plan formları farklı olan geleneksel bir yapı ile dikdörtgen formlu modern bir konutun ısıl
değerlendirmesini karşılaştırmalı olarak çalışmışlardır. Ayrıca bina kabuğunun özellikleri incelenmiştir
*12+. Yürütülen bir çalışmada, biçim faktörü, çatı türü, eğimi, dış duvarların yönelimi, dış duvar
alanlarının termofiziksel ve optik özellikleri gibi tasarım etmenleri İstanbul yöresi için incelenmiş, her
bir değişken için farklı koşullar denenerek bina kabuğundan kaybedilen ısı miktarlarının değişimi
karşılaştırılmıştır *2+.
Bu çalışmada, mevcut yasal düzenlemeler dikkate alınarak konutlar için hazırlanmış bir enerji
performansı değerlendirme yöntemi(KEP-SDM) kullanılarak bir yenileme örneği incelenmiştir. Bu
sayede yenileme için yapılabilecek her bir değişikliğin enerji tüketiminde ne kadarlık bir fark
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yaratacağı ortaya çıkarılmıştır. Yenileme kapsamındaki uygulamalar; bina kabuğundaki malzeme
değişiklikleri (yalıtım eklenmesi), pencere oranları ve yönlenmelerinin farklılaşması, mekan
organizasyonundaki yaşam alanının değişmesi(balkonların iç mekana katılması), binanın ortak
kullanım alanının olup olmaması, ile lambaların değiştirilmesi öngörülmüştür. Mevcut aynı yükseklik
ve tipolojide ancak farklı tasarlanmış iki konut (teras evler ile apartman) üzerinden pencere alanları
ve yönlenmelerinin, yapı kabuğundaki değişikliklerin ısıtma yükünü, ve lamba türünün aydınlatma
yükünü hangi oranlarda ve nasıl etkileyeceği hesaplanmıştır. Farklı formlarda tasarlanmış bu iki konut
binası yukarıda bahsedilen parametrelerdeki değişiklikler aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Binaların enerji
tüketim ve CO2 salım değerleri ile enerji sınıfları belirlenmiştir. Yenileme çalışması sonucunda en
düşük enerji tüketimi ile yüksek bir enerji sınıfına ait çevre duyarlı bir bina elde edilerek mevcut konut
binalarının da benzer şekilde enerji etkinliklerinin iyileştirilmesi önerilmektedir. Mevcut ısıtma
sisteminin merkezi olup olmaması ve ortak alanın ısıtılıp ısıtılmaması gibi değişikliklerle ise CO2
salımındaki farklılıklar incelenmiştir ve İzmir için uygun olabilecek ısıtma sistemi önerisi
getirilmektedir.

2. Yenileme İçin Değiştirilmesi Öngörülen Parametreler
Bu çalışma için İzmir’de mevcut aynı tipolojide fakat farklı formlarda tasarlanmış iki bina (teras ev ve
apartman) seçilmiştir. Her iki bina da 7 katlıdır ve her katında bir daire bulunmaktadır. Yaklaşık aynı
metrekarelere sahip olan bu iki binanın üç cephesi vardır. Plan düzleminde bakıldığında hem teras ev
hem de apartman konutlarında 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 kiler bulunmaktadır. Toprak
zemin üzerine yerleşmiş teras ev konutlarının saydam yüzeyleri kuzey, güney ve batı cephelerinde
konumlanmaktadır. Apartmandaki konutlarda ise pencereler kuzey, güney ve doğu cephelerde yer
almaktadır. Teras ev konutları büyük bir terasa sahip iken apartmandaki konutların 3 ayrı cepheye
konumlanmış üç ayrı balkonu bulunmaktadır. Teras ev konutlarına erişim dış kotlardan gerçekleştiği
için ortak alanı bulunmamaktadır. Apartman konutlarının ortak alanı ise binanın dış yüzeyine
bakmayacak şekilde iç kısımda tasarlanmış ve bir asansör ile ortak bir merdiveni olan bir alandır.

(Resim 1)
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a

b
Şekil 1. Çalışma için seçilen binaların kat planları;(a)apartman (b) teras ev
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2.1. Bina Kabuğu
Bina kabuğu binanıyı oluşturan dış çevreyle temas halinde olan taban, çatı, duvar ve pencereden
oluşmaktadır. Bu çalışmadaki binalar için seçilen malzemeler Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği(2000)
yayımlanmadan önce yaygın olarak kullanılan çatı, tavan, pencere ve duvar konstrüksüyonlarında
kullanılan malzemelerdir *13+ ve bunlara mimari uygulama projeleri incelenerek karar verilmiştir.
Binanın yalıtımsız halinde duvarda 0,05 m kalınlığında çimento harcı, 0,19 m kalınlığında düşey delikli
tuğla ve 0,03 m kalınlığında kireç çimento harcı kullanılmıştır. Duvarın ısı geçirgenlik kat sayısı 1,64
W/m2K’dir. Çatı konstürüksüyonunda ise 0,05 m kalınlığında çimento harçlı şap, 0,05 m kalınlığında
mineral ve bitkisel lifli yalıtım malzemesi, 0,1 m kalınlığında normal beton ve 0,02 m kireç harcı
uygulanmıştır ve U değeri 0,53 W/m2K’dir. U değeri 1,07 W/m2K olan toprak temaslı tabanda ise 0,02
m kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar, 0,02 m çimento harçlı şap, 0,1 m normal beton , 0,1m
kırma taş ve 0,1 m sıkı toprak kullanılmıştır. Opak olmayan yüzeyler için ise tek cam ve ahşap
doğrama 5,1 W/m2K ısı geçirgenlik kat sayısına sahip pencereler uygun görülmüştür.
Çizelge 1. 2000 öncesi ve sonrası bina kabuğunu oluşturan yapı malzemeleri ve U değerleri.

Dış duvar

Çatı

Taban

Pencere

0,05 m çimento harcı

0,05 m çimento harçlı şap

0,02m granit

Ahşap doğrama
Tek cam

0,19 m düşey delikli tuğla

0,05m yalıtım malzemesi

0,02m çimento harçlı şap

2000’den
önce

0,03 m kireç çimento harcı

0,1 m normal beton

0,1 m normal beton

0,02 m kireç harcı

0,1m kırma taş
0,1 m sıkı toprak

U değeri

1,64 W/m K

0,53 W/m K

1,07 W/m K

5,1 W/m K

0,02mkireç çimento harcı

0,05 m çimento harçlı şap

0,02m granit

PVC doğrama

0,085m yatay delikli tuğla

0,05m yalıtım malzemesi

0,03 çimento harçlı şap

çift cam

2

2

2

2000’den
sonra

0,04 m poliüretan sert köpük 0,05m yalıtım malzemesi

0,15m normal beton

0,135m yatay delikli tuğla
0,03m kireç çimento harcı

0,15m kömür cürüfu

U değeri

0,53 W/m K

2

0,1 m normal beton
0,02 m kireç harcı
2

0,32 W/m K

2

0,52 W/m K

2

2

2,1 W/m K

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği(2000) ve özellikle Enerji Verimliliği Kanunu (2007)’ndan sonra yalıtım
malzemelerinin kullanımında artış görülmeye başlamış *13,14+; Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği (2008)’nden sonra ise bina kabuğunun ısıl geçirgenlik değeri belli bir standarda
ulaşmıştır*15+. Bu sebeple, bu çalışmada son yıllarda inşa edilen binalarda oldukça sık kullanılan çatı,
tavan, pencere ve duvar konstrüksüyon malzemeleri enerji etkin yenileme amacıyla seçilmiştir.
Mevcut konut binalarının belediyelerce onaylanmış mimari uygulama proje detaylarından
yararlanılmıştır. Duvar için 0,02m ve 0,03m kalınlıklarında kireç çimento harcı, 0,085 m ve 0,135 m
kalınlıklarında yatay delikli tuğla ve 0,04 m poliüretan sert köpük kullanılmıştır. Isı geçirgenlik değeri
0,53 W/m2K olarak hesaplanmıştır. U değeri 0,52 W/m2K olan toprak temaslı taban için ise 0,02 m
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kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar,0,03 m çimento harçlı şap, 0,15m normal beton ve 0,15m
kömür cürüfu uygulanmıştır. Çatıda ise eski çatı konstrüksiyonun üzerine 1 kat daha (0,05 m) mineral
bitkisel lifli yalıtım malzemesi eklenerek U değeri 0,32 W/m2K olan çatı konstrüksiyonu elde
edilmiştir.

2.2. Isıtma Sistemi
Yenileme yapılmadan önce teras ev ve apartman için ısıtma sistemi “sobalı” olarak seçilmiş ve yakıt
tipi kömür olarak belirlenmiştir. Yenilenmiş halinde ise otomatik beslemeli merkezi ısıtma ve yakıt
olarak fuel-oil önerilmiştir. Merkezi ısıtma ve bireysel ısıtma arasındaki enerji tüketim farkı ortaya
konmakla beraber farklı yakıt türleriyle CO2 salım oranları karşılaştırılmıştır. Ortak alanını ısıtılması
durumu ile ısıtılmadığı durum arasında oluşan enerji tüketimi ve CO2 salımındaki değişiklikler de
değerlendirilmiştir. Teras evde konutlara ulaşım dışardan gerçekleştiği için ortak alan göz önüne
alınmamıştır.

2.3. Pencere Alanı ve Yönlenme
Bina kabuğunda bulunan camlı yüzeylerin büyüklüğü, yönü, geçirgenliği, çerçevesinin geçirgenliği
binanın ısı ve ışık bakımından enerji verimini arttıran ya da azaltan bir etki oluştururlar [13]. Optimum
boyutlarda tasarlanan pencere boyutları ile ısıtma veya soğutmadaki kayıplar en aza indirilmektedir.
Bu çalışmada, öncelikle hem teras evin hem de apartmanın pencere ölçülerinin orijinal halleri kabul
edilerek enerji performansları değerlendirilmiştir. Yenileme çalışması için kuzey yönündeki
pencerelerin alanında %10 azaltma, güneş kazancının daha fazla olduğu güney, doğu ve batı
pencereler ise %10 arttırma önerilmiştir. Pencere alanındaki değişim % 20 olduğunda ise enerji
tüketiminde ne kadar kayıp veya kazanç sağladığı da değerlendirilmiştir.

2.4. Duy Tipi
Konutun aydınlatılmasında kullanılan lamba tipi elektrik enerji tüketimini doğal olarak toplam enerji
tüketimini de etkilemektedir. Günümüzde, aydınlatmada enerji tasarruflu lambalar yaygın olarak
kullanılmaktadır. Geleneksel olarak kullanılan lamba (enkandesan) ile düşük enerjili lamba (kompakt
floresan) kullanımı arasındaki farkı görebilmek için duy sayıları sabit tutularak geleneksel lamba,
enerji tasarruflu lamba ile değiştirilmiş ve değişim miktarı değerlendirilmiştir.

2.5. Kırma Çatılı
Teras çatı ile kırma çatılarda kullanılan yapı malzemelerinin farklılığı nedeniyle ısı kayıp kazançlarında
farklılık olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, çalışmada incelenen mevcut iki yapının teras çatılarının
kırma çatıya dönüştürüldüğünde oluşacak değişim miktarı gözlenmiştir.

2.6. Konutun Kullanım Alanı
Konutun kullanım alanını yaşam alanı (oturma odası veya salon), yatak odaları, mutfak ve banyo
oluşturur. Balkon ve teraslar konutun kullanım alanı dışında kabul edildiğinden enerji tüketimi
hesaplarında dahil edilmez. İzmir ‘deki mevcut konut tipolojisine bakıldığında balkonun oldukça fazla
kullanıldığı görülmektedir. Aynı zamanda kullanıcının tercihine göre balkonların konutun mevcut
alanına katıldığı örneklerde görülmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada, apartmanın mevcut
balkonlarının ve teras evlerde bulunan terasların bir kısmının konut alanına katılması önerilmiştir.
İncelenen teras evde terasın bir kısmı yaşam alanına ve mutfağa katılmış, apartmanda ise her bir
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odanın balkonu olduğu için tamamı konut alanına dahil edimiştir. Isıtma ve aydınlatma enerji
tüketimindeki değişimler değerlendirilmiştir.

2.7. Gölgeleme Elemanları
Konutta istenen aydınlatma ve sıcaklığı, bina kabuğundaki açıklıklar ile birlikte kullanılan gölgeleme
elemanları belirler. Gelen güneş ışığının istenilen oranda yansıtılması için mevsimlik güneş yörünge
ve açıları önemlidir *16+. Bu sebeple güneşten elde edilen kazancı optimum derecede elde edebilmek
için güneye 1 metrelik yatay çıkma şeklinde, batı ve doğu cephelere ise 1 metrelik düşey gölgeleme
elemanları önerilmiştir. Enerji tüketiminde gerçekleşen olumlu veya olumsuz değişimler
değerlendirilmiştir.

3. Konutların Enerji Performansını Değerlendirme Yöntemi (KEP-SDM)
Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu (KEP-SDM), Enerji Verimliliği Yasası
hükümlerince hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeligi” çalışmaları içinde, Makina
Mühendisleri Odası tarafindan oluşturulan çalışma grubu tarafndan Haziran 2008’de tamamlanmıştır.
Yöntem, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, 2002/91/EC Direktifinin 3. Maddesindeki yeni ve
büyük onarımın söz konusu olduğu bina sınıflarından (Directive 2002/91/Ec Annex 3), bağımsız ve
apartman bloklarındaki konutların enerji performansını belirlemeye yönelik olarak, Avrupa Birliği
ülkelerindeki benzeri metodlarin (SAP, DEAP, Th-C-Ex, vb.) pratiğinden yararlanarak oluşturulmuştur.
Yöntem, inşa edilecek veya büyük onarım görecek, taban alanı 450 m2 ‘nin altında olan konutlara
veya taban alanı 450 m2’nin altında olan konutları içeren binalara (müstakil konutlar, apartmanlardaki
konutlar ve ticari komplekslerdeki konutlar) uygulanır *17+.
Binalarin enerji performansını belirleyen göstergeler; konutun birim alanına düşen yıllık enerji
tüketimi (kwh/m²yıl) ile yıllık CO2 emisyon miktarıdır (kg CO2/m²yıl). Her iki gösterge; yenilenebilir
enerji kaynakları ile yeni enerji teknolojileri kullanılarak tasarruf edilen enerji ve emisyonlar da göz
önüne alınarak, hacim ısıtma, su ısıtma, havalandırma ve aydınlatmadan kaynaklanan yıllık enerji
tüketimleri ile CO2 emisyonları göz önünde bulundurularak hesaplanır. Soğutma ihtiyacına yönelik
enerji tüketimi hesaplamaları yöntemin kapsamı dışındadır. KEP-SDM, “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği”nde öngörülen binaların enerji kimlik belgesi’ndeki “bina enerji sınıfı” ve “bina emisyon
sınıfı” belirlenmesine ait hesap yöntemidir *17+.

4. Elde Edilen Bulgular
Bu çalışmada incelenen mevcut teras ev ve apartman yapılarının çevre duyarlı hale getirilmesi için bir
yenileme çalışması önerilmiştir. Bu kapsamda, bina kabuğundaki malzeme değişiklikleri (yalıtım
eklenmesi), pencere oranları ve yönlenmelerinin farklılaşması, balkonların iç mekana katılması,
binanın ortak kullanım alanının olup olmaması, ısıtma sistemi ile lambaların değiştirilmesi
önerilmiştir. KEP-SDM programı kullanılarak bahsedilen parametreler uygulandığında bina ve
konutların enerji performansları üzerindeki değişimleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular sırası ile
Çizelge 2 ve 3’te sunulmaktadır. Binaların yalıtımsız mevcut halinde teras evde elde edilen enerji
tüketimi 302,93 kwh/m²yil iken CO2 salımı 101,81 kgCO2/m²yıl’dır. Enerji sınıfı ve CO2 sınıfı ise
sırasıyla F ve G’dir. Apartman için ise enerji tüketim değeri 211,50 kwh/m²yıl iken CO2 salım değeri
69,72 kgCO2/m²yıl’dır. Enerji tüketimi için D sınıfı, CO2 sınıfı için ise G sınıfı elde edilmiştir.
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Çizelge 2. Yenileme için önerilen parametrelere göre binaların enerji tüketimi ve CO2 salımındaki
değişikliklerin karşılaştırılması (TE: Teras ev, AP: Apartman)
Enerji
Değişim
tüketimi
miktarı
Bina
parametreler
tipi (kwh/m²yıl) (kwh/m²yıl)
Önerilen

Yalıtımsız

TE
AP

Yalıtımlı

TE
AP

Merkezi
Isıtma

TE
AP

TE
M. I.
(Ortak Alan)
AP
Duy Tipi

TE
AP

Pencere
Alanı %10

TE
AP

Pencere
Alanı %20

TE
AP

Çatılı

TE
AP

Balkon Ekli
Hali

TE
AP

Gölgeleme
Elemanı

TE
AP

Son

AP

302,93

Enerji
Oran
CO2 salımı
tüketimi
(kgCO2/m²yıl)
(%)
sınıfı

-

-

F

-

-

D

187,63

115,29

38,06

120,12

91,39

43,21

257,45

45,48

15,01

180,82

30,69

14,51

-

-

-

122,02

89,48

42,31

288,05

14,88

4,91

200,05

11,45

5,42

302,74

0,18

0,06

210,60

0,91

0,43

302,58

0,35

0,11

210,60

0,91

0,43

303,18

-0,26

-0,14

211,50

0,00

0,00

332,16

-29,23

-9,65

218,64

-7,14

-3,38

211,50

302,93

0,00

0,00

216,73

-5,22

-2,47

98,93

204,00

67,34

D
B
F
D
B
F
D
F
D
F
D
F
D
G
E
F
E
B
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Değişim
miktarı

Oran
(%)

CO2
sınıfı

-

-

G

-

-

G

49,35

52,46

51,53

32,74

36,98

53,04

61,03

40,78

40,06

42,20

27,52

39,47

-

-

-

33,51

36,21

51,94

101,39

0,43

0,42

69,59

0,14

0,19

101,74

0,07

0,07

69,36

0,37

0,53

101,67

0,14

0,14

68,98

0,74

1,06

101,92

-0,10

-0,21

69,62

0,10

0,14

110,69

-8,88

-8,72

69,17

0,55

0,79

113,39

-11,58

11,37

71,84

-2,11

-3,03

21,58

80,24

78,81

101,81
69,72

(kgCO2/m²yıl)

F
C
G
F
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
B

Parametrelerin binaların yalıtımsız haline tek tek uygulanması sonucunda, enerji tüketiminde ve CO2
salımıdaki değişim oranının, yalıtım yapıldığında en fazla olduğu görülmüştür. Bu oran, teras evde
%38 iken apartmanda %43’e ulaşmıştır. Enerji sınıfı teras evde F’den D’ye yükselirken, apartmanda D
sınıfından B sınıfına artış olmuştur. Yalıtımsız durumdaki apartman ve teras evde CO2 sınıfları G iken,
yalıtımlı durumda teras evde F sınıfına, apartmanda ise C sınıfına yükselmiştir. Soba kullanılan ısıtma
sisteminin merkezi ısıtma sistemi ile değiştirilmesinde, teras ev ve apartmanda sırası ile enerji
tüketiminde %15 ve 14’lük , CO2 salımında ise %40 ve 39’luk bir azalma elde edilmiştir. Ortak alanın
merkezi ısıtma sisteminde ısıtılması durumunda apartmanda enerji tüketimindeki değişim oranı
%42’ye ulaşmıştır. Enerji sınıfı B’ye, CO2 sınıfı D’ye yükselmiştir. Teras evde ise ortak alan
bulunmadığından bu parametre değerlendirilmemiştir. Her iki binada duy sayısı sabit tutularak lamba
tipinin değiştirilmesi ile enerji tüketiminde %4-5’lik bir değişim oranı elde edilmiştir. CO2 miktarında
ise bu oran sırası ile % 0,2 ve 0,4’tür. Pencere alanında yapılan %10 ve %20 oranındaki değişikliklerde
enerji tüketimi ve CO2 salımlarında yaklaşık %1’lik oranlar elde edilmiştir. Kırma çatı eklenmesi,
balkonların konut alanına dahil edilmesi ve pencerelerde gölgeleme elemanlarının kullanımının her iki
binanın enerji tüketimine ve CO2 salımına olumsuz etki yaptığı hesaplanmıştır.
Elde edilen bulgulara göre, teras ev ile apartmana aynı parametreler uygulanmasına rağmen,
apartman daha enerji etkin bir hale dönüştürülmüştür. Yenileme, apartmanda daha olumlu
sonuçlanmıştır. Bu sebeple, enerji tüketimi ve CO2 salımına pozitif yönlü etkisi olduğu görülen yalıtım,
ortak alanı dahil merkezi ısıtma sistemi, duy tipi ve pencere alanındaki %20 lik değişimin tümünün
apartmana uygulanması öngörülmüştür. Bunun sonucunda, enerji tüketimi 98,93 kwh/m²yıl, CO2
salımı da 78,81 kgCO2/m²yıl olarak hesaplanmıştır. Enerji tüketim ve CO2 salım sınıfları B olan enerji
etkin bir apartman elde edilmiştir.
Yenileme için önerilen parametrelerin konut bazında gerçekleştirdiği enerji tüketimi ve CO2 salımı
değişimleri Çizelge 3’te verilmiştir. Yalıtımsız durumdaki teras evin zemin kat, ara kat ve çatı
katlarında olan tüm konutları F enerji sınıfında iken, yalıtım yapıldığında zemin kattaki konut D, ara
katlar ve çatı katındaki konutlar ise C enerji sınıfında olmuştur. Apartmanda ise bu değişimin, zemin
ve çatı katında F’den C sınıfına, ara katta ise E’den B sınıfına doğru olduğu görülmüştür. Ortak alanlı
merkezi ısıtma sistemi kullanıldığında apartmandaki iyileşmenin yaklaşık olarak yalıtım
uygulandığındaki iyileşme ile yaklaşık aynı değerlere sahip olduğu görülmüştür.
Konut bazında genel olarak bakıldığında zemin kat ile çatı katı aynı enerji sınıfındadır. Ara katların
enerji performanslarının ise zemin ve çatı katlarınkinden daha iyi olduğu görülmüştür. Sadece
balkonun konut alanına eklendiği apartmanın ve yalıtımlı teras evin çatı katları zemin katlarındaki
enerji sınıflarından daha iyi değerlere sahiptir. Binaların enerji tüketimleri açısından yenilenmesine
olumlu katkı sağlayan tüm parametrelerin uygulandığı apartmanın son halinde ise çatı katı ve ara
katın B enerji sınıfında, zemin katın C enerji sınıfında olduğu görülmüştür.
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Çizelge 3. Yenileme için önerilen parametrelere göre konutların enerji tüketimi ve CO2 salımındaki
değişikliklerin karşılaştırılması (TE: Teras ev, AP: Apartman)
Enerji
tüketimi
Bina tipi
Enerji
(kwh/
sınıfı
m²yıl)

CO2
salımı CO2
(kgCO2/ sınıfı
m²yıl)

yalıtımsız

Enerji
CO2
tüketimi Enerji salımı
(kwh/
sınıfı (kgCO2/
m²yıl)
m²yıl)

CO2
sınıfı

ortak alanlı merkezi ısıtmalı

Enerji
tüketimi
(kwh/
m²yıl)

CO2
Enerji salımı
sınıfı (kgCO2/
m²yıl)

CO2
sınıfı

gölgeleme elemanı

TE

299,13
257,96
çatı katı 273,60
zemin

ara kat
AP
zemin

302,99
225,98
çatı katı 261,26

ara kat

F
F
F

102,87
86,21
95,54

G
G
G

-

-

-

-

299,13
257,96
275,41

F
F
F

102,87
86,21
93,28

G
G
G

F
E
F

103,73
73,53
87,80

G
G
G

166,16
129,34
162,96

C
B
C

48,35
34,42
48,03

F
D
F

302,99
225,98
261,26

F
103,73
E
73,53
F
87,03
Balkon

G
G
F

yalıtımlı

pencere alanı %20

TE

214,27
ara kat 154,85
çatı katı 170,06
zemin

D
C
C

49,29
41,82
45,26

F
E
F

298,39
257,75
273,18

F
F
F

102,57
86,13
92,73

G
G
G

264,35
236,61
255,90

F
E
F

89,65
78,43
86,24

G
G
G

C
B
C

48,35
34,42
42,05

F
D
F

302,24
224,91
260,19

F
E
F

103,09
72,66
86,93

G
G
G

263,93
175,32
210,69

F
C
D

103,73
54,31
68,62

G
G
G

AP

166,16
ara kat 129,34
çatı katı 148,20
zemin

son (apartman)
137,51
106,54
121,42

C
B
B

31,05
22,95
27,07

D
C
C

5. Tartışma ve Sonuç
Çevre duyarlı konut kavramının gelişmesiyle, konutların enerji tüketimlerini azaltmaya yönelik
çalışmalar hız kazanmıştır. Bu bağlamda, bu çalışmada, 7 katlı mevcut bir teras ev ile bir apartmanın
enerji tüketimleri ve CO2 salımları KEP-SDM yöntemi kullanılarak hesaplanmış. Mevcut konutların
çevre duyarlı hale dönüştürülmesi için yukarıda bahsedilen parametreler değiştirilerek bir yenileme
çalışması önerilmiştir.
Sonuç olarak, bina kabuğunda kullanılan yapı malzemelerinin(yalıtımın) ve ısıtma sisteminin binanın
enerji etkinlik açısından iyileştirilmesi çalışmasında en etkin parametreler olduğu anlaşılmaktadır.
Yalıtımlı binalar ile ortak alanı ısıtılan merkezi sistemli binada görülen değişim oranları yaklaşık %3843 oranındadır. Ortak alansız merkezi ısıtma uygulanan binalarda enerji tüketimi değişim oranlarının
%15 civarında kalması, ortak alanın dış ortam gibi hesaplanması(iç-dış sıcaklık farkı nedeniyle) ve ısı
kaybedilen yüzeyin artması nedeniyle olduğu düşünülmektedir.
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Mimari parametrelere dahil edebileceğimiz, pencere alanındaki değişim, çatı farklılığı, balkonların ve
gölgeleme elemanlarının eklenmesi ile görülen yenileme oranlarının çok düşük seviyelerde kalması ya
da enerji tüketiminde kötüleşmeye neden olması dikkat çekici sonuçlardır. Gölgeleme elemanlarının
eklenmesi, güneş kazancının azaltılması ve yöntemin sadece ısıtma sistemine bağlı hesaplama
yapması(soğutma yüklerini dahil etmemesi) nedenleri ile enerji tüketimini artırarak binaların enerji
sınıfının düşmesine sebep olmuş olabilir. Balkonların eklenmesi de, ısıtılacak iç hacmi artırdığından
benzer bir etki oluşturmuştur. Kullanılan yöntem kapsamında, pasif sistem(güneş ısısı kullanılması) ile
iç hacimlerin ısıtılması hesaplamalara katılmadığından; kış bahçesi gibi kullanılabilecek güney ve doğu
yönlere bakan balkonların iç ortamın sıcaklığını artırıcı etkisi görülememiştir. Binalara kırma çatı
eklenmesi ile malzeme farklılığı olması arzu edilmiş ancak enerji sınıflarında herhangi bir iyileştirme
sağlanamamıştır. Literatürün aksine, pencere alanlarının değişimi sonucu enerji tüketimlerindeki
iyileşme, % 0,18 - % 0,91 gibi düşük bir aralıkta kalmış, enerji sınıfları değişmemiştir.
Genel olarak bakıldığında, apartmanda elde edilen enerji ve CO2 sınıf değerleri, teras evinkinden daha
iyi çıkmıştır. Bu sonuç, literatürde de belirtildiği gibi, bina formunun değişmesinin, enerji
performansına etkisini gösterir. Isı kayıplarının çok olduğu yüzeylerin bulunduğu teras eve göre daha
kompakt bir formu olan apartmanda yenileme uygulaması daha iyi sonuçlanmıştır. CO2
değerlerindeki değişimin enerji tüketim değerlerindeki ile paralellelik gösterdiği görülmüştür.
Yenileme çalışması, D enerji sınıfı ve G CO2 sınıfında olan bir binanın enerji etkin iyileştirilerek B enerji
ve CO2 sınıfına ulaşabileceğini göstermektedir.
İzmir’de bulunan mevcut konutlar için öncelikle yalıtım uygulanması, ısıtma sistemlerinin ortak alan
ısıtmalı merkezi sisteme dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu çalışma kapsamında incelenmemesine
rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarının da binaların yenileme çalışmalarına dahil edilmesi ile B
enerji sınıfına sahip konutların A enerji sınıfına ulaşıp ulaşamayacağının araştırılması önerilir.
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Mimari / Kentsel Tasarım Projelerinde Kent Morfolojisinin Önemi
Tan Kamil Gürer, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Günümüz kentleri çok çeşitli sistemlerin bir arada var olduğu karmaşık yapılı organizmalardır.
Tasarımcılar için birçok potansiyeli içinde barındıran bu yapıyı ilk elden çözümleyerek gerekli verileri
ortaya çıkarmak pek kolay değildir. Ne var ki, son elli-altmış yıl içerisinde kentlerin sahip olduğu
nitelikleri anlamak ve tarihsel dönüşümlerini ortaya çıkarmak için çeşitli kuramlar geliştirilmiştir *1+.
Özellikle modern sonrası dönemlerde kentlerin sorunları giderek farklı boyutlara ulaşmakta ve yeni
tasarımların dikkate alması gereken ölçütler de çeşitlenmektedir. İçinde yaşadığımız dönemde,
özellikle tarihi kentsel dokulara sahip kentlerde sorun sadece koruma problemleriyle sınırlı değildir,
bir yandan mevcut tarihi dokuların - çevrenin - yeniden canlandırılarak sürdürülebilirliğinin
sağlanması, öte yandan kentin ekolojik dengelerinin korunması ve bu bağlamda iyi bir kent yönetimi
bir süredir karşı karşıya olduğumuz problemlerdir. Bu sorunların üstesinden gelmenin en sağlıklı yolu,
içinde yaşadığımız kentlerin çevresel niteliklerini, özünde sahip olduklarını tarihsel süreci içerisinde
doğru anlayabilmektir. Kentteki tarihsel mimari değerlerin korunması, yaşatılması çoğunlukla tekil
yapılar üzerinden işlemektedir. Bu tür kentsel dokular içinde gerçekleştirilen yeni tasarımlar ise daha
çok ya kendi parsel ölçeğinde kalmakta ya da yakın çevresini gözetmektedir. Oysa binalar çok daha
büyük bir ölçeğin, yani kentin, önemli yapı taşlarından bir tanesidir ve o bütünden ayrı olarak ele
alınmaları kentsel bozulmalara neden olabilmektedir. Bu bozulmalar mimari karakter sorunundan,
planlama, ekolojik dengeler ve sürdürülebilirlik konularına kadar geniş bir yelpazeyi
kapsayabilmektedir. Uzun zamandan beri kent ve çevresinin - kent peyzajının - incelenmesi
coğrafyacı, kent planlamacı ve mimar vb. gibi farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar tarafından
yürütülmektedir *2+. Hepsinin ilgi alanı kentin kendisi olmakla birlikte farklı bakış açılarına sahiptirler.
Bu bağlamda, kent morfolojisi farklı disiplinlerden araştırmacıların destek verdiği, kendine özgü
inceleme yöntemi ve farklı kültürlere dayanan gelenekleri bulunan önemli kuramlardan bir tanesidir.
Kuramın en özgün tarafı hangi gelenekte olursa olsun kente bir insan habitatı olarak yaklaşması ve bu
yönde bir çözümleme eylemine girişmesidir. Bu çalışmada kent morfolojisinin kent ve çevresinin
incelenmesinde, özümsenmesinde ve elde edilen verilerden yola çıkılarak kentin sorunlarına çözüm
getirilmesinde, tasarımcılara önemli ipuçlarının sağlanmasında oynayacağı önemli rol tartışılacaktır.
Bunun ötesinde, kuramın farklı kültürlerdeki temsilcilerinin morfolojik incelemelere bakış açıları ve
sahip oldukları yöntemler ve genel olarak bakıldığında göz önünde bulundurulması gereken temel
inceleme kriterleri bu çalışmanın diğer üzerinde duracağı konulardır.

2. Kent Morfolojisi
Kent morfolojisi basit anlamıyla kentin bir insan habitatı olarak incelenmesidir *3+. Daha geniş
anlamıyla baktığımızda kent formunu meydana getiren tüm dinamiklerin ortaya çıkarılmasıdır. Kent
üzerine incelemelerde bulunan araştırmacı kenti meydana getiren sosyal ve ekonomik dinamikler
üzerinde odaklanır, öyle ki, bunlar kentin zaman içerisinde değişmesine ve evrimleşmesine neden
olan etmenlerdir. Böylelikle araştırmacı kentin oluşumuna eşlik eden fikirleri ve ortaya çıkan niyetleri
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keşfeder. Elbette bu dinamikler kentin fiziksel yapısında belirgin izler bırakır. Dolayısıyla, kenti
meydana getiren ögelerden olan binalar, anıtlar, parklar, açık alanlar ve sokaklar morfolojik
araştırmanın inceleme alanı içerisinde yer alır. Bu ögeler birbirleriyle karşılıklı bir ilişki içerisindedir ve
birbirlerini şekillendirirler. Böylelikle, morfolojist kent peyzajını meydana getiren bu ögelerin ortaya
çıkardığı örüntü şemalarını ve onların zaman içerisindeki dönüşümlerini belirler. Bazı durumlarda
analiz hareket, arazi kullanım ve sahiplenme ve yönetme şemalarının keşfini de içerir. Tipik olarak
analiz, sokak, parsel ve bina dokularına yönelir ve bunların kentsel dokular içindeki konumlarını gözler
önüne serer. Veriler daha çok kartografik kaynaklardan elde edilir ve bu bağlamda eski tarihi haritalar
zaman içerisindeki değişimi gösterdikleri için özellikle tercih edilirler.
Kent morfolojisinde kentin zaman içerisinde geçirdiği fiziksel değişimlere özel bir ilgi verilir, kimi
zamansa benzer türde farklı şehirlerle karşılaştırmalar yapılır. Kent morfolojisi araştırmalarında bu
konu kentin morfogenetiği olarak bilinir - kentin evreleri *4+. Birbirine bağlı bir diğer önemli inceleme
alanı ise fiziksel değişimlere neden olan sosyal formların analizinin yapılması ya da tam tersini
düşünecek olursak fiziksel formun sosyal ilişkiler bağını nasıl ürettiğinin keşfedilmeye çalışılmasıdır.

3. Kent Morfolojisine Yön Veren Gelenekler
Kent morfolojisi çalışmaları farklı kollardan uzun bir zamana yayılmaktadır. Yirminci yüzyılın
başlarından itibaren özellikle Alman coğrafyacıların katkıları oldukça önemlidir. Günümüzde bu
çalışmalar dünyanın birçok ülkesinde devam etmesine karşın fikirler temel olarak üç ülkeden
kaynaklanmaktadır. Bunlar İngiltere kaynaklı M.R.G. Conzen ekolü, İtalyan Muratori geleneği ve
Fransa'daki çalışmaları ile Versailles Okulu'dur.

3.1. İngiliz Conzen Ekolü
M.R.G. Conzen ilk olarak Berlin Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü’nde kültürel coğrafya eğitimi almıştır
*5+. Eğitimini aldığı kent morfolojisi on dokuzuncu yüzyılın sonlarında yeni yeni bir araştırma konusu
haline gelmeye başlamıştır. Daha sonra Newcastle Üniversitesi Coğrafya Bölümünde akademik bir
konum edinene kadar İngiltere’de kent planlama eğitimi görmüş ve çeşitli uygulamalarda
bulunmuştur. Conzen’ın kent peyzajı bazı dönemlerin zaman içerisinde yok olduğu fakat bazılarının
özelliklerinin ise korunduğu kültür ve toplumun bir kalıntısıdır. Analitik araştırmaları esas olarak kent
planının okunması üzerinde odaklanmaktadır. Yöntemini üç özelliğe dayandırarak tanımlar:
1. kent planı ( kentin fiziksel yapısını gösteren iki boyutlu kartografik temsili), 2. bina dokusu
(binalardan ve açık alanlarından oluşur), 3. arazi örüntüsü ve bina kullanımı (detaylı arazi kullanımı).
Bütün bu üç analitik öğe genetik ve işlevsel olarak birbirine bağlıdır. Kent formunun içerdiklerini
açıklamak için belirli dokümanlara ihtiyaç vardır: kent planı, bina tiplerini ve arazi kullanımını
gösteren dağılım planı. Conzen’ın kendi çalışmaları ise özellikle şehir planı üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Şehri iki boyutlu temsil etmek yerine, kent planı bütün niyetleri, amaçları, bütün
kent biçiminin ana karakteristiklerini bir araya getirir *6+.
Kent-planı analizi olarak adlandırdığı yaklaşımında Conzen kent planının üç temel öğesini ayırt eder:
caddeler, parseller ve binalar. Bu öğelerin her biri bir diğerinin içine mükemmel bir bilmece gibi
yerleşir. Caniggia ve Versailles Okulu da kent planı ve onun öğelerini incelemiş olsalar da Conzen’ın
planı ve onun temel öğelerini analitik bir araç olarak net tanımlayışı morfolojik çalışma için iyi bir çıkış
noktası oluşturmuştur *7+.
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Conzen’a göre kent planı morfogenetik olarak evrimsel bir şekilde analiz edilebilir. Analizin temel
birimi ise parseldir. Parsel arazi bölümlenmesinin temel öğesidir ve kent biçimi için organizasyonel bir
altyapı sağlar. Conzen bundan da öte şehrin farklı parçalarında bulunan biçim, kullanım ve
konfigürasyonlardaki çeşitlemeleri tanımlamak için kent planının kompozitliği kavramını ortaya atar.
Kompozit kent planı birim plan olarak adlandırılan farklı birimlerden meydana gelmiştir ve bu birimler
en iyi cadde, parsel, bina boyutu ve biçimlerdeki çeşitlenmelerde gözlemlenir. Farklı plan birimleri
sosyo-ekonomik temellerdeki farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi farklı dönemlerdeki binalardan
da kaynaklanabilmektedir. Birim planlar kent peyzajının katmanlaşmasına katkıda bulunurlar,
katmanlaşma tabakalar halinde depolanma, katlar halinde oluşum anlamına gelmektedir.
Plan birimi (Plan Unit) tanımının sokak dokusu, bina ve parsel konfigürasyonu tipinin yegâne
kombinasyonu olarak tanımlanmasının kent morfolojisi çalışmalarına olan katkısı önemli olmakla
beraber, terminolojik katkıları da bir o kadar önemlidir. Conzen kent morfolojisi alanına iki kavram
kazandırmıştır. Bunlardan ilki parsel döngüsü (burgage cycle), diğeri ise kent kenarıdır (fringe belt).
Parsel döngüsü, bir parselde bina sayısındaki değişimleri ima etmektedir. Parsel içerisindeki başlangıç
yapısına, kentte zaman içerisinde inşaat faaliyetlerindeki artışa paralel olarak yeni yapıların eklenmesi
ve sonrasında çeşitli sebepler doğrultusunda - ekonomik çöküntüler, doğal afetler, yeni imar kuralları
ve savaşlar gibi - bu yapıların sayısında azalma meydana gelmesidir. Parsel ve yapılarındaki bu
değişimler kentin biçimsel yapısına da doğrudan etki eder. Kuşkusuz kentler tek tip parselasyona
sahip değildir, çok çeşitli boyutlardaki parselleri barındırırlar. Bunlar kimi zaman topografik ilişkiler,
kimi zaman sosyo-ekonomik ilişkiler, kimi zamansa kent kenarları yüzünden oluşabilmektedir. Kent
kenarları daha çok bir kentteki inşa faaliyetlerinin az olduğu dönemlerde meydana gelirler. Kentin
çeperlerine doğru düzensiz olarak büyüdüğünü ilk olarak fark eden kişilerden biri Herbert Louis
olmuştur. Berlin üzerindeki incelemelerinde kent kenarı oluşmasına neden olan faktörün şehir
duvarları olduğunu görmüştür. Kent kenarları daha çok yeşil alanlar, spor alanları ya da kamu
yapılarının da içinde yer aldığı geniş parseller şeklinde karşımıza çıkar. Özellikle üniversite
yerleşkelerinin yer aldığı geniş araziler kamu yapılarına en iyi örneği oluşturur. Kent kenarlarındaki
parseller çeşitli büyüklüklerde ve biçimlerde karşımıza çıkar ve daha az sert yüzeyler içerirler *8+. Bu
alanlarda yeşil alanlar daha yoğundur. Kentin gelişim sürecini etrafında oluşan halkasal ya da parçasal
biçimlerdeki kent kenarlarından okumak mümkündür.

3.2. İtalyan Muratori Geleneği
İtalya’da morfolojik incelemeler 1940’larda modern mimarinin mevcut şehirler üzerindeki yıkıcı
etkilerinden rahatsız olan Saverio Muratori’nin çalışmaları ile başlamıştır. Gerek Muratori ve gerekse
onu izleyen G. Caniggia geleneksel İtalyan kentlerindeki şehir inşa etme süreçlerini incelemiş ve
kullandıkları analiz yöntemleri ile tasarım kuramı için bir temel oluşturmaya çalışmışlardır. Analizleri
binalar ve açık alanlarının zaman içerisinde geçirdikleri değişimleri geniş bir şekilde sınıflandırmaya
dayanmaktadır.
Saverio Muratori mimarlığın köklerinin antik dönemden 1930’lara kadar hâkim olan şehir inşası
geleneklerinde yattığına inanır. 1950-60’lı yıllarda Venedik ve Roma dersler veren Muratori, ilk olarak
mevcut şehirlerin morfolojik yapılarını analiz etmiş ve bu analizleri mimari eğitim stüdyolarında
uyulması gereken bir yöntem olarak kullanmıştır. Felsefeci, araştırmacı ve bir uygulayıcı olarak
İtalya’da morfolojik geleneğin ilk temsilcisi olmuş, Aymonino ve Rossi gibi mimarlara esin kaynağı
olmuştur. Muratori’ye göre şehirlerin yapısı sadece tarihsel olarak anlaşılabilir ve bina tipolojisi kent
araştırmalarının temelini oluşturur. Kent biçimi ve yapısı binalar ve onların açık alanlarından meydana
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gelen birçok eylem, seçim ve fikrin toplamından ibarettir. Bu bina ve mekânlar, italyanca edilizia
olarak adlandırılır ama eksik bir yorumla yapılı peyzaj olarak çevrilebilir, karakterlerinin özünü bir
araya getiren tip tarafından sınıflandırılabilir. Muratori için bu farklı tipler bina dokusunun özünü
tanımlayan binalar ve ilgili açık alanlarının tipolojisine dönüşür *9+. Muratori'nin en önemli
takipçilerinden bir tanesi olan Caniggia’nın çalışmaları ise kenti meydana getiren temel prensipleri
ortaya koymaya çalışır. Kent üzerine yaptığı incelemeler şehir dokusunun başlangıcını ve sonraki
dönüşümlerini belirleyen öğe ve kuralları tanımlayan bir rehber gibidir. Caniggia için insan çevresi,
birbiriyle ilişki içerisindeki yapılı nesnelerin bir bütünüdür. Ona göre yapılı nesneler dört kategoride
toplanır: bina, bina grupları, şehir ve bölge. Her nesne, öğeler, yapılar, sistem ve organizmalardan
meydana gelen karmaşık bir varlık olarak tanımlanır. Böylece yapılı çevre kendisi organizma olan
öğelerin oluşturduğu bir organizmaya dönüşür *10+.
Caniggia çevre strüktürünün iki önemli prensibi olarak çevrenin modüleritesi ve ölçeksel boyutlarına
dikkat çeker. Birbiri ile ilişkisi olan nesneler farklı ölçeklerdeki diğer nesnelerle olan ilişkileri içinde
kavranmalıdırlar. Bütün yapılı nesneler tek bina ölçeğinden binaların meydana getirdiği daha büyük
alanlar ölçeğinde çalışılmalıdır. Fiziksel şehrin bir obje değil bir süreç olduğunu açıkça belirtir çünkü
şehirler yan yana gelen birçok küçük öğeden meydana gelirler. Şehirlerin biçimlenmesi ve
dönüşümünün anlaşılması ancak tipin zaman içerisindeki dönüşümünün çözümlenmesi ile
anlaşılabilir. Caniggia için tip kavramı bir nesnenin fiziksel ve fenomonolojik varlığının dışında, o
nesnenin kültürel olarak deneyimlenmesi olarak tanımlanır. Kendisinin yarattığı prosedürel tipoloji
insan çevresinin her türlü ölçeğinde kendisini gösterir: binalar ve açık alanları, kent dokusu, şehir,
bölge. Caniggia yapılı peyzaj tipinin ölçeği üzerinde de odaklanmıştır. Buna göre, temel bir tip onun
hacimsel karakteristikleri, sokakla olan konumu ve güneş yönelimine göre sınıflandırılabilir. Bu temel
tip daha sonra zaman içerisindeki türeşim ve adaptasyonlarına göre değerlendirilir. Tip dolayısıyla
biçimsel terimleriyle, altındaki veya üstündeki ölçekleriyle ve zaman içinde geçirmiş olduğu evrimle
ayrıştırılabilir *11+.

3.3. Fransız Versailles Okulu
Versailles Mimarlık Okulu 1960'lı yıllarda ortaya çıkmış ve Muratori felsefesini izleyerek modernizmin
geçmişten onarılamaz bir kopuş gerçekleştirdiğine ve geçmiş geleneklerde yatan mimarlığın
kökenlerinin yeniden keşfedilmesi gerektiğine inanmıştır. Ancak, Fransız Okulu özel bir entelektüel
ortamda kurulmuştur. İngiltere ve İtalya’da tartışmalar mimarlar ve coğrafyacılar etrafında dönerken,
Fransa’da ise sosyologlar, coğrafyacılar, tarihçiler ve planlamacılar hepsi birlikte çalışarak şehrin
gelişmiş bir idrakine varmaya çalışmışlardır. Sonuç olarak ortaya çıkan morfolojik yaklaşım sadece
tasarım ve coğrafya yönelimli değil, aynı zamanda edebiyat ve sosyal bilimleri de içine almaktadır. Bu
anlamda Versailles Okulu İtalyan ve İngiliz okulları arasında yer almakta ve hem tasarım hem de şehirinşası süreçleri konularına değinmektedir *12+.
Versailles okulu oluşturulmadan çok önceleri Fransa’da mimari tip üzerinde deneyler yapan Q. De
Quincy, Abbé Laugier ve Durand gibi isimler bulunmaktadır. Özellikle Durand'ın çalışmaları bina
tipolojisi açısından ilk örnekleri oluşturmaktadır. Fakat Durand sadece yapılar üzerinde odaklanmış ve
açık alanlarını pek dikkate almamıştır. Kent coğrafyası üzerindeki Fransız hegemonyası ve Lavedan ile
Poëte gibi isimlerin mirası tasarım camiası üzerinde önemli izler bırakmıştır. Yine iyi bir sınıflandırma
için gerekli olan Kartezyen düşünce kültürde kökleşmiştir. Fakat Fransa’da bina tipleri ile kent biçimi
arasındaki ilişki 1970’lere kadar kurulamamıştır *13+.
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1960’ların Fransız entelektüelleri savaş sonrası hasar görmüş ülkenin yeniden inşası için oldukça
önemli bir konumdadırlar. Onların inancına göre, modern tasarım kuramlarına dayanılarak
oluşturulan toplu konut politikaları Fransız kent peyzajını Avrupa’nın başka herhangi bir yerinde
olduğundan daha fazla harap etmiştir. Öyle ki, ikinci dünya savaşının sonlanmasından yirmi yıl sonra
binlerce sıradan kira konutları uydu kentler olarak şehirlerin kenarlarında, özellikle Paris’te yığınlar
halinde inşa edilmiştir. Sosyolog-felsefeci Henri Lefebvre operasyonel yaklaşımlardan dolayı konut
üretimini Fransız sosyal pratiklerini tahrip ettiği için kınamaktadır. Lefebvre temellük etmenin ya da
şehrin kendisini de içeren somut fiziksel mekânın hâkimiyetinin sosyal yaşamın en üst amacı olması
gerektiğini söyleyen ilk kişidir. Oysa çağdaş konstrüksiyon ve konut üretimi yöntemlerinin insanların
temellük etme içgüdüsünü kopardığını ve insan ile çevresi arasındaki ilişkiyi zayıflattığını da ileri sürer
[14].
Lefebvre çeşitli kuramcıları, öğrencileri ve özellikle de mimar ve şehircileri etkilemiştir. Bunların
arasında Versailles Okulunun çekirdeğini oluşturan Jean Castex (mimar), P. Panerai (mimar-şehir
plancı) ve J.C. Depaule (sosyolog) de bulunmaktadır. Okulun önemli isimlerinden bir tanesi olan
Panerai kent ve çevresinin analizine yönelik görüşlerini dile getirdiği ve hem İtalyan hemde İngiliz
Okulu ile ortak noktalar taşıyan ve belki de temel konuların dışında daha detayda gözlemlerde
bulunulmasını gerektiren analitik eserler ortaya koymuştur *15+. Genel olarak bakıldığında Panerai'nin
kent analizini dört ana kategoride ele aldığını görürüz. Bunlar, öğelerin tipolojisi, kentsel büyüme,
kentsel mekânın eklemlenmesi ile nirengi oluşturma ve okunaklılıktır. Öğelerin tipolojisi kenti yeniden
kurgulamamızı sağlayan tip ve tipoloji kavramlarına ve incelemelerde dikkate alınan tipolojik
yöntemin karakteristiğine değinmektedir. Bu incelemelerde iki önemli alt kategori karşımıza çıkar:
kentin iki temel ögesi olan binalar ve açık alanlar. Kentin bu olmazsa olmazları türlerine ve biçimlerine
göre sınıflandırılırlar. Bir organizma olarak kentler zamana bağlı olarak sürekli değişim içerisindedirler
ve bu durum karşımıza kentsel büyüme olgusunu çıkarır. Panerai bu kategoride kentsel büyümenin
biçimlerini, büyümelerin karşılaştığı sınırları ve bu sınırların nasıl aşıldığını belirlemeye çalışır. Kentleri
kendi bütünlüğü içerisinde kavrayabilmek çok önemlidir. Bu bütün ile onu meydana getiren
parçalarını birlikte, birbiri ile ilişkisi içerisinde ele almayı gerektirir. Kentsel mekanın Eklemlenmesi
Panerai'ye göre iki başlıkta gerçekleşir. Bunlar hiyerarşi, yani, kentin parçalarının kentin bütününde
nasıl bir organizasyon içerisinde bir araya geldiği, örneğin özel ve kamusal düzeyler ve bunların
çözümlemenin zor olduğu durumlarda birbiri yanı sıra nasıl var olduklarını ifade eden bindirme
eylemidir. Kavranması gereken önemli bir diğer kentsel ölçüt kentsel okunaklılık ve nirengi
oluşturmaktır. Panerai bu noktada Kevin Lynch'in kent imgesine gönderme yaparak kent peyzajının
bütününde ve yol ölçeğinde kavranmasının ve bu her iki mekânın görsel anlamda sunduğu
potansiyellerin keşfedilmesinin önemi üzerinde durur. Aldo Rossi'nin şehrin mimarisinde dikkat
çektiği Anıtlar Panerai için de bir o kadar önemlidir *16+. Bunların kent mekânı içerisindeki dağılımları,
kent yaşamına dâhil olmaları kadar kentin imgesine kattıkları açısından da çok önemlidir ve bu
nedenle büyük bir titizlikle incelemelidirler *17+.

4. Kent Morfolojisinde Temel Prensiplerin Çözümlenmesi
Farklı morfolojik geleneklerin özünde temel noktalarda birleşmelerine rağmen kaynaklandıkları
başlangıç noktalarına göre kendilerine özgü bakış açıları geliştirdikleri rahatlıkla görülmektedir. Bu
bakış açıları kent ve çevresinin daha bütüncül bir kavrayışla çözümlenmesi için bir araya getirilerek
incelenebilir. Böylelikle, tasarımcılar ve kent araştırmacıları için daha geniş bir kuramsal yelpaze
yakalanabilir. Her şeye rağmen bu geniş yelpaze ana başlıklar altında toplandığında karşımıza şu
temel kategoriler çıkar: tip ve tipoloji - bina tipleri ve yapılanmamış mekânların tipolojisi, bina
41

dokusu, kentsel organizma ve kentsel mekânın büyümesi - kentsel mekânın eklemlenmesi ve kentsel
okunaklılık. Bu temel kavramların daha detaylı bir çözümlemesi kent ve çevresinin temel
karakteristiklerinin kavranması açısından oldukça önemlidir.

5. Tip ve Tipoloji
Tip düşüncesi, bir örgütlenme içindeki akrabalığı, yakınlığı anlatır; yani bir tip oluşturan belirli sayıda
bina arasındaki ortak çizgileri öne çıkartır. Bir tipten diğerine az sayıda çizgi değişir ve bu farklılaşma
karakteristik bir çizgi dizisi oluşturur. Tipoloji sadece işlevlerin çözümlemesinden temellenmez, ancak
işlevlerin hangi düzeylerde uygun tiple buluştuklarını göstermeye olanak tanır. Tip düşüncesi ve onun
bir sonucu olan tipoloji, kentsel yapıyla öğeleri arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve dolayısıyla
çözümlemek için kaçınılmazdır. Bu ilişki rastlantısal değildir, kentsel büyümenin belirli bir evresine
özgüdür ve kesinlikle belirlenmiştir. Öğelerin düzenli birleşimlerinden sınıflar oluşturulmasıyla
tanımlanan tip, bu öğelerin, üslupsal kaynağa, rastlantısal bozulmalara, uyarlamalara göre
gösterdikleri biçim çeşitlemelerinin dökümünü çıkartmaya olanak verir. Sonuç olarak tipoloji kentsel
biçimin yaratılışını yeniden üretir. Tipolojinin saptanması dört evreyi içerir: 1. Envanter. Bir örneğin
öğelerinin örgütlenmesini tanımak söz konusudur. Bu, çözümlemenin, daha doğrusu öğenin
oluşturucu parçalarına ayrıştırılmasının bir evresidir. 2. Farklılaşmalardan yola çıkarak öğelerin
karşılaştırılması. 3. Böylece öğeler tipler halinde sınıflandırılabilir ve tipler karşılaştırılabilir. 4. Belirli
bir biçimde tiplerin kümelenmesi, kendisinden türedikleri az sayıda modelin ortaya çıkarılması *18+.

5.1. Binaların Tipolojisi
Tipolojide evrensel ölçütler vermek söz konusu değildir. Bununla birlikte, binaya yaklaşıma, aşağıda
ifade edilen kentsel morfoloji çözümlemesi yol gösterebilir:
Yapıların kamusal mekânla ilişkisi: Doğrudandır / Dolaylıdır (bağlayan ya da ayıran bir ara öğenin
varlığı) ya da yoktur.
Yapıları birleştirici özellikler: Birbirleriyle İlişki yoktur (tıkanmış dizge) / Çizgiseldir / Çok yönlüdür;
doğrudandır ya da dolaylıdır (ayrı bir birleşim öğesine gerek vardır).
Dağıtıcı özellikler (iç): Bina birçok tek birimin kümelenmesinin bir sonucudur; kümelenme bir şemaya
uyar; çevresinde kümelenmenin örgütlendiği düzenleyici bir öğe vardır (örneğin, baskın öğe: binanın
ana gövdesi; dağıtıcı öğe: avlu, galeri); kümelenme tamamlanmıştır ya da tamamlanmamıştır;
büyüme durumu, binada, çevresinde gelişmelerin, büyümelerin görüldüğü bir temel ayırt edilebilir:
büyümelerin yönü, önemi ve büyümenin doyumu.
Cephelerin düzeni: Türdeş / Karma; Ayrıştırılabilir / Ayrıştırılamaz; Değiştirilebilir / Donmuş; Açık /
Kapalı (yani başka inşalarla olası birlikteliğe izin veren ya da vermeyen); Oranlı / Tam oranlı olmayan;
Süslemeli / Süslemesiz (süslemede özellikle toplumsal heykellerin hiyerarşisini gösteren bir değişken
ya da kamusal / özel karşıtlığının farkına varılmalıdır).
Olağan öğe, Ayrıksı öğe: Binaların çoğunluğu içinde, ayrıksı olan ufak bir bölümünü ayırt etmek çok
önemlidir; ayrıksı öğe kentsel mekânda vazgeçilmezdir (nirengi oluşturma, simgeleme). Olağan ve
ayrıksı arasındaki ayrım, özellikle görece bir ayrımdır; bu ayrım, karşıtlık dizilerinden ya da az sayıda
öğenin anlamlı bir biçimde ayrı düştüğü ve ayırıcı kurallar bütününden hareketle ortaya konmuş
olabilir. Ayrıksı öğe; doku içine girmiş (1 saklı, 2 bir yüzü ortada), giderek açığa çıkmış (3 iki yüzü
ortada, 4 kısmi çıkma oluşturmuş, 5 üç yüzü ortada), tümüyle açığa çıkmış (6 dört yüzü de ortada)
olabilir [19].
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5.2. Açık Mekânların Tipolojisi
Yapılanmamış mekânlar genel olarak iki şekilde karşımıza çıkar. Bunlar yollar ve meydanlardır.

5.2.1. Yolların Tipolojisi
Yol matrisi içinde yolların ilişkisi: Ulaşıma ilişkin yollar; Ulaşıma ilişkin olmayan yollar; Süreklilik
sağlayanlar; Süreklilik sağlamayanlar (bir çıkmaz sokak olabilir).
Yol mekânın tanımı: Çevre duvarların varlığı ve değeri: Yolun, çevre duvarlar (çevre binalar)
tarafından sınırlanmış mekânın genişliği; mekân içinde yolun konumu - baskın (yükseltilmiş) /
bastırılmış; türdeş / türdeş olmayan.
Yolun ayrıştırılması: Yol zemine ilişkin özelleşmiş kesimler içerir (yeşillendirmeler dâhil); bu kesimler
düzenlenmiştir (kentsel / gündelik / özel referans eksenine bağlı olarak); binalarla ilişkiler - sürekli /
süreksiz ilişkiler (bu durumda esnek karma bir mekândan söz edilebilir – vitrin ve sergileme mekânı,
neon ve tabelalarla giydirilmiş cephe mekânı; bu karma mekânın yayılımı: yatay, düşey; konumu).
Yolların Kesişimi: Kavşaklara açılan yolların tiplerine, sayılarına, açılarına göre kavşak tipi: özel
durumlar (haç, T, L); yoğun kavşak / düşük hızlı kavşak / bir kavşakta baskın yol; kavşağın karakteristik
öğesi: binalardan bağımsız (kentsel mobilya, donatım, noktasal göstergeler, dikilitaş, çeşme, heykel),
binaları değiştiren (açının etkisi); doğrudan kavşağın morfolojisine bağlı ayrıksı öğelerin kullanılmasını
gerektiren; yollara göre kavşağın özerkliği; döner kavşaklar *20+.

5.2.2. Meydanların Tipolojisi
Meydanların yollara göre konumu: Ayrı (kapalı meydan) / Bitişik / Boyunca / Boydan boya geçilmiş /
Bağlantıların konumu.
Giriş yollarıyla ilişkisi: 1 Erime ve kesin sınırın olmaması / 2 Kerte kerte bağlanma (bir birleşme öğesi
aracılığıyla, yol ağzının genişlemesiyle... vb.) / 3 Ani giriş / 4 Girişin vurgulanması (tak, kapı).
Meydanların biçimi: Geometrik / Kuralsız; Eksenellik / Merkezsellik; Tek hacim / Baskın hacim +
eklentiler; Tamamlanmış çevre duvar / Tamamlanmamış çevre duvar;
Bazı durumlarda meydan kentte model değeri kazanabilir. Bu durumda bu modeli ortaya çıkarmak
önemlidir *21+.
Ayrıksı öğeler ve meydanla ilişkileri: Dokuya katılma dereceleri; Görünüşleri; Ayrıksı öğe meydanın
tümünü ya da bir parçasını sahiplenir: Belirgin ön avlu, bir ekseni belirleyen ya da öğeyi haber veren
gösterge ya da göstergeler bölüğü; Süsleme ve yeşillendirmeler.

5.3. Bina Dokusu
Çevresindeki yapılardan bağımsız bir bina nadiren karşımıza çıkar. Yapılar genellikle birbirleriyle
oluşturdukları daha geniş çaplı bütünler içerisinde anlamlıdırlar. Bu bizleri tekil bina ölçeğinden
çıkararak kentsel ölçeğe yönlenmemizi sağlar. Bina dokularında çoğu zaman bir kentsel yinelenme ve
buna bağlı bir ritimden söz edilebilir. Bu yinelenmeler kuşkusuz mekanik bir yinelenmeye gönderme
yapmaz. Bir ilk örneğin zaman içerisinde göstermiş olduğu değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan ritmik
bir yinelenme söz konusudur. Bu durum tarihi dokularda olduğu kadar günümüzün modern kent
dokularında da karşımıza çıkar. Bina dokusu söz konusu olduğunda sadece yapıyı dikkate almıyoruz.
Yapı ve parseli bina dokusunun en küçük birimini oluşturmaktadır. Bina dokuları bu en küçük kentsel
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birimin zamana bağlı bir araya geliş biçimleriyle doğrudan ilişkilidir. Petruccioli’ye göre, Levy ve
Caniggia kentsel doku ya da bina dokusu terimini ölçek anlamında parametrelerini tanımlamadan
kullanırlar; öte yandan, M.R. G. Conzen doku kavramını ve okuma ölçeklerini daha belirgin bir şekilde
ifade ederek bina dokusunu hepsi daha üst bir plan birimini (Plan unit) oluşturmak üzere bir araya
gelen, sonradan sokak sisteminin alt parçalarına ayrıştırılmış arazi parçaları olarak tanımlar *22+.
Birim planlar benzer karakteristik gösteren yapılaşmış alanlardır. Bu semtin bütünü olabileceği gibi
sokağı gibi daha küçük bir parçası da olabilir. Conzen bu daha küçük karakteristik alanlara morfotop
adını vermektedir *23+. Bu bilgilerin ışığında bina dokusunu pek çok kümelenmenin karakteristik ortak
özelliklerinin organik toplamı olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla, Petruccioli’ye göre, bina dokusu,
tasarımcıların ve inşaatçıların akıllarında önsel olarak var olan, binalar arasındaki eşzamanlı
birlikteliğin kavramsal temeli olarak tanımlanabilir *24+. Bina dokularının çözümlenmesinde bir diğer
anahtar öge yollardır. Daha önce tartıştığımız yolların konumu, biçimi ve yapısı bina dokularının
karakterini de etkileyebilmektedir. Kuşkusuz yollar iki ucu birleştirerek bir anlamda çevreyi planlayan
etmenlerden birisidir. İtalyan okulunun önemli isimlerinden Caniggia yol kavramı ile bina dokusunu
birbiri ile ilişkilendirir ve farklı tipler tanımlar: 1. Önceden kendiliğinden var olan matris yolu; 2.
Matris yolu izleyen planlı bina yolları; 3. İlk iki kategoriyi birbirine bağlayan birleştirici yollar; 4. Olgun
dokulara müdahale ederek yeniden yapılandırıcı yollar *25+. Kendiliğinden oluşan kent olarak
adlandırılan yerleşimlerde yollar nadiren doksan derece birbiri ile kesişir ve daha çok üçgen benzeri
parsellerin oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla, farklı işlev ve yapıdaki yollar bina dokularının
oluşumunda belirleyici rol oynarlar.

6. Kentsel Mekânın Büyümesi
Kentlerin incelenmesi, onların art arda pek çok evreden geçtiklerini açığa çıkarır. Bu büyüme
belirlenebilir kurallara göre gerçekleşir. Kentsel doku, yolların ve parsellerin çizgilerinde, binaların
durumunda, geçmiş büyümelerin izini taşır. Kentsel mekânın dinamik bir görünüm olarak kavranması,
büyüme olaylarının çözümlemesinden geçer. Bu da, yeni deyimlerle, kentlerin tarihsel irdelenmesi
sorununu ortaya çıkarır *26+.

6.1. Büyüme Biçimleri
Çok yönlü Büyüme; büyüme bir kutuptan başlayarak gerçekleşir; bütünün büyümesi bazen öğenin
büyümesiyle karışır / Bütünün büyümesi bazen öğelerin büyümesinin toplamıdır; ölçeğe göre.
Çizgisel Büyüme; bütünün büyümesi belirli bir yön doğrultusunda gerçekleşir; öğenin büyümesi,
öğenin birleştirici özelliklerine bağlıdır; öğenin büyümesi, öğenin dağıtıcı özelliklerine bağlıdır.
Bağdaşım ve Çatışma; Farklı düzeylerde (bağdaşım): Birçok olası yön arasında bazıları belirlidir ve
tümü düzenler (ışınsal eş merkezli büyüme), bütünün büyümesi dağınıktır ama her parça çizgisel bir
büyümeyle düzenlenmiştir; genel bir büyüme ekseni üzerinde, alt-bütünler tüm yönlerde gelişirler.
Bütünün büyümesi çizgisel ve kesiklidir (salkım kentleşme). Aynı düzeyde (çatışma): İki büyüme
biçiminin yerel rekabeti vardır.

6.2. Büyüme Sınırları
Bir kentin büyümesinde iki çeşit sınır ayırt edilebilir: Dokunun gelişmesine fiziksel olarak karşı duran
maddi sınırlar ve büyüme eşikleri diye adlandırılacak olan içsel dengeye ilişkin (nüfusbilim, kentsel
ilişkiler... vb.) sınırlar.
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Büyüme Engelleri; Organik ya da çizgisel büyümeler toplamını engelleyerek, dokunun yayılmasına
karşı çıkan engel: Doğal bir engel (engebe çizgisi, göl, orman, suyolu... vb.); Yapay bir engel (sur,
hendek, yol, otoyol, demiryolu... vb.); Hukuksal ve yönetsel bir engel (yönetsel bölge değişimi,
korunmuş bölge, yapılaşma yasağı... vb.); Başka bir yerleşme.
Çizgisel büyümeye karşı çıkan noktasal engel: Doğal bir engebe (yamaç, su geçidi) ya da oluşturulmuş
bir engebe (yol kıvrımı, kavşak, bina... vb.). Genellikle engelin aşıldığı nokta (kent kapısı, köprü... vb.);
karşıt bir büyümenin kutbu (küçük köy, gar... vb.).

7. Kentsel Mekânın Eklemlenmesi
Kentsel mekânın çözümlenmesinde bir sonraki aşama onun öğelerinin birbirleriyle nasıl bir
örgütlenme içerisinde olduğunu ve bütünü nasıl tanımladıklarını keşfetmektir. Analiz, bütünün (kent)
alt düzeyde birimler (semtler) halinde parçalanmasını ve bunların daha sınırlı kesimler olarak
ayrıştırılmasını açıklayan bir çözümleme modeli verir. Öğelerin bir araya gelme hiyerarşisini ve
birbirleriyle eklemlenme şekillerini tespit etmek önemlidir *27+.

7.1. Hiyerarşi
Özel Düzey: Burada kentin temel düzeyini oluşturan ve bireyden çıkarak tanımlanan “ortaklaşa” bir
özel söz konusudur. Döneme ve yere göre bu düzey öğeyle (ataerkil ailenin evi, konak, konut) ya da
öğeler kümesiyle (konutlar kümesi, yapı adası... vb.) özdeşleşir; her durumda birçok aile hücresi
(çekirdek aile) içeren mekânsal bir örgütlenme tanımlar. Öğelerin tipolojisi bu düzeyin örgütlenmesini
açıklar: Hücrelerin kümelenme modeli (dağıtıcı şema), ortaklaşa kullanılan mekânlar (hol, avlu,
merdiven, bahçe, otopark... vb.), işlevsel bütünleştirme / kopma... Vb.
Gündelik Düzey: Özelin ötesinde, bireyin alışkanlıklarını oluşturduğu, ilişkilerini kurduğu, seçtiği
yerleri kapsayan alan. Gündelik düzey, semt kavramına götürür ve belirli sayıda arkaizmi de birlikte
taşır: İş yerlerinin uzak olmasıyla bağdaşmayan köy, kapalı çevre gibi.
Kentsel Düzey: Kent yalnızca birçok semtin birleşmesi değildir, mekâna ilişkin bütünsel bir yapı
oluşturur ve tümüyle ortaklaşa olana gönderme yapan öğeler içerir; yönetsel ve işlevsel örgütler,
anıtlar, simgelerle donatılmış yerler tüm oturanları ilgilendirir ve kente kimlik verir. Bu öğelerin
örgütlenmesi şu şemalardan birine uyar:
- Yalnızca tek merkez vardır (downtown, city, yeni kentsel merkez), bu öğeleri kendisinde toplar ve
yerleşmenin geri kalan kesiminden güçlü bir biçimde farklılaşır;
- Bir merkez vardır (genellikle tarihsel kökenlidir), bu öğelerden bir bölümünü toplar ve dokunun geri
kalan kesimindeki ikincil kutuplara bağlıdır;
- Yerleşme üzerinden ilişki kuran çok sayıda tamamlayıcı merkez vardır;
- Merkez yoktur; merkezsellik kavramı, merkeze gönderme yapan bir öğeler dizgesi tarafından
yüklenilmiştir (büyük bulvarlar, anıtlar, etkinlik kutupları... vb.).

7.2. Bindirme
Eklemlenme Etkenleri; geleneksel sokak özelin ilişkilerini gündeliğe eklemler; bulvar ve bazı anıtlar
gündeliğin ilişkilerini kentsele eklemler. Bu öğeler kentsel doku içinde farklı düzeylerin
eklemlenmesine olanak verir ve ayrılmaları engeller.
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Çakışma; kentsel mekânı düzenleyen bu hiyerarşinin bir örgütlenme olarak kavranması gerekir; farklı
düzeylerin birbiriyle bağdaşmadığı ve ayrı bölgelerde gerçekleştiği yeni kentlerin aksine, geleneksel
kentsel mekân bir bütün oluşturur.

8. Kent İmgesinin Oluşturulması
Kent geniş bir görsel peyzajı gözler önüne serer. Bu görsel peyzaj hem insan yapısı hem de doğal
öğeleri içerir. Dolayısıyla kentin görsel mekânının çözümlenmesi onun sosyal alt yapısının anlaşılması
için önemlidir: Kentin, sayısız işlev taşıyan görsel yaşantısı. Kentsel peyzajın incelenmesi imgelerin
incelenmesini ortaya çıkartır: Önce bütüne ilişkin kentsel imge, sonra da kentten imgeler, yani kent
mekânının, belirli bölümler halinde kümelenmiş imgeleri, bu imgelerin sunduğu olası parçaların
bütünü.

8.1. Kent Ölçeğinde Kentin İmgesi
Kent ölçeğinde kent imgesi üzerine değerli çalışmalar gerçekleştiren kişi Kevin Lynch’tir *28+. Onun
çalışmalarından yola çıkarak kent imgesi beş önemli kategori altında incelenebilir: a) Yollar; b)
Düğüm/odak noktaları; c) Bölgeler; d) Kenarlar/sınırlar; e) İşaret öğeleri.

8.2. Yol Ölçeğinde Görsel Bölümler
Yolun görsel nitelikleri üzerine Lynch’in çalışmaları yine oldukça yönlendirici ve açıklayıcıdır *29+. Buna
göre yol mekânını analiz ederken;
a) Yönlendirme: Nirengilerin, engebelerin, karar noktalarının varlığı; yola göre konumları ve görsel
alan içinde ortaya çıkmaları; b) Yer değiştiren gözlemcinin kendi hareketi; bu, hareket oluşturucu
bölümlere ayrılabilir (zeminin hareketleri, virajlar, hız); c) Görsel alanın, geçilen mekânların tanımıyla
ve mekânların kendi aralarındaki bağla doğrudan ilişkili olan görüntüsel hareketi;
Wolfe ise kentsel peyzaj öğelerinden yolun karakteristik durumlarını belirtirken şunlara dikkat çeker:
a) Bölümleri tanıma (daralma, içbükeylik, dışbükeylik, dalgalı duvar, dolaşık görüntü...); b) Bölümler
arasındaki bağı tanıma (bükülme, çağrı, kesilme... vb.); c) Bölümleri niteleme: Genellikle kentsel
mobilya, bir karakter, bir duygu, bir atmosfer ya da bir kültür ileten belirtkeleri kullanma *30+.

8.3. Görsel Peyzajın Örgütlenme Teknikleri
Görsel alan: Alan dışında kalan mekânın varlığı, alan içindeki mekânın varlığına eşit bir önem
taşıyabilir. Buradan:
- Görünür olanla imgelenen arasındaki diyalektik;
- Görsel alana giriş ve çıkışlarda oluşan temel bir sorun; bu bağlamda şunlar üzerinde durulacaktır:
Haber verici öğeler (sonraki bir olayı); Anımsatıcı öğeler (geçmiş bir olayı); Parçasal görme / tümel
görme ilişkisi (aynı öğenin); Uzaktan görme / yakından görme ilişkisi.
- Mimari anlatı.
Kentsel peyzajın verileri, gözlemcinin yaşadığı bir anlatı haline getirilmeye çalışılır. Böylece geçtiği
yerler anlamsal yüklerine göre sınıflandırılabilir ve bu yerlerin nasıl adlandırıldıkları, neye gönderme
yaptıkları, nasıl tamamlandıkları görülebilir: Burkulma “düğüm mekânlar”, “ara mekânlar”, “dantela
mekânlar”...vb. Böylelikle burada bölüm düşüncesi ve kentin imgesi birleştirilir.
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9. Sonuç: Neden Kent Morfolojisi Halen Gerekli?
Neden kentsel tasarım projelerinde ve daha küçük ölçekteki mimari tasarımlarımızda kent
morfolojisine ihtiyaç duyuyoruz? Belki bilerek belki de bilmeyerek, bir tasarımcı olarak bahsi geçen
inceleme kriterlerine önem atfediyoruz, tasarımlarımızı yönlendiriyoruz. İncelenen ve bir araya
getirilen üç farklı kent morfolojisi geleneğinin amacının genel olarak aynı olduğu ve ana temalarının
kenti meydana getiren temel güçleri ortaya çıkarmak olduğu apaçık ortadadır. Farklı olan bakış
açılarındaki ontolojik yaklaşım ve buna bağlı yöntemsel çıkarımlardır. Fakat bu farklılıklar daha büyük
bir bütüne işaret etmekte ve daha geniş kapsamlı bir inceleme yöntemine dikkat çekmektedir. Her
geleneğe katkı sağlayan temel disipliner bilgi çeşitlilik içermekte ve bu bütünü daha da zengin
kılmaktadır. Yöntem farklı ölçeklerde zengin girdiler elde edilmesine imkân verebilmektedir. Kentsel
ölçekte gözden kaçmaması gereken fiziksel oluşumlar – yollar, yapı adaları, parsel ve binalar, açık
alanlar – ve sosyal anlamları ve sokak ile parsel ölçeğinde dikkat edilmesi gereken daha küçük mimari
detaylar. Günümüzde kentler hızlı küreselleşmenin yarattığı etkilere sürekli maruz kalmakta ve genel
yapılarında ciddi değişimler yaşanmaktadır. Tarihi değeri olsun ya da olmasın kentler önemli karakter
sorunlarıyla karşı karşıya kalmakta ve bunun yönü de çoğunlukla erozyon yönündedir. Kent
morfolojisi ve bir alt ölçekte tipomorfoloji bizlere oluşmuş dokularda gerçekleşecek yeni
düzenlemeler konusunda halen önemli ipuçları sunarken bu erozyonu durdurabilmenin yollarını
gösterebilmektedir. Öyle ki, bu metinde bir araya getirilen kriterler geniş bir bilgi dağarının sadece
temel taşlarıdır ve gerçekte daha geniş kapsamlı zenginlikleri içinde barındırmaktadır. Çünkü yöntem
kentlerin özünde olanı kavramaya ve onun sahip olduklarını sürdürmeye yöneliktir.
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Tarihi Yapılı Çevrede Yeniyi Tasarlamak: Roma Ara Pacis Müzesi
Nezihat Köşklük Kaya, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde tarihi yapılı çevrede tasarım çözümlemeleri çok tartışılır olmuştur.
Bu durumu, tarihi dokular ile ilgili hassasiyetin ve bilinçlenmenin artmasına bağlamak mümkündür.
Konu, pek çok zeminde bütün boyutları ile irdelenmektedir. Bu bağlamda ele alınan konulardan biri
“tarihi dokuda yeni yapı yapma”dır [1-4].
Zaten çok boyutlu düşünülmesi gereken tasarım problemi, tarihi dokuda yeni yapı yapma söz konusu
olduğunda daha da boyutlanmaktadır [5-8]. Bu anlamda tarihi dokuda yeni yapı yapma, mimarlığın
en ciddi ve önemli pratiklerinden biridir. Böyle bir problem mimar için, “tasarım yönelimleri, inşa
gerçeklikleri, çevre verileri, mevzuat” gibi parametrelerin karmaşık ilişkilerinde gelişen bir sorunlar
silsilesi ile yüz yüze gelmek anlamını taşımaktadır. Öznel tasarım yaklaşımları ile ihtiyaçlar-olanaklar
çerçevesinde oluşturulan mimarlığın bu kez, “bağlam” kavramı çerçevesinde tarihi dokuyla
ilişkilendirilmesi ve mevzuatın öngörüleri ile koruma ile ilgili mercilerin talepleri çerçevesinde
uyumlandırılması gereklidir. Tasarımı yönlendiren daima tarihi yapı ya da dokudur.
Bu bağlamda yapılan yapılardan biri, Richard Meier'ın tasarladığı ve 2006’da açılan, Sezar Augustus
dönemine ait, M.Ö. 9 yılına tarihlenen “Barış Sunağı” ya da diğer adıyla “Ara Pacis Augustae Altarı”nı
koruyan Ara Pacis Müzesi’dir (Resim 1).

Resim 1. Ara Pacis Müzesi (Nezihat Köşklük Kaya Arşivi, 2007)
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2. Roma Ara Pacis Müzesi’nin Tarihi Yapılı Çevre ile Bağlam İlişkisi
Yapı, 1930'lardan beri Roma'nın tarihi merkezinde yapılan ilk modern bina olma özelliğini
taşımaktadır. Bu yüzden çeşitli tartışmaları beraberinde getiren, Tiber Nehri’ne bakan bir cadde ile
Augustus Mozolesi arasında yer alan bu beyaz modernist yapının tamamlanması 10 yılı bulmuştur.
Müzede sergilenen ve korunan sunak (Resim 2), geleneksel Roma dindarlığının bir tasviri olarak
imparator ve ailesinin tanrılara kurbanlar sunarken resmedildiği, çok ayrıntılı ve ince bir ustalıkla
yontulmuş kabartmalarla süslü, bütünüyle beyaz mermerden yapılmış bir eser olup, Roma
heykeltraşlığının baş yapıtlarından birisi olarak kabul edilmektedir *9+. Bu durum da, böylesi önemli
bir eseri koruyan müze binasının önemini daha da arttırmaktadır. Yapı aynı zamanda bir koruma çatısı
niteliğindedir.

Resim 2. Müzede sergilenen ve korunan sunak (Nezihat Köşklük Kaya Arşivi, 2010)
Sunağın sergilendiği ana salondan başka; ek bir sergi salonu, oditoryum, dijital kütüphane, ofisler ve
kitabevini içeren toplam 4250 metre karelik bir alana yayılan müze, bej Roma travertenleri, 13 metre
yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğundaki cam duvarı ile dikkat çekmektedir. Giriş holü karanlık iken,
ana mekan aydınlıktır. Bu ana mekanda doğal ışıkla aydınlatmaya yoluna gidilmiştir (Resim 3). Mekan,
adeta ışıkla yıkanmış bir kutsal mabed gibidir. İnce betonarme kolonlarla tanımlanmış, 8 metre
yüksekliğindeki giriş holü, ziyaretçileri bu mekana yani altara yönlendirmektedir.
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Resim 3. Doğal ışıkla aydınlatılan ana salon (Nezihat Köşklük Kaya Arşivi, 2010)
Yapı, renk, ölçek ve malzeme kullanımı açısından tarihi doku ile son derece uyumludur. Altarın
sergilendiği ve doğal ışıkla aydınlatılan şeffaf ana salon dışındaki mekanlar, hemen hemen masif dış
duvarlar ile çevrelenmektedir. Mimar, bu masiflikten çevredeki tarihi yapılara komşu olan cephelerde
yararlanmıştır (Resim 4).

Resim 4. Müzenin komşu tarihi yapı ile ilişkisi (Nezihat Köşklük Kaya Arşivi, 2007)
Böylece cepheler, yükseklik olarak komşu yapıların yüksekliğini tutmakla yetinmemiş, onlarla
yarışmayan çok sade bir dille ele alınmışlardır (Resim 5). Binada ağırlıklı olarak kullanılan beyaz renk
de, bu sadeliği ve ağırbaşlılığı desteklemektedir. Diğer taraftan, kullanılan yerel malzeme ise, yapının
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oraya ait olma duygusunu güçlendirmektedir. Yapı çok dengeli olarak kullanılan yatay ve düşey hatları
ile yalın ve iddiasız bir şekilde doku içerisinde konumlanmakta, doku ile kontrast ama bir o kadar da
uyumlu bir duruş sergilemektedir (Resim 6).

Resim 5. Yapının tarihi doku içindeki konum ve yüksekliği (Nezihat Köşklük Kaya Arşivi, 2007)

Resim 6. Yatay ve düşey hatlar ile yakalanan denge (Nezihat Köşklük Kaya Arşivi, 2010)
Müze önündeki yayalaştırılmış ve su öğesi ile desteklenmiş kamusal alan, kentin araç ve yaya dolaşımı
bakımından en yoğun bölgelerinden birinde konumlanmış olmasına rağmen, Roma’nın tarihi
dokusunda yer alan yapı cephelerinin oluşturduğu mekansal dekor önünde son derece dingin ve
sakindir. Bu kamusal alan, binanın genel mimari karakterinde hakim olan dille aynı nitelikte yani son
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derece yalın bir anlayışla ele alınmıştır. Binanın önündeki basamak sırası, antik dönemlerde olduğu
gibi ziyaretçileri anıtsal bir şekilde yapının girişine ulaştırırken, eskiye gönderme yapmaktadır (Resim
7). Bunun dışında bu alanı tamamlayan diğer unsurlar, yukarıda söz edildiği gibi sade bir su öğesi ve
çevresindeki yalın oturma elemanlarıdır (Resim 8).

Resim 7. Müze önündeki kamusal alan ve basamaklar (Nezihat Köşklük Kaya Arşivi, 2007)

Resim 8. Su öğesi ve çevresindeki yalın oturma elemanları (Nezihat Köşklük Kaya Arşivi, 2010)
Roma’nın tarihi merkezinde günümüz mimarisine ait tek iz olan, modern ve yalın çizgilere sahip yapı,
Roma’nın en tarihi noktalarından birinde olmasına karşın, tarihi dokunun bir parçası gibi durmakta,
Tiber Nehri kıyısında zarif bir beyaz yelkenli gibi salınmaktadır (Resim 9).
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Resim 9. Nehir kıyısından yapının algılanması (Nezihat Köşklük Kaya Arşivi, 2007)
Daha önce, Mimar Vittorio Ballio Morpurgo'nun 1938 tarihli binasında yer alan 2000 yıllık sunağı,
doğal ışıkla aydınlatılan ferah ana sergi salonunda sergileyen ve bu unutulmuş eseri yeniden görünür
kılan müzeyle ilgili görüşler çeşitlilik göstermektedir. Müzeyi, kimileri Roma’nın modernizasyonu için
bir ilk adım olarak görürken, kimileri tarihi dokuda ayrıksı durduğu gerekçesi ile eleştirmekte ve müze
girişinin, yapıya komşu kiliseler olan San Rocco ve San Girolamo dei Croati’nin cephelerini
gölgelediğini düşünmektedirler (Resim 10).

Resim 10. Yapıya komşu kiliseler olan San Rocco ve San Girolamo dei Croati
(Nezihat Köşklük Kaya Arşivi, 2010)
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Müzenin hafifliğiyle bugüne kadarki müzelerin tümünden farklı olduğunu savunan Meier ise, kentin
de müzenin içinden oldukça farklı algılandığını belirtmekte ve yapının zaman içinde bütünüyle kabul
edileceğini düşünmektedir. Yapının yapılmasını sağlayan Roma belediye başkanı Veltroni ise
Roma’nın, yeniyle eski arasında bir çelişki oluşturmayacak ikili kimliğini korumayı hedeflediklerini ve
bu şehirde “Bernini’den Michelangelo’ya Sezar’dan Meier’e varılabileceğini” belirtmektedir *10+.
Kimi görüşlere göre ise, İtalyan Ulusal İstatistik Kurumu’nun büyüme hızının sıfırlandığını
bildirmesiyle, ekonomik anlamda en çabuk çıkış yollarından biri olan turizme asılan Roma Belediyesi,
dünyanın en önemli turistik noktalarından biri olan bu tarihi kentte bile, artık mimarlık dünyasında
“Bilbao effect” olarak anılan, ayrıksı yapısıyla kenti ilgi çekici kılan modern mimarinin nimetlerinden
faydalanmak ve daha çok turizm geliri elde etmek istemektedir.
Nitekim bu eser, kentsel çevrede hissedilir bir değişime yol açmış, kentlilere ve turistlere çağımızın
ruhunu yansıtan yeni bir hizmet sunmuştur. Müze, temiz, sade üslubu ve geometrisi ile geçmiş
zamanı şimdiki zamana bağlamaktadır.

3. Sonuç
Bildiri, Ara Pacis Müzesi’nden yola çıkarak, kongre temalarından biri olan “yapılı çevre - tasarım
ilişkisi”ni ele almakta, bu bağlamda tarihi yapılı çevrede tasarım çözümlemelerini ve daha özelde
tarihi dokuda yeni yapı yapma konusunu tartışmaktadır.
Roma dendiğinde, Colosseum’dan Pantheon’a kadar mimarlık tarihinin köşe taşları akla gelmektedir.
Mimarlık tarihi açısından çok önemli bir kent olan Roma’nın tarihi merkezindeki bu yapı, Mussolini
yıllarından beri tarihi merkezde yapılan ilk modern bina olması ile yeni yüzyılı temsil etmekte ve İtalya
için yeni bir Rönesans’ı başlatmaktadır.
Son yıllarda tarihi dokuda yer alan yeni yapı örneklerinin en başarılılarından biri olan Ara Pacis
Müzesi, tasarım ve uygulamadaki özgün, duyarlı yaklaşım ve prensipleri, kültürel mirasın
sürdürülebilirliğine katkıları ile dünya ve ülkemizdeki tarihi çevre uygulamalarına örnek teşkil
etmektedir.
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Kırsal Yerleşimlerin Biçimlenmesinde Su Etkisi ve Eskişehir Örneği
Efe Emre Usman, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bina Bilgisi YL Programı

1. Giriş
Kırsal yerleşimler; yöre insanının ihtiyaçlarını karşılayan, doğal çevre – arazi formuna uygun, iklim ile
uyumlu, kültürel değerleri önemseyen yerleşmelerdir. Tarımsal faaliyetleri, sosyal yapısı, doğal
çevresi, konutu ve diğer birimleri ile bir bütün olarak, doğal çevre ve tarihi süreç içerisinde, mimari
kültürün oluşumunda etkilidir. Uygarlığın gelişim süreci su kullanım tekniklerinin gelişimine paraleldir.
İlk tarım toplumları; ekinlerin yağmur suyu ve nehirlerle kolayca sulanabileceği alanlarda
kurulmuştur. Basit sulama kanalları insanlara daha fazla besin elde etme olanağı vermiştir. Tarih
boyunca inşa edilmiş su kemerleri; tarımsal faaliyetlerin gelişmesi ve kentsel yerleşimlerin
büyümesini sağlamıştır. İnsanlığın doğa üzerinde egemenliğini kurup yerleşik hayata geçtiği
dönemden bu yana insan-su ilişkileri hiç bir zaman kopmamış, aksine güçlenerek devam etmiş ve
kırsal yerleşimlerden kültürel bir çok öğeye suyun üstlendiği rol önem kazanmıştır. Eskişehir kırsal
yerleşimini belgelemek için çıktığımız araştırma gezisinde, doğal bir öge olan suyun, günlük hayat ve
yerleşim dokuları üzerindeki etkileri incelenmiş ve bu doğrultuda kırsal doku envanter çalışmaları
yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda, suyun kırsal yerleşim karakterini ortaya çıkaran güçlü bir etken
olduğu ve çoğu yerleşimin suyun bulunduğu alanlara doğru geliştiği görülmüştür. Bu çalışmanın
amacı; doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, yerel mimariye yön veren önemli bir öge olan
suyun kültürümüzdeki yerini vurgulamak ve kırsal yerleşimlerin üzerindeki
değişimlerini
belgelemektir.

2. Hayatın Kaynağı Su
Antik çağın ve Yunan mitolojisinin en önemli kaynaklarından olan Homeros, başlangıçta yalnızca su
olduğunu yazar [1]. Miletli Thales, her şeyin kökeninin su olduğunu belirtir. Hint düşüncesinde de su,
dünya üzerinde var olan her şeyin kaynağı olarak geçer, bazı nehirler yok edici, bazıları da Ganj gibi
arıtıcıdır. 11. Yüzyılda yazılan Divan-ü Lügati’t-Türk’de ve yine aynı dönemde yazılan Kutadgu Bilig’de
suyla ilgili atasözleri yer alır. “Yüz suyu” Kutadgu Bilig’de, onur, şeref, itibar anlamında kullanılır. Türk
mitolojisinde su, hayat kaynağı oldugu için kutsaldır. Bu kutsallık pınar, ırmak, göl ve deniz için de
geçerlidir. Bu yerlerin koruyucu ruhları olduğuna inanılır. [2] Suyun hayatın kaynağı olarak algılanması
Türk ve Kızılderili mitolojilerindeki yaratılış mitlerinde açıkça görülür. Her iki kültürün yaratılış
mitlerinde her şeyden önce suyun olduğu, her yerin sularla kaplı olduğu ifadelerine sıkça
rastlanmaktadır[3].
İnsanoğlu, varoluşundan itibaren daha iyi koşullarda yaşayabilmek, doğadan gelebilecek tehlikelerden
korunabilmek için verimli bir doğal çevre arama ve yaşamını orada sürdürme ihtiyacı duymuştur.
Önceleri göçebe olarak yaşayan insanoğlunun yerleşik hayata ve tarım düzenine geçmesinde en
büyük etken sudur. Tarım geniş ölçüde sulamaya bağlıdır; bu nedenledir ki yıl boyunca kurumayan bir
kaynağın yanı olan; Mısır’da Nil kenarı, Mezopotamya’da Dicle ve Fırat’ın aşağı kesimi sürekli yerleşim
alanı olarak seçilmiştir. Mısır’da ve Mezopotamya’da MÖ 4000 yıllarına dayanan sulama kanalları
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olan ganatların bulunması, tarım için suyun ne denli önemli olduğunun ve diğer bölgelere
ulaştırılmaya çalışıldığının en büyük kanıtıdır.
Sulama kanalları ile birlikte suyun kullanımı, toplumların ortak yaşamında da önemli yer tutar.
Childe’e göre; sulama kanallarının kazılması ve bakılması toplumca birlikte yapılacak ödevlerdir. Bir
bütün olarak toplumun ortak bir çaba ile kanallara alınan suyu, kullanacak kimselere paylaştırması
gerekir. Bu durumda suyun yönetimi toplumun eline, doğaüstü yaptırımlara ek olarak büyük bir söz
dinletme gücü verir[4]. Metin Erksan’ın, Necati Cumalı’nın su sorununu kaleme aldığı 1962 tarihli
öyküsünden uyarlayarak, senaryosunu yazıp yönettiği “Susuz Yaz” filminde; toprak ve su mülkiyeti
konusu işlenmiştir. Suya sahip olma hırsıyla; kendi toprağından çıkan ve bu sebeple sadece kendisine
ait gördüğü suyu, diğer köylülerle paylaşmak istememesi ve bunun sonucunda meydana gelen
olayların konu edildiği filmde; suyun toplumsal yaşamda nasıl başlı başına bir güç haline gelebileceği
anlatılır.
Tarih boyunca kurulan medeniyetlerin büyük bir kısmının su kıyılarında yer alması, uzak olan
medeniyetlerin de göçlerle birlikte kıyılara taşınması, suyun gücünün tüm dünya dengelerini nasıl
değiştirebildiğini ortaya koymuştur. Yaşamın içinden beslenerek gelişen, halk kültürünün izlerini
taşıyan kırsal mimarinin kendisinide yönlendiren çevresel unsurlardan olan su; geçmişle kurulan en
önemli bağdır. Su çevresinde konumlanmış olan tarlalar, sulama kanallarıyla uzaklara taşınan ekim
alanları ve yerleşimler, köy meydanında bulunan çeşme, mahalle sınırlarını ortaya koyan çamaşır
yıkama mekanları yıllar öncesinde kurulmuş bağların günümüzde de var olduğunu göstermektedir.

3. Kırsal Planlama Politikaları
Kırsal kalkınma; kırsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan kırsal
kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılması
amacına yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini
gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve
dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünü olarak kabul
edilmektedir. [5]
Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri, kırsal kalkınma planları oluşturulmaya ve uygulanmaya
çalışılmıştır. Tarımsal faaliyetleri geliştirebilmek amacıyla 1815 yılında II.Mahmud’un emri ile,
Eskişehir Mahmudiye ilçesinde kurulan Çiftlik-i Hümayun, tarımın yanı sıra at ve koyun
yetiştirmesinde de önemli rol oynamıştır. Savaş döneminde sarsılan ekonomiyle geri planlara itilen
kırsal planlama, Cumhuriyet döneminde yeniden kurgulanmıştır. Ağır vergilerin kaldırılması, toprağı
olmayan çiftçilere toprak verilmesi, köy halkına kredi temini, tarım okullarının açılması ve ziraat
mühendislerinin yetiştirilmesiyle, kırsal planlamada önemli bir rol oynayan tarımsal faaliyetlerin
geliştirilmesini sağlanmıştır. Ayrıca 1940 yılından itibaren, tarıma elverişli su kaynağı yakınlarında
arazisi bulunan kırsal yerleşimlerde, köy enstitülerinin açılması da; kırsal kalkınma politikalarının
önemli bir diğer adımıdır. 1940-1946 arasında köy enstitülerinde 15.000 dönüm tarla tarıma elverişli
hale getirilmiş ve üretim yapılmıştır. 1970 yıllarının başında hayata geçirilen Güneydoğu Anadolu
Projesi kırsal kalkınma amaçlı oluşturulmuş, başta sulama olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının
karşılanması ve bölgede ekonomik kalkınma ile sosyal gelişmenin hızlandırılması hedeflenmiştir.
Ulusal kırsal kalkınma stratejisine göre; su kaynakları ve tarımsal üretim ilişkisi açısından da önemli
sorunlar yaşanmaktadır. Ekonomik olarak sulanabilir alanların yaklaşık yüzde 40’ının sulamaya
açılmamış olması, tarımsal verimliliğin artırılmasında önemli bir potansiyelin varlığını işaret
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etmektedir. Mevcut sulamalarda tamamlayıcı altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, yararlanıcıların
bilgi ve örgütlenme düzeyi, kullanılan sulama teknikleri ile ilgili sorunlar önemini korumaktadır. [6]

4. Kırsal Yerleşim – Su İlişkisi
Günümüzde kırsal alan; sanayileşme, nüfus artışı, göç, ulaşım ve iletişimin güçlenmesi, çevre kirliliği
gibi değişimler ile sadece tarımsal üretimin yapıldığı, su boyunca tarım arazilerinin uzandığı,
hayvanların otladığı, çiftçi ve köylülerin yaşadığı bir yer olmaktan çok, üretim ve yaşam alanı olarak
yeni işlevler üstlenmiştir. Bugün kırsal alanlar hem kendine özgü işlevleri yerine getirmek hem de bir
takım imkanları yöre halkına sağlamak zorundadır. Barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçların yanında,
doğal varlıkları koruma ve kültürel mirasın devamlılığında önemli bir rol üstlenmektedir.
Kırsal yerleşimlerin gelişiminde etkili olan doğal ve kültürel faktörler aynı zamanda, kırsal mimarinin
oluşumunda da büyük rol alır. Doğal çevrenin değerlendirilmesinde, köy halkının geçmişi, sosyoekonomik yapıları, gelişmişlik düzeyleri etkili olup, yerleşim yerlerinin biçimlenişinde ise kültürel
faktörler ön plana çıkmaktadır. Kırsal yerleşimlerin tasarımını etkileyen doğal çevre unsurlarından en
önemlisinin su olması, daha çok tarım ve hayvancılıkla geçinen köylerde, üretimle olan doğrudan
ilişkisi ile açıklanabilir.
Yerleşimlerin boyutlarını, konumlarını ve sürekliliğini belirleyen su, doğal bir öğe olarak kırsal
yerleşimlerin biçimlenişine katkıda bulunurken, toplumsal yaşamı oluşturan çeşme, yalak, kuyu, su
değirmeni, sulama kanalları, sakana (çamaşır yıkama mekanı) gibi ortak kullanım mekanlarının da
oluşumunu sağlar. Derede çamaşır ve bulaşık yıkama gibi alışkanlıklar, evlere tesisat döşenmesinden
sonra terk edilmiş, çeşmeler ise sadece hasat döneminden sonra arpa, buğday gibi tahılların
yıkanmasında çokça kullanılmaktadır.

Şekil 1. Çeşme, Yalak ve Sakana

Şekil 2. Avlu Giriş Kapısı

Şekil 3. Fırın

Farklı yerleşme tiplerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerin başında gelen su öğesi, kırsal alan
tasarımını yönlendirirken, kültürel gelişime de katkıda bulunur. Toplu yerleşme tipinde; insanlar su
başlarında toplanmışlardır. Bu bölgelerde yağışın ve suyun az olduğu görülür. Anadolu kırsalının
büyük bir kesiminde toplu yerleşme hakimdir. Dağınık yerleşmelerde ise; konutlar arasında tarla, bağ
ve bahçeler vardır. İki tip yerleşimde de farklı kültürel ve sosyal yapıların ortaya çıkması, farklı kırsal
yerleşim karakterlerinde suyun tasarım üzerindeki etkisini gösterir. Örneğin, su kaynakları
bakımından zengin olan Karadeniz bölgesinde, dağınık yerleşim karakteri göze çarparken; Orta
Anadolu’da yer alan Eskişehir kırsalında, daha çok toplu yerleşim karakteri hakimdir. Bu yerleşimi
destekleyen başlıca etken, Türkiye’nin önemli akarsularından biri olan Sakarya Irmağı’nın kollarından
Porsuk Çayı’dır. Yeryüzü şekillerinin oluşturduğu topografik yapının doğal bir sonucu olarak, gelişmiş
bir akarsu ağını destekleyen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının varlığı; bölgedeki tarım faaliyetlerini
ve kırsal yaşamı desteklemektedir. Bölgede ekilen bitkilerin yetiştirilme oranları incelendiğinde;
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buğday ve arpa ekimini % 50’nin üzerinde olduğu, ancak son yıllarda şeker pancarı yetiştirme
alanlarındaki azalmaya karşılık, ayçiçeği, mısır, yem bitkileri ve sebze gibi bitkilerin yetiştirilme
oranlarının artmış olması, sulama açısından olumlu bir gelişme olarak görülmektedir.

4.1. Eskişehir Kırsal Yerleşiminde Su Etkisi
Eskişehir; kırsal yerleşimlerinde yerel mimari öğeler açısından oldukça önemli sayılabilecek örnekler
içeren, aynı zamanda gelişmekte olan modern yapıya sahip bir kenttir. Çeşitli mahallelerden oluşan
kırsal yerleşimler ortak yaşam unsurlarının bulunduğu bir çekirdek bölge etrafında kurulmuş ve
gelişme göstermiştir. Yerleşimler; herhangi bir planlama ya da tasarım olmaksızın coğrafi özellikler,
topografya ve su kaynakları gibi öğelere bağlı olarak kurulmuş ve gelişmiştir[7].
Çok eğimli arazilerde, eğime uygun bir şekilde yerleşen kırsal konutların oluşturduğu mahalleler ve bu
mahalleleri birbirine bağlayan ortak kullanım alanları organik ve birbirine eklemlenerek oluştuğundan
buradaki kırsal konut tipolojisi avlulu olarak ortaya çıkmıştır[8]. Kırsal yerleşimlerdeki evler büyük bir
avlu içinde yer alır ve avlu, oldukça sıkışık bir dokunun mevcut olduğu yerleşimlerde bile konut
planlamasında varlığını korumuştur. Anadolu’da sıkça karşılaşılan ve daraba adı verilen ahşap bir çitle
çevrili olan avlular, bu yörede kendine ait taş malzeme ile örülmüş duvarlarla dış dünyadan ayrılır.
Avluya çift kanatlı ahşap kapılar açılır ve kanatlardan birinde, her zaman açılması daha kolay olan
küçük bir kuzu kapısı bulunur. Kırsal hayatta avlu büyük bir önem taşır. Günlük bir takım işlerin yanı
sıra, kışa hazırlığının da yapıldığı avluda ayrıca; ambar, samanlık, fırın, kümes gibi çeşitli yapı birimleri
de yer almaktadır.
‘‘Anadolu’da Kırsal Yerleşim ve Konut’’ yüksek lisans dersi kapsamında, Eskişehir kırsal yerleşiminde
yapılan araştırma gezisinde incelenen Doğanoğlu, Dudaş ve İğdeağacı köylerinde; su-yerleşim
ilişkisinin kırsal tasarımda etkileri açık olarak görülmektedir. Su yatakları bakımından oldukça zengin
yapıya sahip bir alan üstünde, sürekli akan suyun kenarına kurulmuş bir köy olan Doğanoğlu, yıllar
içinde suyun akışına paralel olarak büyümüş, işlenen tarlalar köy merkezinden uzaklaşmaya
başlamıştır. Bu sırada köyün içinden geçen yol, yerleşimi ikiye ayırmış ve zamanla yukarıda kalan
kısım kullanılmaz hale gelip terk edilmiştir. Suya paralel uzanan tarlalar ve bununla birlikte gelişen
yol, ekim alanlarını çok uzağa taşımış ve sonunda da ikinci bir yerleşim kurulmasını mecbur kılmıştır.

Şekil 4. Yukarı ve Aşağı Doğanoğlu Köyü

Şekil 5. Doğanoğlu Köyleri’nin su ile olan ilişkisi

Köy merkezinden 15km batıya konumlanan ikinci köy Aşağı Doğanoğlu adını alır. Yol üzerinde
konumlanmak yerine 5km kuzeye, vadi içine yerleşmesinin en önemli nedeni, yeni bir su kaynağına
rastlanmasıdır. Verimli toprakların; eski köy merkezinden gelen su hattı üzerinde bulunması ve
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çiftçilerin tek geçim kaynağının tarım olması, yerleşimi kayalık bir bölge olan dağ içinde kurmaya
yönlendirmiştir.

Şekil 4. Yukarı Doğanoğlu Köyü

Şekil 5. Aşağı Doğanoğlu Köyü

Şekil 6. Aşağı Doğanoğlu Vaziyet Planı
Yorum: E. Emre Usman

Şekil 7. Yukarı Doğanoğlu Vaziyet Planı

Şekil 8. Yukarı Doğanoğlu, Mayıs 2011
(E. Emre Usman)

Şekil 9. Aşağı Doğanoğlu, Mayıs 2011
(E. Emre Usman)

Yorum: E. Emre Usman
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Dudaş köyü ise; 1900’lü yılların başında Romanya’dan gelen göçmenlerin yerleştirilmesiyle 15 hane
olarak, suyun aktığı vadiden 2km içeride korunaklı bir bölgeye kurulmuştur. Köy meydanından çıkan
su kaynağı bu yerleşimi yönlendiren en büyük etken olsa da, işlenen tarlaların vadi boyunca akan
suyun etrafında olması ve yeni alınan göçler, ikinci bir köy kurulmasına zemin hazırlamıştır. İkinci köy
Aşağı Dudaş ismini alırken, eski merkez Yukarı Dudaş adını almıştır. Aşağı Dudaş köyü topografik
olarak vadi tabanında yer alan bir toplu yerleşmedir. Köyde yer alan iki ayrı çeşme, kırsal ölçekte
boşluklar ve meydanlar yaratarak toplanma mekanları oluştururken, sosyal hayatın bir parçası olan
imece kültürünü de destekler.

Şekil 10. Aşağı Dudaş ve Yukarı Dudaş Köyleri

Şekil 11. Dudaş Köyleri’nin su ile olan ilişkisi

Şekil 12. Aşağı Dudaş Vaziyet Planı
Yorum: E. Emre Usman

Şekil 13. Yukarı Dudaş Vaziyet Planı
Yorum: E. Emre Usman
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Şekil 14. Yukarı Dudaş, Mayıs 2011
(E. Emre Usman)

Şekil 15. Aşağı Dudaş, Mayıs 2011
(E. Emre Usman)

Eskişehir Beylikova merkezli İğdeağacı köyü; Kayı boyunun ileri gelenlerinin sıra sıra iğdelerin
bulunduğu, günümüzdeki Aşağı İğdeağacı Köyü’nün çevresine yerleşmesiyle kurulmuştur.
Hayvancılıkla geçinen köy halkı, hayvanlarını otlatmak için Yukarı İğdeağacı Köyü’nü yıllarca mera
olarak kullandıktan sonra, bölgeye yerleşimler başlamış ve köy ikiye ayrılmıştır. Yukarı İğdeağacı
Köyü’nde topografyanın yön verdiği bir organik doku vardır ve bu oluşumu su yatakları da
desteklemektedir. Köy yerleşimde birden fazla çıkan çeşme ve sakana oluşu, su kültürünün bu
yerleşimde ne kadar geliştiğinin bir göstergesidir. Köy dokusu incelendiğinde, her sakananın farklı
kotlara oturduğu görülmüştür. Bu yerleşimden yola çıkarak, yerel dokudaki mahalle sınırları çizilebilir
[9]. Aşağı İğdeağacı Köyü’nün sürekli akan bir suya uzak noktada olması; kültürel bağların zayıflayıp,
ortak ilişkilerin azalmasına ve kendi içine kapanık, avlulu ev plan tiplerinin ortaya çıkmasına sebep
olmuştur.
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Şekil 17. Yukarı İğdeağacı, Mayıs 2010

Şekil 16. Yukarı İğdeağacı Vaziyet Planı
Yorum: E. Emre Usman

Şekil 18. Yukarı İğdeağacı Sakana Planı, Haziran 2010
Yorum: D. Hazal AKKAYA

Şekil 19. Yukarı İğdeağacı Sakana, Mayıs 2010

Şekil 20. Yukarı İğdeağacı Sakana, Mayıs 2010
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Şekil 21. Aşağı İğdeağacı Vaziyet Planı
Yorum: H. Korkut

Şekil 22. Aşağı İğdeağacı, Mayıs 2010
(N. Aysel)

5. Sonuç
Eskişehir’de belgelenen Aşağı İğdeağacı, Aşağı Doğanoğlu ve Yukarı Dudaş köyleri sürekli akan bir su
kaynağından uzakta olmaları sebebiyle daha içine kapanık bir yaşam sürmektedir. İşlenen tarlaların
köy merkezinden uzakta olması kırsal yerleşimlerin önemli unsurlarından olan ortak yaşamı olumsuz
etkilemekte, yerleşimlerdeki mimari karakter de bu yönde biçimlenmektedir. Su kaynakları
bakımından zengin olan Yukarı İğdeağacı, Yukarı Doğanoğlu ve Aşağı Dudaş köyleri daha fazla nüfusa
sahiptir. Suya ulaşımın kolaylaşması, tarım faaliyetlerinin artmasını sağlamıştır. Ortak yaşamı
güçlendiren sakana, çeşme gibi ögelere bu köylerde daha çok rastlanması, sosyal yaşamın bir parçası
olan imece kültürünü ve bu kültüre ait mimari ögeleri ortaya çıkarmıştır.
Suyun varlığı, kırsal yerleşimlerde önemli bir sosyal faktör ve ortak yaşam unsurlarının bir çoğunu
meydana getiren ortak yaşam kültürünün temelini oluşturur. Akan suyun tasarımını yönlendirdiği
kırsal yerleşimlerde, köy dokusu yaşamakta, organik bir yapı kazanmakta ve bu sayede de
sürdürülebilir bir mimari doku oluşmaktadır. Akan suyun olmadığı yerleşimlerde ise; dokunun tam
olarak gelişmediği ve bu olumsuzluğun plan tiplerine kadar etki ettiği görülmektedir. Yerleşimlerin
doğal sınırlarını belirleyen bir faktör olan su, kırsal yerleşimlerin tasarımını yönlendirirken korunması
gereken sınırları da kendiliğinden çizmektedir.
Kentlerin ekonomik açıdan güçlü bir çekim merkezi oluşturması bu nedenle kırsal alanların göç
vermesi, doğal ve kültürel miraslarımızın tek tek kaybolmasına yol açmaktadır. Ayrıca kırsal kesimdeki
ortak değerlerin kaybolması sosyal ilişkileri azaltırken ekolojik ilişkileri de bozmaktadır. Doğal
özellikler dikkate alınmadan ortaya çıkan yerleşimlerin bilinçsiz ve plansız gelişimi, ekolojik dengeye
zarar vererek doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini engellenmekte, buna bağlı olarak da insan
konforu bakımından elverişsiz yaşam ortamları oluşturmaktadır. Hızlı ve kontrolsüz gelişen sanayi,
teknolojinin ve üretim yoğunluğunun değiştirdiği toplum davranışları ve nüfus artışı, doğal ve kültürel
dengeleri bozmaya başlamıştır. Bozulmanın etkilerinin bu kadar ağır olmasının önemli nedenlerinden
biri de; hızla değişen fiziksel, ekonomik ve toplumsal yapıya ayak uyduramayan, çevresel yapıyı
önemsemeyen, toplumun kültürel yapısının göz ardı edildiği planlama politikalarıdır.
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Yüzyıllar boyunca kendi mekan planlamasını günümüze taşımış ve kültürel özellikler içeren kırsal
mimarinin yavaş yavaş ortadan kaldırılması ve var olan kalkınma politikalarının yol açtığı aşırı ve
kontrolsüz kaynak kullanımı olumsuz etkilerini, öncelikle su, toprak, hava gibi doğal kaynaklarda
göstermiştir. Plancılar ve kullanıcılar arasındaki kopukluk genellikle teorik planlama çalışmalarına yol
açmakta ve mekan üzerinde gerçekte nelerin gerekli olduğu gözden kaçmaktadır. Günümüze kadar
göz ardı edilen, yerel olduğu düşünülen ve “nasıl olsa çözülür” gözüyle bakılan çevresel sorunlar
engellenemez bir duruma gelmiştir[10].
Ülkemizde kırsal yerleşmelere ilişkin tasarım ve planlama çalışmaları daha çok üst ölçeklerde yapıldığı
için özgün yerleşme karakterleri göz ardı edilmektedir. Her bölge için yapılan standart tasarım ve
planlama çalışmaları, yerleşmelerin özgün yapısına zarar verdiği gibi bölge kültürünün kaybolmasına
da yol açmaktadır. Merkezden planlanmış müdahalelerin yapılması; kırsal yerleşimlerdeki özgün
tasarımların doğal çevrenin etkisinde oluşmasını engellemekte ve insan faktörünü ön plana
çıkarmaktadır. Böylelikle doğal çevrenin izinde (kendiliğinden) oluşması beklenen yapılı çevre;
uzaktan planlanarak, kırsal yerleşim karakterini ezmeye başlamaktadır. Kırsal alanlardaki sorunların
çözümü, aynı zamanda kentlerin de sürdürülebilirliğini sağlayacak ve doğal kaynakların doğru
yönetilmesi ile, kültürel ve çevresel bir çok olumlu sonucun doğmasına olanak sağlayacaktır.
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İstanbul Karasurları’na Çevre Bağlamında Analitik Bir Yaklaşım
F. Pınar Arabacıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Yaşayan bir varlık olarak kentin sürekli bir yenilenme ve değişim içerisinde olması kaçınılmazdır. Tarihi
çevreler, zaman süreci içinde geçirmiş oldukları değişim sonucunda ortaya koydukları kültürel
kimlikleri ile günümüz koşullarına ayak uydurabildikleri ve bu kimliklerini sürdürebildikleri sürece
önem kazanmaktadırlar. Toplumlarda görülen sosyal ve ekonomik değişimlerin neden olduğu yeni
eylemlere bağlı olarak doğan ihtiyaçlar kente yeni işlevleri ve buna bağlı olarak eski yapıların yeniden
kullanımlarını veya yeni yapılar inşa edilmesini gerektirmektedir [1].

2. Kent Surlarının Günümüzde Karşı Karşıya Kaldığı Problemler
Kent surları her şeyden önce savunma tarihini yansıtan bir anıt olma özelliğini taşımaktadır. Halkın ve
kentin hem deniz ve rüzgar etkisi gibi doğal etkilerden hem de savaşlar, yağma gibi insan kaynaklı
etkilerden korunması, kentin sınırlarının çizilmesi, ekonomik ve idari nedenlerle kentin büyümesinin
kontrol edilebilmesi için tarih boyunca kullanılmış, hasar gördükçe yenilenmiş ve tüm bunların yanı
sıra sınırladığı kent ve kültür için bir güç simgesi olma anlamını taşımıştır [2].

Şekil 1 - Kent Surlarının Batı kısmı restitüsyon denemesi , (C.Gurlitt)
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Askeri teknolojilerin ilerlemesi, kent surlarının yıkılmazlık özelliğinin yitimi nedeniyle öncelikle
koruma işlevini kaybetmiştir. Ekonomik değişim ve sanayileşme sonucunda kentin büyümesi
kaçınılmaz bir hal aldığında ise surlar kentin sınırlarını oluşturan öğeler olmaktan çıkmışlardır [2].
Doğal nedenler ve afetler veya yine insan etkileri, kentin yeni ulaşım ağlarına olan ihtiyacı nedenleri
ile tüm dünyada surlu kentlerde bu surlar hasar görmüş, bazı kentlerde ise dönemin ihtiyaçları
doğrultusunda tamamen kaldırılarak yok edilmişlerdir. Fiziksel yapıya yeni binaların da katılması
sonucunda kent surları ana işlevlerini ve yapım nedenlerini kaybetmişlerdir [3].
Günümüzde surlar, kültürel ve tarihi mirasın bir parçasıdır. İçinde bulundukları tarihi kent ve tarihi
doku bu sur duvarları ile sınırlanmakta ve tanımlanmaktadır [4]. Tarihin izlerini, dolayısıyla tarihsel
belleği taşıyan simgesel bir öğe, bir referans noktası, bir “landmark” olma özelliği göstermektedirler
[5]. Savunma yapıları, sistemleri ve mimari teknikler açısından arkeolojik ve belgesel değer niteliği ve
bir tarihsel anıt olma özelliği taşımaktadırlar. Tüm bu nedenlerle kent surları ve çevrelerinin anlam
kaybını önlemek büyük önem taşımaktadır. [6]

3. Tarihi Çevrelerde Yeniden Değerlendirme Stratejileri
Tarihi çevrelerin yeniden değerlendirilmesi konusu bir yandan fiziksel dokunun yenilenmesi, diğer
yandan da bina ve mekanların aktif ekonomik kullanımı ile yakından ilgilidir. Buna göre sözü edilen
çevrelerin hem fiziksel hem de ekonomik açıdan yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir [7]. Her iki
perspektifin de birbirini dengeleyeceği açıktır. Fiziksel açıdan bir yenileme, kısa vadede olumlu
mekanlar yaratabilmekte, ancak bu olumlu yönlerin sürdürülebilmesi için bölgenin ekonomik açıdan
kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi bakımını ve konfor şartlarını finanse etmesi şarttır *8+.
Başka bir deyişle ekonomik tabanı yeniden yapılandıracak, iyileştirme ve fonksiyonel çeşitliliği
destekleyecek stratejilerin tarihi çevrelerin yeniden değerlendirilmeler sürecinde önemli bir yere
sahip olduğu söylenebilir [9]. Bu bağlamda Tiesdell vd’e göre [10] tarihi çevrelerin üç ana niteliğinin
altının çizilmesi gerekmektedir; mekanın vasıfları, eskime ve gelişme baskısının yoğunluğu. Başarılı
yeniden değerlendirme örnekleri, etkili organizasyonel, yasal, mali, finansal araçların kullanılmasının
yanı sıra, yukarıda sözü geçen bağlamsal vasıfların analitik aşama sırasında doğru biçimde
tanımlanmasının, yeniden değerlendirme için uygun stratejik yaklaşımların belirlenmesinde önemli
rol oynadığını göstermektedir [11].
Stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğu ve neyi neden yaptığı konularında yol gösteren ve bu
başlıkları şekillendiren karar ve faaliyetler üretmek için yapılan disiplinli bir çalışmadır. Stratejik
planlama kent plancıları, korumacılar gibi liderlere ve karar verme mekanizmalarına yardımcı olmak
için tasarlanmış bir modeldir [9]. Bu tür planlama özellikle özel sektörde kuruluşlara uzun dönem
vizyon ve amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için kısa dönemli hareket planları sağlamak üzere
kullanılmaktadır. Strateji aslında hedefe ulaşmak için gerekli plan anlamına gelse de herhangi bir plan
olarak değerlendirmemek gerekir. Strateji kavramı, hedeflere ulaşabilmek için dayanıklılık ve
zayıflıkların analizi ve çevrenin neler sunabileceğinin (fırsatlar ve tehditler gibi) belirlenmesine
dayanır.
Stratejilerin geliştirilmesi günümüzde sadece iş dünyasında değil, çevrenin hızla değişmesine bağlı
olarak pek çok başka alanda da daha önce olmadığı kadar popüler hale gelmiştir. Kent planlama,
kentsel tasarım, mimari ve koruma planlaması da stratejik planlamanın kullanıldığı alanlardan
birkaçıdır.
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Strateji geliştirmenin önemi özellikle “Gelecek için nasıl hazırlanabiliriz?” ve “Nasıl rekabet
edebiliriz?” sorularına dayanmaktadır. Bu sorular ilk bakışta iş dünyasında kullanılan stratejik
planlama yöntemleri için düşünülmüş gibi de dursa, bu tür bir felsefe yapılan koruma ve yeniden
değerlendirme çalışmalarının başarı şansını arttıracaktır. Öncelikle bu çalışma ve sonuçlarının nasıl
sürdürülebilirlik ilkesine dayanabileceği, nasıl uzun soluklu sonuçlar getirebileceğini düşünmek
kaçınılmazdır. Koruma ve yeniden değerlendirme çalışmaları aslında “geçmişin geleceğini
planlamaktır” [12]. Bu nedenle koruma ve yeniden değerlendirme çalışmalarının amacı mekanın
geleceğe hazırlanması, değerinden kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Öte yandan
yapılan çalışmalar öyle bir sonuç getirmelidir ki kentin bu alanı özgün ve ilgi çekici hale gelsin, kentin
diğer alanlarıyla rekabet edebilsin. Bunun nasıl elde edilebileceği de ilgili stratejilerin geliştirilmesine
bağlıdır. Bu stratejiler o çevrenin sadece korunmasından öte, fiziksel, fonksiyonel, sosyal, kültürel ve
ekonomik alanlarda pek çok faktörün bir araya geldiği, eskimenin bir tehdit olmadığı çözümler
üretmek anlamına gelmektedir.

Şekil 2 - Kent surları (Aydemir arşivi)
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Çizelge Çevre Analizi [12]
Teknikler
Metotlar

Doğal çevrenin
analizi

Analiz Başlıkları
Topografik özellikler
Jeolojik Yapı
Çevre – Flora / Fauna
Su
İklimsel özellikler
Konum analizi
Tarihi analiz

Gelişimin biçimi
Dolu-boş ilişkisi
Sokak dokusu; kalite, karakter ve
aktivite
açısından
kentsel
mekanlar

Fiziksel
Analiz

Bölgenin elemanları; yaya yoları,
düğüm
noktaları,
köşeler,
landmarklar, bölgeler gibi
Boş alanlar, arazi veya sokakları
boş noktaları, tanımlanmaya veya
yeniden tanımlanmaya ihtiyacı
olan mekanlar
Mimari değerlendirme

Fonksiyonel
Analiz

İnsan yapımı (yapma) çevrenin analizi

Kentsel
doku
analizi

Teknik altyapı
Bölgeye
ulaşım,
sirkülasyonu

geçirgenlik,

trafik

Fonksiyonel dağılım

Sosyo-ekonomik
çevrenin analizi

Bölgede yaşayan nüfusun demografik strüktürü
Var olan ekonomik aktiviteler ve istihdam dokusu
Var olan kanunlar ve düzenlemeler
Güncel yerel yönetimler ve devlet politikaları
Resmi ve resmi olmayan koruma faaliyetleri
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ve

Araçlar

İnceleme
Teknikleri

Haritalar
Tablolar
Grafikler
Diyagramlar

Doküman
araştırması
Doküman
araştırması

Haritalar

Morfolojik
analiz
Biçim-zemin
analizi
Bağlantı
teorisi
Lynch Analizi

Kayıp
analizi

alan

Bölge
incelemesi
Doküman
araştırması
Trafik
ve
ulaşım
incelemesi
Alan kullanımı
incelemesi
Anket
incelemesi ve
görüşmeler
Doküman
araştırması
Anket
incelemesi ve
görüşmeler

Kitaplar haritalar gibi çeşitli
dokümanlardan elde edilen
bilgiler, tarihi değere sahip
bina ve caddelere dair
envanter formları
Haritalar, 3D çizimler
Haritalar, sokak
eskiz, fotoğraf

siluetleri,

Haritalar
Fotoğraflar
3D eskiz çizimleri
Haritalar, fotoğraflar

Eskiz, ölçekli çizimler, fotoğraf,
bilginin tablolara ve envanter
formlarına aktarılması
Haritalar ve raporlar
Haritalar

Uygun
renklendirme
ve
teknikle sunulmuş haritalar
Tablolar, grafikler

Dokümanlar,
düzenlemeler
Tablolar, grafikler

kanunlar,

4. SWOT Analizi
SWOT yaklaşımı stratejik biçimlenmenin oluşturulmasına iki açıdan yaklaşmaktadır: dış etmenler
(çevredeki tehditler ve fırsatlar), ve iç etmenler (yapının güçleri ve zayıflıkları).
SWOT, aşağıdaki İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır:
S: Strength (Organizasyonun güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir.)
W: Weakness (Organizasyonun güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir.)
O: Opportunity (Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.)
T: Threat (Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.)
SWOT yöntemi ile bu tehdit, fırsat, güç ve zayıflıklar bir liste veya envanter haline getirilmektedir.
Özellikle firmalar bu envanterleri hem o anki iç durum değerlendirmesinin yapılmasına hem de kendi
organizasyonları dışındaki pazar yapısının ve rakiplerin durumunun analiz edilmesinde ve bu mevcut
durum değerlendirmesi ışığında gelecek için kapasitelerine ve amaçlarına yönelik stratejiler
geliştirilmesinde kullanmaktadırlar. Envanterlere işlenmiş olan, organizasyonun güçlü ve zayıf yönleri
ve çevrenin getirdiği fırsat ve tehditler arasında eşlemeler yapılmak suretiyle olumlu etmenleri
destekleyecek veya olumsuz etmenlere engel olacak çözümlerin bulunmasını hedeflemektedir.

5. Tarihi Çevrelerde SWOT Analizi Kullanımı
İç ve dış etmenler veya şartlar arasındaki bu net ayırım, söz konusu fiziksel dünya, bir kent, bir bölge
veya tarihi bir çevre olduğunda uygulanması zor hale gelmektedir. SWOT analizinde ele alınan dört
analiz kategorisinde birbirine geçmeler olacağı şüphesizdir. Zayıf bir nokta daha pozitif bir bakış
açısıyla bir fırsat olarak değerlendirilebilir, güçlü bir nokta başka bir açıdan bakıldığında bir zayıflığın
çıkış noktası olarak algılanabilir. Ancak bu etmenler çok yönlü bir biçimde ele alınabilirse yine de bu
dört ana başlık ilerisi için geliştirilen stratejinin formüle edilmesinde önemli rol oynayacaktır.
SWOT analizi ele alınan bölgenin içinde ve dışında bulunan, projenin başarısını etkileyebilecek veya
stratejik kararlar alarak projeyi çevresine bağlayacak bu dominant ve kritik faktörlerin altını çizmeyi
hedeflemektedir. Analizin tamamlanması projenin hedef ve amaçlarının sorgulanması için de bir
temel oluşturabilmektedir. Bu nedenle SWOT analizi, tasarımın net bir biçimde tanımlanabilmesini
sağlamakta ve tasarım çözümleri için yol göstermektedir [13].
SWOT sübjektif bir yöntem olarak anılmakla birlikte durum analizine hızla odaklanılmasını
sağlamaktadır. Yapılan tüm analizlerin bu dört ana başlık altında toplanması ve bir matris haline
getirilmesi tüm olumlu ve olumsuz etkenlerin, kentsel alanın problemlerinin ve potansiyelinin ana
başlıklar altında görülebilmesini kolaylaştırmaktadır [12].
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SWOT matrisi [13]
Güçler

Zayıflıklar

Fırsatlar

Tehditler

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

A. Yapma Çevre
Fiziksel özellikler ve estetik A1
kalite
B. Doğal çevre
Fauna, flora, hava, su, kirlilik
C. Sosyo ekonomik çevre
Politik ve idari durum

Çizelgede de görüldüğü gibi Cuesta’nın [13] hazırladığı matriste analiz edilecek bölgenin ya da kent
parçasının özellikleri, yapma çevre alanında fiziksel özellikler ve estetik kalite, doğal çevre alanında
fauna, flora, hava su ve kirlilik, son olarak da sosyal ve ekonomik çevre alanında bölgenin politik ve
idari durumu üzerine odaklanarak ana başlıklar halinde sunulmaktadır. Doğal ve yapma çevre
alanında incelenen değerler içsel durum göstergeleri, sosyal ve ekonomik çevre alanındakiler dışsal
durum göstergeleri olarak ele alınmaktadır. Böyle bir matrisin kullanımı bir satırda örneğin doğal
çevrenin sunduğu olumlu ve olumsuz göstergelerin ele alınmasına yarayacağı gibi bir kolonda örneğin
bölgenin tüm yaklaşımlar için güçlü yönleri üzerinde çalışılmasına olanak sağlamaktadır.
SWOT matrisinin tamamlanması ile birlikte aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır;
Mekanın güçlü yönleri, tanımlanan fırsatlardan yararlanılabilmesi için ne şekilde kullanılmalıdır?
Bu güçlü yönler, tanımlanan tehditlerin üstesinden gelinebilmesi için ne şekilde kullanılmalıdır?
Fırsatlardan yararlanılabilmesi için tanımlanan zayıf yönlerin güçlendirilebilmesi ne şekilde
sağlanabilir?
Tehditlerin üstesinden gelinebilmesi için bu zayıf yönlerin en aza indirilmesi ne şekilde sağlanabilir?
Bu soruların cevaplanabilmesi için analizde ele alınan faktörlerin algılanabilmesinin ancak yoğun bir
matrisle çalışılması ile mümkün olduğuna inanılmaktadır [12] . Çevrenin yeniden değerlendirilmesi için
kurgulanacak stratejinin nötrleştirmeye çalışacağı güçlü yönler ve fırsatlar gibi pozitif girdiler ve zayıf
yönler ve tehditler gibi negatif girdiler bu matrislerle düzenlenmekte ve özetlenebilmektedir.
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Sosyo ekonomik
çevre
Politik ve idari
durum

Kültürel bir mozaiğin
varlığı
Yeni geliştirilen
koruma imar planının
varlığı
Türkiye’nin ve
dünyanın en önemli
kentlerinden oluşu

Göç alan bir bölge olması
Kullanıcıların eğitim
seviyesinin düşüklüğü
Düşük gelir düzeyi
Çevre bilincinin olmayışı
Sosyal aktivitelerin azlığı
Ekonomik zorluklar
Bölgenin kullanıcıları
tarafından sahiplenilmemesi

UNESCO gibi uluslararası
kuruluşların baskısı
Yüksek turizm potansiyeli
Bölge için yararlanılabilecek
kamusal ve yerel kurumların
varlığı
Üniversitelerin ve bölge
konusunda yaptıkları
araştırmaların varlığı
Dünya çapında kültürel turizme
ilginin artışı
AB Uyum süreci

Niteliksiz yapılara izin veren
kanunların varlığı
Tarihi mirasın kaybı
Kentsel mekan anlamının
yitirilmesi
Kamusal aktivitelerin azalması
Erkek göçmenlerin sayısal artışı
Kullanıcıların kısa sürede yeni
yerleşim alanlarına kayması

Deprem riski
Anıtlardaki yapısal bozulmalar
Tarihi dokudaki bozulmalar
Niteliksiz (uyumsuz) yapılar
Görsel kirlilik
Özeli ve kamusal alanların
bakımsızlığı
Tarihi binaların uygunsuz
kullanımı (pansiyon, imalathane)
Koruma imar planının zayıflığı

Tehditler

Yapma Çevre
Tarihi kentin sınırı
Tarihi yapıların uygun
Konut dokusunun varlığı
Fiziksel özellikler ve olma
olmayan kullanımı ve yapılan Kamusal alanların varlığı
estetik kalite
Surların dünya çapında ekler
belge değeri
Kullanılmayan kamusal
Her bölgede çeşitli
alanlar
referans noktaları
Kayıp alanların varlığı
Tarihi konut dokusu Trafik
Yetersiz aydınlatma

Fırsatlar
Doğanın bozulması
Deprem faktörü

Zayıf Yönler

Doğal çevre
Ilıman iklim
Fauna, flora, hava, Kentin kolay ulaşılabilir
su, kirlilik
bir konumunda oluşu
Sur dışının büyük
oranda yeşil doku ile
çevrili olması

Güçlü Yönler

Cuesta vd.’nin SWOT analizi yönteminin bölgeye uygulanması

Çizelgede de görüldüğü gibi Cuseta vd.’nin kullandığı tablo, oldukça basit ve ana faktörler üzerinde
yoğunlaşan bir sistemdir. Tabloda İstanbul Kara Surları ve çevresinin olumlu ve olumsuz yönleri
basitçe ele alınmaktadır.
Bölge içinde yapılan analitik çalışmalarda özellikle sur ve çevrelerinde anıtın algılanması yönünde
eksikler tespit edilmiş ve bunlar birer zayıf yön olarak değerlendirilmiştir. Özellikle surların kesitleri
ele alındığında surlara yaklaşım ve insan algısı üzerinde durulması gereken bir noktadır. Özellikle
Edirnekapı ve Ayvansaray bölgelerinde sura neredeyse 5 m.’lik mesafelere yaklaşan konut dokusu
surun algısında önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu alanlarda Prost’un da önerisi olan 6.50 m.’lik
sınıra özen gösterilmediği görülmektedir.
Bölgedeki temel fonksiyonun konut olması oldukça güçlü bir özelliktir. Sosyal alanların tasarlanması
için de zemin oluşturmaktadır. Sur çevrelerinde hem yerel kullanıcılara hem de ziyaretçilere hitap
edecek sosyal mekanların mümkün olduğunca tarihi ön plana çıkarır nitelikte nötr malzeme ve
formlarla oluşturulması, bölgenin tarihi değerinden daha fazla yararlanılarak yapısal nitelik için de
örnek teşkil ederek bölge için yeni bir güçlü yan oluşturabilecektir. Özellikle kente karadan ana
yaklaşım yollarından biri olan sahil yolunda özellikle Mermerkule’nin surlardan ayrıldığı noktada
surların algılanabilmesi büyük önem taşımaktadır ancak bunun için herhangi bir düzenleme
getirilmemiş durumdadır. Oysa bu alanda kente giriş ve surun yapısı vurgulanabilir durumdadır.
Bölgenin farklı eskime türlerinin etkisi altında olduğu gözlemlenmektedir. Bunlardan ilki olan fiziksel
eskimenin hem surlar hem de çevre açısından bir tehdit oluşturduğu bir gerçektir. Bölgede bulunan
yapıların büyük bir kısmının da zamanın ve bakımsızlığın getirdiği bozulmanın etkisinde olduğu
söylenebilir. Bu elbette var olan konut dokusu için bir tehdit olarak ele alınmalıdır. Surlardaki fiziksel
eskime ise bir yandan surlar için önlemler alınmasını gerektirmekte, diğer yandan da günümüze kadar
alınan önlemler dikkate alındığında başka bozulma biçimlerinin de ortaya çıktığı görülmektedir.
Özellikle koruma adı altında yapılan müdahalelerin birçoğu geri dönülemez nitelikte bozulmalara yol
açmaktadır.
Çevrede bulunan yapıların süregelen konut fonksiyonlarını yitirmedikleri düşünülse de özellikle
göçlerle birlikte bazı binaların birkaç aile tarafından kullanılıyor olması gibi durumlar fonksiyonel
eskimenin göstergesidir. Aynı zamanda binaların altyapı eksikleri ve günümüz şartlarına uygun
olmayan donatıları da bu tür bir eskimeye işaret etmektedir. Çevre koşulları da günümüzdeki trafiğe
ve park sorununa cevap veremediğinden çevresel anlamda da fonksiyonel eskimeden söz edilebilir.
Bu durum bölge açısından zayıf bir yön olarak ele alınmalıdır.
Kullanıcı etmeni çevrenin bozulmasındaki en önemli etkenlerden biridir. Kara Surları ve çevresindeki
kullanıcı dokusu buraya kısa süre önce yerleşmiş ve/veya bölgeyi kısa süre içinde terk etmeyi
hedefleyen ve bölgeyi benimseyemeyen kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle koruma konusu ele
alındığında bu kullanıcı profili bölge için bir tehdit oluşturmaktadır. Aynı nedenlerle sosyal dokudaki
değişimin hızı, bölge kullanıcılarının daha çok alt ve orta gelir düzeyinden gelen kişiler olması ancak
binaların ve çevrenin bakımının maddi kaynak gerektiriyor olması yine aynı şekilde bir tehdit olarak
değerlendirilebilir. Kullanıcıların profili ve binaların bakımsızlığı doğrultusunda bölgede kira oranları
İstanbul’un diğer bölgeleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Bölgenin çekici olmayışı ve kentin
geri kalanıyla rekabet edemiyor oluşu da bir zayıflık olarak ele alınabilir. Bölgedeki boş binaların oranı
özellikle fiziksel ve fonksiyonel eskime ile doğru orantılıdır. Kullanıcı ihtiyaçlarını artık karşılayamayan
binaların terk edilmesi kaçınılmazdır. Bu noktada boş tarihi binaların oranı hem bir fırsat hem de bir
tehdit olarak değerlendirilebilir. Her boş alanın boş kalma süresi fiziksel bozulmayı da beraberinde
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getirmekte, yeni kullanıcılar daha da alt gelir grubundan olmakta ve çevre ve tarih konusundaki
bilincin gelişmesi daha fazla zaman almaktadır. Bu açıdan durum bir tehdit olarak görülse de boş
alanların uygun biçimde düzenlenmesi ve kullanıma açılması açısından koruma çalışmaları için bir
fırsat oluşturduğu da düşünülebilir. Yine aynı şekilde fiziksel ve fonksiyonel eskime tehdidi altındaki
binaların daha fazla konut olarak kullanılamamasından kaynaklanan uygunsuz kullanımlar
(binanın/çevrenin depo, imalathane, tamir atölyeleri gibi fonksiyonlar için kullanımı) çevrenin fiziksel,
sosyal ve kültürel açıdan niteliğini düşürdüğünden bir tehdit olarak görülmelidir.
Tarihi bölgelerde gerçekleşen gelişmeler, özellikle alan çalışmasının konusu olan İstanbul Kara Surları
ve çevresinde gerçekleşen yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları zaten ilgi odağı olan sur
çevrelerine olan yerli ve yabancı ziyaretçi oranını arttıracağından kişisel yatırımlar için de uygun bir
altyapı oluşturmaktadır. Bu gelişmeler bir yandan eğer uygun yapılaşma ve altyapı sağlanacak olursa,
nitelikli tasarımlar ile bölge için fırsatlar oluşturabileceği gibi yapılacak niteliksiz düzenleme ve
yapılarla bölgenin değerinden kaybetmesi ve geri dönülemez yanlışlarla bir tehdit de oluşturabilecek
durumdadır.
Bir bölgenin üzerindeki gelişme baskısının yoğunluğu ile eskime arasındaki ilişki yadsınamaz. Bölgenin
karakteristik özellikleri ve diğer niteliklerine bağlı olarak gelişmenin yoğunluğu bazen bir zayıf yön
veya tehdit bazen de bir fırsat gibi davranabilmektedir. Özellikle sur çevrelerinde bulunan etkileşim
alanı olarak nitelendirilebilecek yeşil alanlar bu gelişme baskısının yoğunluğu altında kalmakta ve
dönem dönem Abdi İpekçi Spor Salonu veya büyük sanayi yapıları gibi yapılaşmalar özel izinlerle
gerçekleşmektedirler. Diğer yandan konut dokusu içerisinde de eskimeden kaynaklanan yenilenme
eğilimi de bu baskının yoğun olarak hissedildiği anlamına gelmektedir. Tüm bunlar gelişme baskısının
yoğunluğunun bölgede bir tehdit olarak işlediğinin göstergesidir.

6. Sonuç
Günümüzde tarihi çevrelerin yeniden tasarlanması ve ele alınması konusunda pek çok çalışma
yapılmakla birlikte bunların analitik bir çalışmaya dayandığı örnekler ülkemizde azınlıkta kalmaktadır.
Oysa özellikle tarihi çevrelerde bu analiz çalışmalarının titizlikle yapılarak verilen kararların sürekli geri
dönüşlerle yeniden değerlendirilmesi ve yapılan müdahalelerin her zaman geri döndürülebilir
nitelikte olması gerekliliği kaçınılmazdır. Bu anlamda analitik çalışmalar için SWOT analizi yaklaşımı
günümüzde kendine önemli bir yer edinmektedir. Pek çok alanda olduğu gibi tarihi çevre
değerlendirme konusunda da çeşitli şekillerde ele alınabilecek bir yöntem olan SWOT, bölgenin
geleceği için kısa ve uzun vadeli stratejik planlar yapılabilmesini, bu planlar doğrultusunda bölgenin
güçlü yönleri ve çevrenin sağladığı fırsatlar ele alınarak bölgenin zayıf yönleri ve çevrenin oluşturduğu
tehditler elimine edilmeye çalışılmaktadır [6].
Gerçekleştirilen analitik çalışma sur ve çevreleri ile ilişkili olumlu ve olumsuz yönleri ortaya
koymaktadır. Bu bağlamda sur çevrelerinde ele alınması gereken doğal çevre açısından olumlu
özellikler arasında sur çevresindeki görsel etkiyi arttıran yeşil doku öne çıkmaktadır. Yapma çevre
bağlamında ele alındığında ise bölgenin nadirlik değeri ve kent için oluşturduğu referans noktası olma
özelliği bölgenin güçlü yönleridir. Bölgenin yoğun olarak konut fonksiyonunu barındırması ise
bölgenin dokusundaki bozulma ve kayıp alanlar gibi olumsuz yönlerin giderilmesi ve bölgenin
canlandırılabilmesi için bir fırsat oluşturmaktadır. Kamusal alanların yoğunluğu da burada kamu
faaliyetlerini destekleyici birimlerin dokuya eklemlenmesi için uygun ortamı yaratmaktadır. Özellikle
çevrenin araştırmacılar ve yerli yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görmesi bu ilginin desteklenmesini
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gerektirmektedir [6]. Bu analiz elbette tartışma ortamlarında tekrar tekrar ele alınmalı, yeni fikirler ile
beslenmelidir.
AB uyum süreci kapsamında gerçekleşmekte olan konuyla ilgili bir dizi kanun reformu elbette olumlu
bir adımdır. Ancak bu düzenlemelerin uygun biçimde uygulanabilmesi de büyük önem taşımaktadır.
İstanbul surları ile ilgili çalışmaların, uzmanlar ve bilimsel çevreler ile özelikle konunun sosyolog,
ekonomist, arkeolog, mimar ve kent plancıları ile işbirliği içinde tarihi çevrenin korunmasında özellikle
kamuoyu, kent halkı ve çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi de sağlanarak şeffaf
bir ortamda hızlı kararlar verilmeden geliştirilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilecek disiplinlerarası
çalışmalar ve uzman görüşleri doğrultusunda yapılacak analizler, sistemin doğru çalışması ve suistimal
edilemeyecek biçimde kurgulanması gerekmektedir. Bu anlamda kent surları gibi tarihi anıtların
çevrelerinde alınacak kararlar ve yapılacak nitelikli uygulamalar tarihi çevrelerde yapılacak tüm
uygulamalar için örnek teşkil edecektir.

Kaynaklar
[1] Ahunbay Z., (1996), Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, Istanbul
*2+ Arabacioglu F. P., (2011) “The City and its Walls: A Research on Istanbul Land Walls”, VDM Verlag
*3+ Aydemir I., Arabacıoğlu F. P., (2010) “Istanbul Land Walls And Their Environs Within The Context Of
Revalorization Of The City Walls”, Europa Nostra 46. Bilimsel Kurul Toplantısı, “The reuse of ancient fortified
settlements from middle ages to modern times” konulu sempozyum, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul,
[4] Aydemir, I., (2002), “Istanbul Surları, Çevre Değerlendirmesi”, EUROPA NOSTRA Bulletin 57, presented to
the EUROPA NOSTRA 38th Scientific Council Meeting, Crete, Greece
*5+ Aydemir I., Arabacıoğlu F. P., (2003), “About the Contemporary Problems of Preservation and Revalorization
of the Istanbul City Walls”, 9-16, EUROPA NOSTRA Bulletin 58, presented to the EUROPA NOSTRA 39th
Scientific Council Meeting, “Restoration and Evaluation of the Walled City of Istanbul”, Yildiz Technical
University, Istanbul
*6+ Arabacıoğlu F. P., (2007), “Sur-Kent İlişkisinin Çevre Düzenleme Kriterleri Açısıdnan Değerlendirilmesi”,
Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul
*7+ Ayan F. P., (2003), Tarihi Çevrelerde Yapılan Yeniden Değerlendirme Çalışmalarında Yöntem ve Nitelik
Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul
*8+ Kuban D., (2000), Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, Istanbul
*9+ Önal Ş., Dağlı U. ve Doratlı N., (1999), “The urban problems of Gazimagusa (Famagusta) and proposals for
the future”, Cities, Vol. 16, No. 5: 333–351, Elsevier, England
*10+ Tiesdell S., Öç T., Heath T., (1996), Revitalizing Historic Urban Quarters, Architectural Press, London
*11+ Doratlı N., (2000), A Model for Conservation and Revitalization of Historic Urban Quarters in Northern
Cyprus, PhD. Thesis, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa
*12+ Doratlı N., Önal Hoşkara Ş. ve Faslı M., (2004) “An analytical methodology for revitalization strategies in
historic urban quarters; a case study of the Walled city of Nicosia, North Cyprus”, Cities, Vol. 21, No.4: 329-348,
Elsevier, England
[13] Cuesta R., Moughtin C., Sarris C., Signoretta P., (1999), In Urban Design: Method and Techniques (ed.) C
Moughtin, Butterworth Architectural, Oxford.
[14] Gurlitt, C., (1999), İstanbul'un Mimari Sanatı / Architecture of Constantinople / Die Baukunst
Konstantinopels, Enformasyon ve Dökümantasyon Hiz. Vakfı, Ankara

76

Tarihi ve Kültürel Miras Kapsamına Giren Yapıların Yeniden
İşlevlendirilmesi Konusunun Bir Tasarım Problemi Olarak Ele
Alınması*
Nimet Candaş Kahya, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Tarihi ve kültürel miras kapsamındaki yapıların yeniden işlevlendirilmesi mimarlık alnının güncel
çalışma konuları arasında yer almaktadır. Yeniden işlevlendirme önceleri, bu yapılardan daha fazla
yaralanmak adına pragmatik bir yaklaşımdır, (Şekil 1.1 ve 1.2). Tüm dünyada, tarihi ve kültürel miras
kapsamındaki yapılar, dönemlerinin gerektirdiği işlevlerle tekrar tekrar kullanılmıştır. Bu kullanımlar
çoğukez bilinçsiz kullanımlardır. Yapıların mimari değerlerinin farkında olunmaksızın, sadece yaşanan
mekan sıkıntısını gidermeyi amaçlamaktadır. Bu davranış ondokuzuncu yüzyıla kadar devam etmiştir,
(Kahya, 2007).
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Şekil 1. 19. yyy’da hazırlanan Kolesyum’un tekstil fabrikası olarak yeniden kulllanım projesi (1); Kolesyum’un
bugünkü görünümü (2); Viollet-le Duc’un Notre-Dame Katedrali için onerdiği restorasyon projesi, 19.yy. (3);
Notre-Dame Katedrali’nin 19. Yüzyıldaki görünümü (4); Katedralin bugünkü görünümü(5), (Kahya, 2007).

Ondokuzuncu yüzyılla birlikte, tarihi ve kültürel mirasın korunması bilinci gelişmeye başlamıştır.
Çeşitli yaklaşımlarla bu olgu tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşımlardan ilki Violet- le Duc’ün
benimsediği, (1814-1879), Üslupsal Bütünleme’dir. Restorasyonlarda gotik üslubu öne çıkarmayı
amaçlayan bu yaklaşımla yapılar yeni bir kimlik kazanmaktadır, (Şekil 1.3, 1.4 ve 1.5). İkinci yaklaşım
Romantik Akım’dır (John Rukin, 1819 –1900). İlkinin tam tersi olan bu yaklaşım yapılara minimum
müdahaleyi içermektedir. Yapılarda zaman ve bakımsızlıktan ileri gelecek bozulmaları önleme dışında
hiçbir restorasyona teşebbüs edilmemesini savunmaktadır. Üçüncü yaklaşım ilk iki yaklaşım gibi
duygusal tavırlara değil daha bilimsel temellere dayanmaktadır. Tarihsel Bütünleme (Luca Beltrami,
Camillo Boito, 1836 -1914) olarak adlandırılan bu yaklaşım, yapıları bir tarihi ve estetik belge olarak
değerlendirmiş ve restorasyonu, bu belgeyi bütün içeriği ile korumak için yapılan bir teknik müdahale
olarak tanımlamıştır. Bundan sonra gelişen diğer iki yaklaşım bir öncekini desteklemekte ve
geliştirmektedir. Bunlar, Bilimsel Restorasyon Kuramı (Gustavo Giovannonni, 1873–1914, Ambrogio
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Annoni, 1882-1954) ile Caso per Caso (her durumun kendine özgü olduğu, Ambrogio Annoni, 18821954) olarak adlandırılmışlardır, (Kahya ve diğerleri, 2007; Kahya ve diğerleri, 2008).
Ondokuzuncu yüzyılda genellikle Avrupa’da tartışılan bu yaklaşımlar, bu yüzyılın ardından
evrenselleşmiş ve uluslar arası kurallarla belirlenmiştir. Böylece, tarihi ve kültürel miras kapsamındaki
yapıların yeniden işlevlendirilmesinde izlenecek yolun teknik boyutu tanımlanmıştır. Günümüzde ise
tüm bunlara ek olarak, yeniden işlevlendirmenin ciddi bir tasarım işi olduğu lieratüre geçen
uygulamalardan anlaşılmaktadır.

2. Yapılan Çalışma
Çalışmada, tarihi ve kültürel miras kapsamındaki yapıların yeniden işlevlendirmesi alanının tasarım
boyutu, literatürden seçilen son dönem örnekleri ile irdelenmiştir. Farklı ülkelerden seçilen örneklerin
teknoloji kullanımı ve tasarım açılarından nitelikli örnekler olmasına özen gösterilmiştir. Bu bağlamda,
seçilen on örnek irdelenmiş ve örnekler üzerinde mekansal-fonksiyonel-algısal analizler yapılmıştır.

2.1 Medina-Turgul DDB Reklam Ajansı’ndan, Kasımpaşa-Türkiye (2008)
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Şekil 2. Medina-Turgul DDB Reklam Ajansı’ndan Görüntüler

ARKİV Seçkileri 2008 listesinde yer alan yapı, XII. Ulusal Mimarlık Ödülleri'nde Yapı Dalı / KorumaYaşatma Ödülü'ne layık görülmüştür. Medina - Turgul DDB Reklam Ajansı tarafından kiralanan 170
yıllık eski Tuz Ambarının (Şekil 2.1) şirketin ofis binası olarak yeniden kullanılması Hasan Çalışlar
tarafından projelendirilmiştir, (Şekil 2.2). Yapı dar ve uzun dört depolama alanından oluşmaktadır.
Yeni kullanım için gereken işlevler yapıya yüklenirken yapıya minimum müdahale esas alınmıştır.
Yapıya yeni kapı ya da pencere dahi açılmamıştır. Yeni mekanlar çelik-cam yüzeylerle oluşturulmuş ve
yapının taş duvarlarına 1-1.5m kadar mesafede yerleştirilmiştir. Binanın kesitine bakıldığında çelik
çerçeveler halinde oluşturulan mekanlar açıkça görülmektedir, (Şekil 2.4). Asma katlı çözümlerle ofis
alanları artırılmış, asma katlar arasındaki geçiş taş duvarlar üzerindeki orijinal pencere açıklıklarından
sağlanmıştır. Tüm elektromekanik tesisat, güçlendirilen çatı makasları arasından, açıktan
götürülmüştür, (Şekil 2.3).
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2.2. KRAANSPOOR, Amsterdam-Hollanda (2007)
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Şekil 3. KRAANSPOOR Ofis Binasından Görüntüler

Amsterdam’ın gemi sanayisinden arda kalan eski NDSM (Nederlandsche Dok en Scheepsbouw
Maatschappij, 1952) Tersanesi’nin beton vinç yolu (Şekil 3.1) üzerine inşa edilen Kraanspoor, üç katlı,
transparan bir ofis binasıdır, (Şekil 3.2). Hollandalı OTH mimarlık ofisi tarafından projelendirilmiştir.
Etkileyici bir beton heykel görümündeki vinç yolu ile aynı büyüklükte tasarlanan ofis kütlesi, ince çelik
kolonlarla zeminden 3 metre yukarıya kaldırılmıştır, (Şekil 3.3, 3.4 ve 3.5). Vinç yolunun taşıma
kapasitesinin artırılması ve güneşin denizden yansıyan ışınlarının istenmeyen etkisinden korunmak
için teknolojinin tüm imkanları kullanılmıştır.

2.3. Viyana Gazometre Binaları, Avusturya (1999-2001)

1

2

4

3

5

Şekil 4. Viyana Gazometre Binalarından Görüntüler
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Geçmişte Viyana’nın gaz ihtiyacını karşılayan dört gazometre binası (1896-1899), (Şekil 4.4), içinde
konutlar, öğrenci oteli, etkinlik salonu, alışveriş merkezi, sinema vb. işlevlerin yer alacağı yeni bir
kullanım için projelendirilmiştir. İki aşamalı bir yarışma sonucunda dört yapı dört farklı mimar
tarafından tasarlanmıştır. Gazometre A Jean Nouvel, Gazometre B Wolf Prix ve Helmut Scwiczinsky,
Gazometre C Manfred Wehdorn ve Gazometre D Wilhelm Holzbauer tarafından tasarlanmıştır. Çok
yoğun bir programın yüklendiği dört gazometre binası zeminden birbirine bağlanarak adeta yeni bir
şehir inşa edilmiştir, (Şekil 4.5). Dıştan içe ya da içten dışa doğu tasarlanan yeni eylem alanları yapı
kabuğu ile sınırlanmıştır, (Şekil 4.2 ve 4.3). Gazometre B binasının kalkan görünümlü yeni eklentisi,
organizasyon içindeki etkisi ile tartışılmaktadır, (Şekil 4.1). Çok yoğun kullanımdan dolayı, binaların
içinde gazometre binalarını algılama imkanı çoğunlukla ortadan kalkmıştır.

2.4. Tate Modern Müzesi, Londra-İngiltere (1994)
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Şekil 5. Tate Modern Müzesi’inden görüntüler

Bankside Elektrik Santrali (Gilbert Scott 1947-1963), 1994 yılında düzenlenen mimari proje yarışması
ile müzeye dönüştürme işi Herzong & de Meuron ekibine verilmiştir, (Şekil 5.1, 5.3 ve 5.4). Yapının,
enerji tribünleri için yapılmış mekansal kurgusu, modern sanatlar müzesine dönüşüm sürecinde
büyük ölçüde korunmaya çalışılmıştır. Yeni kullanımlar yapının strüktrürel aks sistemi ile uyum içinde
düzenlenmiş, orjinal yapı kabuğuna sığmayan yeni işlevler, yapının üstüne eklenen şeffaf prizma
içinde çözülmüştür, (Şekil 5.5). Müzenin en önemli mekanını oluşturan salon, önceleri Bankside’ın
elektrik enerjisi üreten dev alternatörlerini barındırmaktaydı, (Şekil 5.2). Bugün ise ziyaretçilerin
galerilere ve öteki alanlara girişini sağlayan bir geçiş mekanı olarak kullanılmaktadır, (Şekil 5.6 ve 5.7).

2.5. Santralistanbul, İstanbul-Türkiye (2007)
Silahtarağa Elektrik Santralı Osmanlı döneminde İstanbul’da kurulan ilk enerji tesisidir ve İstanbul’un
en eski endüstri bölgesi olan Haliç’te 1911’de kurulmuştur, (Şekil 6.1). Yapının bir eğitim, kültür, sanat
ve müze merkezi olarak yeniden işlevlendirme çalışmaları İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından
gerçekleştirilmiştir. Santralistanbul adı ile gerçekleştirilen bu değişimin mimarları Nevzat Sayın, Emre
Arolat ve Han Tümertekin’dir. Alan farklı büyüklüklerde birçok yapıdan oluşmaktadır, (Şekil 6.2). Yeni
program bu yapılara yüklenirken mevcut yapılara minimum müdahale esas alınmıştır, (Şekil 6.2, 6.3
ve 6.4). Eski yapılar içierisindeki kullanılmayan mekanik donanımlar yapay bir iç peyzaj, seyirlik bir öğe
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olarak değerlendirilmiş, tasarlanan yürüyen merdivenler, podyumlar ve basamaklarla ile ziyaretçilerin
bu elemanları seyretmesi sağlanmıştır. Yıllar önce yıkılmış ve sadece temel izlerinin görülebildiği
özgün yapıların yeniden yapımında ise yeni işlevlerine uygun fakat mevcut ögelerin soyutlandığı yeni
bir yorumla tasarlama yoluna gidilmiştir, (Şekil 6.6).
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Şekil 6. Santralistanbul’dan görüntüler

2.6. Wing Luke Asya Müzesi, Seattle-ABD, (2008)
Freeman Otel olarak bilinen Doğu Kong Yick Binası, çinli-amerikan yerleşimcilerin finansal desteğiyle
1910 yılında inşa edilmiştir, (Şekil 7.1). Yapının Wing Luke Asya Müzesi olarak yeniden kullanım
projesi Olson Sundberg Kundig Allen tarafından tasarlandı, (Şekil 7.2). Proje, Great Places Ödülü ve
IIDA İç tasarım ödülü olmak üzere Washington’da iki yeni tasarım ödülü almıştır. Yapının diş
kabuğuna nerdeyse hiç müdahale edilmemiştir. Öncesindeki farklı kullanımlar ve yaşanan depremden
dolayı yapının bazı bölümleri ağır hasar görmüştü. Bu bölümler çelik sütrüktürlerle sağlamlaştırılarak
yeni mekanlar oluşturulmuştur, (Şekil 7.3, 7.5 ve 7.6). Yapının sağlam iç mekanlarında ise temizleme
dışında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Hatta bazı iç mekanlarda, orjinalin aynen sürdürülmesi
adına kabarmış duvar yüzeyleri bile aynen bırakılmıştır, (Şekil 7.4).
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Şekil 7. Wing Luke Asya Müzesi’nden Görüntüler
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2.7. Freudensteın Kalesi Maden Müzesi, Freiberg-Almanya (2005)
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Şekil 8. Freudensteın Kalesi Maden Müzesi’nden görüntüler

1168 yılında inşa edilen Freudenstein Kalesi, birçok farklı işlevle kullanımından sonra 2005 yılında
maden müzesi olarak yeniden kullanımı düşünülmüş ve düzenlenen uluslar arası tasarım yarışması
sonucunda yapının tasarımı AFF mimarlık ofisine verilmiştir, (Şekil 8.1). Tasarım yeni ve eski
yüzeylerin kolaylıkla fark edilebilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Yapının harap olan
bölümleri onarılmış, eski kilise kanadına yeni bir iç gövde eklenmiştir, (Şekil 8.5 ve 8.6). Gövde tarihi
duvarlara bağlanmakta ve dış cephede çıkma pencereler olarak kendini göstermektedir, (Şekil 8.7 ve
8.8). Tıpkı bir kayanın içindeki maden yatakları gibi, odalarda kullanılan baskın renkler, bu odaların
binanın içinde göze batmalarını sağlamaktadır, (Şekil 8.2, 8.3 ve 8.4). Binanın tüm parçaları hem kendi
başlarına hem de bir bütün olarak işlev görmektedir. Yapının tasarımcıalrı çalışmalarını “kutu içinde
kutu” ('room-within-a-room' or 'box-within-a-box') olarak ifade etmektedirler.

2.8. Caixa Forum, Madrid-İspanya (2008)
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Şekil 9. Caixa Forum’dan görüntüler

Özgün yapı, 1899 yılında mimar Jesus Carrasco-Munos tarafından “del Mediodia” adıyla anılan bir
elektrik santrali olarak tasarlanmıştır, (Şekil 9.1). Herzog&de Meuron tarafından 2001-2003 yılları
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arasında çok amaçlı bir kompleks olarak yapının yeniden kullanım projesi hazırlanmıştır. Yapı 2008 de
kullanıma açılmıştır. Mimarlar yapıyı oturduğu gri taş zeminden ayırarak yukarı kaldırmış, yan
yüzeyleri dışında yapının diğer tüm bölümleri yıkılmıştır. Tuğla cephelerin yeni strüktür ile

bağlantısını kurmak ve eski endüstri yapısının taşınmadan havada yüzermiş gibi görünmesini
sağlamak amaçlanmıştır, (Şekil 9.1, 9.4 ve 9.5). Eski santralin altı kazınarak aşağıda toplantı odaları,
anfitiyatrolar, dinlenme alanları ve depolar oluşturulmuştur. Yapının üzerine malzemesi, rengi ve
formu ile etkileyici bir ek kütle konulmuştur, (Şekil 9.3, 9.6 ve 9.7).

2.9. Kazıklı Kervansaray Restorasyonu ve Çok Amaçlı Kültür Merkezi İç Ek Yapısı,
Gölcük-Kocaeli -Türkiye (2010)
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Şekil 10. Kazıklı Kervansarayı ve Çok Amaçlı Kültür Merkezi Ek Yapısı’ndan görüntüler

Kazıklı Kervansarayı, 16. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş olan bir menzil yapısıdır. Kocaeli Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ile yapılan protokole göre, 2008-2009 yılları arasında
Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal’ın ve Öğr. Gör. Burak Altınışık koordinatörlüğünde yapının rölöve,
restitüsyon, restorasyon ve yeniden kullanım projeleri hazırlanmıştır. Projeye göre, yapının özgün
duvarlarından 2.5 m içeride ek bir kültür yapısı tasarlanmıştır. Kervansaray’ın özgün yapısını ve
mimarisini dikkate alan çağdaş bir ek yapı ve eski kalıntıların birleşiminde oluşan yeni kompozisyonun
kültürel amaçlı kullanıma açılması sağlanmıştır, (Şekil 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.6).

2.10. Port House, Antwerp-Belçika (2008-2012)
Belçika nın Antwerp kentinde eskiden Harbor İtfaiye İstasyonu olarak kullanılan bina 2008 yılında
açılan yarışmayı kazanan Zaha Hadid tarfından yeniden işlevlendirilip üzerine çağdaş bir ek
konulmuştur, (Şekil 11.1, 11.2 ve 11.3). Mevcut binanın dış kabuğu korunarak, liman işletmesinde
çalışan 500 personelin barınacağı konut olarak iç düzeni yeniden planlanmıştır. Çatıya eklenen ekte
ise Antwerp Liman İşletmesi için ofis, toplantı salonları, oditoryum ve panoramik bir restoran yer
almaktadır, (Şekil 11.5 ve 11.6).
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Şekil 11. Port House’dan görüntüler

3. Sonuçlar
Bu çalışmada seçilen yeniden kullanım örneklerine bakıldığında, tarihi ve kültürel miras kapsamına
giren yapıları yeniden işlevlendirme işinin ne derece zor bir tasarım problemi olduğu anlaşılmaktadır.
Bu kapsamdaki yapıların özgünlükleri korunarak yeni bir işlevle donatılmaları önemli bir mühendislik
ve tasarım işidir. Bu bağlamda örneklenen yapılara bakıldığında, özgün yapı ile yeni işlevin eylem
alanları arasında farklı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Bu yapılara yüklenen yeni işlevin eylem alanları
bazen yapının mevcut mekanlarına, bazen de yapıyla çeşitli ilişkiler kuran yeni mekanlara
yüklenmiştir. Bu işlem sonucunda, yeni eylem alanları içinde, bazı yapılarda özgün yapıyı
algılayabilme sağlanmışken, bazı yapılarda bu algı çoğunlukla ortadan kalkmıştır. Bu anlamda örnek
yapılar irdelendiğinde, ilk okumalardan edinilen sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir.
Seçilen yapılar üzerinde yapılan okumalar, teknoloji kullanımı ve tasarım, özgün yapıya müdahale
derecesi, yeniden işlevlendirilen özgün yapıda özgün yapının ögelerinin algılanması ve yeni işlevin
eylem alanının özgün yapı ile kurduğu fiziksel ilişki/ler bağlamında yapılmıştır. Tablo 1’de özetlenen
okumalar aşağıda detaylandırılmıştır
Teknoloji kullanımı ve tasarım: yeniden işlevlendirilen tüm yapılarda tasarımın varlığı görülmektedir.
Bazen basit (1, 2, 4, 5, 9, 10 numaralı yapılar) bazen karmaşık (3, 7, 8 numaralı yapılar) yollar
seçilerek, benzerlikleri olan tasarlama yaklaşımları, detayda farklı çözümlerle ortaya konmuştur.
Teknoloji kullanımının bu alandaki önemi anlaşılmakta ve bazı örneklerde teknolojiden maksimum
yararlanıldığı görülmektedir (2, 7, 8 ve 10 numaralı yapılar).
Özgün yapıya müdahale derecesi: seçilen yapılar, içerisinde büyük boşlukları olan örneklerdir (6 ve
10 numaralı yapılar dışında). Yapının özgün işlevine göre bu boşluklarda mekanik donanım, ara
döşemeler ve çok az bölücü duvar yer almaktadır. Özgün yapı yeniden işlevlendirilirken bu boşlular
bazen olduğu gibi kullanılmış (1, 2, 5, 9), bazen daha da genişletilmiştir (3, 4, 6, 7, 8, 10). Açılan
boşlulara yeni işlevin eylem alanları için gerekli mekanlar getirilmiştir. Bu işlem sonucunda özgün
yapılara bazen minimum bazen de maksimum müdahaleler yapılmıştır.
Yeniden işlevlendirilen özgün yapıda, özgün yapının ögelerinin algılanması: gerçekleştirlen
müdahale derecesi ve seçilen tasarlama konseptine bağlı olarak, yeniden işlevlendirilen yapı içinde
84

özgün yapı, ya da ögelerini algılama değişmiştir. Bazı örneklerde yapı içindeki algı yapının her
noktasında sürerken (1, 5 ve 9) bazı örneklerde algı yer yer devam etmekte (2, 4, 6, 7 ve 10), bazı
örneklerde ise yapı içinde özgün yapı ya da ögeleri algılanamaz hale gelmektedir (3 ve 8).
Tablo 1. Seçilen yapılar üzerinde yapılan okumaların sonuçları
1

Medina-Turgul DDB
Reklam Ajansı

yapı içinde yapı

2

KRAANSPOOR

yapı üstünde yapı

3

Viyana Gazometre
Binaları

yapı içinde şehir

4

Tate Modern Müzesi
Santralistanbul

5

min. müdahale

algı sürmekte

teknoloji

tasarım

algı sürmekte

teknoloji

tasarım

max. müdahale

algı kayboldu

teknoloji

tasarım

yapı içinde yapı

mak. müdahale

algı yer yer
sürmekte

teknoloji

tasarım

yapı içinde eylem
alanı

min. müdahale

algı sürmekte

teknoloji

tasarım

min. müdahale

6

Wing Luke Asya
Müzesi

yapı içinde yapı

çoğunlukla mak.
müdahale

algı yer yer
sürmekte

teknoloji

tasarım

7

Freudensteın Maden
Müzesi

yapı üstündeyanında yapı

mak. müdahale

algı yer yer
sürmekte

teknoloji

tasarım

Caixa Forum

yapı içinde- üstündealtında yapı

mak. müdahale

algı kayboldu

teknoloji

tasarım

yapı izi içinde yapı

mak. müdahale

algı sürmekte

teknoloji

tasarım

yapı üstünde yapı

mak. müdahale

algı yer yer
sürmekte

teknoloji

tasarım

8
9
10

KazıklıKervansarayı İç
Ek Yapısı
Port House

yeni işlevin eylem alanının özgün yapı ile kurduğu fiziksel ilişki/ler: tasarıma bağlı olarak, yeni işlevin
eylem alanının özgün yapı ile farklı fiziksel ilişkiler kurduğu görülmektedir. Bu ilişkiler Tablo’2 de
şematik olarak ifade edilmiştir.
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Tablo 2. Özgün yapı ile yeni işlevin eylem alanı arasındaki ilişkilerin şematik ifadesi (özgün yapı siyah, yeni işlevin
eylem alanı kırmızı renkle ifade edilmiştir.)

1

Yeni işlevin eylem alanı
özgün yapının içinde

1, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9
numaralı yapılarda
görülmektedir

2

Yeni işlevin eylem alanı
özgün yapının üstünde

2,4, 7, 8 ve 10numaralı
yapılarda
görülmektedir

3

Yeni işlevin eylem alanı
özgün yapının altında

8 numaralı yapıda
görülmektedir

4

Yeni işlevin eylem alanı
özgün yapının yanında

7 numaralı yapıda
görülmektedir

İrdelenen örneklerden, özgün yapı ile yeni işlevin eylem alanı arasında dört temel ilişkinin varlığı
belirlenmiştir. Bunlar, yeni işlevin eylem alanının özgün yapının içinde, üstünde, altında ve yanında
yer alması durumlarıdır. Tanımlanan dört genel durumun her biri detayda çeşitlilik
gösterebilmektedir.
İlk durumda, yeni işlevin eylem alanı özgün yapı içinde-boşlukta (1, 5 ve 9) ya da özgün yapı ile
sınırlanmış (3, 4, 6 ve 8) halde yer alabilmektedir. Diğer bir çeşitlenmede, özgün yapı içinde yer alan
yeni işlevin eylem alanı yapı içindeki tüm boşluğu sarabilmekte (1, 3, 4, 5, 8 ve 9) ya da bir bölümünü
(6) kapsayabilmektedir. Yeni işlevin eylem alanının özgün yapı içinde yer alması durumu irdelenen
örnekler arasında en çok rastlanan durumdur.
İkinci durumda, yeni işlevin eylem alanı özgün yapının üstünde-bitişik (7, 8) ya da üstünde-ayrık (2 ve
10) konumlarda yer alabilmektedir. İrdelenen örnekler arasında bu duruma sıkça rastlanmaktadır.
Üçüncü durumda, yeni işlevin eylem alanı özgün yapının altında-bitişik (8) ya da altında-ayrık
konumlarda yer alabilmektedir. Bu durumda yeni işlevin eylem alanı zemin altında ya da yapının
yukarı kaldırılması (8), zeminin katın boşaltılması ile zemin üstünde kalabilmektedir. Yeni işlevin
eylem alanı özgün yapının altında-ayrık konumda yer alması durumu, irdelenen örnek yapılar
arasında yer almamaktadır.
Dördüncü durumda, yeni işlevin eylem alanı özgün yapının yanında-bitişik (7) ya da yanında-ayrık
konumlarda yer alabilmektedir. Yeni işlevin eylem alanı özgün yapının yanında-ayrık konumda yer
alması durumu, irdelenen örnek yapılar arasında yer almamaktadır.
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İrdelenen örneklerde, bazen bir yapıda dört durumun çeşitlenen hallerinden sadece birine (1, 2, 3, 5,
6, 9 ve 10) bazen de birkaçına (4, 7 ve 8) rastlanmıştır. 4 numaralı yapıda iki durum, 7 numaralı
yapıda iki durum ve 8 numaralı yapıda üç durumun aynı anda varlığı belirlenmiştir.
İrdelenen örneklerde görüldüğü gibi, bu yapıların yeniden işlevlendirilmesinde, tasarımcı yapıyı çok iyi
tanımalı, yapının boş hacimlerini tanımlayabilmelidir. Tasarımcının bu yapılara katkısı, yeni işlevin
gereklerine göre yapının boşlukları içinde yapacağı düzenlemelerdir. Özgün yapıda, yeni işlevin ihtiyaç
duyduğu boşluklar yer alabilir, bu boşluklar tasarımcı tarafından özgün yapı içinde oluşturulabilir ya
da ihtiyaç duyulan boşluklar yapı çevresinde yapı ile ilişki kurarak yeniden ve yeni bir kabukla
tasarlanabilir. Tasarımcının bu yollardan hangi-sini/lerini seçeceği öncelikle yapının özelliklerine ve
nadide eserler olarak korunması gereken bu yapılar için düzenlenen yasal ve teknik mevzuata
bağlıdır. Bilindiği gibi tarihi ve kültürel miras kapsamındaki yapılara müdahale etmenin kuralları
vardır. Tasarımcı istediği gibi davranamaz. Bazı yapılar vardır ki yapı bütünlüğüne hiç müdahale
edilemez, bir diğer grupta ise yapının dış kabuğu hariç, içte yeni düzenlemeler yapılabilir. Tarihi ve
kültürel miras kapsamındaki yapıların yeniden işlevlendirilmesi alanında çalışan tasarımcının bu
kuralları bilmesi ve bu yapıları detayları ile tanıması gerekmektedir. Tüm bu bilgilere hakim olan
tasarımcı, bu alanda yapacağı uygulamalara kendi tasarım yaklaşımını da ekleyerek sonuç ürün olan,
yeniden yaşatılan nadide bir eser ortaya koymaktadır. Elbette bu süreç çok zor ve sorumluluğu ağır
bir süreçtir. Her ne kadar çok disiplinli bir alan olsa da, tasarımcının yapıya yapacağı müdahale, yapı
üzerinde geridönülmez kayıplara yok açabilir, bu durum tasarımcının sorumluluğundadır.
Çalışmada seçilen örnekler genellikle büyük boşlukları olan ya da ihtiyaç duyulan boşlukların yapı
içinde oluşturulabileceği örneklerdir. Her zaman böyle olmayabilir. Özgün yapı yeni işlev için gerekli
mekanların düzenlenebileceği boşlukları barındırmıyor olabilir. Gerekli boşluklar oluşturulamayabilir.
Özgün yapının mevcut mekanları içinde çalışılmak zorunda kalınabilir. Böyle durumlarda aslında
değişen çok şey yoktur. Sadece tasarımcının yeniden düzenleyeceği hacim sınırlıdır ve gereken yeni
işlevler için bu alan tasarruflu kullanılmalıdır. Yeni mekanlar oluşturmak yerine yeni eylem alanları
oluşturma yoluna gidilerek problem çözülebilir.
Güncel örnekler üzerinden yapılan irdelemelerden anlaşıldığı gibi, tarihi ve kültürel miras kapsamına
giren yapıların yeniden işlevlendirilmesi, konunun pragmatik ve teknik yanlarına ek olarak önemli bir
tasarım işidir. Bu alanda gerçekleştirilen tasarım problemlerinin çözümünde teknolojinin payı
büyüktür.
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Bütünleşik Çevre Sistemleri: Rüzgar Enerjisi ve Yapı Formu İlişkisi:
Bina Aerodinamiği
Gülser Ünlü Çelebi, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Serpil Tosun, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Bütünleşik mimarlık kavramını bir bütün olarak düşünmek gerekirse, bu bütünü oluşturan parçalar
zamanla çeşitlenmiştir. Artık, yapı alt sistemleri yanında teknolojik bütünleşme, tasarım sürecinde
bütünleşme (bütünleşik tasarım) ve çevre bilinçli bütünleşik tasarım kavramları da mimarlık disiplini
(bütünü) ile bütünleşik ve bütünü oluşturan parçalar haline gelmiştir.
Yapı malzemesinin gelişimi sürecinde, teknolojik gelişim ve yenilikler meydana gelmiştir. Bu gelişimler
doğrultusunda mimarlıkta bütünleşme ve sistemler yaklaşımı önem kazanmış olup yeni sistem
sınıflandırması ve bütünleşme yöntem ve çeşitleri artmıştır. Teknolojik gelişmelerin etkisi ile yapılarda
enerji ihtiyacı arttığından, tasarım ve kullanım süreçleri boyunca enerjinin korunumu ilkesi önem
kazanmıştır. Böylece yapı sistemleri yanında, çevre (ekosistemler) de sistem yaklaşımının ortaya
koyduğu mimarlık sistemleri içerisinde yapı sistemleri ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, M.Ö.
500’lerden bu yana zamanla kullanım alanı genişleyen alternatif ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak
rüzgar enerjisi, özellikle gelişmiş ülkelerde mimari tasarım parametresi olarak öne çıkmaktadır. Bu
çalışma kapsamında, incelenen sistem ve bütünleşme (entegrasyon) kavramlarının tanımı yapılarak
öncelikle genel olarak mimarlık sistemleri daha sonra ekosistem oluşumları üzerindeki etkileri,
bütünleşik ekosistem alt sistemi olan rüzgar türbinlerinin bütünleşik olarak yer aldığı yüksek bina
örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada amaç, enerji korunumu kapsamında, alternatif enerji kaynaklarının önem kazanması ile,
yapı sistemleri ve ekosistemlerin bütünleşmesi bağlamında rüzgar türbinlerinin önem kazandığının,
bütünleşme potansiyel ve etkilerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla literatür taramasına dayalı
olarak konuyla ilgili daha önce yazılmış tezler, makaleler, kitaplar, sempozyum ve kongre bildirileri ve
internet dokümanları incelenerek ekosistemin yapı sistemleri ile bütünleşmesinde rüzgar enerjisinin
etkisine değinilmediği tespit edilerek literatür bu yönde desteklenmek istenmiştir. Bu çalışma ile
birlikte son yıllarda dünya literatüründe detaylı araştırmalar başlatılan gelişmiş ülkelerde alternatif bir
enerji kaynağı olarak kullanımı giderek yaygınlık kazanan rüzgar enerjisinin, yapı sistemleri ile
bütünleşme stratejilerininin araştırarak; konunun mimari, yapısal ve çevresel boyutlarının irdelenip,
bütünleşme tasarım ölçütlerinin oluşturulması ile bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutulması
amaçlanmaktadır.
Dünyada, son yıllarda enerji ihtiyacının karşılanmasında fosil tabanlı yakıtların kullanılması çevre
kirliliği sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüm ülkelerin etkilendiği çevre sorunlarının
çözüme kavuşturulması için konunun sadece yapı malzemeleri boyutunda incelenmesi ve bu noktada
yasal düzenlemelere gidilmesi yeterli olmamaktadır. Konunun yapı ve çevre bütününde irdelenmesi
ve bu doğrultuda mimari tasarım parametreleri oluşturulması gerekmektedir.
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2. Rüzgar Enejisinin Yapı Formu ile İlişkisi (Bina Aerodinamiği)
Rüzgar, ısı kayıplarının oluşumunda ve doğal havalandırmada yaşamsal bir güç kaynağıdır.
İklimlendirme sistemine kaynak girdi olan rüzgar ve bina arasındaki etklileşimin incelenmesi bina
aerodinamiğinin konusudur *1+.
Binalardaki rüzgar etkileri ile ilgili kaygılar erken dönem insan yerleşimlerine kadar uzanmaktadır.
Birçok antik kentin tasarımında ortaya konan tasarım ilkelerinin Eski Çin hanedanlarının şehir
geliştirmedeki Feng-Shui (rüzgar-su) ilkeleri gibi tekrar gündeme gelmesinden de anlaşılabileceği gibi
bugün de geçerliliğini koruduğu söylenebilir *1+.
Aynsley, Melbourne ve Vickery’nin bina aerodinamiğine ilişkin önemli bir kaynak oluşturan ‘Mimari
Aerodinamik’ kitabından özetle; Aristoteles’in M.Ö. 4. yy., “Meteorologika”da ilk kez gizemli
rüzgarlardan söz etmesi, onun öğrencisi Theophratus’un hava tahmini metodları, eski Yunanların
rüzgar gülünde, yönlere rüzgar tanrıları isimleri vermeleri konuya verilen önemi bize aktarmaktadır.
Roma’lı mimar ve mühendis Vitrivius’ün, M.Ö. 1. yy, , “Mimarlık Hakkında On Kitap”ında ortaya
koyduğu prensipleri, 15. yy.da Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Avrupa kıtasından gidenlerin 1573’te
Güney ve Merkez Amerika’daki İspanyol şehirleri için geliştirdikleri şehir planlama yasaları yanı sıra,
dünyanın çeşitli iklim bölgelerinde, Japonya, Kanada, Hindistan, ve benzeri diğer kültürlerde bina ve
şehirlerin yerel rüzgarlara uygun tasarlandığı görülmektedir *1+.
Endüstri devriminden sonra, şehir planlamasında, Avrupa’da 1870’te Nuremburg’da konutların her
odasında doğal aydınlatma şartını hesaba katan, 1874’te binalardaki ışık ve hava yeterliliğinin sağlığı
korumak için gerekli olduğu söylenen İsveç yasalarında, 1900’lerde Viyana’da fabrikalardan çıkan
dumanı şehir dışına taşımak amacıyla, şehir ve bölge planlamada hakim rüzgar dikkate alınmıştır.
Benzer şehir planlama prensiplerinin çağdaş uygulamalarda deneysel, sayısal tasarım tekniklerinin
gelişimine koşut birçok örneği vardır *2+.
Bugün ise rüzgar tünellerinde binalar etrafındaki akım problemleri, ısıl dengeler gibi diğer iklim
elemanlarını da içerecek şekilde çok boyutlu olarak incelenmeye devam edilmektedir. Aynı zamanda
arazide, şehirsel açık mekanlarda gerçek koşullarda ölçüm çalışmalarıyla deney çalışmalarının test
edilmesi veya benzetişiminin geliştirilmesi olanakları aranmaya devam etmektedir *1+.
Bina aerodinamiğin ana konularından biri, binalar etrafındaki veya kentsel doku içersinde oluşan hava
akımlarının karakteristiklerinin ortaya konmasıdır. Şekil 1’de de görüldüğü gibi; binaların rüzgar üstü
yüzeyine çarpan hava molekülleri yüzeye çarptığı anda durmakta, yüzeyi yalayarak yönünü
değiştirmekte ve sonunda bu yüzeyden kopma noktasında ayrılarak yan yüzeyleri takip ederek bina
arkasındaki iz bölgesini oluşturmaktadır *1+.
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Şekil 1. Binalar etrafında oluşan hava akımları şemaları [1].
Birbiri tarafından itilen ve farklı hız değerlerine sahip olan hava molekülleri girdaplar oluşturmaktadır.
Bina çevresinde böylece hızı ve esme yönü değişken konforsuz alanlar oluşmaktadır. Binaların
geometrisine ve ölçüsüne bağlı olarak değişen bu oluşum tasarım aşamasında yapılacak çalışmalarla
giderilebilecektir [1].

Şekil 2. Dikdörtgen binanın etrafındaki hava akışı [1].
Bina aerodinamiğinde, sayısal benzetişim yollarının gelişimiyle akım alanında hız vektörlerinin ve
sıcaklığın dağılımı öngörülebilmektedir. Bu bağlamda, yapı formu (geometrisi) ve rüzgar enerjisi
arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla Şekil 2 ve Şekil 3’te gösterilen analiz çalışmaları CFD
(Hesaplamalı akışkan dinamiği) yöntemi ile yapılmıştır.

Şekil 3. Dikdörtgen ve L biçimli bina yüzeylerinde hava basıncı [3].
Bina aerodinamiğinin diğer bir inceleme konusu ise, binalara rüzgar tarafından uygulanan
kuvvetlerdir. Rüzgar ile yapı etkileşiminde pozitif ve negatif basınç birlikte ortaya çıkmaktadır.
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Rüzgar basınçları belirlenirken temel rüzgar hızının karesi alınır, bu nedenle, rüzgar hızı arttıkça rüzgar
basınçları katlanarak artmaktadır. Binalar üzerinde görülen rüzgar basınçları; topografya, yapı
yüksekliği, iç basınç, aerodinamik basınç ve yapının formuna bağlı olarak değişim göstermektedir [4].
Yapı yüzeyindeki açıklıkların boyutu ve sıklığı arttıkça iç basınç da artmaktadır. Ayrıca, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2009 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Yüksek Yapılar
Rüzgar Yönetmeliği’nin ‘Binalara Etkiyen Rüzgar Yükleri’ başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında konu ile
ilgili hüküm yeralmaktadır. Yapıya etkiyen rüzgar enerjisinin yapı formu ile değişim gösterdiği
gerçeğine dayanarak İstanbul Yüksek Yapılar Yönetmeliği’nde konu ile ilgili 5. maddenin 2. fıkrasında
yeralan hükümleri aşağıda belirtilmektedir.
Dairesel kesitli binalara etkiyen rüzgar yükleri dikdörtgen kesitli binalara etkiyen rüzgar yüklerine
benzer şekilde hesaplanır. Tek fark basınç katsayısı Cp nin hesabındaki değişikliktir. Planda dikdörtgen
veya dairesel olmayan yüksek yapılara gelen rüzgar yüklerinin hesabı daha detaylı analiz gerektirir. Bu
analizler mevcut literatürde kabul edilmiş yöntemleri kullanarak veya özel tipteki yapılar için rüzgar
tüneli testleri ile yapılabilir *5+.
Yerden yükseklik arttıkça rüzgar hızı da artmaktadır. Bu nedenle, yapı yüksekliği arttıkça yapıya etki
eden rüzgar gücü de artmaktadır. Yüksek yapılar, rüzgar etkisiyle oluşan titreşimden etkilenmektedir.
Bu nedenle, rüzgar enerjisinin strüktürel ve mimari tasarım üzerinde önemli rolü bulunmaktadır.
Yapıların işlevsel performansını artırıcı ve rüzgar enerjisinin olumsuz etkilerini azaltıcı farklı tasarım
stratejileri bulunmaktadır. Bu stratejiler arasında önemli ve etkili bir tasarım yaklaşımı ise mimaride
aerodinamik değişimlerdir [6].
Ilgın ve Günel’e göre rüzgarın yapılar üzerindeki etkileri iki şekilde kontrol altına alınabilmektedir:
1.Önemli mimari değişiklikler: Yükseldikçe incelen yapılar, yapının en üst kısmının heykelsi görünüme
kazandırılması, yapı formunun değiştirilmesi, yapıda oluşturulan açıklıklar gibi mimari konsepti
etkileyen değişiklikler.
2.Küçük mimari değişiklikler: Mimari konsepti etkilemeyen köşe modifikasyonları ve yapının kuvvetli
rüzgar yönüne göre yerleşimi [6].
Bu iki madde, aşağıdaki örnekler üzerinde incelenmiştir. Yapının en üst kısmının heykelsi görünüme
kazandırılması örneklerde görüldüğü gibi, rüzgar enerjisinin yapılar üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltmaktadır *7+.
Yapının plan kesitinin, yapının yüksek bölümlerinde ‘formu değiştirerek’ küçültülmesi, rüzgar
enerjisinin etkisini farklılaştırarak yapıya etkiyen rüzgar kuvvetlerini azaltmaktadır. Bilinen bir
gerçektir ki, yapı formunun yanal direncin korunması üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Eğer yapı
formu sadece dikdörtgenler prizması ile sınırlanırsa, bu form yanal rüzgar etkisine maruz kalmaktadır.
Silindir, elips, üçgen ve diğer yapı formlarına, dikdörtgenler prizması şeklinde olan yapılardan daha az
yanal kuvvet etki etmektedir [8].
Silindir (dairesel) ya da elips biçimli formdaki yapılara etkiyen rüzgar basıncı tasarım yükünün
dikdörtgenler prizması şeklinde olan yapılara kıyasla % 20-40 azalmaktadır *9+. Dolayısıyla, birçok ünlü
binada, aerodinamik olarak olumlu etkileri bulunan yapı formları tercih edilmektedir.
Resim 4.4 (a)’da görülen The Marina City Towers (Chicago, 1964) silindir formu, Resim 4.4 (b)’de
görülen the Millennium Tower (Tokyo, 2009) konik dairesel planı, Resim 4.4 (c)’de görülen Toronto
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City Hall (Toronto, 1965) hilal şeklindeki formu ve Resim 4.4 (d)’de görülen the U.S. Steel Building
(Pittsburgh, 1970) ise üçgen planı ile aerodinamik yapı formlarının tercih edildiği yapılar arasında
yeralmaktadır [6].

(a)

(b)

(c)

(d)

Resim 1. (a). The Marina City Towers (Chicago, 1964)
(b). Millennium Tower (Tokyo, 2009)
(c). Toronto City Hall (Toronto, 1965)
(d). The U.S. Steel Building (Pittsburgh, 1970) [6].
Ayrıca, yapı cephesinde özellikle çatıya yakın bölümlerinde oluşturulan açıklıklar yapıya etkiyen
rüzgar yükünün olumsuz etkilerini azaltan yapının aerodinamik yanıtıdır.
Yüksek yapılar, rüzgar gücünün yapı yüksekliği ve formu ile artış göstermesi nedeniyle rüzgar etkisi
karşısında daha hassas davranış göstermektedirler. Yüksek yapıların çeşitli formları ve bu formların
aerodinamik özellikleri birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Yapısal tasarım ve kullanıcı
konforu için yüksek bir yapının rüzgar karşısında gösterdiği dinamik davranışları kabul edilebilir
sınırlar içerisinde yeralmalıdır. Aerodinamik olarak uygun yapı formu, yüksek bir yapının tasarım
aşamasının ilk başlarından itibaren karar verilmesi gereken bir tasarım kriteridir [10].

3. Yapı ile Bütünleşik Rüzgâr Türbinleri
Teknolojik gelişmeler, fosil yakıtların sebep olduğu zararlı emisyonların ekosisteme verdiği zararları
önleme çabaları, rüzgar enerjisinin kullanımını ve bu konuda yapılan araştırmaları hızlandırmıştır.
Ancak, rüzgar enerjisinin potansiyellerinden yeteri kadar yaralanılamaması ve tüm bu çalışmaların
henüz yeterli düzeyde bulunmaması konu ile ilgili literatürü destekleyecek çalışmaların yapılması
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Literatürü bu yönde desteklemek amacıyla, bu çalışma kapsamında
rüzgar enerjisinin yapılarda bütünleşik kullanım parametreleri ve yapı formu ile ilişkisi analiz
edilecektir.

3.1.

Bütünleşme Düzey ve Şekilleri

Mimarlık disiplininde bütünleşme düzey ve şekilleri farklı araştırmacılar tarafından farklı yöntemlerle
ele alınmıştır.
Bachman, L., R.,’ın çalışmasında mimarlık sistemleri arasındaki bütünleşme potansiyelleri; fiziksel
bütünleşme, görsel bütünleşme, işlevsel bütünleşme ve bütünleştirilmiş bütünleşme olarak
sınıflandırılmaktadır. Bu görüşe göre; mimarlık sistemleri, aynı mekanı paylaşmalı, bir araya gelmeleri
estetik olarak çözümlenmiş olmalı, bir noktada ortak çalışmaları ya da birbirlerini tamamlamaları
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gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında yapılacak olan seçilen örnek yapılarda bütünleşme ilkelerinin
analiz çalışması için temel oluşturacak olan bu bütünleşme düzeylerini sırasıyla açıklamak gerekirse;
Fiziksel bütünleşme (Physical integration): Yapı bileşenlerinin, bir yapı içinde ortak bir hacim
paylaşmakta ve bu hacim içerisinde farklı yollarla etkileşim içinde bulunmaktadırlar.
Görsel bütünleşme (Visual integration): Yapının tüm bileşenleri görselliğini tamamlamak için biraraya
gelmektedirler.
İşlevsel bütünleşme (Performance integration): İşlevsel bütünl”eşme ortak işlevler ile ilgilidir.
Bütünleştirilmiş bütünleşme (Integrated integration): Fiziksel, görsel ve işlevsel bütünleşme ilkelerinin
birlikte görüldüğü düzey bütünleştirilmiş bütünleşme olarak nitelendirilmektedir.
Yukarıda belirtilen bütünleşme düzeylerine ek olarak son yıllarda teknolojinin sınır tanımaz
gelişiminin mimarlık sistemlerine yansıması olarak ‘dinamik bütünleşme’ kavramı ortaya çıkmıştır.
Dinamik bütünleşme (Dynamic integration): Artık yapılardan beklenen performans değişmiş, bu
noktada şeklini değiştirerek çevrenin bir parçası olan, çevreye karşı durmak yerine bütünleşen yapılar
tasarlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu bağlamda, dinamik bütünleşme yapıların çevresel etkiler karşısında ekosistem (çevre) ile
bütünleşmesi olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışma kapsamında, seçilen bütünleşik rüzgar türbin
örneklerinin bulunduğu 3 adet (çevre bilinçli) yapı, fiziksel bütünleşme, görsel bütünleşme, işlevsel
bütünleşme, bütünleştirilmiş bütünleşme ve dinamik bütünleşme ilkeleri doğrultusunda analiz
edilecektir.
3.2. Örnek Bina İncelemeleri (Yapı ile Bütünleşik Rüzgar Türbinlerinin Uygulanmış Örnekleri

Üzerinden İncelenmesi ve Bütünleşme Düzey ve Şekillerinin Belirlenmesi)
Yapılan çalışmada, uygulaması gerçekleşmiş, uygulama aşamasında olan ve henüz tasarım
aşamasında olan literatüre geçmiş alanının öncüleri olarak kabul görmüş rüzgar türbinlerinin
bütünleşik olarak kullanıldığı bina örnekleri (3 bina örneği) belirlenmiştir. Örneklerin belirlenmesine
etki eden parametrelerden birincisi; her bir binanın literatür kısmında anlatılan 5 tip bütünleşme
düzey ve şeklinden en az birine sahip olması gereğidir. Bir diğer parametre ise örnek yapılarda
kullanılan rüzgar türbinlerinin mimari tasarım sırasında sürece dahil edilmiş olması ve binaların formu
ile rüzgar türbinleri arasında yararlanılan enerji seviyesini artırıcı bütünleşmenin yer alması gereğidir.
Seçilen örnekler için öncelikle kimlik kartları hazırlanmış ve ikinci olarak rüzgar türbinlerinin yapı ile
bütünleşme şekillerinin saptanması amacıyla sorgulamaya dayalı analiz tabloları oluşturulmuştur.
Hazırlanan kimlik kartlarında bina adı, yapının kullanım biçimi, mimarı ve yerine dair bilgiler
verildikten sonra yapının daha iyi tanıtılmasını ve görsel olarak ta algılanmasını destekleyecek yapıya
ait genel detay fotoğraflarla kimlik kartları 3 örnek için tamamlanmıştır. Bu kimlik kartlarında, örnek
yapılarda görülen bütünleşme düzeyleri irdelenmiştir. Ayrıca, 5 tip bütünleşme şeklinin tasarım ve
oluşum özellikleri mimari tasarım ve yapı form kapsamında saptanmaya çalışılmıştır. Bu saptama
çalışması içinde, rüzgar türbinlerinin yerleşim şekli ve yapıların mimari tasarım kriterleri
PhotoshopPortable ve Autocad 2009 programları aracılığıyla irdelenmiştir. Seçilen 3 adet örnek
binaya ait bu doğrultularda oluşturulan kimlik kartları ve analiz tabloları aşağıda sunulmaktadır.
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3.3.

Analizlerden Elde Edilen Verilerin İrdelenmesi

Bir önceki bölümde analiz edilen örnek yapıların tamamında fiziksel ve görsel bütünleşme birlikte
gözlenirken 1 adet yapıda dinamik bütünleşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, 1 adet yapıda
‘cephe’, 1 adet yapıda ‘iki blokarası’, 1 adet yapıda ise ‘iki kat arası’ bütünleşme şekli tespit edilmiştir.
Tüm bu çizelgelerden çıkan sonuçlara göre 5 tip bütünleşme düzeyi karşılaştırıldığında, fiziksel ve
görsel bütünleşmenin bütün yapılarda karşılandığı, dinamik bütünleşmenin ise tüm düzeylere oranla
daha yeni uygulama alanı olan bir düzey olduğu ve bu nedenle henüz bir yapıda karşılandığı
görülmektedir. Ayrıca, bütünleşme şekilleri incelendiğinde ise, mimari tasarım ve estetik kaygıları
sonucunda rüzgar türbinlerinin daha çok cephe sistemleri ile bütünleşik olarak kullanıldığı tespit
edilmiştir. Tüm bunlara ek olarak, yapı formlarının da binaların enerji performansını ve rüzgar
potansiyelini artırıcı etkisi olacak şekilde tasarlandığı ortaya konulmuştur. Bu nedenle yapılan analiz
çalışmasında, dörtgensel forma sahip olan yapıda ‘cephe bütünleşmesi’, dairesel forma sahip olan
yapıda ‘iki kat arası bütünleşme’ kullanılırken üçgensel forma sahip yapıda ‘iki blok arası bütünleşme’
şekli kullanılmaktadır. Tüm bütünleşme düzey ve şekilleri karşılaştırıldığında, cephe bütünleşmesinin
görüldüğü yapılarda kullanılan küçük rüzgar türbinlerinin iki blok arasında yer alan büyük rüzgar
türbinlerine (rüzgar türbin boyutları büyüdükçe gürültü sorunu oluşmaktadır) oranla daha iyi
performans sağladığı tespit edilmiştir.
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Çizelge 1. Örnek binalar kimlik kartı (Bütünleşme düzey ve şekil analizi)
RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN YERLEŞİM ANALİZİ
Bahreyn Dünya
Rotating
Ticaret Merkezi
Tower

COR Binası

Bahreyn/
Atkins

Miami/
Oppenheim

Dubai/ David
Fisher

Ticaret Merkezi
Konut
Konut/Ticaret
FİZİKSEL BÜTÜNLEŞME: Yapı sistemleri ve ekosistem bileşeni olan rüzgar türbinleri, bu yapı içinde ortak bir
hacim paylaşmakta ve bu hacim içerisinde farklı yollarla etkileşim içinde bulunmaktadırlar. Yapının
fotoğrafları *11]

GÖRSEL/İŞLEVSEL BÜTÜNLEŞME:
1. Yapı sistemleri ve ekosistem bileşeni olan rüzgar türbinleri, bu yapıda iki blok arasında yer almaktadır.
Rüzgar türbinlerinin yerleşimi görsel olarak yapının bütünlüğünü tamamlamaktadır. Ancak, işlevsel olarak
bütünleşme görülmemektedir. (Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi)
2. Yapı sistemleri ve ekosistem bileşeni olan rüzgar türbinleri, bu yapı içinde boyut, şekil ve yerleşim özellikleri
yönünde yapının katları arasında bütünleşik olarak tasarlanmıştır. Yapı katları arasında yer alan boşluklar
türbinlerin bütünleşmesine olanak sağladığından işlevsel bütünleşme de gözlenmektedir. (Rotating Tower)

BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ/DİNAMİK BÜTÜNLEŞME
1. Fiziksel, görsel ve işlevsel bütünleşme ilkelerinin birlikte görüldüğü bu yapı; bütünleştirilmiş bütünleşme
örneği olarak nitelendirilebilmektedir. Ancak, yapı formu çevresel etkiler karşısında statik olduğundan
dinamik bütünleşme görülmemektedir. (Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi, COR Binası)
2. Fiziksel, görsel ve işlevsel bütünleşme ilkelerinin birlikte görüldüğü bu yapı; bütünleştirilmiş bütünleşme
örneği olarak nitelendirilebilmektedir. Ayrıca, yapı formu çevresel etkiler karşısında şeklini değiştirdiğinden
dinamik bütünleşme de görülmektedir. (Rotating Tower)
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4. Sonuç
Çalışmanın giriş bölümünde de belirtildiği gibi, 1970’li yıllardan bu yana uzanan dünyadaki enerji
sorunu son yıllarda yapı teknolojilerinin, mimarlık sistemlerinin gelişmesi, çeşitlenmesi ve mevcut
enerji kaynak stoğunun yapı stoğu ihtiyacını karşılayamayacak düzeye gelmesi, mimarlık sistemlerinin
teknolojiye ayak uydurabilme pahasına çevreye verilen zararlı artıkları arttırması yapılarda enerji
tüketimi ve çevre zararlarını azaltılması yönünde önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmiştir.
İzleyen yıllarda mimarlık ve çevre arasındaki ilişkinin sorgulanması ile enerjinin mimarlık alanında
tasarımı yönlendiren bir etmen olduğu, mimarlık sistemlerinin bu nedenle çeşitlendiği ve yeni bir alt
sistem olarak ekosistemlerin (alternatif enerji kaynaklarının-rüzgar enerjisi) ortaya çıktığı ve yapı ile
bütünleşme sürecinin tasarım aşamasından itibaren önem kazandığı görülmüştür. Bu bağlamda, bir
binanın performansa dayalı yaklaşım çerçevesinde çevre bilincinin belirlenmesi ve yapıların
belirlenen bu noktaları sağlayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Bu çalışma, son yıllarda gelişmiş ülkelerde alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanımı giderek
yaygınlık kazanan rüzgar enerjisinin, yapı sistemleri ile bütünleşme stratejilerininin araştırarak;
konunun mimari, yapısal ve çevresel boyutlarının irdelenip, bütünleşme tasarım ölçütlerinin
oluşturulması amacıyla yapılmıştır. İki aşamadan oluşan bu araştırmanın ilk bölümünde, rüzgar
enerjisi ve yapı formu ilişkisi ve rüzgar türbinleri ile yapının bütünleşme kavramları hakkında genel
bilgiler verilerek bu kavramların mimarlık disiplini içerisindeki yeri araştırılmış ve genel bir literatür
kaynağı şeklinde ortaya konulmuştur. Daha sonra bütünleşik mimarlık sistemleri bağlamında yapı ve
rüzgar türbinlerinin bütünleşme düzey ve şekilleri belirlenerek, dünya genelinde bu doğrultuda
gerçekleştirilen örnek yapılar üzerinde çeşitli analizler yapılmıştır.
Bütün bu araştırmaların sonucunda 5 tip bütünleşme düzeyinden en yaygın olarak uygulanan düzey,
fiziksel ve görsel bütünleşmedir. Fiziksel ve görsel bütünleşmenin estetik kaygısı nedeniyle mimari
bütünleşme kriterlerinin temelini oluşturmaktadır. Rüzgar türbinlerinin yapılarda yerleşim şekline
bakıldığında ise, cephe sistemi ile bütünleşik örnekler en sık görülen bütünleşme şeklidir.
Binaya etkiye rüzgar yükü, mimari tasarımda gerçekleştirilecek olan bazı aerodinamik değişiklikler ile
azaltılabilmektedir. Yapı formunda yapılan konik kesit, heykelsi bölüm, yapı cephesine açıklıklar
eklenmesi gibi aerodinamik değişiklikler ve uygun bir yapı formunun seçilmesi rüzgar enerjisinin
olumlu etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, tasarım aşamasının ilk evrelerinden itibaren
rüzgar ve yapı formu ilişkisi sorgulanarak, mimari tasarımların bu yönde yapılması gerekmektedir.
Mimarlığın temel ilkeleri içerisinde yer alan çevre bilinci, estetik, görsellik, işlevsellik, dinamiklik
tasarım bütününün oluşmasında etkileşim göstermektedirler. Bu bağlamda, çevre bilinçli bütünleşik
tasarım sürecinde mimarlara düşen görev sadece ekolojik yapı malzemelerinin seçimi ile sınırlı
kalmamaktadır. Artık mimarlar yapı ve çevreyi bir mimarlık bütünü olarak düşünerek, bu bütünü
oluşturan teknoloji, yapı sistemleri, ekosistemler gibi alt sistemlerin tasarım aşamasının ilk
evrelerinden itibaren dikkate alması gerekmektedir. Böylece, disiplinler arası çalışmalar ile birlikte
enerji performansına dayalı tasarım ilkelerinin ortaya konulması ve alt sistemler arası bütünleşme
potansiyellerinin dikkate alınması gerekmektedir. Dünya’da enerji performansının sadece yapılar ile
sınırlı olmadığı, mimarlık sisteminin de kentlerin bir alt sistemi olduğu kabul edildiğinde ve yaşam
kalitesinin binalar kadar kentler tarafından da etkilendiği düşünüldüğünde, konunun kentsel ölçekte
genişletilip irdelenmesinin gerekli olduğu açıktır.
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Enerji Etkin Mimari Tasarım Kapsamında Mevcut Binalarda Yapı
Kabuğu İyileştirmeleri ve Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Renovasyon Projesi Örneği
Hakan Ünalan, Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu
Leyla Yekdane Tokman, Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
İlk barınma ihtiyacı olan yapılardan günümüze kadar olan süreçte ‘Yapı Kabuğu’; doğal çevre ile iç
mekan arasında ısı, ışık ve ses gibi çok çeşitli etmenlere karşı bölücü veya ayırıcı ilk yapı elemanı
olduğu için daima önemli bir görev üstlenmiştir. Söz konusu çevre şartlarına karşı koyabilmek ve
gerekli konfor şartlarını sağlayabilmek için yapı kabuğunun performansına göre belirli oranda enerji
harcanması gerekmektedir. Özellikle sanayi devrimi ile teknolojinin gelişmesine ve yeni malzemelerin
keşfedilmesiyle birlikte konfor şartları seviyeleri de daha iyileşerek büyük oranda enerji tüketimine
neden olmuştur. Tüketilen enerji ise başta fosil yakıt gibi yenilenemeyen ve doğaya zararlı gaz
emisyonu salınımı yapan enerji kaynaklarından sağlandığı için ekolojik dengeyi geri dönüşümü zor
olacak şekilde bozmuştur. Bunun üzerine ‘sürdürülebilirlik’ kavramı ortaya çıkmış ve her alanda yer
almaya başlamıştır.
Toplam enerji tüketiminde binaların sektörel bazda %36-25 gibi yüksek bir paya sahip olması inşaat
sektörü *1+ kaynaklı çevre kirliliğinin de azaltılması konusuna dikkat çekmektedir. Bu noktada
‘sürdürülebilir mimari tasarım’ gündeme gelmiştir. İnşaat sektöründe ise enerji tüketimi; imalat,
bakım ve işletme olarak sınıflandırılabilir. Bu anlamda işletme enerjisi; binanın kullanım ömrüne bağlı
olduğundan toplam enerji tüketiminde en büyük paya sahiptir.
Sürdürülebilir mimari tasarım;


Yapma çevrenin tasarımında ve kullanımında doğal kaynakların zarar görmesini en az seviyeye
indirme,



Mevcut topoğrafyaya uygun, toprak zenginliklerine, suya, havaya, mevcut yeşil dokuya saygılı bir
yaklaşım ile binanın konumlandırılması,



Doğa ile uyumlu tasarlama, iklim şartlarına ve topoğrafik özelliklere uyumlu tasarım,



Fonksiyonel mekan gruplarının yataydaki tasarımında sirkülasyon elemanlarını ve sulu hacimleri
mümkün olduğu kadar kuzey yönde tasarlamak,



Bina içinde yatay dağılımda olduğu gibi düşey dağılımda da ekolojik ilkeleri göz önüne almak,



Tasarımın esnekliğe ve değişkenliğe imkan sağlaması ve mekanların çok fonksiyonlu olması,



Güneş enerjisini kullanmaya yönelik tasarımlar,



Akıllı binaların tasarım kriterlerini geliştirmek,
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ilkeleri olarak sıralanabilir *2+. Bu ilkelerde de yapı kabuğu önemli rol oynamaktadır. Bu yüzden enerji
korunumu-tüketimi dengesini kurmak; yapı kabuğu ve sürdürülebilir mimari tasarımın kesiştiği ve
birleştiği noktaya odaklanmayla başlar. Bu bağlamda da yapı kabuğu yüksek konfor şartlarını
doğrudan etkilediği için enerji korunumunu arttırmak ve enerji tüketimini azaltmak gündeme gelmiş
ve önem kazanmıştır. Bunun sonucunda da yapı kabuğu aktif ve pasif sistemler ile bunların tasarım
kriterlerini etkileyen sabit ve değişken parametreler karşısında dinamik bir performans sağlamak
zorundadır.
2. Sürdürülebilir Mimari Tasarım Kapsamında Yapı Kabuğuna Entegre Edilen ve

Renovasyonlarda Kullanılan Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Analizleri
Ülkemizde Yapı Denetim firmaları ile bina bloklarının bağlı bulundukları Belediyelerin aldıkları prensip
kararları ve özellikle Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEP-TR) yürürlüğe girmesinden sonra
yapılan son birkaç yıllık binalarda optimum seviyelere gelinemese de enerji korunumu sağlanmaya
çalışılmaktadır. Fakat mevcut binaların pek çoğunda gerekli iyileştirmeler ve değişiklikler zamanında
yapılmadığı için renovasyon adını alan proje alternatifleri ile yeni katmanlar eklenmekte veya yapı
kabuğu tamamen yenilenmektedir. Bu anlamda mevcut binalarda tasarlanan renovasyon projeleri
enerji açısından değerlendirildiğinde; Enerji korunumu ve Enerji üretimi amaçlı olmak üzere ikiye
ayrılabilir. Enerji üretimi sağlayan sistemler yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandığı için gaz
emisyonunu düşürecek ve çevre kirliliğinin daha da kötüleşmesini engelleyecektir.
Renovasyonda alınacak tedbirler; duvarlarda yalıtım yapıldığında kötüleşme problemlerinin
çözülmesi, konfor şartlarının iyileştirilmesi ve estetik görünüm kazandırılma gibi çok amaçlı yaklaşımı
temsil eder *3+. Bu bağlamda enerji etkinliği, sürdürülebilir mimari tasarım ve renovasyon denilince
akla;
1. Güneş enerjisi sistemleri,
2. Rüzgar Enerjisi sistemleri,
3. Aydınlatma sistemleri,
4. Havalandırma sistemleri,
Gelmektedir [4].

2.1. Güneş Enerjisi Sistemleri
Akla ilk gelen temiz enerji kaynağıdır. Yapı kabuğunda basit ve ilkel koşullar altında bile güneş enerjisi
sistemleri yaratılabilir. Ama gelişen teknoloji ve kullanıcı gereksinimlerinin artmasıyla çeşitlenmiştir.
Bunlar; Güneş toplaçları, PV modülleri, Saydam Yalıtım, Hibrit Sistemler, Cam balkon kapamaları ve
Camlama Sistemleri olarak sıralanabilir (Şekil 1.).

2.1.1. Güneş Toplaçları
Yapı renovasyonu bağlamında güneş toplaçlarına uygun olacak şekilde; yeni bir kat veya mekan
eklendiğinde yapı kabuğu iyileştirilmiş olur *3+.
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Şekil 1. Güneş enerjisinin yapı kabuğunda kullanılma yerleri ve çeşitleri *3+

2.1.2. PV Modülleri
PV, toplaçlar ve ısı yalıtım sistemleri kendi aralarında birleştirilebilirse planlama, üretim ve kurulum
maliyetleri düşebilir (Şekil 14.) *5+. Coğrafi konum ve yerleşime göre binanın enerji ihtiyacı binadan
binaya değişiklik gösterdiği için PV modül alanları değişiklik gösterir *6+. Genelleştirme yapmak
gerekirse aynı bölgedeki aynı kullanım amacına sahip proje ve binalar için yapılmalıdır.

2.1.3. Saydam Yalıtım
Saydam yalıtım pasif olarak düşük sıcaklıkta duvarda ısıtma sağlarken güneşten elde ettiği ısı enerjisi
ile ısı kayıplarını azaltır. Renovasyon yapılacaksa güneşe dönük yüzeylerde yüksek oranda
kullanılabilir *3+. Opak ve saydam yalıtım arasındaki fark; biri ısının yapıdan kaçmasını engellemeye
çalışırken, diğeri güneşten ısı elde etmeye çalışmasıdır.

2.1.4. PV Hibrit Sistemler
Bu sistemler Güneş enerjisi sistemlerinin kendi aralarında farklı birleşmeleri ile ortaya çıkmıştır PV
arkasındaki borudan geçirilen su ısındığında yapı içi sıcak su kullanımı sistemine aktarılması
düşünülmüştür (Şekil 2.) *5+.

Şekil 2. Hibrit ısı yalıtımlı PV *33+
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Asimetrik parabolik yoğunlaştırıcı da bir diğer PV hibrit sistemidir. 0_50olik açıyla uygulanabilen
modülde yoğunlaştırıcı yüzeylere Radyan ayna uygulanmıştır (Şekil 3.) *7, 8+. Aynı yüzey alanına sahip
düz PV lere göre 1,62 oranında daha fazla performanslı olduğu görülmüştür *9+

Şekil 3. Parabolik Yoğunlaştırıcılı PV modülü *9+
Bir diğer PV hibrit sistem ise cam katmanları arasına yerleştirilen ASI camlarıdır. Bu sistem; elektrik,
aydınlatma yönetimi, konfor, etkili gölgeleme, parlama korunumu, ısıl yönetim, ekonomi ve mimari
estetik gibi özellikleri taşımaktadır (Şekil 4.) *10+.

Şekil 4. Cam katmanları arasındaki PV modülleri (ASI camları) *10+

2.1.5. Cam Balkon Kapamaları
Cam balkon kapamalarında kış bahçesi etkisi yaratacak alanlar eklemek eğilimi ağır basar. Balkon
kapamalarının öncelikli amacı; cephe bozulması ve ısı köprü problemleri azaltmak, yaşam alanını
arttırmak, ısıtma sezonunu kısaltmak, gürültüyü azaltmak ve renovasyon maliyetini düşürmek
yatmaktadır *11+, enerji maliyetleri arka plandadır. İç hava kalitesini korumak ve nem probleminden
kaçınmak için yeterli pencere işlemleri ve havalandırma tedbirleri alınmalıdır.

2.1.6. Camlama
Camla kaplanmış alanlar faz kaymalı ısı enerji kazanımı ile birkaç saat sonra yapı içine ulaştığından
ısıtmaya en çok ihtiyaç duyulan akşamüzeri veya gece devreye girer. İklim değişikliklerinde aşırı
ısınmayı engellemek için güneş kontrol sistemleri kullanılmalıdır *7+. Dış ortam uyarılarına ve
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koşullarına ve optik özelliklerindeki değişikliğe göre; Elektrokromik, Termokromik, Fotokromik ve
Gazokromik sistemler olarak sınıflandırılabilir.
Termokromik katmanlar sıcaklık uyarısıyla optik özelliklerini tersine çevirirler. Örneğin ortam sıcaklığı
optik-saydam değişim eşiği sıcaklığının altında ise malzeme rengi temiz ve saydamlaşarak, eşiğin
üzerine çıktığında opaklaşarak farklı termofiziksel davranışlara uyarlanabilir *12+. Aynı şekilde
Gazokromik camlarda yüksek güneş iletimi karşısında renk değiştirme eğilimindedir (Şekil 5.) *13+.

Şekil 5. Gazokromik camların ışık yoğunluğuna göre renk değiştirmesi *7+
Benzer şekilde aydınlatma ve mekan ısıtılmasında faz kaymalı malzemeler de kullanılmaktadır. Bu
malzemeler cam katmanların arasında yer alır (Şekil 6.). Belirlenen sıcaklık eşiğinin üzerine
çıkıldığında hem güneş ışınlarının girmesini sağlar, hem de bünyesine ısı depolar, eşiğin altına
düştüğünde de bünyesinde depoladığı ısıyı iç mekana iletirken opaklaşarak ısı yalıtım özelliğini ortaya
çıkarır (Şekil 7.) *14+.

Şekil 6. Faz kaymalı malzemelerin pencere cam katmanlarındaki yeri *14+

2.2. Rüzgar Enerjisi Sistemleri
Rüzgar tribünü ve rüzgar başlıkları olmak üzere ikiye ayrılır.

2.2.1. Rüzgar Tribünü
Kinetik halde olan rüzgar enerjisini elektrik ya da mekanik enerjiye çevirirler. Genellikle çatı
yüzeylerinde yatay veya düşey olarak uygulanabilirler. Bu sistemlerin maliyet analizinde coğrafi
konumuna göre rüzgar hızı en önemli etkenlerdendir [6].
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Şekil 7. Faz kaymalı cephe panellerinin farklı sıcaklıklara göre saydamlaşması ve opaklaşması *14+

2.2.2. Rüzgar Başlıkları
Genellikle binanın en yüksek noktasına yerleştirilirler. Rüzgar gücünü yönlendirme, rüzgar yönüne
bağlı kalmama, sabit hava akışı sağlanması, bacanın geri tepmesinden ve dışa atılan gazlardan
etkilenmemesi en önemli avantajlarıdır. Özellikle başka bir destek sisteme ihtiyacı olan doğal
havalandırma sistemleri için uygundur *6+.

2.3. Aydınlatma Sistemleri
Asma tavan veya çatı üzerinden yansıtılan ışığın taşınması ve tüm yapıya dağıtılması için birçok metot
ve kavram geliştirilmiştir. Yatay ve Düşey ışık borusu sistemleri olarak sınıflandırılabilirler *15, 16+

2.4. Havalandırma
Mevcut binalarda geniş kapsamlı değişiklikler yapılamayacağından havalandırma için destek olacak
başka bir sistem ilave edilir. Böylece havalandırma sistemi hibritleşir. Hibrit Havalandırma Sistemleri
İçin Yenilenebilir Enerji Olasılıkları Uluslar arası Enerji Ajansı ve Avrupa Topluluğu çalışmalarında;
1. PV (cephe ve çatı uygulamaları),
2. Solar duvar ve solar hava toplacı,
3. Cam balkon kapamaları,
4. Solar bacalar,
5. Rüzgar Tribünü,
6. Rüzgar başlıkları
olmak üzere altı ana başlık altında toplanmıştır (Şekil 8.) *6+.
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Şekil 8. Hibrit Havalandırma Sistemlerinin Yapı Kabuğundaki Kullanım Yerleri *6+.
Hibrit havalandırma sistemle bağlantılı cam kaplamalı balkonlar ve kış bahçelerin kullanımında; pasif
güneş enerjisi ile havayı önceden ısıtma ve enfiltrasyonla havalandırma ile iletim kayıplarının
azaltılması avantaj olarak karşımıza çıkar. Bunların tersine; yazın aşırı ısınma, enerji korunumu
üzerindeki kullanıcı davranışı farklılığının etkinliği, cam kaplama elemanlarında yoğuşma riskleri ise
kritik durumlar olarak karşımıza çıkar.

3. Yapı Kabuğunda Renovasyon ve Enerji Etkin Mimari Tasarım Arayüzünde Anadolu
Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mevcut Durum ve İyileştirme Projesi Örneği
Anadolu Üniversitesi Mimarlık bölümü Coğrafi olarak 39,48 enlem ve 30,32 boylamında
bulunmaktadır ve doğu ile yaklaşık 52 derecelik bir açı ile düz bir araziye yerleştirilmiştir. Eskişehir
bölgesinde hakim rüzgar; kışın kuzeybatı ve yazın kuzey yönünde değişmektedir. Bu anlamda kuzeyi
kapalı, güneyi açık olan renovasyon eki yapmaya uygun üç farklı alan Şekil 30.daki vaziyet planında
gösterilmiştir. Söz konusu alanlarda; pencere altı parapet duvarında bisküvi tuğla kaplaması olan, çift
tarafı sıvalı 40cm lik sandviç tuğla duvar bulunmaktadır. Dış duvarlarda ısı yalıtımı uygulanmamıştır.
Tüm pencereler 90cm parapet duvarlı, çift camlı ve PVC doğramalıdır. Isıtılmayan koridor alanlarına
komşu iç duvarlarda lento üzerinde de pencereler bulunmaktadır. İç kapılar ahşaptır. Avluya bakan
yüzeylerde de dış duvardaki gibi pencereler yer almaktadır.

3.1. Alternatif Proje Alanı için Geliştirilen Proje ve Tasarım Kriterleri
Renovasyon ekinde pasif tasarım kriterleri doğrultusunda; ısı ve aydınlatma enerjisi kazancı için
güneye mümkün olduğu kadar çok, ısı kaybını azaltmak için de kuzeye mümkün olduğu kadar az
yüzey oluşturulması hedeflenmiştir. Güney yüzeylerinde güneşten faydalanmak için şeffaf elemanlar
tercih edilirken, kuzeybatı rüzgarının olumsuz etkisini azaltmak amacıyla ısı yalıtım performansı
yüksek olan kalın ve opak yalıtımlı duvar katmanları kullanılmıştır. Güney cephesinde bırakılan üst kat
balkonu ise “deney platformu” olarak değerlendirilmek istenmiştir (Şekil 9., 10.).
Projenin uygulanabilirliği düşünülerek gerçekçi olması amacıyla ulusal pazarın elverdiği ölçüde
malzeme ve ekipman seçimi yapılmıştır. Bu yüzden etken güneş enerji sistemlerinden ise PV-T adlı
hibrit sistemler ve PV modüller kullanılması düşünülmektedir. PV-T modülünden hem ısı hem de
elektrik enerjisi temin edilecektir. PV-T modülünün elde ettiği ısı enerjisi renovasyon alanına
yerleştirilen radyatörler ile doğrudan bağlantılı olacaktır. Isı sınır değerleri aştığında radyatörleri
kapatan ve fazla ısıyı döşemedeki menfezlerden tahliye eden akıllı bir sistem kurulması
düşülmektedir. Havalandırma için; gerektiğinde boru ve motor vasıtasıyla proje alanındaki ağaçlardan
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temiz hava alınarak, temel tasarım atölyesi ve okuma salonu önündeki renovasyon eklerine
aktarılacaktır (Şekil 11.).

Şekil 9.

Renovasyon alanının +0,50 kot planı

Şekil 10. Renovasyon alanının +4,50 kot planı
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Şekil 11. Renovasyon alanının B-B kesiti
Renovasyon alanının çatısında bırakılan cam kaplamalı boşluklarda PV ve elektrokromik camlar
önerilmektedir. Böylece iç ısı sınır değerleri aştığında elektrokromik camlar opaklaşarak veya
saydamlaşarak aydınlatma ve ısı konforu arasında bir denge sağlayacaktır (Şekil 11.). Mimarlık
Bölümü renovasyon ekine ait modelleme ise Şekil 12. de görülmektedir.

Şekil 12. Mimarlık Bölümünde Renovasyon Eki Modellemesi
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3.2. Renovasyon Ekinin Enerji Simülasyon Programı ile Modellenmesi, Malzeme Seçimi ve

Kabul Edilen Sınır Değerleri
Tasarlanan renovasyon ekinin enerji yükünü veya getirisini hesaplamak için enerji simülasyon
programı kullanılması düşünülmüş, ve ‘Design Builder’ programı tercih edilmiştir. Design Builder
programında mimari projeye uygun olarak renovasyon eki modellenmiş ve malzeme ile işletme sınır
değerleri girilmiştir;


Proje alanı olarak Eskişehir ili seçilerek enlem ve boylam değerleri girildi,



Bina fonksiyonu olarak Üniversite ve Kolejler seçildi,



Kat yüksekliği renovasyon projesi dikkate alınarak 350cm ve duvar kalınlığı çelik taşıyıcı
konstrüksiyona sahip olduğu göz önünde bulundurularak 16cm olarak belirlendi ve duvar
katmanları oluşturuldu,



Programın el verdiği şekilde ‘konstrüksiyon ve doğramalar’ “tasarım öncesi” şartlara göre
hesaplamaya ayarlandı,



Yapılan renovasyon proje alternatifi “sunspace” gibi davranacağı için modellenen alanda (zon’da)
‘semi-exposed Wall, medium weight’ şartlandırması kabul edildi,



Binanın kuzeydoğusu Mimarlık bölümüne komşu olduğu için bu alan ‘ısı geçirimsiz’ olarak kabul
edildi,



Su basman döşemesinde ve kuzeybatı duvarında 12cm’lik opak ısı yalıtımlı duvar oluşturuldu,



Enerji simülasyonu programında yenilenebilir enerji kaynakları (enerji üreten elemanlar) olmadığı
için PV ve PV-T olan alanların yerine pencere doğramaları varmış gibi düşünüldü (PV ve PV-T lerin
enerji eldeleri hesaba katılmamıştır),



Pencere açıklıkları çift camlı ve elektrokromik cam olarak tanımlandı,



Aktivite olarak m2’ye düşen kişi sayısı 0,12 olarak kabul edildi. Doğal havalandırma olacağı
varsayılarak mekanik havalandırma kapatıldı ve enfiltrasyon 0,7 kabul edildi.



Isıtma sistemi olarak sıcak su radyatörleri ve doğalgaz sistemi seçildi,

3.3. Enerji Simülasyon Verileri ve Verilerin Yorumlanması
Modellenen renovasyon ekinin malzemeleri ile kalınlıkları belirlendikten ve sınır değerleri girildikten
sonra enerji simülasyon programında alınan çeşitli enerji değerlerinin aylık ortalamaları Tablo 1., Şekil
14. ve Şekil 15. de görülmektedir. Renovasyon ekinin bulunduğu taraftaki Mimarlık bölümüne ait
simülasyon verileri ise Tablo 1. ve Şekil 16. da yer almaktadır.
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Şekil 14. Renovasyon ekine ait ısı enerjisi grafikleri
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Şekil 15. Renovasyon ekine ait iç ve dış sıcaklık grafikleri
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Şekil 16. Renovasyon ekinin bulunduğu taraftaki Mimarlık bölümüne ait enerji simülasyon
grafiği
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Renovasyon Uygulanması durumunda
Mimarlık Bölümü Mevcut durumu
Mekan
Harcanan Mekan
Harcanan Dış
Güneş
İç Hava
Güneş
İç Hava
Isıtma
Isı
Isıtma
Isı
Hava
Enerjisi Sıcaklığı
Enerjisi Sıcaklığı
Enerjisi
Enerjisi
Enerjisi
Enerjisi
Sıcaklığı
(kWh)
(°C)
(kWh)
(°C)
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(°C)
Ocak
528,67 1712,04 16,57
813,34
11644,35 2795,18 13,82
17914,38 5,75
Şubat
787,94 1399,44 16,24
1212,21
13686,4 2250,26 14,25
21055,99 4,88
Mart
337
1903,64 16,95
518,46
8681,08 2606,58 14,07
13355,51 7,25
Nisan
39,16
2636,48 23,38
60,25
2156,89 3563,24 17,08
3318,29
12,21
Mayıs
3,61
3179,22 29,23
5,55
360,34
4353,68 20,62
554,37
16,77
Haziran 0
3264,6 33,7
0
0
4882,99 24,23
0
21,61
Temmuz 0
3417,99 36,26
0
0
5561,07 26,32
0
24,09
Ağustos 0
3111,49 34,57
0
0
4630,13 24,87
0
24,24
Eylül
0
2723,3 32,09
0
25,71
3883,66 23,28
39,56
20,81
Ekim
3,79
1948,43 25,2
5,83
437,51
2621,75 19,15
673,1
16,46
Kasım
121,56 1467,23 19,8
187,01
3521,1
2433,78 16,31
5417,08
11,39
Aralık
412,23 949,07 14,88
634,19
8358,02 1797,24 13,97
12858,49 7,87
Tablo 1. Renovasyon Eki ve Renovasyon ekinin bulunduğu taraftaki Mimarlık bölümüne ait enerji
simülasyon verileri (Güneş Enerjisi pencerelerden kazanım olarak hesaplanmıştır)
Elde edilen enerji simülasyon verileri değerlendirildiğinde;






Renovasyon ekinin ısıtma döneminde (1 Ekim 30 Nisan) çok az enerji ile ısıtılabildiği,
o

Ocak ayında güneşten kazanılan ısı enerjisinin kış ortalamasından fazla olduğu ve ısıtma
enerjisini azalttığı,

o

Mayıs-Eylül aylarında; Elektrokromik camların kullanılmasına rağmen güneşten kazanılan
enerji kazancının çok fazla olmasıc sonucunda iç hava sıcaklığının çok yükseldiği ve
gölgeleme elemanlarıyla ilave soğutma sistemi gerektirdiği,

Hafif malzeme ve hafif konstrüksiyon ögelerinin kullanılması, yapı kabuğunda faz kayması
sağlayamadığı için ısıl konfora harcanan enerjinin;
o

Nisan-Mayıs, Ekim-Kasım aylarında çok az olduğu,

o

Aralık-Mart aylarında ısıtma enerjisi olarak arttığı,

o

Mayıs-Eylül aylarında soğutma enerjisi olarak arttığı

Isıtma sistemi verimine göre; iç mekan ısıtmasında harcanan ısı enerjisinin arttığı,

sonuçları çıkmıştır. Bu sonuçlara göre de;


Karasal iklim bölgesinde ısıtma kadar soğutmanın da önemli olduğu;



Mayıs-Eylül aylarında ısıl konfora harcanacak enerjinin azaltılması için aktif- pasif tasarım
stratejileri olarak;
o

Gölgeleme elemanları kullanılması ve
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o

Temiz Hava menfezlerinin gerektiğinde ısıtma gerektiğinde soğutma amacıyla
kullanılması,

o

Temiz hava destek ünitesinin ısıtma-soğutma yüküne yardımcı olması,

o

Bu bölgede ısınan havanın kuzeye bakan diğer mekanlarda ısıtma sistemine destek olacak
şekilde aktarılması,

o

İlave soğutma sistemi konulması,

gerektiği görülmektedir. Yapılan enerji simülasyonuna ek olacak şekilde PV ve PV-T gibi aktif enerji
sistemlerinin kazanımları da enerji analizleri eklenmelidir. Böylece önerilecek iklimlendirme sistemleri
için gerçeğe daha yakın değerler ortaya çıkacaktır.
Mevcut durumun ve renovasyon ekinin enerji simülasyon sonuçları değerlendirildiğinde;


Elektrokromik camlar sayesinde mevcut durum kadar pencerelerden enerji kazancı olduğu,



Renovasyon ekinin ısıtma döneminde güneşten kazanılan enerji ile iç mekana ısıl destek sağladığı,



Renovasyon ekinin mekan ısıtma enerji performansının mevcut durumdan daha iyi olduğu,



İç ısıl konfor şartlarında renovasyon ekinde PV ve PV-T sistemlerini gölgelemeyecek şekilde
gölgeleme elemanlarının kullanılması gerektiği,

görülmektedir.

4. Sonuç
Sektörel bazda bakıldığında binalarda enerji tüketimi çok yüksek oranda olduğundan enerji etkinliği
ve enerji korunumu için ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘enerji etkinliği’ bilinci sağlanmalı ve devlet politikaları ile
teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
Mevcut binalar son zamanlarda yenilenen ve uygulamaya geçirilen ‘Isı Yalıtım’ ve ‘Binalarda Enerji
Performansı’ yönetmeliklerine uygun olmadıkları için bina sektöründeki enerji tüketiminde büyük bir
orana sahiptir. Bu anlamda enerji tüketiminin iyileştirilmesi amacıyla mevcut binalarda renovasyon
projeleri üzerine eğilmeli ve bu konuda; tasarım, malzeme ve disiplinler arası çalışma göz ardı
edilmemelidir.
Mevcut bina renovasyon projeleri yapılmadan önce kullanıcı isteklerine ilaveten; bina kullanım
fonksiyonu (ve buna bağlı konfor şartları), entegre edilecek aktif ve pasif sistemlerden uygun
olanların seçimi ve ekonomikliği ile geri dönüşümlü malzeme kullanımı da göz önünde
bulundurulmalıdır. Yönetmeliklerde sağlanması gereken (iklim bölgelerine göre değişiklik gösteren
optimum ısı yalıtım kalınlıkları gibi) optimum şartlar dikkate alınarak; benzer fonksiyona, kat
yüksekliğine, fiziksel çevre koşullarına ve konuma sahip bina bloklarına ait renovasyon projelerine
yönelik tasarım ve malzeme alternatifleri oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu alternatiflere göre de yol
haritaları çizilmelidir.
Sonuç olarak enerji etkinliği için; mevcut binaların iyileştirme projelerinde gerçeğe daha yakın
sonuçlar almak için enerji simülasyon programları kullanılmalıdır. Böylelikle yapı kabuğunu oluşturan
malzemeler ve kalınlıkları ile fiziksel özelliklerinin, coğrafi konum, yönlenme ve diğer dikkat edilmesi
gereken pasif tasarım kurallarına göre daha doğru enerji verileri elde edilebilir. Bu verilerin analiz ve
sentezlerine göre de yapı kabuğu tasarımında gereken iyileştirmeler ve düzeltmeler yapım öncesinde
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kararlaştırılarak hem “optimum enerji etkinliği” sağlayan alternatif sistemler ve gereklilikleri hem de
benzer bina fonksiyonlarına göre “ideal standart şartlar” belirlenir. Böylece yapılacak olan binalarda
tasarım ve uygulama aşamalarında standardizasyon sağlanarak; ekonomi, zaman ve iş gücü
kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır.
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1. Giriş
Dünyada artan enerji ihtiyacıyla birlikte fosil yakıtlardaki tükenme riski ve çevresel faktörlerin de
etkisi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş hızlanmıştır [1]. Yenilenebilir enerji kaynaklarından
en yaygın kullanılanlardan biri güneş enerjisidir. Bu enerjinin mevcut potansiyelinin kullanımı,
özellikle binaların enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında uygun özelliklere sahiptir. Yeni bina
tasarımlarında anılan yeşil binalar kavramı ile bu binaların enerji ihtiyaçlarını karşılamada bir elektrik
şebekesinden bağımsız veya şebekeden minimum oranda enerji kullanılması önem kazanmaktadır.
Elektrik enerjisinin elde edilmesinde kullanılan güneş panellerinin binalara uygulanmasındaki kolaylık,
yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin, binalarda elektrik enerjisi ihtiyacının
karşılanmasında öncelikli tercih edilmesini sağlamaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin en verimli şekilde
kullanılması, binanın daha çevreci ve şebekeye daha az bağımlı olması açısından önem arz
etmektedir. Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık %20’sinin aydınlatmada harcandığı
düşünüldüğünde, binalardaki elektrik enerjisi kullanımının toplam tüketimin önemli bir kısmının
aydınlatma amacı ile kullanıldığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır *2+. Günümüzde aydınlatma
uygulamalarında enerji verimliliği açısından floresan lambalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat
son zamanlarda floresan lambalara göre daha verimli olan LED (Light Emitting Diode) dediğimiz yarıiletken yapılı ışık yayan diyotlar aydınlatma sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. LED’lerin
aydınlatmada tercih edilebilir olmasının başında birim güç başına sağladıkları ışık akısı ile floresan
lambaların verdiği ışık akısının üzerine çıkmış olmasının rolü büyüktür *3+. Bu yüksek verimlilik,
LED’lerin aydınlatma sistemlerinde kullanılmasını hızla yaygınlaştırmıştır.
Bu çalışmada, yeşil bina uygulaması kapsamında bir okul binasının aydınlatma ihtiyacının fotovoltaik
paneller kullanılarak karşılanması durumu için sistem tasarımı yapılmış ve oluşturulan bu sistem için
ekonomik analiz yapılmıştır. Aydınlatma için LED’li armatürlerin kullanıldığı düşünülmüştür.
Aydınlatma sisteminin gün boyunca sürekliliğini sağlamak amacı ile fotovoltaik paneller tarafından
gündüz şarj edilen akü grubu da sisteme dahil edilmiştir ve gerekli akü kapasitesi hesaplanmıştır.
LED’li aydınlatma sistemlerinin DA ile beslenmesi ve güneş panellerinden elde edilen enerjinin de DA
olması ek bir çevirici sisteme ihtiyaç bırakmamıştır. Böylece çeviricideki kayıp ortadan kaldırılmış ve
daha ekonomik bir sistem oluşturulmuştur. Okul binasında kullanılan mevcut armatür sayısı
belirlenerek, binanın aydınlatma için kullandığı bir günlük enerji ihtiyacı hesaplanmıştır. Okulun
bulunduğu bölge için ışınım verisi elde edilmiştir. Bu veriler aracılığı ile gerekli toplam güneş panel
gücü bulunmuştur. Sistem tasarımından sonra, oluşturulan sistem bileşenlerinin maliyeti tespit
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edilerek toplam maliyet bulunmuştur. Daha sonra oluşturulan sistemin maliyetinin geri ödeme
zamanı, okul binasının aydınlatmasının şebekeden enerji alınarak yapılması durumuna göre
hesaplanmıştır.

2. Güneş Panelleri
Güneş pilleri (fotovoltaik piller) yüzeyine gelen ışığı absorbe edip elektrik enerjisine dönüştüren yarı
iletken malzemeden meydana gelmektedir. Buradaki elektrik üretimi kimyasal etkileşim ile
gerçekleşmektedir. Bu yarı iletken madde genel olarak Kristal Silisyum, Amorf Silisyum, Galyum
Arsenit, Kadmiyum Tellürid, Bakır İndiyum Diseleneid gibi yarı iletken malzemelerden üretilmektedir
[4+. Yarı iletken malzemelerin teknolojik olarak işlenmesiyle oluşturulmuş bir güneş pili kare veya
dikdörtgen şeklinde ve 1 mm’yi geçmeyecek kadar ince bir yapıdadır. Bu şekliyle oluşturulmuş bir
güneş piline, solar hücre (PV cell) adı verilmektedir.
Hücrelerin birleşmesiyle modül, modüllerin bir araya gelmesiyle de panel yapısı meydana
gelmektedir. Paneller de bir araya geldiğinde diziler oluşmaktadır. Bu yapıların oluşumuyla ilgili
gösterim Şekil 2.1’de verilmiştir.
Hücre

Modül

Panel

Şekil 2.1 Solar panel oluşumu
Güneş panellerinin uygulamalarda en çok kulanılan iki çeşidi mevcuttur. Bunlar, monokristal ve
polikristal paneller olarak adlandırılmaktadır. İkisinin de bileşimindeki ana element aynı olmasına
karşın, üretim aşamasında kristal yapılarındaki farklılık ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Monokristal
paneller polikristal panellere göre daha verimli çalışmalarına rağmen birim maliyetleri daha yüksektir.
Bu sebepten ötürü piyasada daha çok polikristal paneller ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda güneş
panelleri üzerine yapılan çalışmalar, mevcut panellerin verimliliği arttırmaya yönelmiştir. Bu
çalışmalar polikristal panellerin verimlilik yönünden monokristallere yetişmesine olanak
sağlayabilecektir. Bu çalışmada, okul binasının aydınlatmasında kullanacağımız güneş paneli
monokristal özellikte ve her bir modülün gücü 180 W değerinde olacaktır. Güneş panellerinin
monokristal tercih edilmesi maliyet açısından dezavantaj sağlasa da birim alandan alınacak enerjinin
daha fazla olması, güneş panellerinin kurulacağı alanı en etkin kullanma imkanı sağlamaktadır.
Böylelikle okulun çatısında konumlandırılacak güneş panelleri için sınırlı olan alanda gerekli enerji
sağlanılabilecektir. Kullanılan güneş paneline ait karakteristiksel özellikler Tablo 2.1’de verilmiştir.
Tablo 2.1 Kullanılacak solar panel karakteristik değerleri
Panel Tipi
Voc (V)
Isc (A)
Vmp(V)

Monokristal Panel (mc-Si)
29.7 V
8.39 A
22.99 V
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Imp(A)
Modül gücü (W)
Modüldeki hücre sayısı

7.83 A
180 W
48

3. LED İle Aydınlatma
Son yıllarda teknolojideki ilerleme ile LED dediğimiz ışık veren bir yapıda tasarlanmış diyotlar, iç ve dış
mekan aydınlatmalarında da kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle güç tüketiminde LED’li
aydınlatmanın sağladığı avantaj, LED’lerin aydınlatmada kullanımlarını hızla yaygın hale
getirmektedir. LED’in ilk keşfinden sonra, ilk kez ticari olarak kullanılmaya başlandığı 1962 yılından
günümüze yaşadığı bu gelişim sayesinde, LED mevcut aydınlatma sistemlerinde kullanılan akkor
flamanlı lambalar ve floresan lambaların yerine geçmeye başlamıştır *5].
Özellikle enerji verimliliği ve tasarrufunun günümüzde artan önemi düşük enerji tüketimine karşın
yüksek ışık sağlayan LED’li aydınlatmanın önemini daha da arttırmıştır. LED’li aydınlatma
sistemlerinde, LED’in karakteristiksel özelliklerinden kaynaklanan bir takım avantaj ve dezavantajlar
bulunmaktadır (Tablo 3.1).
Tablo 3.1 LED’in avantaj ve dezavantajları
LED’in Avantajları

LED’in Dezavantajları

Verimliliği diğer lambalara göre yüksektir.

Kurulum maliyeti yüksektir.

Boyut olarak çok küçüktürler.

Sıcaklığa bağımlılığı vardır.

Açma/kapama zaman gecikmesi yoktur.

Gerilim dalgalanmalarından etkilenir.

Açma/kapama döngüsüne uygundurlar.
Dimmerlenebilme özelliği vardır.
Uzun ömürlüdür.
Şoklara karşı dayanımı yüksektir.
Farklı renk ve efektlere uygulanabilirliği
kolaydır.

LED’ler tek başına düşük güçlerde çalışmaktadır. Bir LED yaklaşık 10 mA akım ve 1.5 V gerilimde ışık
yaymaya başlayabilir. Fakat teknolojik ilerlemeler ile daha yüksek güçlerde çalışan LED’ler de
üretilebilmektedir. LED’in yaydığı ışık, üzerinden geçen akımla doğru orantılı olarak değişmektedir.
LED’lerin yaklaşık olarak ömrü 100.000 saattir *6+. LED’in sembolik gösterimi ve polaritesi şekil 3.1’de
verilmiştir *7+.
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Şekil 3.1 LED’in gösterimi
LED’lerin aydınlatmada kullanımının en büyük avantajı diğer muadil aydınlatma ürünlerine göre ciddi
kazanım sağlayan enerji verimliliğidir. LED’ler son çalışmalara göre 140 lm/W değerlerinde ışık
üretebilir hale gelmiştir*5+. Bu da floresan lambaları dahi geçtiği anlamına gelmektedir. LED’lerin
enerji tüketimindeki bu üstünlükleri ve doğru akım ile besleniyor olmaları güneş panelleri ile
sağlanacak yeşil enerji ile doğrudan çalışabilmesine olanak sağlamaktadır.
Bu çalışmada yeşil bir bina olarak tasarlanan bir ilköğretim okulu binasının aydınlatmasının
şebekeden bağımsız olarak doğrudan güneş panelleri aracılığı ile üretilen enerji ile sağlanacağı
dikkate alınmıştır. Yapılacak uygulama için düşünülen LED Armatür 24 V-DA 15 W değerlerindedir.
Işık değeri olarak 15 W’lık bir modül yaklaşık 1000 Lümen üretmektedir. Kullanılacak tavan tipi LED
armatür örneği Şekil 3.2’de gösterilmiştir.

Şekil 3.2 Tavan tipi LED armatür örneği

4. Sistem Tasarımı
Yapılacak bir okulun yeşil bina konseptine uyumlu olması için, aydınlatma ihtiyacının yenilenebilir
enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi kullanılarak karşılanmasını sağlayacak bir sistem
düşünülmüştür. Bu sistem için güneş enerjisini elektriğe çevirecek güneş panelleri kullanılacaktır.
Aydınlatmanın sürekliliğinin sağlanılabilmesi için sistemde güneş panelleri ile birlikte bir akü grubu da
bulunacaktır. Akü grubu gün boyunca güneş panellerinden elde edilen enerji ile şarj edilebilecektir.
Öncelikle incelenen okuldaki toplam sınıf ve diğer aydınlatma alanlarının tespiti yapılmış ve iç mekan
aydınlatmaları için Tablo 4.1’de verilen DIN 5035 normu dikkate alınarak okul binası için gerekli
aydınlatma armatürü sayısı hesaplanmıştır*8].
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Tablo 4.1 Standart aydınlık düzeyleri

Standart Aydınlık Düzeyleri
Genel ofis alanları

500 lx

Sınıflar

500 lx

Kütüphaneler

500 lx

Laboratuarlar

500 lx

Merdilenler

100 lx

Koridorlar

100 lx

Proje olarak dikkate aldığımız okul binasında bulunan sınıflar, ofis odaları, koridorlar, merdivenler ve
diğer aydınlatma alanları dikkate alınarak aydınlık düzeylerini sağlayacak gerekli LED’li armatür sayısı
hesaplanmıştır. Aydınlık düzeyi hesaplamalarında DIALux programından faydanılmıştır. Kurulacak
güneş enerjisi sisteminde kullanılacak güneş paneli sayısının belirlenebilmesi için toplam armatür
sayısının bilinmesi yeterli olduğundan ayrıntılı hesaplamalar burada verilmemiştir.
Okul binamız iki kat üzerine kurulu bir ilköğretim binası olup içeriğindeki alanlar için toplam
kullanılacak armatür sayısı 150 olarak tespit edilmiştir. Sistem için kullanılması düşünülen LED
amatürün gücü 15 W’tır. Armatürler için çalışma süresi ortalama olarak günlük 10 saat alınmıştır.
Buna göre günlük olarak okulun aydınlatma ihtiyacı için gerekli güç yaklaşık 2.25 kW, gerekli enerji ise
15x150x10=22.5 kWh olmaktadır. Bu enerji ihtiyacını sağlayabilecek güneş enerji sistemi ve akü
hibrid yapısının boyutlandırılması okulun bulunduğu bölgedeki atmosferik şartlar dikkate alınarak
yapılmıştır. Okulun bulunduğu Konya ilindeki coğrafi konumunun güneş ışınım/Watt değerleri Şekil
4.1’de verilmiştir*9+.
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Şekil 4.1 Okulun bulunduğu konumun güneşlenme değerleri
Tasarlanacak güneş enerji sistemi en kötü ışınım durumunda dahi aydınlatma ihtiyacını karşılamak
zorundadır. Okulun bulunduğu coğrafi konumundaki güneşlenme değerlerine bakıldığında Aralık
ayında ışınım süresi en düşük olmaktadır. Bu durumda mevcut sistem Aralık ayındaki en düşük güneş
ışınım süresinin bulunduğu şartlarda bile okulun aydınlatma gereksinimini karşılayacak şekilde
oluşturulmuştur.
Panellerin 1000 W/m2 ışınım altında üretebileceği maksimum değer 180 W’tır. Bu ışınım değeri en
ideal durumda panele düşen ışınımdır. Yapılan boyutlandırma hesaplamaları ise, daha doğru bir
sonuç için, bu en ideal şartlarda panelin ürettiği gücün %75 alınarak yapılmıştır*10+. Buna göre
kullanacağımız 180 W’lık monokristal panellerden 50 adet kullanılması durumunda okulun günlük
ihtiyacı olan 22.5 kWh’lik enerji en kötü durumda bile sağlanmaktadır. Sistemin güneş panellerinin
yetersiz veya üretim yapamadığı zamanlarda oluşacak enerji talebini, kullanılacak akü grubu
sağlayacaktır. Güneş ışınımının en kısa (3.5 saatlik güneşlenme süresi) olduğu zaman da bile okulun
aydınlatma enerjisi ihtiyacını sağlayabilecek akü kapasitesi 15 kWh olarak bulunmuştur.
Bu enerji miktarı için 12 V ve 100 Ah’lik akülerden yaklaşık 14 adet gereklidir. Sistemin toplam ömrü
boyunca akülerin bir kere yenileneceği dikkate alınarak toplamda 14x2=28 adet akü kullanımı
öngörülmüştür. İncelenen güneş enerjili aydınlatma sistemi şematik olarak Şekil 4.2’de verilmiştir.
Solar Paneller

Akü Grubu

Kontrol Sistemi

Şekil 4.2 Güneş enerjili okul aydınlatma sisteminin şematik gösterimi
Oluşturulan bu sistemde, LED’lerin ihtiyaç duyduğu DA enerji güneş panellerinden direkt olarak
alınmaktadır. Böylece DA-AA dönüşümü yapan inverter devresine gerek kalmamıştır. Burada sadece
güneş panellerinden çıkan gerilimi kontol eden ve panellerde üretilen enerji durumuna göre akülerin
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şarj edilmesi ve gerektiğinde devreye girmesini sağlayacak bir şarj kontrolör cihazı kullanılmaktadır.
Bu sistem için gerekli malzemeler ve yaklaşık maliyetleri Tablo 4.2’de verilmiştir.
Tablo 4.2 Güneş enerjisi beslemeli aydınlatma sistemi yaklaşık maliyeti
Güneş Enerji Beslemeli Aydınlatma Sistemi Bileşenleri ve Maliyeti
Ürün Adı

Adet

Birim maliyeti

Toplam maliyeti

Güneş paneli

50

1000 TL

50000 TL

Akü

14x2

300 TL

8400 TL

Şarj kontrolör

1

3500 TL

3500 TL

Montaj ve bakım

1

5000 TL

5000 TL

Genel Maliyet

66900 TL

Kurulacak sistemin yaklaşık toplam maliyeti 66900 TL olarak bulunmuştur. Maliyete LED’li armatürler
dahil edilmemiştir. Çünkü aydınlatma şebekeden de beslendiğinde aynı armatürlerin kullanılacağı
öngörülmüştür. Buna göre yapılacak sistemin kendini armorti etme süresine bakmak için aynı
aydınlatma sisteminin şebekeden beslenmesi durumunda oluşacak maliyet hesaplanmıştır. Günlük
hesaplanan aydınlatma için gerekli elektrik enerjisi 22.5 kWh olarak bulunmuştur. Bir ay için bu enerji
değeri 675 kWh olacaktır. Bu durumda aylık elektrik fatura değeri yaklaşık olarak 220 TL olarak
hesaplanmıştır. Fatura değerinin her yıl %5 arttığı da dikkate alındığında sistemin ilk yatırım maliyetini
yaklaşık olarak 17 yıl sonra amorti edeceği hesaplanmıştır. Ayrıca LED’li aydınlatma armatürlerinin DA
ile beslenmesi gerektiği için şebekeden gelen AA (Alternatif akım) enerjisinin bir çevirici tarafından
dönüştürülmesi veya her bir armatürde şebeke enerjisiyle beslenebilmesi için gerekli dönüştürücü
kısmın bulunmasının maliyeti de dikkate alındığında bu amortisman süresinin daha da kısalacağı
söylenebilir.
Mevcut fosil yakıtlara bağımlı elektrik şebekesindeki birim enerji kullanım maliyetinin ilerleyen
yıllarda oluşması öngörülen kaynak sıkıntısıyla birlikte, kabul edilen minimum artış olarak aldığımız
%5’lik değerin çok daha üzerinde gerçekleşmesi de muhtemeldir. Buradan da amortisman süresinin
daha da kısalabileceği sonucu çıkarılabilir.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada bir ilköğretim okulu binasının yeşil bina konseptine uygun olarak aydınlatma ihtiyacının
daha verimli olan LED’li aydınlatma ürünlerinin kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından
güneş enerjisi ile beslenmesi durumunda gerekli sistem tasarımı ve boyutlandırılması incelenmiştir.
Güneş panellerinden elde edilen enerjinin DA olması ve kullanılan LED’li aydınlatma sisteminin de DA
bir enerji kaynağı ile beslenebilmesi sayesinde DA-AA dönüşümünü yapan inverter devresinin
kullanılmasına gerek kalmamıştır. Böylece AA beslemeli bir aydınlatma sistemine göre hem daha ucuz
hem de daha verimli bir sistem ortaya konmuştur. Oluşturulan sistem ile okulun aydınlatma
ihtiyacının en kötü durumda dahi kesintisiz sağlanacağı göz önüne alınarak gerekli güneş paneli sayısı
ve akü grubu kapasitesi hesaplanmıştır. Düşünülen sistem için gerekli yatırım maliyeti yaklaşık olarak
66900 TL bulunmuştur. Okulun aydınlatma enerjisi ihtiyacının şebekeden sağlanması durumunda
ortaya çıkan maliyet göz önüne alındığında önerilen sistemin kendisini yaklaşık olarak 17 yılda amorti
edeceği gösterilmiştir.
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Sistem ömrünün 25 yıl olduğu kabul edilirse sistemin kara geçeceği söylenebilir. Ayrıca okulun
aydınlatma ihtiyacını şebekeden bağımsız olarak karşılaması sayesinde, şebekede üretilen 1kWh’lik
enerji için doğaya 0.61 kg CO2 salındığı düşünüldüğünde, bu sistem ile yıllık olarak yaklaşık 5100 kg
CO2 salınımının da önüne geçilmiş olunmaktadır*6+. Önerilen sistemin Türkiye’deki mevcut okulların
%10’una uygulanması durumunda bile büyük miktarlarda CO2 salınımı engellenebilecek ve çevrenin
korunmasına çok büyük bir katkı sağlanacaktır. Ayrıca kazanılan CO2 salınım miktarı, uluslararası CO2
pazarında ekonomik olarak Türkiye’ye katkı sağlayacaktır.
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Çalışma Mekanlarında Gün Işığı Kullanımının
Mimarlık Kapsamında Değerlendirilmesi

Sürdürülebilir

Leyla Y. Tokman, Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elif Tatar, Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Sürdürülebilir mimarlık, her biri ayrı bir uzmanlık alanı oluşturan stratejilere sahiptir. Gün ışığı
kullanımı, farklı açılımları olan diğer stratejilerle bağlantılı olarak, sürdürülebilir tasarıma katkısı ile
dikkat çekmektedir. Mekanlarda gün ışığı tasarımı diğer sürdürülebilir mimarlık kriterleriyle entegre
edilerek kullanıldığında, gelecek kaygısı duyan, daha sağlıklı ortamlar oluşmaktadır. Özellikle
günümüzde farklı çalışma ortamlarında bulunan insanlar için, gün ışığı kullanımı önem taşımaktadır.
Çalışma ortamları, okullar, ofisler, kütüphaneler, v.b. gibi farklı nitelikte olabilmektedir. Mimari
tasarımda gün ışığı kullanımını içeren temel kurallar, bu çalışma ortamlarından her birinin sahip
olduğu işleve ve konuma göre şekillenmektedir. Çalışma kapsamında yer alan örnek projede,
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü güneybatı cephesindeki atelyeler için, alternatif gün
ışığı projesi önerilmektedir. Öneri A4 ve temel tasarım atelyelerinin bloğunu kapsamaktadır. Gün ışığı
kullanımını arttıran, atelyedeki çalışma motivasyonunu olumlu yönde etkileyen, diğer sürdürülebilirlik
kriterleri ile entegre edilmiş bir alternatif proje önermek ve mimarlık bloğuna fakülte içinde yer alan
diğer mühendislik bloklarından farklı bir kimlik kazandırmak hedeflenmektedir.

1. Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilir Mimarlık Kavramları ve Gün Işığı Tasarımı
Sahip olunan olumlu çevre koşullarının ve kaynakların gelecek nesillere doğaya zarar vermeden ve
doğal dengeleri bozmadan ulaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması çağımızda farklı açılardan ele
alınan güncel araştırma konularından birisidir. Sassi’ye (2006) göre sürdürülebilirlik, uzun vadede
sağlıklı - dengeli çevreyi kaybetmeyerek ve sosyal - ekonomik sürdürülebilir gelişmeyi destekleyerek;
yaşam kalitesi ve insan eşitliğinin eksikliği ve çevresel düşüş problemlerini adres göstermeyi
hedeflemektedir. Sassi’nin belirttiği ana hedef kapsamında farklı boyutlarda ele alınabilen kavram her
alanda yeniden şekillenmektedir. Alt hedefler ve yeni uzmanlık alanları oluşturmaktadır.
Sürdürülebilirlik mimarlık alanında da yeni açılımlarıyla gündeme gelmektedir. Sürdürülebilir
mimarlık, sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel bağlamlarda yere uyarlanmış, gelecek nesillere
ulaşacak sonuçları düşünen binalar üretmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede öncelikle binalarda
kullanılan enerji ( yapım, kullanım ve yıkım aşamasında harcanan bütün enerji miktarı) minimize
edilmelidir, pasif tasarım stratejileri kullanılmalı, HVAC ve yapay aydınlatma gibi fazla enerji tüketen
sistemlerin kullanımı azaltılmalı, yapı içinde bulunduğu bölgenin yerel iklimsel bağlamına uygun
tasarlanmalıdır *2+.
Sassi (2006) “Strategies for Sustainable Architecture” kitabında sürdürülebilir tasarımı altı ana tema
altında anlatmıştır:




Arsa ve ekoloji,
Toplum,
Sağlık,
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Malzeme,
Enerji,
Su.

Her temayı sürdürülebilirlik bağlamında ele almış ve her tema için gerekli stratejileri örneklerle
maddelemiştir. Bu noktada herhangi bir stratejinin birkaç temada yer alabildiği iç içe geçmiş bir
durum olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında örnek araştırma konusu olarak seçilen gün ışığı
tasarımının bu temalarda yer alan stratejilerle doğrudan veya dolaylı olarak örtüştüğü görülmektedir.
Gün ışığı kullanımı, mimari tasarım sürecinde ele alınması gereken ve sonrasında sağladığı yararlarla
dikkat çeken önemli bir tasarım kriteridir. “Gün ışığı tasarımının hedefleri çeşitli perspektiflerden
tanımlanabilmektedir. Bunlar; ekolojik kaygılar (enerji, doğal kaynakların tüketimi, ve çevresel
etkiler), hizmet ve aktiviteler (nitel ve nicel aydınlatma gereklilikleri), sistem entegrasyonu
(aydınlatma, ısıtma ve soğutma yükleri), insan deneyimi (görsel konfor, sağlık, iyilik, yönlendirme ve
yönelim, çevresel bağlantılar, v.b. ), estetik kaygılar (mekan, form, strüktür ve malzemelerin
eklemlenmesi, hiyerarşi ve sıra) ve diğer faktörlerdir” *3+. Gün ışığı kullanımının birincil hedefi projeye
göre değişse de, sürdürülebilir mimarlık bağlamında sağladığı yararlar değişmemektedir. Mekan
verileri dikkate alınarak doğru tasarlanmış gün ışığı; enerji korunumu sağlaması, sağlık için gerekli
olması ve pasif tasarımda dikkat edilen temel kriterlerden olması ile sürdürülebilir mimarlık
bağlamında önem taşımaktadır.
Gün ışığı tasarımı sürdürülebilir mimarlık kriterleriyle entegre edildiğinde daha sağlıklı ortamlar
yaratılmaktadır: gün ışığı kullanımı, yapay aydınlatma kullanımını ve elektrik enerjisi tüketimini
azaltmaktadır; mimari tasarım sürecinde gün ışığı kullanımı, pasif tasarımın estetik ve ekolojik
potansiyelini önemsemek için bir yoldur; uygun ısıl kütleler pasif ısıtma için, uygun yerlere konulmuş
ve boyutlandırılmış giriş ve çıkışlar pasif soğutma için gereklidir; su ve atık sistemi gün ışığı tasarımı
yapılan binalarda uygulanabilmektedir; binanın çeşitli bölümlerinde kullanılan fotovoltaikler, gün ışığı,
mimari tasarım ve elektrik enerjisi üretimini birleştirmektedir; bitki yetiştirme, sürdürülebilirlik
bağlamında gün ışığı tasarımıyla entegre edilebilmektedir _ kış bahçeleri, sera ve cam evler gün ışığı
tasarımıyla bitki yetiştirmenin birlikte düşünülebildiği mekanlardır *3+.
Gün ışığı kullanımının tasarım sürecine dahil edilmesi ve doğru tasarım kararlarıyla kurgulanması
gerekmektedir. Pencere seçimi ve mekan içindeki kurgusu gün ışığı tasarımı açısından önem
taşımaktadır. Pencerenin yapılmış olduğu malzeme, sırlama kullanılıp kullanılmadığı, yalıtımlı olup
olmadığı ve benzeri faktörler gün ışığı kalitesini ve etkisini belirleyen etmenlerdir. Pencere türü
kullanılan gölgeleme elemanlarıyla bütün olarak düşünülmelidir *4+. Pencere yüksekliği ile bina
derinliği arasındaki oran optimum aydınlatma sağlamak için önemlidir. Minimum parıltı, uygun ışık
dağılımı ve gün ışığının mekan içine optimumda alınabilmesi için 2,5H kuralına göre oda derinliği
pencere yüksekliğinin 2,5 katından fazla olmamalıdır *5+. Binalarda gün ışığı kullanımının daha etkin
hale getirilmesini sağlayan temel kuralların yanında binaya ait dikkat edilmesi gereken nitelikler
vardır. Binanın fonksiyonu, yönelimi, güneş alış açısı, pencerelerin konumu bu niteliklere örnek
oluşturabilecek önemli faktörlerdendir. Gün ışığı tasarımında belirlenen temel kurallar, bu niteliklerle
bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
Pencerenin yüksekliğinin yanında, yatayda ve düşeyde doğru noktalara konumlandırılmış olması da
önemlidir. Bir binada iyi yerleştirilmiş pencereler, aydınlatma ve ısıtma gereksinimlerini etkin bir
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şekilde düşürürken, zayıf bir tasarımla organize edilmiş pencereler binada belirsiz bir şekilde ısı kaybı
ya da kazancına yol açabilmektedirler. Yapay aydınlatma oranını düşürmek ve gün ışığının iç mekanın
derinliklerine girebilmesini sağlamak için, pencere yüksekliği ve duvar ilişkisi önem taşımaktadır*6+.
Gün ışığının tasarımda doğru kullanımı, mekânsal olarak da farklılık göstermektedir. Farklı mekanlar
ve farklı işlevlere göre gün ışığı kullanımı şekillenebilmektedir. Makalede ele alınacak çalışma
mekanları sürdürülebilir mimarlık kapsamında irdelenecektir.

2. Çalışma Mekanlarında Gün Işığı Kullanımı Ve Sürdürülebilir Mimarlık
Çalışma mekanı tasarım sürecinde gün ışığı kullanımı dikkat edilmesi gereken en önemli faktördür. Bu
mekanlarda gün ışığının optimum düzeyde kullanılması ve doğru tasarlanması sonucunda
kullanıcıların çalışma motivasyonu; iç mekanda hava kalitesi, görsel ve ısıl konfor oranı artmakta,
sağlıklı mekanlar elde edilmektedir.
Wu ve Ng’ye (2003) göre, Stewart (1981) gün ışığı ve pencere düzenleri üzerine İngiltere’de 350
okulda araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük bir bölümünün gün ışığından
daha çok faydalanabilmek için pencere kenarında oturmayı ve çalışmayı istediklerini tespit etmiştir.
Bakış açısı, görsellik ve ısıl konfor bağlamında pencere kenarı öğrencilerin favori mekanı olmaktadır.
İnnovative Design firması tarafından tasarlanan Kuzey Carolina’daki gün ışığı okullarında, çok
kullanılan sınıfların, spor salonu ve kafeterya gibi ortak mekanların gün ışığı alması sağlanmıştır.
Tasarımda, dışarı bakışı sağlayan küçük pencereler, güneye bakan güneş yönlendirme sistemleri ve bu
sistemlerin güneşten koruma panelleri ile gün ışığı sensörleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu;
çocukların okula gelme sürelerinin arttığı, dişlerdeki karies miktarının azaldığı, kütüphanede ses
seviyesinin azaldığı, çocukların daha neşeli olduğu ve daha hızlı büyüdükleri gözlenmiştir *8+.
Wu ve Ng (2003) geleceğin okullarında gün ışığı tasarımını belirleyecek üç faktör olduğunu
vurgulamaktadır
 Bilişim teknolojileri: Okullarda kullanılacak bilişim teknolojilerine göre gün ışığı ihtiyacı farklı
boyutlara taşınabilecektir,
 Okul kullanım saatleri: gelecekte değişmesi olası kullanım saatleri sonucunda farklı gün ışığı
stratejileri belirlenecektir. Başta doğal ışık tercih edilmek üzere yapay ışıkla entegre bir
kullanım söz konusu olacaktır,
 Enerji korunumu ve çevresel kaygılar: Çevresel faktörler dikkate alındığında gelecekte gün
ışığı kullanımı tasarım sürecinde dikkat edilmesi gereken bir numaralı kriter olacaktır.
Bu kapsamda, belirlenen kriterler günümüzde pek çok çalışma mekanını bir birinden farklılaştıran,
tasarım bağlamında özgünleştiren ve yeni açılımlara yönlendiren faktörlerdir. Aşağıda AIA (American
Institute of Architects) tarafından son beş yıl içinde belirlenen ilk 10 yeşil proje içine girmiş örnekler
analiz edilecektir. Bu örnekler, kütüphane, ofis ve eğitim yapısı olmak üzere üç farklı çalışma
mekanını içermektedir. Analizler sırasında yapılardaki gün ışığı tasarım stratejileri ve bunlarla birlikte
kullanılan sürdürülebilir çözümler ele alınacaktır.
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Şekil1.Heifer International Headquarters Ofis Binası, 2006 *9+.
Polk Stanley Rowland Curzon Porter Achitects tarafından tasarlanan, Heifer International
Headquarters Ofis Bina’sında, açık ofisler nehir manzarasından ve kuzey ışığından yaralanacak şekilde
doğu-batı yönünde konumlanmaktadır. Böylece, görsel konforu arttırmanın yanında, çalışma
mekanları için önemli olan kuzey ışığından maksimum yararlanma sağlanmaktadır. Işık rafları, dikey
kanatlar ve derin saçaklar gün ışığının yayılımını arttırırken, parıltıyı minimuma düşürmektedir.
AIA/COTE 2007 ilk on yeşil proje arasında yer alan tasarımda gün ışığına entegre edilen sürdürülebilir
çözümler;
 C&D atık yönetimi
 Geri dönüştürülebilir, düşük emisyonlu ve yerel malzeme kullanımı,
 Yağmur suyu yönetimi,
 Termal konfordur [9].
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Şekil2. Greensburg Schools/Kiowa County Schools, Eğitim Binasi, 2011 *9+.
BNIM tarafından tasarlanan Greensburg Schools/Kiowa County Schools Eğitim Bina’sında tasarım
felsefesi olarak, gün ışığı kullanımının optimizasyonu, havalandırma ve iç mekan hava kalitesiyle
birlikte öğrencilerin akademik performansının, kullanıcıların sağlık ve konforunun arttırılması
hedeflenmiştir. Sınıfların güney cephesinde ışığın iç mekana yayılımını arttırmak için ışık rafları
kullanılmıştır. Gün ışığı kullanımını arttırmak için geniş dış pencereler ve yüksek tavanlar
kullanılmıştır. Kullanıcılara bulundukları alanda ışık kontrol imkanı sağlanmaktadır. AIA/COTE 2011 ilk
on yeşil proje arasında yer alan tasarımda gün ışığına entegre edilen sürdürülebilir çözümler;
 Sürdürülebilirlik performansı ölçümü ve doğrulama,
 Doğal Havalandırma,
 Enerji etkin armatür ve cihazlar
 Yağmur suyu yönetimi,
 C&D atık yönetimi,
 Yerel ve düşük emisyonlu, geri dönüşümlü malzeme kullanımı,
 Yerel bitki yetiştiriciliğidir *9+.
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Şekil3.Cesar Chavez Kütüphanesi, 2007 [9].
Line and Space tarafından tasarlanan Cesar Chavez Kütüphane’sinde bütün mekanlar gün ışığından
maksimum faydalanabilmektedirler. Gün ışığı mekanlarda %75 oranında kullanılmaktadır. Kütüphane
ve okuma bölümünün bulunduğu lineer form kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmıştır.
Okuma bölümü kuzey yönüne konumlandırılırken, kütüphane bölümü güneye konumlandırılmıştır.
Gün ışığının iç mekana yayılımını arttırmak için güney cephede ışık rafları kullanılmıştır. İç mekana
giren ışığı optimize edebilmek için güney cephedeki pencereler içeriye konumlandırılmıştır. AIA/COTE
2008 ilk on yeşil proje arasında yer alan tasarımda gün ışığına entegre edilen sürdürülebilir çözümler;
 Sürdürülebilirlik performansı ölçümü ve doğrulama,
 Yağmur suyu yönetimi,
 C&D atık yönetimi,
 Yerel bitki yetiştiriciliği.
 Geri dönüştürülebilir malzeme,
 Termal konfordur [9].
Çalışma mekanlarını birbirinden ayıran ve gün ışığı tasarımında özgün stratejiler gerektiren nitelikler
vardır. Bir kütüphanede kullanım saatleri, çalışma ortamı ve kullanılan bilişim teknolojileri; bir ofiste
veya okulda bulunanlardan çok farklı olabilmektedir. Çalışma mekanları belirtilen kriterlere göre
farklılaşsa da sürdürülebilir çözümler üretme ve optimum gün ışığı kullanımında ortak noktada
buluşmaktadırlar. Üretilen çözümler ve kullanımlar farklı olabilmektedir, fakat ana hedef aynıdır. Gün
ışığı tasarımına sürdürülebilir çözümlerin entegre edilmesi önemlidir. Bu kapsamda, alan çalışması
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olarak, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü atelyeleri gün ışığı kullanımı açısından
değerlendirilecektir.

3. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Atelyelerinin Gün Işığı Kullanımı
Açısından Değerlendirilmesi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü, güneybatı – kuzeydoğu doğrultusunda konumlanan
Mühendislik Mimarlık Fakültesi içinde yer almaktadır. Fakültedeki bölümler ortadan geçen bir aksla
ikiye ayrılmaktadır. Farklı işlevlere sahip bölümlerin aynı nitelikte ve aynı yönelimle tasarlanmış
olması mekânsal organizasyon problemleri doğurmaktadır. Yanlış yönelim ve mekânsal organizasyona
örnek olarak fakültenin ortasından geçen aksın bir tarafında kalan Endüstri Mühendisliği Bölümü ve
Mimarlık Bölümüne ait bilgisayar Laboratuvarları, Mimarlık Bölüm Kütüphanesi güney batı
cephesinde yer alan mekanlar arasındadır, aksın diğer tarafındaki bölümlerin güneybatı cephesi
tamamen öğretim elemanı odalarıyla kurgulanmıştır. Bu durum iç mekan konforunu olumsuz yönde
etkilemekte, zaman zaman aşırı ısınma – parlama gibi sorunlara sebep olmaktadır. Yönelimlerin yanlış
olmasının yanında cephe çözümleri özelleşmemekte ve mekan içine alınan gün ışığı kontrol
edilememektedir. Çalışma kapsamında, Mimarlık Bölümü güneybatı cephesinde temel tasarım
atelyesinin bulunduğu blok için alternatif proje önerilmiştir.

Şekil4.Mimarlık Bölümü, gün ışığı analizi çalışma alanı
Proje alanında elde edilen veriler ve literatür taraması sonucunda temel tasarım atelyesinin
bulunduğu blok için ilk başta mevcut durum gün ışığı kullanım analizi yapılmıştır. Bu analiz gün ışığı
tasarımı için belirlenmiş maddelerin araştırılması kapsamında ele alınmıştır. Yapılan tespitler
sonucunda alternatif proje önerilmiş ve projenin gün ışığı tasarımına katkısı karşılaştırılmıştır.
Tablo1. de bu karşılaştırma görülmektedir.
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Gün ışığına entegre
edilebilen
sürdürülebilir
çözümler
-

-

Yağmur suyu kullanımı,
Doğal aydınlatma,
Pasif ısıtma –soğutma ,
Fotovoltaik modüller,
Kış bahçesi ve bitki
yetiştiriciliği kullanılmıştır.

Görsel konfor

Yalıtımsız tek
cam
kullanılmıştır.
Fotokromik cam ve
termokromik cam
kullanılmıştır.

Alternatif proje gün ışığı
analizi

-

Dış mekanla olan ilişki
arttırılmış, iç mekandaki
doğal ışık oranı
arttırılmıştır.

Cam türü

Lineerdir.
Lineerdir.

Gün ışığı kalitesini
arttırıcı donatı
elemanları

Bina formu

1460cm
1460cm

Mevcut durum gün ışığı
analizi

Hareketli güneş kırıcılar,
Parıltıyı önleyici yarı
saydam fotovoltaikle,r
çatı penceresi kullanımıştır.

İç mekan derinliği

320cm
320cm

KARŞILAŞTIRMALI GÜN
IŞIĞI ANALİZİ

İç mekan yüksekliği

Tablo1.Proje alanı mevcut durum ve alternatif proje karşılaştırmalı gün ışığı analizi

Her iki projenin de iç mekan yüksekliği ve iç mekan derinliği aynı olmasına rağmen alternatif projede
gün ışığının iç mekana girişini engelleyen koridorlar ortadan kaldırılarak 2,5H kuralına uygun hale
getirilmiştir. Alternatif projede, güneybatı cephesinde oluşturulan eğimli kış bahçesi ve kuzeydoğu
cephesindeki saydamlık sayesinde gün ışığı mekanın derinliklerine kadar ulaşabilmektedir. Lineer
bloğun her iki cephesinde de aşırı ısınma ve aşırı soğumayı engellemek için termokromik cam
kullanılmıştır. Kış bahçesinin devamında oluşturulan üçüncü kattaki alternatif atelyelerde gün içinde
oluşabilecek aşırı parıltı ve rahatsız edici güneş ışınlarına karşı fotokromik cam kullanılmıştır. Gün
ışığı kalitesini arttırıcı donatı elemanı olarak hareketli güneş kırıcılar, parıltıyı önleyici yarı saydam
fotovoltaikler, çatı penceresi kullanılmıştır. Dış mekanla olan ilişki ve iç mekandaki doğal ışık oranı
yükseltilerek görsel konfor arttırılmıştır. Gün ışığına entegre edilen sürdürülebilir çözümler olarak,
yağmur suyu kullanımı, doğal aydınlatma, pasif ısıtma –soğutma, fotovoltaik modüller, kış bahçesi
ve bitki yetiştiriciliği kullanılmıştır.
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Alternatif Proje Önerisi

Mevcut Durum

Şekil5.Mimarlık Bölümü, alternatif proje önerisi ve mevcut durum, kesit – perspektif

4.Sonuç
Gün ışığı tasarımı, mimari tasarım sürecinin ilk eskizleri ile ele alınması gereken önemli bir kriterdir.
Güncel yaklaşımlardan biri olan sürdürülebilir mimarlıkla ilişkisi ve bu kapsamda sağladığı getirilerle
dikkat çekmektedir. Başta enerji korunumu, sağlık, pasif tasarım ve benzeri sürdürülebilirlik
stratejileriyle etkileşim içindedir. Çalışma kapsamında incelenen çalışma mekanları gün ışığı tasarımı
için diğer mekanlara göre daha önemli bir yere sahiptir. Bu mekanlarda bulunan insanların
motivasyonu, ortamın iyi aydınlatılması, görsel konfor ve sağlıklı olma durumunun yüksek olmasıyla
doğrudan ilişkilidir. Bu faktörlerin hepsi doğru gün ışığı tasarımıyla sağlanmaktadır. Alan çalışması
olarak belirlenen proje kapsamında gün ışığı tasarımının mimari tasarım sürecinin ilk aşamalarında
yapılması gerektiği görülmektedir. Mevcut binalara iyileştirme yapılması durumunda diğer
sürdürülebilir mimarlık çözümleriyle entegre bir proje daha verimli sonuçlar doğurmaktadır.
Gelecekte mimari tasarım sürecinin zorunlu kriterlerinden olması beklenen sürdürülebilirlik dahilinde
gün ışığı tasarımı en önemli stratejilerden birisi olacaktır. İnsanların farklı ortamlarda zamanlarının
çoğunu geçirdikleri çalışma ortamlarında, yapay aydınlatma oranı minimumda tutulacak, karanlık
ortamlarda ve gece boyunca, gündüz elde edilen gün ışığını kullanan sürdürülebilir yapay aydınlatma
sistemleri kullanılacaktır.
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1.Giriş
Mekan ve toplum birbiriyle yakından ilgilidir. Mekanı sosyal içeriği olmaksızın düşünmek ne kadar zor
ise, aynı şekilde toplumu da mekansal içeriği olmaksızın düşünmek mümkün değildir. Bu ilişki en iyi
şekilde, insanların ve toplumların yaşadığı mekanların nasıl oluştuğu, zaman içinde var olan
mekanların geçirdikleri değişiklikler ve mekansal değişim ve toplumsal değişimin birbirlerini sürekli
olarak etkiledikleri iki yönlü ve kesintisiz bir süreç olarak tanımlanabilir. Dear ve Wolch’a (1989) göre
sosyal ilişkiler; mekan aracılığıyla meydana gelir, mekan ile kısıtlanır ve mekan ile kurulmaktadır [1].
Bunlara bağlı olarak, kent tasarımcıları, inşa edilmiş olan bu ortamı biçimlendirerek insan etkinlikleri
ile sosyal yaşam kalıplarını etkilemektedir. Jan Gehl (1996), tasarım unsurunun davranışları nasıl
etkilediğini anlama konusunda olası bir yaklaşım benimsemektedir [2]. Tasarım yoluyla ve belirli
sınırlar çerçevesinde – bölgesel, iklimsel, toplumsal – halka açık alanların kaç kişi tarafından
kullanıldığının, birey faaliyetlerinin ne kadar süreyle devam ettiğinin ve hangi faaliyet türlerinin
geliştirilebileceğinin etkilenmesinin mümkün olduğunu ileri sürmektedir. Halka açık alanlarda
gerçekleştirilen “son derece basitleştirilmiş” açık hava faaliyetleri üç kategoriye ayrılabilir:


Gerekli aktiviteler, aşağı yukarı zorunlu aktivitelerdir (örn. Okula veya işe gitmek, alışveriş
yapmak, otobüs beklemek gibi). Bu aktiviteleri yapanların başka seçeneği olmadığından,
eylem, fiziksel düzenden çok az etkilenir.



İsteğe bağlı aktiviteler, yer ve zaman müsaade ettiği, hava koşulları ve ortam elverişli
olduğu takdirde isteğe bağlı olarak gerçekleştirilir (örn. Temiz hava almak için yürüyüşe
çıkmak, bir sokak cafesinde durup bir kahve içmek, insanları izlemek gibi).



Sosyal aktiviteler, ortamda başka insanların da bulunmasına bağlıdır (örn. Selamlaşmalar
ve sohbetler, toplumsal aktiviteler, diğer insanları yalnızca görmek ve duymak gibi pasif
temaslar). Bu tip aktiviteler, insanların aynı zamanda aynı yerde bulunmaları ve hareket
etmeleri sonucu kendiliğinden meydana gelir. Gerekli ve isteğe bağlı olan aktivitelerin
daha iyi çevresel koşullar altında gerçekleştirilmesi sağlandığı takdirde sosyal aktivitenin
de güçleneceği ifade edilmektedir.

Gehl’in görüşlerinin en önemli noktası, düşük kalitede olan kamusal alanlarda yalnızca çok gerekli
olan aktivitelerin görüldüğüdür. Daha yüksek kalitede olan kamusal alanlarda ise, gerekli aktiviteler
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belli bir kalitede tekrarlanır. insanlar bu tür kamusal alan aktiviteleri ile açık kamusal alanlarda daha
uzun zaman geçirirler.
Ancak yukarıda yer alan tanımlara karşın, çağımızda teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan sosyal
değişimler, insanlar tarafından arzulanan yaşam seviyesinin ve konfor koşullarının artması, vb. gibi
nedenlerle günümüzde kamusal alan kullanımını azalmıştır. Modern çağın insanı zamanının büyük bir
bölümünü artık kapalı mekanlarda geçirmektedir. Yorumcuların bir çoğu, kamusal alanın azalan
önemini kısmen de olsa kamusal alan ve kamu yaşamına verilen önemin azalmasına bağlamaktadırlar.
Ellin’in (1996) gözlemlerine göre, geleneksel olarak kamusal alanlarda gerçekleştirilen bir takım sosyal
ve kentsel işlevler, özel alanlara transfer olmuştur; örneğin boş zaman aktiviteleri, bilgi edinme ve
tüketim gibi edimler ev içerisinde televizyon ve internet kullanılarak gerçekleştirilmektedir [3]. Bir
zamanlar yalnızca toplu biçimde gerçekleştirilebilen aktivitelerin çoğunun şimdi, bireyselleşmiş ve
özel biçimlerde yapılması mümkündür. Sennett (1977), insanların yaşamlarının özelleştirmesine ve
halk kültürünün sona gelmesine yol açan sosyal, siyasi ve ekonomik faktörleri belgelemekte ve
kamusal alan kullanımlarının azaldığını vurgulamaktadır [4].

2. Bakırköy’ün Tarihçesi
Bakırköy üzerine yapılmış olan bir çok araştırma Bakırköy tarihinin M.S II. yüzyıla kadar uzandığını
göstermiştir. Kaynaklarda yer aldığı üzere Bakırköy Bizans döneminde Yunanca’da “yedinci” anlamına
gelen “Hebdomon” adıyla, Bizans’ın son dönemlerinde de “uzun köy” anlamına gelen “Makri Khori”
ya da “Makri Khora” adlarıyla anılmıştır. “Yedinci” veya “Hebdomon” isminin Bakırköy’e veriliş
nedeni, Bakırköy’ün Ayasofya meydanında yer alan “Million” taşından itibaren yedinci bizans milinde
yer almasından kaynaklanmaktaydı. İlk zamanlarda basit bir balıkçı köyü olan Hebdomon, Bizans’ın
gelişmesiyle birlikte Bizans soyluları için önemli bir sayfiye yeri haline dönüşmüştür.
Osmanlı döneminde ordunun barut ve ispirto ihtiyacını karşılamak üzere 17. yy.da inşa edilen
Baruthane ve İspirtohane binalarıyla ve cephane tünelleriyle ön plana çıkan Bakırköy, 1870 yılında
Yedikule Küçükçekmece tren hattının açılmasıyla beraber İstanbul’lular için bir konut ve ticaret
yerleşimi haline gelmiştir. Bakırköy’e yeni gelenler burada yeni mahalleler oluşturmuş ve Bakırköy’ün
nüfusu hızla artmaya başlamıştır [5].
Cumhuriyet döneminde 1925 yılında yerleşimin adı Bakırköy olarak değiştirilmiş ve 1955 yılında eski
baruthane arazisi üzerinde Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından Ataköy toplu konut yerleşiminin
yapınına başlanmıştır. Ataköy toplu konut yerleşimi, Bakırköy ilçesine yeni bir kentsel ölçek ve kentsel
tasarım anlayışı getirmiştir. Bakırköy merkezine yürüme mesafesinde kurulan Ataköy toplu konut
yerleşimi, Bakırköy’ün merkezindeki ticaret ve kültür ağırlıklı fonksiyonların artmasına katkıda
bulunmuştur.

3. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı
Yüzölçümü 32 Km2’ olan Bakırköy ilçesi batıda Küçükçekmece, doğuda Zeytinburnu, Kuzeyde
Güngören, Bahçelievler ilçeleri ile güneyde Marmara Denizi ile çevrilidir [6]. İlçenin en önemli
meydanı olan, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Kaymakamlık
binalarının meydan çevresinde yer alması nedeniyle bir hükümet meydanı olarak tanımlanabilir. İki
önemli hükümet binasından başka Bakırköy Mezarlığı, TCDD Bakırköy İstasyonu meydanı çevreleyen
en önemli simgeleri oluştururlar. Meydana bağlanan önemli akslar; İncirli caddesi, Şükran Çiftliği
Sokak, Gençler Caddesi, İstasyon Caddesi ve Hat Boyu Caddesi’dir. Yayalaştırılmış İstanbul Caddesi ve
Ebuzziya Caddeleri ile meydan Bakırköy sahiline bağlanmaktadır. Caroussel ve CapaCity alışveriş
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merkezlerinin İstasyon Caddesini dik kesen İstanbul Caddesi’nde yer alması sebebiyle, meydanda ve
önemli bir alışveriş aksı olan İstasyon Caddesi’nde hergün yoğun bir kalabalık mevcuttur [7].

Şekil 2: Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nın
binalar ile sınırlanan gerçek alanı

Şekil 1: Bakırköy Cumhuriyet Meydanı ve Yakın
Çevresi

Şekil 3: Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nın
arkatlar ile sınırlanan alanı
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4. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nın Çalışma Kapsamında Saptanan Sorunları
Yunanlı’ların Agorası Romalı’ların Forumundan bu yana kent tasarımının en önemli öğelerinden biri
olan meydan, günümüzde kamuya açık şehir mekanları/boşlukları ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Bu
eş anlamlı kullanım her zaman doğru bir tanımlamayı yansıtamamaktadır. Çünkü mimari elemanlar
ve/veya binalar tarafından çevrelenmiş bir boşluğun meydan olarak tanımlanabilmesi için, üstlendiği
fonksiyonuna uygun olarak tanımlanmış bir karakterinin ve kalitesinin olması lazımdır. İstanbul’un en
büyük ve en eski ilçelerinden birinin merkezinde yer alan ve ilçenin en önemli “sahnesi” olan meydan
günümüzdeki mevcut durumu ile gerek nitelik gerekse de nicelik açısından bu görevini yerine
getirememektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında meydan ile ilgili saptanan sorunlardan bazıları
aşağıda yer almaktadır:


Bir hükümet meydanı olarak tanımlanan Bakırköy Cumhuriyet meydanının bir temsil meydanı
olarak gerek nicelik gerekse de nitelik açısından yetersiz olması,



Meydanda yer alan “kent mobilyalarının” ve “mimari elemanların” niteliksizliği ve gerek bir
birleriyle gerekse de hükümet meydanı karakteri ile uyumsuzlukları. Bu bağlamda meydanda
yer alan su elemanının (havuz) da meydana yakışmayan bir şekilde tasarlanmış” olması,



İnsanların toplanma ve vakit geçirme eylemleri için daha çok İstasyon Caddesini tercih etmeleri,
meydanı ise çoğunlukla bir geçiş alanı olarak kullanmaları. Bu bağlamda “fiziksel meydan” ile
“sosyal meydan”ın farklı mekanlarda yer alması ve “sosyal meydan”ın meydana bağlanan
önemli akslardan birine doğru yer değiştirmesi,



Şükran Çiftliği ve İncirli caddesindeki yoğun tarafik akışı, İncirli Caddesindeki minibüs durakları
ve meydanın bir alt kotunda yer alan otobüs durakları ve bu araçları kullanacak olan yayaların
meydanı geçiş olarak kullanmaları nedenleriyle meydanda gürültü ve karmaşanın hakim olması,

Şekil 4: Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’ndan görüntüler
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5. Alan Çalışması - Bakırköy Cumhuriyet Meydanı Anket Çalışması
Bakırköy Cumhuriyet meydanı ile ilgili saptanan sorunlar ile ilgili Mayıs 2010 tarihinde 105 kişi (90 kişi
halk ve 15 mimar ) ile kapalı uçlu (close-ended) ve açık uçlu (open-ended) sorulardan oluşan bir anket
çalışması yürütülmüştür. Bakırköy esnafı ve en az 10 yıldır Bakırköy ve civarında oturan kişilere
yöneltilen 90 adet anket formu ve az 10 yıldır Bakırköy ve civarında oturan 15 mimara yöneltilen
anket formları ile ankete katılanların meydan ile ilgili düşünceleri sorgulanmıştır. Anket sorularının
ana başlıkları şu şekilde belirlenmiştir: kullanıcı profilinin belirlenmesi, meydanı kullanım sıklığı,
meydan tanımı üzerine genel sorular, meydanın fiziksel özelliklerine yönelik sorular, meydan
kullanımı ile ilgili sorular (fonksiyon, güvenlik, rahatsız edici faktörler, kent mobilyaları, vb.).
Çalışma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet meydanı üzerine yürütülen anket çalışmasının sonuçları
exel formatında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda mimari bir bakış açısı ile yapılan eleştiriler ile
meydanı kullanan halkın meydana bakış açıları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

6. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı Anket Çalışması Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Bakırköy Meydanı Çevresinde yer alan Bakırköy Belediye Binası, Bakırköy Kaymakamlığı ve Bakırköy
İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarından dolayı ilçenin “Hükümet Meydanı” olarak tanımlanmasına
rağmen, Şekil 5’ teki anket değerlendirmesine göre gerek halk gerekse de mimarlar tarafından 1.
derecede “kültür meydanı”, 2. derecede “hükümet meydanı” olarak tanımlanmaktadır. Çeşitli ulaşım
araçlarının son duraklarının meydan ve çevresinde konumlanmasından dolayı, meydan anket
değerlendirmelerinde “trafik meydanı” olarak da değerlendirilmiştir.
Halk ve mimarların “meydanda yer almasını istedikleri fonksiyonlar”ın “kültürel” ve “sosyal”
aktiviteler üzerine yoğunlaştığı Şekil 6’da yer almaktadır. Halk ve mimarların meydan da yer almasını
istenilen fonksiyonlarda fikir ayrılıkları “eğlence” işlevinde ortaya çıkmaktadır. Halkın meydanda
eğlence mekânları talebine karşı, mimarlar eğlence işlevlerinin meydanda daha az oranda yer
almasını uygun görmüşlerdir. Halk ve mimarların ticaret işlevi için meydanı uygun bulmamalarının
nedeninin ise, meydana bağlanan İstasyon Caddesi’nde yer alan yoğun ticaret işlevi olduğu
düşünülmektedir.
Şekil 7’de yer alan, “meydanda yer alması gereken kent mobilyaları” üzerine sorulan anket sorusunun
değerlendirmesinin sonuçlarında, “oturma bankları”, “su öğesi” ve “aydınlatma elemanları” halk ve
mimarlar tarafından benzer oranlarda talep edilmiştir. Ancak Bakırköy halkı tarafından meydan için,
“satış birimleri” ve “çöp kutuları” talebinin de ön plana çıktığı gözenmektedir. Bu bağlamda
mimarların meydanı geçiş amaçlı kullandıkları, halkın ise meydanda daha fazla zaman geçirdiğinden
dolayı çöp kutularına ihtiyaç duydukları düşünülmektedir.
Şekil 8’ de yer alan, “meydanda rahatsız edici faktörler” konusundaki değerlendirmeye göre; Bakırköy
meydanını kullanan halk ve mimarlar meydanda, “sürekli akan yaya trafiği”nden, “gürültü”den ve
“otopark yetersizli”ğinden rahatsız oldukları konusunda ortak görüş bildirmişlerdir. Buna karşılık halk
meydanda yer alan “kent mobilyaları”ndan rahatsız fazla olmazken, mimarlar aldıkları eğitimin
yarattığı farkındalıktan dolayı meydanda yer alan kent mobilyalarından rahatsız olmaktadırlar.
Şekil 9’ daki “meydanı genelde hangi saatler içerisinde kullanıyorsunuz” sorusunun
değerlendirilmesine göre; meydanı kullanan halk ve mimarların meydanı, mesai saatlerinin başlangıç
ve bitiş saatleri olan 08:00 - 09:30 ve 18:00 – üstü saat dilimlerinde daha yoğun olarak kullandıkları
ortak görüş olarak değerlendirmelere yansırken, halkın meydanı günün diğer saatlerinde de farklı
zaman dilimlerinde ve farklı amaçlarla kullandıkları da anket değerlendirmelerinde belirtilmektedir.
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Şekil 10’daki “meydana nasıl ulaşıyorsunuz” sorusunun değerlendirilmesine göre meydanı kullanan
halk ve mimarlar meydana tren hariç mevcut olan diğer ulaşım araçları ile ve yaya olarak
ulaşmaktadırlar. Bakırköy’de raylı sistem mevcut olmasına rağmen bu ulaşım aracının gerek halk
gerekse mimarlar tarafından fazla tercih edilmemesinin nedenlerinin; son zamanlarda Halkalı - Sirkeci
tren hattında meydana gelen gasp olayları, vagonların gerek konfor koşullarının gerekse de
temizliğinin yeterli düzeyde olmaması, vb. gibi etkenler olduğu düşünülmektedir.
Daha önceki anket sorularının değerlendirilmelerinde (bkz. Şekil 5) kültür ve hükümet meydanı
kapsamında anlamlandırılan Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nın günlük hayatta gerek halk gerek
mimarlar tarafından geçiş amaçlı kullanıldığı Şekil 11’ de yer alan “meydanı hangi amaçla
kullanıyorsunuz” sorusunun değerlendirilmesinde görülmektedir. Bu bağlamda Bakırköy Meydanı,
çevresinde yer alan yoğun trafik bağlantılarından dolayı günlük hayatta geçiş amaçlı olarak
kullanılmasına rağmen, meydanın gerçek fonksiyonu, halkın gözündeki imajı ve/veya halkın
meydandan beklentileri doğrultusunda hala kültür ve hükümet meydanı olarak betimlenmektedir. Bu
durumda yapılması beklenen eylem, ilgili mercilerin meydanının çevresindeki trafik sorununa kalıcı
bir çözüm bulması ve meydanın gerçek fonksiyonu ve halkın gözündeki imajı doğrultusunda
kullanılmasını sağlamaktır.
90 kişi halk ve 15 mimar ile yapılan (toplam 105 kişi) anket çalışmasının “kapalı uçlu” sorularının
değerlendirmelerine göre, halk ve mimarlarin Bakırköy Cumhuriyet Meydanı ile ilgili görüş ve
düşünceleri genellikle örtüşmektedir. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan görüş ayrılıkları
ve/veya görüşlerin sıralanmasında ortaya çıkan farklı ağırlıklar, mimarlık eğitiminin getirdiği
farkındalıktan ve meydanın kullanım sıklığından ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda gerek mimar
gerekse de meydanı kullanan halkın gözünde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı simgesel olarak büyük
önem taşımasına rağmen, meydanın gerek günümüzdeki kullanımı, gerekse de meydanın tasarımı,
halkın ve mimarların beklentilerini karşılayamamaktadır. Aşağıda yer alan şekillerde üst bölümde
halkın görüşleri, alt bölümde ise mimarların görüşleri yer almaktadır.
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Şekil 5: “Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nı sizce ne anlam ifade etmektedir” sorusunun
değerlendirilmesi.
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Şekil 6: “Meydanda yer almasını istediğiniz fonksiyonlar nelerdir” sorusunun
değerlendirilmesi.
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Meydanda Gereksinim Duyulan Kent Mobilyaları
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Şekil 7: “Meydanda kent mobilyaları olarak nelere gereksinim duyuyorsunuz”
sorusunun değerlendirilmesi.
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Şekil 8: “Meydan da sizi rahatsız eden faktörler nelerdir” sorusunun değerlendirilmesi.
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Şekil 9: “Meydanı genelde hangi saatler içerisinde kullanıyorsunuz” sorusunun değerlendirilmesi
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Meydana Ulaşımı
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Şekil 10: “Meydana nasıl ulaşıyorsunuz” sorusunun değerlendirilmesi

Meydanın Kullanım Amacı
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Şekil 11- “Meydanı hangi amaçla kullanıyorsunuz” sorusunun değerlendirilmesi

Bakırköy Cumhuriyet meydanında yürütülen
değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır:

anket

çalışmasının

“açık

uçlu”

sorularının

Ankete katılan halka ait “kullanıcı profili” nin dağılımı şu şekildedir:


Cinsiyet dağılımı: kadın %47.77, erkek %52.22



Yaş grubu dağılımı: 15- 19 yaş grubu %5.55, 20-31 yaş grubu %33.35, 32-43 %18.88, 44-59
%34.44, 60 üstü %7.77



Eğitim durumu dağılımı: okur-yazar değil %0.00, ilköğretim okulu mezunu %15.55, lise
mezunu %35.55, üniversite mezunu %44.44, yükseklisans derecesi %4.44, doktora derecesi
%0.00



Meslek gruplarının dağılımı: öğrenci % 11.11, esnaf %31.11, ev hanımı %6.66, mühendis
%4.44, memur %8.88, serbest meslek %13.33, öğretmen % 2.22, emekli % 8.88, işsiz % 0.00,
diğer meslekler %13.33

“Sizin için Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nı tanımlayan 5 şey nedir” sorusuna ankete katılan;


halkın çoğu sırasıyla; kalabalık, Atatürk büstü, Kaymakamlık Binası, Emniyet Müdürlüğü
Binası, Belediye Binası, otobüs durağı, trafik, konser, eğlence ve güvercinler, v.b. gibi tanımlar
üzerine yoğunlaşmıştır. Nikah dairesi, sergi, bayrak ve saat ise daha az değinilen tanımlar
olmuşlardır. Ankete katılanlar seyyar satıcılar, yaya trafiği ve gürültüden duydukları
memnuniyetsizliğe de dikkat çekmektedirler.



mimarların ise bu soruya verdikleri cevaplar arasında kalabalık, gürültü, siyasi parti
pankartları, resmi törenler, güvercinler, buluşma ve geçiş yeri, v.b. gibi tanımlar ön plana
çıkmıştır.

“Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda yer almasını önerdiğiniz aktiviteler nelerdir?” sorusuna ankete
katılan;
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halkın %60’ı meydanda birçok aktivite düzenlenmesine rağmen bunları yetersiz ve
programsız bulduklarını belirtmişlerdir. Meydanda yer alacak aktivitelerin daha sık ve
sistemli bir şekilde düzenlenmesini ve halkın haberdar olması için gerek internet gerekse afiş
duyurularıyla düzenlenmesi düşünülen aktivitelerin daha geniş kitlelere yayılmasını arzu
ettiklerini vurgulamışlardır. Bu değerlendirme kapsamında halkın üzerinde durduğu bir konu
da; aktivitelerin eğitici, sosyal, ve kültürel içerikli olması gerektiğidir. Ayrıca farklı kültürdeki
insanların bir arada yaşadığı Bakırköy’de her ayın belli günlerinde farklı kültürdeki toplumların
bir araya gelmesi ve kaynaşması için organizasyonlar düzenlenmesi de halkın istekleri
arasında yer almaktadır. Halk meydanda düzenlenecek aktivitelerde sivil toplum
kuruluşlarıyla Bakırköy Belediyesi’nin ortak çalışma içerisine girmesinin amaca yönelik daha
verimli sonuçlar vereceği görüşünde birleşmektedir. Meydanda yer alacak aktivitelerin
hareketliliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için gençleri de meydana çekebilmenin önemli
olduğuna değinilmiştir. Ancak bütün bu önerilerin meydanın fiziksel ve görsel açıdan yeniden
düzenlenmesi ile gerçekleşebileceği konusunun da önemle üstünde durulmuştur.



mimarların çoğu bu soruyu yanıtsız bırakırken, yanıtlayanlar ise önceliğin meydanın amacına
uygun düzenlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Meydanda yer alması gereken
aktivitelerin ise daha sık ve kültürel içerikli olması mimarların görüşlerinin ana fikrini
oluşturmaktadır.

“İnsanlar sizce Cumhuriyet Meydanı’ nı mı İstasyon Caddesi’ni mi daha yoğun olarak kullanıyorlar?
Neden?” sorusuna ankete katılan;


halkın %65’i yoğunluğun, İstasyon Caddesi’nde daha fazla olduğunu ileri sürerken, %24’ ü
meydanın daha yoğun olduğunu, geriye kalan %11’lik kesim ise yoğunluğun eşit olarak hem
meydanda hem İstasyon Caddesi’nde var olduğunu düşünmektedirler. Yoğunluğun İstasyon
Caddesi’nde olduğunu düşünenlerin %51’i bunu İstasyon Caddesi’ndeki alışveriş olanaklarına,
%25’i istasyondaki yeme-içme olanaklarına, %9’u İstasyon Caddesi’ndeki eğlence
olanaklarına, %9’u Meydan’da oturulacak yer olarak kent mobilyalarının eksikliğine ve %4’ü
ise İstasyon Caddesi’nin sahille olan yaya ulaşımını sağlamasına bağlamaktadır.



mimarların hepsi yoğunluğun istasyon Caddesi’nde olduğunu beyan etmekle birlikte bunun
sebebini de meydanın amacına uygun tasarlanmamasına, geçiş ve buluşma noktası olarak
kullanılmasına ve İstasyon Caddesi’ndeki alışveriş, yeme-içme ve dinlenme olanaklarının fazla
oluşuna bağlamaktadırlar.

“Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nın eski hali ile kıyaslanmasını yapar mısınız?” sorusuna ankete
katılan;


halkın %40’ı meydanda eskiye kıyasla kayda değer bir değişiklik olmadığını düşünürken, %15’i
eski halinin daha sakin, %10’u ise eski halinin daha güzel olduğunu belirtmektedir. % 37’lik bir
bölüm meydanda yeni düzenlemeler yapıldığını ifade etmekle birlikte, etrafına arkatlar
yerleştirilerek meydanın sınırlarının belirlemesi yönünde olumlu, su öğesi olarak yapılan
havuzun meydana yakışmadığı yönünde olumsuz görüş bildirilmiştir.



mimarlar eski ve yeni kıyaslamasıyla ilgi pek yorum yapmazken 33 yıldır Bakırköy’de ikamet
eden bir mimar, meydanın eski halini şu şekilde tasvir etmiştir ‘‘30 yıl öncesini açıklarsam,
sakin ve Anadolu’daki herhangi bir kasaba meydanından farksız, mütevazi, 1-2 minibüsün
Bakırköy’den aldığı yolcuları Beyazıt Meydanı’na kadar taşıdığı, faytonların Yeşilköy’e yolcu
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taşıdığı, İstasyon Köprüsü’nden genç bir kızın bisikleti ile sahile doğru indiği 10 dakika sonra
birinin karşı yönden geldiği düz ama yeterli bir yerdi. Balıkçı, şarküteri, mağaza, turşucu ve tek
bir kırtasiyeciden oluşan bir nüfusun, böyle sınırlara da ihtiyacı olmadığı için sınırları
çizilmemiş bir meydan idi. Şimdi gördüğümüz ise kaos.
“Bakırköy Cumhuriyet Meydanı ile ilgili paylaşmak istediğiniz başka düşünceleriniz var mı?” sorusuna
ankete katılan;


halkın çoğunun öncelikli isteği meydana inen İncirli Caddesi’ndeki trafiğin meydana
bağlanmaması, İstiklal Caddesi’nde olduğu gibi tramvay ile meydandan sahile bağlantı
sağlanması olmuştur. Halkın diğer isteği ise; meydanın alanının genişletilip, mimarisine de
özen gösterilerek daha büyük kitlelere hitap edebilecek büyüklüğe ulaştırılması ve hatta
amfitiyatro havasına büründürülerek, düzenlenen etkinliklerin herkes tarafından rahatlıkla
görülebilmesinin sağlanması ve bunun sonucunda daha çok insanı meydana çekerek
meydanın daha sosyal, daha aktif ve tercih edilen bir alan haline dönüştürmesi yönündedir.
Bunun yanı sıra ankete katılanlar arasında meydanın miting ve kutlama alanı olarak
kullanılması yönünde de isteklerini beyan edenler bulunmaktadır. Ayrıca ankete katılanlar
meydanda güvenliği sağlamak adına güvenlik kameraları yerleştirilmesi gerektiğine de dikkat
çekmektedirler.



mimarlar alanın genişletilmesi ve ‘’meydanın’’, meydan tanımına ve anlamına uygun olarak
tasarlanması gerektiğine dikkat çekerek, konu üzerinde çalışılması gerektiğini
vurgulamaktadırlar.

‘’İstanbul’da bildiğiniz ve kullandığınız meydanları sıralar mısınız?’’ sorusuna ankete katılan;


halk, Taksim, Kadiköy, Beşiktaş, Eminönü, Beyazıt, Sultanahmet ve Ortaköy meydanları



mimarlar, Taksim, Kadıköy, Sultanahmet ve Eminönü meydanları

7. Sonuç ve Değerlendirme
Kamusal mekan olgusu birçok sorunu da gündeme getirmektedir. Çok doğaldır ki, mekan
organizasyonlarındaki “kamusal kullanım” durumu şehircilik ve mimarlık mesleklerinin en çok
tartışmaya açılan konularından biri haline gelmiştir. Kentsel alanlar kentsel doku içerisinde yalnızca
dolu ve boş arasındaki dengeyi sağlamanın dışında, işlevsel ve simgesel değerlere de cevap
vermelidir. Şehircilik ve mimarlık alanlarında çalışanlar kamusal alan kullanımı ile ilgili gerekli sorun ve
sorulara cevap arar ve belirli sorunlar ve taleplere çözümler sunarken, bu cevap ve çözümler çeşitli
sınırlamalar ile birlikte önceden tanımlanmış bir çevre ile entegre olmalıdır. Kottas’a göre; kamusal
çözüm önerileri ve kamusal projelerin sivil hayat üzerine etkisi önemlidir ve kamusal alanlar halk
tarafından kontrol edilir ve/veya edilmelidir. Ayrıca kamusal alanlar “yer” e bağlı olarak çok farklı
estetik ve kültürel ölçütleri de yerine getirmelidir [8].
Tranck’a göre de; başarılı bir kentsel makan tasarımı, tasarımcıların analizlerinin yanı sıra,
kullanıcıların mekan deneyimlerinin -(kamusal alanı iyi ve kötü olarak degerlendirmeleri gibi)örneklerini detaylı olarak irdelemekten geçer. İrdelenecek konular arasında boyut, ölçek, konum,
kentsel mobilyalar ve bunların malzemeleri önem taşımaktadır. Bu öğeler sonraki aşamalarda; zemin
döşemesi, aydınlatma düzeyi ve aydınlatma elemanları, grafik tasarım, heykeller, su elemanları,
oturma birimleri, peyzaj düzenlemeleri, telefon kabinleri, bilgilendirme birimleri, gölgelikler, çöp
kutuları, v.b. gibi konularda deteylandırılmalıdır [9].
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Bu bağlamda çalışma kapsamında meydanın kullanıcıları olan halk ve meydanı kullanan mimarlara
yöneltilen anket çalışması ile Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nın; kullanıcı profilinin belirlenmesi,
meydanın kullanım sıklığı, meydan tanımı üzerine yorumlar, meydanın fiziksel özelliklerine yönelik
sorular, meydanın kullanımı ile ilgili konular (fonksiyon, güvenlik, rahatsız edici faktörler, kent
mobilyaları, vb.) sorgulanmıştır. Bu çalışmanın amaçlarından biri de, mimari bir bakış açısı ve mimarlık
eğitiminde edinilen formasyon kapsamında oluşan ve mimari kalite ve kantite’nin
değerlendirilmesine yönelik olarak edinildiği düşünülen “farkındalık” disiplini ile yapılan eleştirilerin
meydanı kullanan halkın meydana bakış açıları ile karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.
Kentsel tasarımın önemli bir parçasını oluşturan meydanlar ile ilgili olarak yapılan bu çalışmada
Bakırköy Cumhuriyet meydanının kullanıcılarının meydanla ilgili düşüncelerinin meydanın yeniden
düzenlenmesinde önemli bir ölçüt olarak ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz.
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Doğal Çevre – Tasarım İlişkisi Okul Binalarının Açık Alanlarının
Eğitim-Öğretime Katılımına Yönelik Çalışmalar
Kutlu Sevinç Kayıhan, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Günümüz modern yaşam koşullarında şehirlerde yaşayan çocuklar için potansiyel tehlikelerin artması,
açık alanların yetersizliği, taşıt trafigi vb. engeller, çocukların yaşanılan konut yakın çevresinde oyun
ve sosyalleşme olanağını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Çocuklar doğal çevreden kopuk olarak
yapılı çevrelerde, sürekli yetişkin gözetiminde ve fiziksel sınırlamaların baskısı altında yaşamlarını
sürdürmektedirler. Geçmiş nesillerin deneyimleme şansına sahip olduğu dış ortamda özgür oyun
olanağı günümüzde özellikle şehirlerde yaşayan çocuklar için mümkün olamamaktadır. Bu durum pek
çok fiziksel, sosyal ve psikolojik problemi de beraberinde getirmektedir. Fiziksel olarak yeterince aktif
olamayan çocuk obezite ve benzeri çağdaş sağlık sorunları ile karşılaşabilmekte, sosyal açıdan
uyumsuzluklar yaşayabilmekte, ekopsikoloji biliminin kapsamına giren çok çeşitli psikolojik sorunlar
yaşayabilmektedir.
Birey-dış ortam arasındaki ilişkinin zayıf olduğu bu koşullarda okullardaki açık alanlar önemli -ve belki
de tek- etkileşim alanı olarak öne çıkmaktadır. Okulların açık alanları bir çocuğun önemli miktarda
zamanını geçirdiği ilk kamusal alandır. Literatürde yer alan çeşitli çalışmalara göre okul açık
alanlarının en temel avantajı çocuklara hareket özgürlüğü sunmasıdır *1+. Çocuklar için en doğal ve
güçlü öğrenme modeli hareketli oldukları oyun yoluyla meydana gelen öğrenmedir [2]. Carlson [3],
Kirriemur ve McFarlane [4] oyunların bireye yaşayarak öğrenme olanağı vermesi, öğrenci merkezli
olması, problemin çözümünde aktif katılım imkanı sunması, etkileşimli uygulama açısından özendirici
olması, öğrenme motivasyonu sağlaması gibi çeşitli özellikleri ile etkili bir eğitim aracı olabileceğini
vurgulamaktadır. Bireye yaşayarak öğrenme olanağı veren ortamlar sunma, gerçek yaşamı simüle
ederken tehlikelerden uzak tutma, birden fazla duyu organına hitap edebilme, keşfetme olanağı
tanıma, keyifli - heyecanlı – eğlenceli olması nedeniyle zaman sınırlamasının olmaması, içsel ödül
mekanizması ile duygusal haz sağlama gibi pek çok ölçütü barındırması sebebiyle “oyun yoluyla
öğrenme” metodunun, öğrenmenin etkinliğini doğrudan arttırdığı çeşitli araştırmacılarca
vurgulanmaktadır *5, 6, 7, 8, 9, 10+.
Günümüzde hem oyun yoluyla öğrenmenin hem de öğretmenin yönlendirdiği ancak yine öğrencinin
merkezde olduğu öğrenim biçimlerinin etkin biçimde kullanılabileceği alanlar olarak okul binalarının
açık alanları dersliklerin birer uzantısı haline gelmiştir. Açık alanların eğitimsel potansiyelinin farkına
varılmasıyla okulların enformel eğitim için bu alanları kullanmaları konusunda çeşitli çalışmalar
yürütülmüş ve yürütülmektedir. Bu durumun getirdiği “açık hava laboratuarı”, “günışığı dersliği” gibi
kavramlar popüler hale gelmiştir. Çocuklar açık alanlarda evreni birinci elden keşfedebilmekte, hava
koşulları, mevsimsel değişimler gibi doğal döngüleri deneyimleyerek öğrenebilmekte, bu süreçlerde
aktif ve girişken olabilmektedirler.
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Okul açık alanlarının eğitimsel öneminin farkına varılması ve bu yönde oluşan bilinçlenme ile 70’li
yıllardan itibaren özellikle ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve çeşitli Avrupa ülkelerinde mevcut
okul açık alanlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalara ağırlık verilmiş, bu bağlamda yayınlar,
kılavuzlar ve başarı öyküleri literatürde yer almaya başlamıştır. Dünya üzerindeki pek çok ülkede tipik
olarak asfalt kaplı, sadece fiziksel aktiviteleri destekleyen ve hazır elemanların kullanıldığı okul açık
alanlarının, yerel ekosistemlerin tekrar canlandırıldığı, hem fiziksel ve hem de zihinsel, duyusal ve
duygusal gelişimi destekleyen ve olabildiğince çeşitli faaliyet imkanı sunan, öğrencilerin hayal
dünyalarını harekete geçiren ve de öğrenimin devam ettiği alanlara dönüştürülmesi yönünde günden
güne artan bir eğilim gözlenmektedir. Bu bağlamda öncü olmak ve okulları bilinçlendirmek / harekete
geçirmek / yönlendirmek üzere özel veya devlet eliyle desteklenen kurum, kuruluş ve
organizasyonların sayısı 80’li yıllardan itibaren günümüze kadar aşamalı olarak artmış ve artmaya
devam etmektedir.
Ülkemizde halen devlete ait okul binaları tip proje anlayışıyla elde edilmektedir. Tip projelerde açık ve
kapalı mekan entegrasyonunun dikkate alınmadığı, mevcut okul binalarının açık alanlarının da –aynen
binanın kendisi gibi- tek tip asfalt kaplı ve donanım olarak birkaç spor elemanının yer aldığı alanlar
olduğu gözlenmektedir. Okulların açık alanları üzerine çalışmalar yürüten herhangi bir kurum, kuruluş
ya da organizasyon mevcut değildir. Bu çalışma ile okulların açık alanlarının dönüştürülmesi
konusunda çalışmalar yürüten uluslararası organizasyonların değerlendirilmesi ve Türkiye için
öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Kısa vadede bu çalışma ve bu alanda gerçekleştirilecek diğer
çalışmalar öncül olarak özel eğitim kurumlarının açık alanlarının yeniden gözden geçirilmesi ve
iyileştirilmesi bağlamında yol gösterici olabilecektir.

2. Öğretim Mekanları Olarak Okul Açık Alanları
Okulların açık alanları özellikle kent merkezlerinde yaşayan öğrencilerin kendi yaşıtlarıyla doğal
ortamda etkileşime girebildikleri sınırlı alanlardan birisidir. Bu alanlar çocukların iç dünyalarını
spontane ve özgürce dışa vurabildikleri, yaşamlarına dokunan olayların sahnesi durumundadır. Okul
açık alanları öğrencilerin olabildiğince çeşitli aktivite türleriyle buluşabileceği alanlar olarak
değerlendirilmelidir. Oyun eğlenceli, aktif, spontane, ilgi çekici, bireyin kendiliğinden başlatabileceği
bir aktivite olmalı, bireylerin öğretim ve gelişimlerini desteklemelidir. Vancouver / Kanada’ da “Play
Outside Design Company” tarafından düzenlenen çocuk oyun alanında, oluşturulan tepecikler
içerisine gömülen borular çocuk ruhuna hitap eden alternatif alanlar oluşturmaktadır (Resim 1. 2.).

Resim 1. 2. Okul açık alanlarında doğal oyun alanlarına örnek *11+
Okul açık alanlarının büyüklüğü, içerdiği özellikler, öğrenciler ve personel tarafından nasıl kullanıldığı,
yönetildiği ve algılandığı gibi faktörlerin tümü okuldaki yaşamı ve işleyişi; dolayısıyla eğitim-öğretim
kalitesini etkilemektedir. Okullardaki açık alanlar geleneksel olarak sadece spor ve oyun alanı olarak
146

görülmekte, eğitim-öğretim amaçlı kullanımları göz ardı edilmektedir. Bu alanlar sınıf içi dersleri
dışında öğrenciler tarafından keşfedilmeyi bekleyen bir açık hava dersliği olarak örgün eğitim için
zengin bir kaynak potansiyeli taşımaktadır. Canlı ve cansız varlıkların kavramsal keşfi, dayanışma,
biyolojik çeşitlilik, yaşam döngüsü, geri dönüşüm ve gıda ağları gibi gerçek hayat deneyimlerine
ulaşılabilirliği sağlamaktadır. Doğal çevre ile direkt bağlantı sağlamanın yanısıra, çeşitli ve iyi
tasarlanmış oyun ortamları işbirliği, mülkiyet, aidiyet, saygı ve sorumluluk gibi konular için başlı
başına ders verici bir ortam sağlamakta, okul kültürü konusunda öğrencilere tutum ve davranışlarını
belirleyebilecek mesajlar iletmektedir [12].
Okul açık alanları makro düzeyde okulu ve okulun dünya üzerindeki yerini sembolize ederken, mikro
düzeyde ise çocuğu ve çocuğun okul içerisindeki yerini sembolize etmektedir. Öğrenciler okulların
açık alanlarında zamanlarının dörtte birini oyun odaklı faaliyetlerle geçirdiklerinde bu zaman dilimi
resmi eğitim açısından her ne kadar “zaman doldurma” ya da “teneffüs” gibi tanımlansa da, aslında
öğrenme esas olmaktadır. Genellikle “gayriresmi müfredat” olarak tanımlanan bu zaman diliminde
öğrencilerin yaptıkları ya da öğrendikleri ya olumlu ve üretken ya da olumsuz ve amaca aykırı olabilir.
Burada asıl konu öğrencilerin birşeyler öğrenebildiği ve bu tür öğretimin temel bileşeninin oyun
olduğudur [13].
Okul açık alanları çocukların sosyal ve zihinsel yeteneklerini geliştirebilmeleri açısından da büyük
önem taşımaktadır. Çekici ve çeşitli alanlar oyunun yoğunluğunu ve oyun davranışlarında çeşitliliği
getirmekte, çok sakin ya da kalabalık oyun alanları davranışları kısıtlamakta, sosyal etkileşim ve
ekolojik deneyim için olanakları sınırlandırmakta, zorbalık ve depresyon gibi psikolojik sorunları
arttırmaktadır [14, 15]. Çocukların psikolojik ve fiziksel özelliklerine göre çevrenin sundukları ya da
potansiyeli de değişmektedir. Örneğin; tırmanma ya da birşeyleri gizleme olanağı sunan manipulatif
bir eleman, çocukların farklı gelişim aşamalarında farklı biçimlerde kullanılabilmektedir. Bundan
dolayı çevrenin gelişimsel bir boyutu da mevcuttur. Açık alanların kullanımı, bilişsel, duyusal ve
davranışsal kapasitelerinin yanısıra, çocuğun yaşı ile de artmaktadır. Çevre bu gelişimsel büyümeyi
desteklemek, kolaylaştırmak ve teşvik etmek üzere tasarlanmalıdır [16].
Okul açık alanlarının tasarımı ve yönetimi, çocukların bu alanlarda neler yapabileceğini de büyük
ölçüde tanımlamaktadır. En sosyal ve yaratıcı çocuk bile kasvetli, steril ve büyük ölçüde asfalt kaplı bir
alanda yaratıcılığını ortaya çıkartmakta ve sosyalleşmekte zorlanabilmektedir. Açık alanlarda
habitatlar ve oyun araçları konusunda çeşitlilik sağlanarak çocukların diğerleriyle ve çevreleriyle
maksimal düzeyde etkileşime girmeleri sağlanmalıdır. Titman [13] çocukların okul açık alanlarında
aradığı dört elemanı şöyle sıralamaktadır;


Fiziksel olarak aktive eden bir ortam: çok çeşitli fiziksel aktivite için olanaklar sunan,
çocukların büyüme, yeni yetenekler geliştirme, mücadele alanları bulma ve risk alma
konularındaki ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen alanlar,



Düşündüren bir ortam: entelektüel uyarıcılar sağlayan, arkadaşlarıyla birlikte ya da bireysel
olarak birşeyleri keşfedebilecekleri, üzerinde çalışıp öğrenebilecekleri, yaşadıkları dünyayı
daha iyi anlamaları için onlara araştırma ve keşif olanağı sunan alanlar,



Hissettiren bir ortam: renk ve estetik sunan, etkileyen, mülkiyet, aidiyet ve gurur duygusu
yaratan, çocukların savunmasız hissetmeden küçük olabildikleri, o yer ve içerisindeki insanları
önemsedikleri, aynı zamanda önemsendiklerini hissettikleri alanlar.
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Var olduğunu hissettiren bir ortam: çocukların kendileri olmalarına imkan veren, onların
bireyselliklerini, kamusal alanda birey olma, arkadaşları ile yalnız kalma, gürültülü derslik
dışında dinginlik ve çocuk olma ihtiyaçlarını gözeten alanlar.
Okul açık alanlarının eğitimsel bir kaynak olarak geliştirilmesinin değeri üzerine odaklanan nitel
çalışmalar, uygun ve doğru ortamlarda öğrencilerin tutum, davranış ve öğrenme becerilerinde bir
zenginleşme olduğunu göstermektedir [13, 17, 15]. Standart sınav puanları, not ortalamaları ve
öğrenim çıktıları gibi kantitatif değişimleri ölçemeyi hedefleyen bazı çalışmalar da, açık alanlarda
öğretim ile öğrenimin geliştirilmesi arasında olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır [18, 19].
3. Okul Açık Alanlarının Eğitim-Öğretime Katılımına Yönelik Tasarım Stratejileri
İlköğretimde oyun yoluyla öğretim metodu, açık alanların kullanımını belirleyen politika ve tasarım
ilkeleriyle direkt olarak bağlantılıdır [20, 15]. Moore ve Wongs’un 1997 yılında başlattıkları, Berkeley
Kaliforniya’da bir ilköğretim okulunun açık alanı üzerinde yürüttükleri proje, açık alanların yeniden
tasarlanmasının çocukların oyunları üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Bu okulda asfalt alanların
bir kısmı yeşil, ahşap ve su gibi doğal öğelere dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm, çocukların birbirleriyle
daha olumlu ilişkiler kurmalarına ve öncekinden daha yaratıcı oyunlar ve eğitim faaliyetleri
yürütmelerini getirmiştir. Açık alanlardaki dönüşüm, yeni alanların açık hava dersliği olarak
kullanılması ve çocukların oyun deneyimlerinin formal müfredat ile bütünleştirilmesi amacıyla
öğretmenler tarafından da desteklenmiştir. Öğrenciler bu sayede “bilgi tüketicisi” olmaktan ziyade
“bilgi üreticisi” olma rolünü üstlenmişlerdir [21]. Massachusetts / ABD’ de kamusal ve kampus açık
alanlarının tasarımı konusunda çalışmalar yürütmekte olan ESLA peyzaj firmasının (Resim 3) ve
Vancouver / Kanada’ da “Play Outside Design Company” nin (Resim 4 - 5) projelerinde tasarladığı açık
hava derslikleri dikkat çekici örnekler oluşturmaktadır.

Resim 3. Açık hava dersliklerine bir örnek, Cambridge, MA [22]

Resim 4. 5. Açik hava dersliklerine örnek *11+
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Barbour (1999) çocuklar açısından oldukça farklı olanaklar sunan iki okul açık alanını karşılaştıran
önemli bir çalışma gerçekleştirmiştir. Fiziksel egzersiz oyunlarını içeren açık alanlar kaba motor
becerilerini geliştirmektedir. Bu tür açık alanlar yüksek fiziksel yeterliliğe sahip çocukları desteklerken,
düşük fiziksel yeterliliğe sahip çocuklarda yetersizliklerinden dolayı kısıtlanma ve oyuna katılma
konusunda isteksizlik oluşturmaktadır [23]. Ancak oyun ekipmanları ve materyallerindeki çeşitlilik
düşük fiziksel yeterliliğe sahip çocukları da destekleyebilmekte, inşa etme vb. olanaklar ise rekabetçi
oyun yerine işbirlikçi oyunu teşvik edebilmektedir.
Frost ve Klein [24] dört temel çağdaş açık alan tipolojisi geliştirmişlerdir. Bu çalışma daha sonra
Rohane [25]’ in açık alanları belirleyen dört oyun felsefesinin ve Brett, Moore ve Provenzo [26]’ nun
hazırladığı açık alanlar kılavuzunun geliştirilmesine temel oluşturmuştur. Sözü edilen dört açık alan
tipi şöyledir;
Geleneksel- Oyunun fiziksel egzersiz ve rekreasyon ile eş anlamlı görüldüğü bir modeldir. En belirgin
özelliği seri üretim spor elemanları, gri asfalt ve rekreasyon ve/veya spor alanı olarak ayrılan yüksek
oranda yeşildir. Geleneksel açık alanlar kaba motor becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Tasarımcı- Estetik olgusu ön planda tutularak fazlasıyla yapılandırılmış ve tasarlanmış alanlar yer
almakta, açık alanlarda çok çeşitli malzeme ve doku kullanılmaktadır. Bu tür bir anlayış geleneksel
modele kıyasla daha çeşitli oyun deneyimi yaşatsa da, çocuğu aktif bir oyun kurucu olarak görmek
yerine, pasif bir alıcı olarak görmektedir.
Maceracı- Bu tür model İskandinav ülkelerinde ortaya çıkmış, tepeler, çalılıklar, çim alanlar, su öğeleri
ve ağaçlar gibi doğal öğeler, ahşap ve araba lastikleri gibi dönüştürülmüş malzemeler
kullanılmaktadır. Bu alanlar önceden tasarlanmamakta, çocukların oynama biçimi doğrultusunda inşa
edilmektedir. Esneklik üzerine odaklanılmakta, minimal düzeyde strüktür ve kalıcılık
hedeflenmektedir. Macera demek “risk” anlamına geldiği için çocuklar ağaçlara tırmanmaya, küçük
mekanlar inşa etmeye, su kanalları açmaya teşvik edilmektedir. Yaratıcı, imgesel ve yapıcı oyun türleri
teşvik edilmektedir. Bu tür oyunlar eğitimli pedagojik personel gerektirmektedir. Kuzey ülkeleri
başarılı bir şekilde bu yaklaşımı koruyan yegane ülkelerdir [26].
Yaratıcı / kapsamlı- Kapsamlı açık alan tüm diğer türlerin bir sentezi gibidir. Açık alanların
düzenlenmesinde spor alanları, göletler, kaya öğeler, tepeler ve doğal alanlar kullanılmaktadır. Bu tür
açık alanlar en fazla çeşitliliği ve formal ve enformal oyun ve öğretim için en fazla çeşit fırsatı
barındırmaktadır. Oyun deneyimlerinin tümünü teşvik eden ortamların bir mikro evreni gibidir.
Açık alanların tasarımında şu iki sorunun cevabının aranması ve bu doğrultuda tasarımın geliştirilmesi
önem taşımaktadır;
1. Okulun açık alanlarında ne tür faaliyetlerin deneyimlenmesi istenmektedir?
2. Okulun açık alanları hangi eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemelidir?
Açık alanlar üzerinde yürütülecek öğretim faaliyetlerinin odağı, ortamı ya da konusu olarak
değerlendirilebilmektedir. Formel, enformel ve “gizli” müfredat kapsamında öğrencilerin fiziksel,
sosyal ve entellektüel gelişimini destekleyecek eğitim-öğretim faaliyetleri için ortam, “yaparak
öğrenme”, “araştırmacı çalışma” ve “bağımsız öğretim” için zengin bir kaynak teşkil etmektedir.
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4. Okul Binalarının Açık Alanlarının Eğitim-Öğretime Katılımına Yönelik Uluslararası Kuruluş
ve Organizasyonlar
Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulmuş olan çok sayıda organizasyon okul açık alanlarının
eğitim-öğretime katkısı ve ekolojik açıdan iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmektedir. Bu
organizasyonların bazıları konuyu daha büyük ölçekte ele alarak ulusal ve uluslararası programlar
kurgularken, bazıları ise daha çok yerel koşullara odaklanmaktadırlar. Organizasyonların pek çoğu
kılavuzlar ve çeşitli basılı materyaller hazırlayarak, farklı bölgelerdeki okulların kendi programlarını
başlatmalarına rehberlik etmektedir. Son yıllarda özellikle batı dünyasında okul açık alanlarının pasif
çim, asfalt ve ahşap kaplı ve hazır ekipmanlarla donatılmış belirli bir kısmının çocuklara oyun ve keşif
olanağı sağlayan ve sınıf öğretimini destekleyen doğallaştırılmış alanlara dönüştürülmesi yönünde
önemli bir eğilim yaşanmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu bağlamda kurulmuş olan belli başlı uluslararası
organizasyonlar ve bu organizasyonları amaç ve misyonları özetlenmektedir;
Tablo 1. Okulların açık alanlarının dönüştürülmesine yönelik organizasyonlar
Organizasyon
Center for Environmental
Education (Antioch New
England Institute)
Kidsgardening (National
Gardening Association)
National Clearinghouse for
Educational Facilities
Natural Learning Initiative
(North Carolina State
University, College of Design)
Schoolyard Wildlife Habitats
(National Wildlife Federation)

Ait olduğu
ülke

İçerik
Kuzeydoğu Amerika eyaletlerindeki (New England) özel
okulların, sağlanan çevrimiçi döküman merkezi ve
programları aracılığıyla daha çevreci ilköğretim okulları ve
toplumlara dönüşümü hedeflenmektedir.
Özellikle okul bahçeleri ve kompostlaştırma konuları
üzerinde yoğunlaşılarak, sürdürülebilir okul açık alanları
teşvik edilmektedir.
NCEF’ nin internet sitesi okul açık alanlarının tasarım, inşa
ve bakımı konusundaki bağlantı, kitap ve dergi
makalelerini listelemektedir.
Organizasyon, çocukların oyun ve eğitimi için daha nitelikli
alanlar yaratma konusunda toplumlara destek vermekte,
çevresel eğitim ve dış mekan öğretim alanları
vurgulanmaktadır.
Temel olarak okul açık alanlarındaki doğal habitatlar
üzerinde odaklanılarak sürdürülebilir okul açık alanları
teşvik edilmektedir.

Boston Schoolyard Initiative

Katılımcı bir planlama süreci uygulanarak Boston’daki
sürdürülebilir okul açık alanları teşvik edilmektedir.

San Francisco Green
Schoolyard Alliance

San Francisco’da şehirdeki okulların açık alanların
sürdürülebilirlik yönünde geliştirilmesi konusunda çalışan
organizasyonların birleşimidir.

D.C. Schoolyard Greening
Consortium

Devlet kurumları, öğretmenler ve okullardaki açık alanları
eğitimsel olanaklar için genişletmek ve sürdürülebilir
alanlar oluşturmak konusuyla ilgili bireylerin oluşturduğu
gönüllü bir gruptur. Organizasyonun misyonu, öğrenciler,
öğretmenler, ebeveynler ve toplum arasındaki ekolojik
okur-yazarlık ve çevre yönetimini teşvik edecek biçimde
okul açık alanlarının geliştirilmesi ve arttırılmasıdır.
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ABD

ABD

ABD

ABD

ABD
Boston/
Massachusetts
/ABD
San Francisco/
California/
ABD

Washington/
DC/ABD

Eco-Schools (Foundation for
Environmental Education)
The School Learnscapes Trust

Center for Environment
Education

Learning Through Landscapes

Skapande Uterum

Naturskolan in Lund
The Association of Nature
Schools in Sweden

Evergreen Society

Greening Canada’s School
Grounds (Tree Canada
Foundation)
Greening Schoolgrounds
(Wild Bird Trust of British
Columbia)
Nova Scotia Model Schools
Project (Ecology Action
Centre)

Eko-okullar programı 21 farklı ülkenin dahil olduğu bir
sürdürülebilir (yeşil) okul programıdır.
Okullara açık alanlarını eğitim-öğretim için kullanabilme
konusunda destek verme amacı ile kurulan ve kar amacı
gütmeyen bir organizasyondur.
CEE Hindistan’ın genel çevre ve gelişim stratejisinde
çevresel eğitimin öneminin farkına varılması sonucunda
oluşturulmuştur. Devlet ve özel kurumların ortaklığı
sonucunda CEE 1984 yılında Hindistan Çevre ve Orman
Bakanlığı desteğiyle “Center of Excellence” adıyla
kurulmuştur.
LTL İngiltere’de okul açık alanlarını geliştirmek amacıyla
çalışan, geniş katılımlı ve gönüllülük esasına dayalı bir
organizasyondur. Çok yönlü dış mekan eğitim-öğretim
kaynakları geliştirmek konusunda okullar teşvik
edilmektedir. İnternet sitesi aracılığıyla herkesin
ulaşabileceği çok sayıda basılı yayını mevcuttur.
İsveç’te okul açık alanlarının sürdürülebilirlik ilkeleri
doğrultusunda iyileştirilmesi için kurulmuş bir
organizasyondur.
İsveç’te Lund şehri ve çevresindeki okulları sınıfta, okul
açık alanlarında, yerel toplumda milli ve uluslararası
düzeyde doğal çevre çalışmaları yapılması konusunda
teşvik eden bir organizasyondur.
Dış mekanda öğretim üzerine odaklanılarak, İsveç’teki 70
okulun çalışmalarını koordine eden bir organizasyondur.

Avrupa
Avustralya

Hindistan

İngiltere

İsveç

Lund/İsveç

İsveç

“Doğallaştırma projeleriyle şehirlere doğayı geri getirme”
üst amacıyla kurulmuş olan Kanada’da gönüllülük
sistemine dayalı milli bir organizasyondur. “Evergreen's
Learning Grounds” programı bu üst amacı okul açık
alanlarına uyarlamaktadır. Kuruluşun web sitesi
aracılığıyla ulaşılabilen çok sayıda yayını mevcuttur.

Kanada

Bu program bitkilendirme, ağaç dikme gibi yollarla okul
açık alanlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kanada

British Columbia’daki okul açık alanlarını sürdürülebilirlik
ilkeleri doğrultusunda geliştirmeyi amaçlayan bir
organizasyondur.

British
Columbia /
Kanada

Proje, doğal habitatları restore etmek, yerel toplumları
geliştirmek ve katılımcı ve çok-sektörlü bir yaklaşımla okul
açık alanlarını doğallaştırılması için Nova Scotia
yerleşimindeki okul çocuklarının sağlık koşullarını
geliştirmeyi amaçlayan bir oluşumdur.

Nova Scotia /
Kanada
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School Grounds
Transformation (Canadian
Biodiversity Institute)

Kanada’daki okulların açık alanlarının uyarıcı, biyolojik
çeşitliliğin yüksek olduğu dış mekan derslikleri, sağlıklı ve
eğlenceli oyun ve sosyalleşme alanlarına dönüştürülmesi
konusunda destek veren bir organizasyondur. Bu amaçla
çeşitli örnek okul açık alanları hazırlanmakta, kapsamlı
kılavuzlar, uzman görüşleri ve eğitimleri ve iletişim ağı
kullanıma sunulmuştur.

Children’s Landscape

İnternet sitesinde çeşitli içerikler, bağlantılar ve dünya
üzerindeki çeşitli projelerden fotoğraflar yer almaktadır.

Living School (Agricultural
University of Norway and the
National Gardening Society)

Bir sürdürülebilir (yeşil) okul örnek projesidir.

Kanada

Norveç

Norveç

ABD’ de 80’li yıllardan itibaren konuya ilişkin çeşitli eyaletlerde çok sayıda program ve
organizasyonlar yapılandırılmıştır. Çocuklar ile doğal çevre arasında bağlantıyı yeniden kurgulamayı
hedefleyen “doğal açık alan” eğilimi gitgide güçlenmektedir. Maryland, Kalifornia, Ohio, Florida, New
Hampshire, Utah ve Vermont gibi eyaletler okulların açık alanlarında yeşilleştirme programları
yürütmektedirler [27]. Boston (Boston Schoolyard Initiative) ve San Francisco (Green Schoolyard
Alliance) programları halen yürürlükte çalışmalarına devam etmektedir. Doğal okul açık alanlarında
mini orman, doğal habitatlar, gölet ve dere gibi su öğeleri, kelebek bahçeleri, böcekler, hayvanlar ve
yeşil alanlar yer almaktadır. Bu programların pek çoğu, okullarındaki doğallaştırılmış açık alanları hem
genel müfredata ve hem de çevresel öğretime bütünleştirmek adına proje tabanlı ve “yer” tabanlı
eğitimi kullanan bir yaklaşım izlemektedirler. Bu yaklaşım doğa ile keşif yoluyla deneysel öğrenme ve
yaparak öğrenmenin gerçekleştiği açık alanları sınıfların uzantısı haline getirmektedir [28, 29].
Antioch New England Üniversitesi’nin danışmanlık ve halkla ilişkiler birimi olarak hizmet veren
Antioch New England Enstitüsü, sivil katılımı sağlama yoluyla canlı ve sürdürülebilir bir çevre,
ekonomi ve toplumu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra,
özellikle çevre eğitimi ve “yer” odaklı eğitim konularında uluslar arası ve ulusal yandaşlarına eğitim,
program ve kaynak desteği sağlamaktadır. “Çevre Eğitimi Merkezi” olarak adlandırılan kurum, öğrenci
başarısını, toplumsal dinamizmi ve sağlıklı çevreyi güçlendiren ve destekleyen unsurlar olarak toplum
tabanlı eğitim programlarını ve öğrenciler, öğretmenler ve toplum arasındaki işbirliğini teşvik
etmektedir.
İngiltere’de oluşturulmuş bir organizasyon olan “Learning Through Landscapes” 1986-1990 yılları
arasında üç yıllık bir araştırma projesi olarak ortaya çıkmıştır. İlk ve orta okullarda açık alanların
tasarım, kullanım, yönetim ve geliştirme stratejilerinin araştırılarak ortaya konmasını amaçlayan
projenin en belirgin sonuçları, okul açık alanlarının eğitim-öğretim açısından taşıdığı potansiyelin
arttırılması ve mekan kalitesinin geliştirilmesinin faydalı olacağı şeklindeki mevcut genel görüşü
destekler niteliktedir. ABD’ deki Sherman İlköğretim Okulu’nun daha önce tümüyle asfalt kaplı olan
açık alanının (bkz. Resim 6, sol üst köşe), 2004 yılında hazırlanan projeyle doğal ekosistemin
canlandırıldığı bir peyzaja sahip olması hedeflenmiştir. Tasarım sürecinde tasarım ekibiyle birlikte
okul idarecileri, öğretmenler, personel, öğrenciler ve aileleri ile çeşitli toplum üyeleri de sürece dahil
edilmiştir. Sonuçta asfalt kaplı alan çeşitli yükseltilerin, amfi, açık hava dersliği, şelale ve gölet gibi su
öğelerinin yer aldığı yeşil bir alana dönüştürülmüştür (Resim 6).
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Resim 6. Sherman İlköğretim Okulu, San Francisco, ABD *30+
Resim 6’ da yeniden düzenlenen okul açık alanında yeşil dokunun henüz tam olarak canlanmadığı
görülmektedir. Zamanla yere ait ekosistem güçlenerek daha baskın hale gelecektir.
5. Ülkemizdeki İlköğretim Okullarının Açık Alanları
Ülkemizde okul açık alanlarının düzenlenmesine yönelik uluslar arası literatürden tanıtılan kapsamda
herhangi bir organizasyon bulunmamakta, -çok sınırlı örnekler dışında- okullardaki açık alanların
tasarım, kullanım ve bakımına gereken özen gösterilmemektedir. Özellikle devlete ait ilköğretim
okullarında genellikle açık alanlar asfalt ile kaplanmakta, birkaç ağaç dışında yeşil dokuya yer
verilmemektedir. Asfalt kaplama özellikle yerel yönetimlerce en uygun çözüm olarak görülmekte,
farklı bir düzenleme arayışı içerisine girilmediği gözlenmektedir. Bu durum yaz aylarında bu alanların
otopark olarak kullanılmasını getirmektedir (Resim 7).

Resim 7. Ülkemizdeki devlet okullarının açık alanlarının tipik durumunu gösteren bir imaj *31].
Oldukça sınırlı sayıdaki özel eğitim kurumlarında dış mekanların özenli bir şekilde ele alınarak
düzenlendiği, doğal ekosistemin korunarak canlandırıldığı ve eğitim-öğretimle bütünleştirildiği
izlenmektedir. Bu tür örneklerin genellikle özel eğitim kurumları olduğu, kent merkezi dışında geniş
alanlarda konumlandıkları ve doğa ile etkileşimli öğretim modelini bir tür reklam stratejisi olarak
izledikleri gözlenmektedir. İstanbul’da yer alan Beykoz Doğa Koleji sahip olduğu arsanın potansiyelini
etkin biçimde kullanarak öğrencilerin doğal çevre ile etkileşim içerisinde öğrenim gördüğü bir
ilköğretim okulu olarak dikkat çekmektedir (Resim 8 - 9).
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Resim 8. – 9. Ülkemizden olumlu bir örnek, Beykoz Doğa Koleji / İstanbul [32]
Beykoz Doğa Koleji’ nde benimsenen eğitim modeli, doğanın ve doğa sevgisinin eğitimin her
parçasına katıldığı, eğitimin dört duvar arasına sıkışmayıp her yerin eğitim alanı, her anın da eğitim
zamanı olduğu bir yaklaşım olarak ifade edilmektedir. Doğa Konseptli Eğitim Modeli, öğrenciyi
eğitimin nesnesi olmaktan çıkartıp, öznesi haline getirmektedir *33+. Bu eğitim modeli ülkemizde
halen çok az sayıdaki örnekte gözlenmekte, bu modelin gelecekte yaygınlaşması beklenmektedir.
6. Sonuç ve Değerlendirme
70’li yıllardan itibaren okul açık alanlarının çevresel ve enformel eğitim kapsamında zengin bir
potansiyele sahip olduğunu ortaya koyan çalışmaların artmasıyla birlikte, çeşitli ülkelerde mevcut
okulların açık alanlarını iyileştirme üst amacına yönelik uluslararası, bölgesel ve yerel organizasyonlar
oluşturulmuştur. ABD’de bu yönde çalışmaların oldukça fazla olduğu, konunun eyaletler bazında ele
alındığı ve özel kılavuzların hazırlandığı görülmektedir. Avrupa Birliği desteğiyle kurulan “eko-okullar”
programı çok sayıda Avrupa ülkesinin içerisinde yer aldığı uluslararası bir programdır. Okullarda
sadece açık alanlar değil, sürdürülebilirliğin tüm diğer ana başlıkları bağlamında çalışmalar
yürütülmektedir. Ayrıca Kanada, Avustralya, İngiltere, İsveç, Norveç ve Hindistan’da okul açık
alanlarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğü gözlenmektedir.
Sözü edilen organizasyonların çalışmaları incelendiğinde şu hedeflere yönelik çalışmalar
gerçekleştirildiği görülmektedir;


Çevre bilinci, çevre yönetimi, çevre eğitimi, ekolojik okur-yazarlık gibi konularda öğrencilere,
personele ve topluma destek verecek açık alanların oluşturulması,



Başta çevresel eğitim olmak üzere formel eğitimin gerektirdiği tüm derslerde kullanılmak
üzere iç mekana entegre olmuş açık dersliklerin oluşturulması,



Okul açık alanlarında kaybolmuş ya da zarar görmüş doğal habitatların yeniden
canlandırılması, ekolojik koridor oluşturulması, yeşil dokunun arttırılması konusunda
çalışmalar yürütülmesi,



Öğrencileri sadece fiziksel gelişimlerini değil, zihinsel, duygusal ve psikolojik gelişimlerini de
destekleyen açık alanların oluşturulması,



Açık alanların dönüşümünde katılımcı tasarım süreci ile okul personelinin, öğrencilerin,
ebeveynlerin ve toplum üyelerine de söz hakkı verilmesi, bu konuya katkıda bulunmalarının
sağlanması



Programların internet sayfaları aracılığıyla çeşitli yayın, rapor, vaka çalışması, iyileştirme
kılavuzu gibi kaynaklar oluşturarak yeni okullara bilgi desteği sağlaması,
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Açık alanların iyileştirilmesinde doğal peyzaj ve bitki örtüsünün oyun ortamı, doğanın
mümkün olduğunca oyun materyali olarak kullanılması hedeflenmektedir. Bu tür açık
alanlarda geleneksel olarak kullanılan hazır oyun elemanlarına ya hiç yer verilmemekte, ya da
çok küçük bir oranda yer verilmekte, daha doğal ve enformel mekanlar oluşturulmaktadır. Bu
bağlamda çocuklara çevreyi kontrol ve manipüle etmeye imkan tanıyan su, kum, taş, kütük,
kaya gibi doğal olarak bulunabilen elemanlar tercih edilmeli, siper, tümsek, höyük gibi
peyzajın doğal yollarla kullanımını sağlayan ve çocuk ruhuna hitap eden elemanlar
oluşturulmalıdır.



Bitki örtüsü bir oyun alanıyla diğerini ayıran doğal bir bölücü olarak kullanılmalıdır. Yerel bitki
türlerinin tercih edilmesi, öğrencilere içerisinde yaşadıkları doğal çevrenin tanıtılması
konusunda yardımcı olmaktadır. İç mekan derslikleri ile dış mekanın entegrasyonu, iç-dış
arasındaki ayrımı görünmez kılarak dış mekanı iç mekanın devamı niteliğine taşıması
önemlidir.
Mevcut okul açık alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı bu çalışma yeni
tasarımlar için şu önerileri vurgulamaktadır;


Okul açık alanları bina tasarımıyla birlikte eş zamanlı düşünülmeli, binaya kıyasla ikincil
görülen ve yeterince özenilmeden tasarlanan alanlar olmamalı, bina tasarımı sırasında
bütüncül olarak ele alınmalıdır.



Çalışma kapsamında değinilen konular ve öneriler sadece geniş bir arazi içerisinde yer alan
kent merkezleri dışındaki okullar için değil, şehir merkezinde yer alan, kısıtlı açık alana sahip
okullara da uyarlanabilmekte, buna ilişkin çok sayıda örnek literatürde yer almaktadır.
Özellikle şehir merkezlerinde ekoloji ve doğal çevre prensiplerinin öğrencilere tanıtılması ve
alan kısıtlarından dolayı açık alanların eğitimsel amaçla kullanımı daha da fazla önem
kazanmaktadır.
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Çocuk Hastanesi İlköğretim Okulları ve Sosyalleşme
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Deniz Hasırcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

1. Giriş
Her gün birçok çocuk, çocuk hastanelerini değişik sebeplerle ziyaret etmek durumunda kalmaktadır.
Bu ziyaretlerin bazıları kısa süreli olup, bazıları ise çocukların tedavi süreci nedeniyle uzun sürelidir.
Hastaneye yatma durumu özellikle çocuklar için endişe ve stres yaratmaktadır. Çevreye yabancı olma,
medikal işlemler, ebeveynlerin yanlarında bulunamayabilmesi, korkutucu işaretler ve sesler,
çocukların alışkın olmadığı medikal eşyalar, arkadaşların ve oyun ortamının eksikliği ve bunun gibi pek
çok etken çocuklarda depresyona, endişeye ve strese yol açabilmektedir. Uzun süreli ziyaretlerde,
okul çağında olan çocuk hastalar okullarına gidememekte ve özel durumları sebebi ile okullarına
devam edemeyen bu çocuklar, sınıf arkadaşlarından geride kalmaktadırlar. Bu soruna ek olarak,
sürekli hasta odasında bulunmak zorunda kalan çocuklar büyük oranda antisosyal hale
gelmektedirler.
Bu duruma çözüm olarak, bazı çocuk hastaneleri çocukların eğitim alabilecekleri ve buna ek olarak
sosyalleşme şansına sahip olabilecekleri hastane ilköğretim okullarına sahiptirler. Hastane
ortamındaki sınırlı sosyal mekâna karşılık, çocuk hastanesi bünyesinde bulunan ilköğretim okulları
çocukların birbirleri ve öğretmenleri ile iletişim kurabilecekleri, keyifli zaman geçirebilecekleri ve
öğrenimlerine devam edebilecekleri bir mekândır. Aynı zamanda çocuk hastanesi ilköğretim okulu,
bir okul ortamı olması nedeni ile çocuklar için tanıdık bir mekândır.
Sağlık alanı ve diğer alanlarda yapılan birçok klinik psikoloji ve davranışsal tıp araştırmasında, yüksek
oranda sosyal olarak desteklenen insanların düşük oranda sosyal olarak desteklenen insanlara oranla
daha az strese ve daha yüksek oranda iyi hal durumuna sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Buna rağmen,
sağlık tesislerinin tasarımının sosyal desteği engelleyip engellemediği ya da destekleyip
desteklemediğine ve bu sosyal desteğin hastanedeki hastaların iyi hal durumunu ve iyileşme sürecini
nasıl etkilediğine yönelik ancak sınırlı sayıda araştırma vardır [1]. Her ne kadar çocuklar kendilerini
hastane ortamından uzaklaşmış olarak bir okul ortamında hissettikleri için hastane ilköğretim okulu
çocuklar için olumlu anlamda önemli bir yer olsa da, bu konuda yapılan araştırmalar da oldukça azdır.
Çalışmanın amacı, çocuk hastanesi ilköğretim okullarının sosyalleşme ile birlikte iyi hal durumuna ve
iyileşmeye katkısı olup olmadığının tartışılmasıdır. Bu doğrultuda, çocuk hastanesi tanımı, çocuk
hastanesi tarihi, iyileşme ve iyi hal durumu kavramlarının tanımı ve bu kavramların aralarındaki ilişki
detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Ayrıca çocuk hastanesi ilköğretim okulunun tanımı ve amaçları
açıklanıp, Türkiye’den ve dünyadan örneklerle bu açıklamalar zenginleştirilecektir.

2. Çocuk Hastanesi Tanımı ve Tarihçesi
Çocuk hastaneleri; 0-14 yaş arasındaki çocukların hastalıklarını teşhis ve tedavi eden, toplumla sürekli
ilişkiler kurarak çocukların sağlıklı yetişmeleri için ebeveynleri eğiten ve bu alanda eleman yetiştiren
kurumlardır [2]. Çocuk hastaneleri, genel çocuk hastaneleri ve ihtisaslaşmış çocuk hastaneleri olmak
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üzere ikiye ayrılır. Genel çocuk hastaneleri, genel hastanelerin bütün birimlerini barındırır. Bu
birimler, poliklinikler, yönetim birimleri, acil servis, hasta bakım üniteleri, eğitim ve sosyal birimler
gibi kısımlardan oluşmaktadırlar. İhtisaslaşmış çocuk hastaneleri ise, özel durumlara hitap eden
cerrahi, onkoloji, göz, dermatoloji, ortopedi vb. pek çok alanda olabilmektedirler.
Hastaneye yatma durumunun pozitif olarak algılanması 18. Yüzyılda, hastanenin hasta olan insanların
konaklamalı olarak tedavi edilmesine yönelik bir mekâna dönüşmesi fikrine dayanmaktadır. Bu
bağlamda ilk çocuk hastanesi konsepti, Fransa’nın Paris kentinde 1802 yılında kurulan Hospital des
Enfants Malades’dir. Paris’te kurulan bu ilk çocuk hastanesinden sonra, 1850 ile 1879 tarihleri
arasında Avrupa’da toplamda 67 tane çocuk hastanesi açılmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde’ki ilk
çocuk hastanesi 1855 yılında Philadelphia’da kurulan Philadelphia Çocuk Hastanesi’dir. Türkiye’de
kurulan ilk çocuk hastanesi ise 1899 yılında İstanbul’da kurulan Şişli Etfal Hastanesi’dir. Şişli Etfal
Hastanesi sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Balkanlarda kurulan ilk çocuk hastanesi olma
özelliğine sahiptir [3]. Bugün, hala Şişli Çocuk Hastanesi adı ile hizmet vermeye devam etmektedir.

3. Çocuk ve Hastane İlişkisi
Hasta olma durumu insanı sınırlayan ve strese sokan bir durumdur. Hastalar çocuk olduğunda bu
durum daha da özel bir hal alır çünkü sahip oldukları tecrübenin sınırlı olmasından dolayı, çocuklar
hasta olma durumundan yetişkinlerden daha fazla etkilenmektedirler. Bu etkiler çocuklarda uzun
süreli olarak, hem psikolojik hem de fiziksel etkilere neden olabilmektedir. Wright’ın 1995’te rapor
ettiği üzere gençler hastanede yetişkinlere göre daha bağımlı, korku içinde ve savunmasız
hissetmektedirler [3].
Bundan sadece 20 yıl öncesine kadar, hastanede kalma durumunun çocuğun gelişimini ve iyi hal
durumunu ne kadar etkilediğine dair çok az bilgiye sahip olunmaktaydı. Genelde çocuklar hastanede
yalnız kalmışlar ve hatta sıklıkla ebeveynlere çocuklarını görmeye gelmemelerinin daha iyi olacağının
böylelikle çocukların ağlayarak çalışanların işlerine engel olmayacakları söylenmiştir. Yalnız bırakılan
çocuklar başlarda ağlayarak anne ve babalarını aramışlar, fakat belli bir süre gelmediklerinde içlerine
kapanıp suskunlaşmışlardır. Bu çocuklar, hastane çalışanları için kolay çocuklar olsalar da asıl olan
çocukların bu tecrübe sonunda zarar görmüş olduklarıdır çünkü anne babalarının onları bıraktığını
düşünmüşlerdir [4].

4. İyileşme, İyi Hal Durumu Konsepti ve Aralarındaki ilişki
Tedavi, hastanın sadece medikal olarak iyileştirilmesini kapsayan bir süreçtir. Fakat iyileşme kavramı;
hastanın bütün çevresini ve iyi hal durumuna ulaşması için gerekli olan psikolojk ve ruhsal ihtiyaçlarını
analiz ve tedavi etme durumuna karşılık gelmektedir [5]. Malkin’in belirttiği üzere, eski zamanlarda
hekimler vücut ve aklı farklı bileşenler olarak tanımlamaktaydılar, fakat günümüzde bu inanış sadece
hastalıklı bir organı ya da sistemi değil, insanı bir bütün olarak tedavi etme kavramına dönüşmüştür.
Bu bağlamda denilebilir ki; hastalar sadece bir vücuttan ibaret değildirler, onların da akılları ve ruhları
vardır. Aynı zamanda aileleri, sevdikleri ve kendi hayatları da vardır. İyileşme kavramının asıl amacı,
hastayı vücut, akıl ve ruh olarak bütün bir şekilde iyileştirmek ve iyileştirirken yaratılan fiziksel mekan
ile bu süreci desteklemektir [5].
Birçok araştırma göstermiştir ki; hastaların etraflarındaki fiziksel çevre uygun bir şekilde
oluşturulduğunda, medikal tedaviye verdikleri tepkiler değişmektedir. İyileşmeye olan bu yeni
yaklaşım; hastaların ve hasta yakınlarının fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
tasarım çözümleri yaratma durumunu, dolayısı ile iyileştirme mekanı kavramını da ortaya
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çıkarmaktadır [5]. İyi hal durumu; çoğunlukla psikoloji alanında kullanılan bir kelime olmakla birlikte,
günümüzde bu kavram sağlık ile ilgili alanlarda da sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. 50 yıl önce
psikologlar; hayatın nasıl gittiğine dair olan bireysel raporların, pozitif duygulara ve iyi hal durumuna
dayandığını düşünmeye başlamışlardır. Ayrıca bu durumun bireylerin altta yatan ruh durumlarıyla
ilgili önemli bilgilerin elde edilmesine yardımcı olabileceğine inanmışlardır. İyi hal durumu mutluluk
ile aynı değildir fakat; insanların duygusal tepkileri, çevresel tatmini ve küresel yargılarını barındıran
kapsamlı bir olgu olarak düşünülebilir [6].
Ryff’e göre iyi hal durumu altı şekilde kendini göstermektedir; kendini kabullenme, diğer bireyler ile
pozitif ilişkiler kurma, kendi kendini yönetme, çevresel üstünlük, hayattaki amaç ve kişisel gelişim [10].
Stokes’a göre toplum sağlığını iyileştirebilecek 3 ana madde vardır. Bunlardan birincisi; bireylerin
kendi davranışlarını değiştirmelerini cesaretlendirecek olan davranışsal değişimdir. İkincisi; bireyin iyi
hal durumunu desteklemeye yönelik olması ve hem çevresel strese neden olan şeylerin tanımlanması
hem de bunların elimine edilmesine izin veren çevresel iyileştirmedir. Üçüncüsü ise; bireyin,
organizasyonun ve sosyo-fiziksel çevrenin rollerini teşhis etme kapasitesi olan ve iyi hal durumunu
şekillendirmeye yönelik bir disiplinlerarası yaklaşımdır [7].

5. Çocuklarda İyi Hal Durumu Konsepti ve İyileşme Arasındaki İlişki
Çocukların iyi hal durumu, şimdiye kadar birçok disiplinde araştırma konusu olmuş ve bu
araştırmalarda çocukların iyi hal durumlarının ölçülmesi hep asıl önemli kaygı konusunu
oluşturmuştur. Tarihler boyu yapılan bu araştırmalar hep hastalıklar, problemler ve sakatlıklar üzerine
yoğunlaşmıştır. Fakat çok yakın geçmişte, çocuğun iyi hal durumuna etki eden pozitif etkenler bu
araştırmalara dâhil edilmeye başlanmıştır [7]. 2003 yılında Pollard ve Lee 1900’lü yıllarda batıdaki
çocuklardaki iyi hal durumuna ait olan sistematik literatür analizini 1658 tane çalışmayı inceleyerek
tamamlamışlardır. Fakat bu kapsamlı analizlere rağmen hala çocuklardaki iyi hal durumunu nasıl
tanımlayacaklarına dair endişeler taşımaya devam etmişlerdir çünkü inceledikleri pek az makalede
çocukların iyi hal durumunu oluşturan faktörler ile ilgili fikir birliğine rastlamışlardır. Buna rağmen,
çocukların iyi hal durumuna etki eden beş ana alan tespit etmeyi başarmışlardır. Bunlar; fiziksel
sağlık, psikolojik, bilişsel, sosyal ve ekonomik alanlardır. Araştırmalarda kullanılan göstergelerin çoğu
mutluluk veya tatminkârlık gibi pozitif göstergelerin aksine negatif veya eksik olan göstergelerdir.
Pollard ve Lee’nin araştırması göstermiştir ki, çocuğun iyi hal durumunu oluşturacak daha fazla pozitif
gösterge geliştirilmeli ve bu konuda daha çok araştırma yapılmalıdır [7]. Çocuklarda iyi hal durumunu;
okulun, yaşadıkları çevrenin ve boş vakitlerini geçirdikleri alanların atmosferi ve kalitesi doğrudan
etkileyebilmektedir. [6].

6. Çocuklarda Sosyalleşme ve Bunun İyi Hal Durumu ve İyileşmeye Etkisi
Sosyalleşme; bireyin, içinde yaşadığı toplumun normlarını, değerlerini, kendisinden beklenen rolleri,
tutumları ve davranış yapılarını, toplumsal etkileşim için gerekli becerileri, benlik ve kimlik duygusunu
kazanma, içinde yaşadığı kültürü içselleştirme sürecidir [9]. Arnett’in 1995’te belirttiğine göre
sosyalleşmenin üç ana hedefi vardır. Bunlardan birincisi; kontrolü güçlendirme ve bilinci geliştirme,
ikincisi; evlilik ve ebeveynlik gibi kurumlardaki, işyerindeki ve cinsiyete ait rollerinin performans ve
hazırlıklarını yapma, üçüncüsü ise; anlamın kaynağının, neyin önemli ve değerli olduğunun ve ne için
yaşamak gerektiğinin eğitimini almaktır. Yani kısaca sosyalleşme, insanları sosyal hayatın görevlerine
hazırlama sürecidir. Sosyalleşme, içinde bulunulan topluma adaptasyon süreci olduğu için, kişiden
kişiye olduğu gibi toplumdan topluma da farklılık göstermektedir [8].
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Sosyalleşme bütün bir hayat boyunca süren bir süreç olmasına rağmen temel olarak birincil ve ikincil
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birincil sosyalleşme; dünyaya gelme anından başlayan, çocukluk ve
kısmen ergenlik dönemini kapsayan sosyalleşme olup genellikle aile tarafından yürütülür. İkincil
sosyalleşme ise, bir bireyin bütün hayatını kapsayan ve okullar, medya ve diğer sosyal gruplar
tarafından yürütülen sosyalleşmedir [9]. Sosyal bir süreç olan ve insanlar arasındaki etkileşimi içeren
sosyalleşme; doğal ve planlı olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Doğal sosyalleşme; küçük
çocuklar çevrelerindeki dünyayı keşfederken, oynarken ve araştırırken ortaya çıkmaktadır fakat planlı
sosyalleşme; küçük çocukları eğitme ve öğretme işi için harekete geçildiğinde ortaya çıkmaktadır [10].
Sosyalleşme dünyaya gelme ile başlayan bir süreç olduğu için, erken çocukluk dönemi sosyalleşme
için en önemli süreçtir. Dil öğrenildiğinde, kültürün temel özellikleri öğrenilmeye ve dolayısı ile kişilik
şekillenmeye başlar. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bir sosyal kurum olan aile, çocuklar için ilk
sosyalleşme elemanıdır çünkü çocuklar doğdukları andan itibaren ilk sosyal ilişkilerini aileleri ile
kurarlar. Aileler, çocukların ilk eğitim sürecini üstlenip, onları geleceğe hazırlar ve içinde bulundukları
kültürü onlara aktarırlar. Çocuklar büyümeye başladıklarında, oyun onlar için bir sosyalleşme elemanı
haline gelir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu’nun da belirttiği üzere; oyun istisnasız
her çocuğun hakkıdır ve gelişimleri için gereklidir çünkü oyun çocuğun oyun bilişsel, fiziksel, sosyal ve
duygusal iyi hal durumu için temel bir gerekliliktir [11]. Çocuklar, okul çağına geldiklerinde artık onlar
için sosyalleşme elemanı okuldur. Okul; bir bireyin sosyalleşmesinde en etkili olan, sosyalleşmeyi ve
sosyalleştirmeyi sağlayan resmi ve planlı kurumdur. Okul hayatı çocuğa sadece bilgi ve teknik değil
aynı zamanda sosyal sorumluluk da kazandırır. Ayrıca okul, çocuğa ilk olarak planlı sosyalleşmeyi
sağlayan kurum olma özelliğine de sahiptir [12].

7. Hastane İlköğretim Okulu Tanımı, Amaçları ve Tarihçesi
Hastane ilköğretim okulu, 6-13 yaş arası çocukların hastanede yattıkları süre zarfında resmi eğitim
kurumlarında alamadıkları eğitimi almaya devam ettikleri kurumdur [13]. Hastane ilköğretim okulunun
amacı, hasta çocukların okul ortamından izole olmamasını sağlamak ve onların okuldan
soyutlanmasını engelleyerek öğrenme heveslerini devam ettirmektir. Hastane ilköğretim okullarının
bir başka amacı da; çocukların kendi kendilerine başa çıkamayacakları problemleri paylaşarak, travma
ve ağrıların verdiği stresin oranını azaltmak ve böylelikle onların morallerini yükseltmektir. Tobin’e
göre, akademik işlevinin yanı sıra hastane okullarının iyilştirici işlevi de bulunmaktadır çünkü
çocukların dikkatlerini hastalıktan başka yöne çekme ve normalleşme açısından önem taşımaktadır.
Buna ek olarak, Tobin bazı ebeveynlerin başlangıçta hastane okullarından haberdar olmadığını ve
önceliklerinin çocuklarının iyileştiğini görmek olduğunu fakat bu farkındalığı elde edince aslında
hastane okulunun çocukların travma ve hastanede olma psikolojisi ile başa çıkma haricinde güven ve
özdeğerlilik üzerinde pozitif etkileri olduğu yorumunu yapmışlardır [14].
1900’lü yılların başından beri, hastanede yatan çocukların eğitimi sorun teşkil etmiştir. Piaget, 1912
yılında ilk kez hastane okulu projesini geliştirmiş ve hastane okullarının kurucusu ünvanını
kazanmıştır. Bunun hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri eğitim parlementosunda bir karar alıp
yasal düzenlemeler yaparak hastane okullarını açmaya karar vermiştir. 1940’lardan sonra diğer
ülkelerde de hastane okulları açılmaya başlanmıştır. 1948’de Avustralya’da, 1950’de Yugoslavya’da,
1960’da Almanya ve Macaristan’da, 1965’te Danimarka’da, 19. Yüzyılın sonlarında İngiltere’de ve
1984’te Norveç’te hastane okulları açılmaya devam etmiştir. Tablo 1’de dünyada hastane okulu
açısından en iyi örneklere sahip olan İngiltere, Amerika ve Avustralya’da bulunan bazı hastane
ilköğretim okullarına ait bilgiler ve görseller mevcuttur.
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Tablo 1. Bünyesinde Çocuk Hastanesi İlköğretim Okulu Bulunduran Bazı Önemli Hastaneler.

FOTOĞRAF
1

ÜLKE

HASTANE

İngiltere

Evalina Çocuk Hastanesi Okulu
(İngiltere’nin en büyük, en modern ve
en kapsamlı çocuk hastanesi) [15].

2

İngiltere

Great Ormond Street Hastanesi Okulu
(Avrupa’nın en büyük hastane okuluna
sahip olan çocuk hastanesi) [16].

3

Amerika

Philadelphia Çocuk Hastanesi Okulu
(Dünyanın en iyi çocuk hastanesi 2011
yılı) [17].

4

Avustralya
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Royal Çocuk Hastanesi Okulu

5

Avustralya

Sydney Çocuk Hastanesi Okulu
(Amerika Birleşik Devletleri’nden
sonra dünyadaki başka bir ülkede
açılan ilk hastane okulu)

Türkiye’deki ilk hastane okulu çalışmaları 1980’lerde Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi’nde başlamış
ve resmi olarak ilk hastane ilköğretim okulu 1994 yılında yine Hacettepe Üniversitesi’nde açılmıştır
[18].
2006 yılından beri uygulanan ve 2010 yılında yenilenen ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede
Eğitim Hizmetleri Yönergesi’’ (TD. 2010-2629) içinde yer alan madde 2’de belirtildiği üzere
Türkiye’deki bu okulların amacı okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak
durumda olanlara hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin
uygulanması ve yürütülmesini sağlamaktır. Aşağıdaki Tablo 2’de de görüldüğü üzere, 2011 yılında
Türkiye’de aktif olarak eğitim vermekte olan 47 tane hastane ilköğretim okulu bulunmaktadır.
Tablo 2. Türkiye’deki Çocuk Hastanesi İlköğretim Okulu Bulunan Hastaneler.

NO

HASTANE

ŞEHİR

1

Çukurova Devlet Hastanesi

Adana

2

Çapa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Adana

3

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi

Ankara

4

Ankara Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Ankara

5

Ankara Çocuk Hastanesi

Ankara

6

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi

Ankara

7

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve

Ankara

Araştırma Hastanesi
8

Atatürk Sanatoryum Hastanesi

Ankara

9

Gata Çocuk Onkolojisi

Ankara

10

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Ankara

11

Ankara Onkoloji Hastanesi

Ankara

12

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Ankara

13

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Antalya

Hastalıkları Hastanesi
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14

Aydın Devlet Hastanesi

Aydın

15

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi

Balıkesir

16

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Bursa

17

Denizli Devlet Hastanesi

Denizli

18

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve

Denizli

Araştırma Hastanesi
19

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Diyarbakır

Hastalıkları Hastanesi
20

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Edirne

21

Devlet Hastanesi

Erzincan

22

Yakutiye Eğitim ve Bölge Araştırma Hastanesi

Erzurum

23

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye

Erzurum

Araştırma Hastanesi
24

Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Eskişehir

25

Zübeyde Hanım Devlet Hastanesi

Eskişehir

26

Osmangazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Eskişehir

Hastanesi
27

Eğirdir Kemik Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon

Isparta

Hastanesi
28

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi

Isparta

29

70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

İstanbul

30

SSK Bakırköy Devlet Evi Kadın ve Çocuk Hastanesi

İstanbul

31

İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul

Hastanesi
32

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi

İstanbul

33

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Hastanesi

İstanbul

34

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

İzmir

35

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

İzmir

36

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi

İzmir
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37

Dr. Vedat Ali Özkan Devlet Hastanesi

Kayseri

38

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Kayseri

39

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakülltesi Çocuk Sağlığı ve

Kocaeli

Hastalıkları Hastanesi
40

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konya

41

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk

Konya

Hastanesi
42

Selçuklu Konya Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk

Konya

Hastanesi
43

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi

Malatya

Hastanesi
44

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Samsun

45

Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi

Samsun

46

Devlet Hastanesi

Samsun

47

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi

Trabzon

Bu hastane okulları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır ve haftalık ders sayısı, öğretmenlerin
çalışma saatlerinin planlanması, öğretim programları, başarının değerlendirilmesi ve eğitim ortamının
düzenlenmesi bu kuruma bağlıdır. Madde 9’da belirtildiği üzere, haftalık ders saati sayısı sayısı, okul
yönetimince yapılır. Eğitim hizmetlerinin etkililiğini ve eğitimin devamlılığını sağlamak için
gerektiğinde birey ve ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar da
haftalık ders saati içinde planlanır. Hastane ilköğretim okulunun eğitim ortamının düzenlenmesi
madde 12’de belirtildiği üzere okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki bireylerin ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde donatılır ve sınıflardaki donatım malzemeleri özel durumlarına göre seçilir.
Hastane ilköğretim okulunda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. Sınıf ortamında grup eğitimi
alamayacak durumda olan birey için odasında bire bir eğitime olanak sağlayacak düzenleme yapılır.
Hastane ilköğretim okulundaki okul öncesi ile ilköğretimde grupların en fazla on öğrenciden oluşması
esastır.
Madde 13’te belirtildiği üzere, hastanede eğitim hizmetinden yararlanan bireylere, kayıtlı bulunduğu
okulda uygulanan öğretim programlarının uygulanması esastır. Hastanede bir aydan daha az süre
yatarak tedavi gören bireylerin eğitimleri, sorumlu olduğu öğretim programları esas alınarak okumayazma, problem çözme, resim yapma ve benzeri serbest çalışmalar şeklinde sürdürülür. Başarının
değerlendirilmesine ilişkin hususlar madde 14’de belirtildiği üzere, bireylerin başarılarının
değerlendirilmesi, kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, hastanede eğitim
hizmetinden yararlanan bireyin başarısının değerlendirilebilmesi için en az bir ay süreyle kuruma
devam etmiş olması gerekir. Başarının değerlendirilmesinde bireyin özelliği, yetersizliği ve sağlık
durumu dikkate alınarak değerlendirme şekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli
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değişiklikler yapılarak alınır. Bireylerin başarı değerlendirme sonuçları kurum müdürü tarafından
kayıtlı bulundukları okul idaresine dönem sonlarında not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme
ve diploma işlemleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idaresi tarafından yürütülür [19].

8. Sonuç
Bu çalışmada; hasta olan çocukların kimi zaman kısa, kimi zaman uzun süreli olarak bulundukları
hastane ortamında eğitimlerine devam ettikleri hastane ilköğretim okullarının çocukların iyi hal
durumu ve iyileşmelerine olan etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın kapsamında, çocuk hastanesi
tanımı, çocuk hastanesi tarihi, iyileşme ve iyi hal durumu kavramlarının tanımı ve bu kavramların
aralarındaki ilişki açıklanmıştır. Ayrıca çocuk hastanesi ilköğretim okulunun tanımı ve amaçları
Türkiye’den ve dünyadan örneklerle sunulmuştur. Yapılan bu çalışma sonucunda genel kanı bu
okulların çocuğu sosyalleştirdiği ve bu sayede iyi hal durumlarına ve iyileşmelerine pozitif anlamda
katkı sağladığıdır. Çalışmanın amacı, çocuk hastanesi ilköğretim okullarının sosyalleşme ile birlikte iyi
hal durumuna ve iyileşmeye katkısı olup olmadığının tartışılmasıdır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki
hastane ilköğretim okulu kavramını objektif bir şekilde incelemek, bu mekânların iyileşmeye en iyi
şekilde katkıda bulunan özelliklerini belirlemektir. Ortaya çıkan bu tabloya göre, çalışmanın olası
ileriki aşamaları arasında Türkiye’deki hastane ilköğretim okullarının sayısının arttırılması ve bu
okullara belirtilen yönde bir standardizasyon getirmek sayılabilir.
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Mahalle Parklarının Tasarımında İşlevsellik
Elvan Ender, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1. Giriş
Günümüzde yaşadığımız çevrede olumsuz etkilerde bulunan en önemli sorunlardan biri hızlı ve
plansız kentleşmedir. Hızlı büyüme eğilimindeki yerleşimler üzerinde etkili olan yapılaşma ağırlıklı hızlı
ve plansız kentleşmeler, kentlerdeki yeşil alanlar başta olmak üzere sosyal donatı alanlarının giderek
daralmasına neden olmaktadır. Bir kentin genel karakterini, yapılar, açık alanlar, yeşil alanlar ve
bunların birbirleriyle olan ilişkileri ve bütünlüğü oluşturur. Açık ve yeşil alanlar, insan ile doğa
arasındaki ilişkiyi dengelerken aynı zamanda sosyal ve ekonomik değeri yüksek olan mekanların
yaratılmasında da önemli rol oynamaktadır. Yeşil alanlar kent ekosistemine, kentlerin fiziksel
gelişmesine ve günlük kentsel aktivitelere sağladıkları katkı ve olanaklarla insanlara kaliteli bir çevre
sunulmasının yapı taşlarıdır. Kaliteli bir yaşam çevresi ve kent dokusu; yapılar, ulaşım ağı, açık ve yeşil
alanlar arasındaki dengeli bir mekansal ilişkinin sonucudur. Sahip oldukları özellikleri ve kalitelerine
göre açık ve yeşil alan kullanımlarının türleri, büyüklükleri, donanımları, fonksiyonları ve hizmet
alanları kentsel yaşam kalitesi içerisindeki etkisini ortaya koymaktadır (Emür ve Onsekiz, 2007). Bu
nedenle, açık ve yeşil alanlar kentsel yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Açık
ve yeşil alanların sahip olduğu ölçütlerin az olması çok çeşitli işlevlerinin etkisizleşmesine neden
olarak, kente kendilerinden beklenen faydaları sağlayamamaktadır. Bu etkisizleşme peyzaj mimarlığı
disiplini açısından beş maddede özetlenebilir.






Nicelik ve niteliği azalmış yeşil alanlar kent halkının aktif ve pasif rekreasyon etkinliklerine
yeterli olanakları sağlamaktan uzaklaşır.
Kent ekosisteminin dengelenmesi, özellikle kent mikroklimasının iyileştirilmesi işlevi
yetersiz duruma gelir.
Kentsel alanda sürekli büyüme eğiliminde olan konut, işyeri ve sanayi yapılaşmaları ile
kent içi ulaşımın neden olduğu kirliliklerin giderilmesi işlevi giderek azalır.
Farklı kullanım amaçlı yapılaşmaların biçimlendirdiği kentsel sektörler arasında büyüme
ve yayılmayı düzenleyici organik tampon işlevi giderek ortadan kalkar ve çelişkili alan
kullanımlarının iç içe geçtiği bir kent formu oluşur.
Kentin katı ve yapay formunu yumuşatan, kentin estetik değerini yükselten temel
ögelerden yararlanma fırsatı kaçırılmış olur (Şahin ve Barış, 1998).

Yeşil alanlar; 02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Plan
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 3. maddesinin 8. fıkrasında “parklar, çocuk
bahçeleri ve oyun alanları” aktif yeşil alan kavramı ile tanımlanmış, yeşil alan kapsamı içinde
değerlendirilen piknik alanları, botanik ve hayvanat bahçeleri, rekreasyon amacıyla yararlanılabilen
koruluklar, ağaçlandırma alanları gibi kullanımlar da aktif yeşil alanlar dışındaki diğer yeşil alanları
oluşturmaktadır.
Kentlerde bireylerin doğaya olan özlemlerini ve rekreasyon etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri
öncelikli alanlardan biri mahalle parklarıdır. Yaygın olarak kent halkı serbest zamanlarını bu alanlarda
167

yapmaktadır. Mahalle parkları bünyesinde çocuklar için oyun yerleri, dinlenme ve eğlenme mekanları,
gezinti yolları, bireysel ve grup spor etkinlikleri için ayrılmış alanlar, büfe benzeri alandaki
gereksinimleri karşılayan birimler ve ıslak mekanlar içeren aktif yeşil alanlardır. Mahalle parklarının
yaya ulaşım uzaklığında planlanması öngörülmektedir (Altunkasa, 2004).
Mahalle parklarının, sadece doğanın kent içinde sembolize edilmiş basit formları olmaktan çok
işlevselliği ile kent formunun ve kent yaşamının temel taşları olarak ele alınması gerekmektedir.
Mahalle parkları işlevselliği ile sadece sınırları belirli ve yeşil renk ile ifade edilebilen bir park olarak
değil, kentsel mekanlarda insan yaşamı ve gereksinimleri için kent yaşamının organik bir parçası
olarak görülmesi ve oluşturulmasıyla gerçek anlamını bulabilecektir.
Çukurova ilçesinin kentsel gelişme alanı olarak belirlenen alanla büyük ölçüde çakışması konut
yapılaşmalarının devam edeceğini göstermektedir. Yeni konut alanları başta aktif yeşil alanlar olmak
üzere yeni sosyal donatı elemanlarına gereksinim yaratacaktır. Çalışmada Çukurova İlçesinin örnek
alan olarak seçilmesindeki iki temel nedenden biri bu gereksinim olup diğer neden ise ilçedeki
mahalle parklarının diğer ilçelerdeki mahalle parklarından fazla olmasıdır.
Çalışmada mahalle parklarının işlevlerini yerine getirebilmeleri ve kendilerinden beklenen faydaları
sağlayabilmeleri için eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
2. Materyal ve Metod
2.1. Materyal
Araştırma alanı, Adana anakent sınırları içinde yer alan Çukurova ilçesini kapsamaktadır. Adana
kentsel alanının kuzeybatısında konumlanan Çukurova ilçe merkezi 4283 ha yüz ölçümüne sahiptir.
Bu alan günümüzde yaklaşık 20000 ha alana yayılmış Adana iskan alanının yaklaşık %21,5’ini
kaplamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çukurova İlçe Merkezi’nin toplam
nüfusu 266782’dir. Çukurova ilçesinin kentsel yerleşim dokusunda 12 mahalle bulunmaktadır (Şekil
1).
İlçenin kuzey sınırında Seyhan Baraj Gölü, doğu sınırında Seyhan Baraj Gölü ve nehri yer alırken,
güney sınırını E-90 otoyolu oluşturmaktadır. Kuzey ve batısını ise tarım ve orman-maki alanları
sınırlamaktadır
Çalışmada, sayısal analizlerde Microsoft Office Excel 2007 ve SPSS 13 programları kullanılmıştır.
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Şekil 1. Araştırma Alanı Haritası

169

2.2. Metod
Çalışmanın yöntemi;
 Çalışmada temel alınacak mahalle parkı ölçütlerinin belirlenmesi
 Ölçütlerin çalışma alanındaki mahalle parklarında değerlendirilmesi
 Önerilerin getirilmesi olarak 3 aşamada uygulanmıştır.
Yöntemin ilk aşamasında mahalle parkları ile ilgili araştırmalar incelenerek bu alanların işlevselliğini
artırabilecek değerlendirme ölçütleri belirlenmiştir. Çalışmada mahalle parklarının mevcut
durumlarının ve dolayısıyla yeterlilik özelliklerinin daha kolay algılanabilmesi amacıyla ölçütler
öncelikle parkın genel değerlendirmesi, bitkilendirme ve donatılar başlıkları altında gruplandırılmıştır.
Mahalle parklarında değerlendirilen ölçütler Çizelge 1’de verilmiştir.

Donatılar

Genel
Değerlendirme

Çizelge 1. Çalışmada Mahalle Parklarında Değerlendirilen Ölçütler
ANA VE ALT ÖLÇÜT
MAHALLE PARKI ÖLÇÜTLERİ
GRUPLARI
Engellilere Uygun Donatılar
Engellilerin Ulaşımına Uygun Rampalar
Kuşatma (Sınırlama) Elemanları
Güvenlik Ve
Ulaşılabilirlik Oturma Birimlerinin Konumsal Güvenliği
Parka Ulaşmak İçin Yaya Geçidi
Bitkisel Bakım
Parkın Bakımı
Donatı Elemanlarının Bakımı
Drenaj Sistemi
Su Yüzeyleri
Kullanımlara Uygun Bitki Seçimi
Gölgeleme Etkisi
Bitkilendirme
Yönlendirme Ve Sinyal Etkisi
Görsel Kontrol
Rüzgar Kontrolü
Park İçi Ulaşım Ağı
Grup Kullanımı İçin Oturma Birimleri
Bireysel Kullanım İçin Oturma Birimleri
Çocuk Oyun ve Etkinlik Mekanları
Sportif Etkinlik Mekanları
Çöp Kutuları
Aydınlatma Elemanları
Çeşmeler
Tanıtım Panosu
Wc
Yöntemin sonraki aşamasında alan çalışması ile mahalle parklarında belirlenen toplam 24 ölçütün
durumları değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonucunda mahalle parklarındaki eksiklikler
belirlenerek öneriler getirilmiştir. Alan büyüklüğü değiştirilemeyeceği için ölçütler arasında yer
almamaktadır.
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3. Bulgular
Bulgular Çukurova İlçesinde saptanan mahalle parklarının mevcut durumunun araştırılması ve
mahalle parklarında belirlenen ölçütlerin değerlendirilmesi olmak üzere 2 aşamada ele alınmıştır.
3.1. Mevcut Durum
Araştırmanın ana materyalini oluşturan mahalle parklarının mevcut durumunun saptanmasında
öncelikle mahalle düzeyindeki listesi, Çukurova Belediyesi’nden elde edilmiştir. Çukurova İlçesi
mahalle parklarının listesi Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgede sıralanan mahalle parklarının ve ölçüt
durumlarının tanımlamalarının yapılabilmesi için numaralandırılmıştır.
Çizelge 2. Çukurova İlçesindeki Mahalle Parklarının Listesi
Alan
Mahalle
Mahalle Parkının Adı
No
1
100.Yıl
Sabancı Parkı
2
100.Yıl
Kasım Gülek Dinlenme Parkı
3
100.Yıl
Toplum Merkezi Çevresi Dinlenme Parkı
4
Belediye Evleri
Engin Seyhan Gençlik Parkı
5
Belediye Evleri
Mehmet Akif Ersoy Dinlenme Parkı
6
Belediye Evleri
Necip Fazıl Kısakürek Dinlenme Parkı
7
Belediye Evleri
Kurtuluş Parkı
8
Beyazevler
Yalçın Parkı
9
Beyazevler
Kezban Hanım Dinlenme Parkı
10
Güzelyalı
Güzelyalı Dinlenme Parkı
11
Güzelyalı
Güzelyalı 1 No’lu Mini Dinlenme Parkı
12
Güzelyalı
Güzelyalı 1 No’lu Dinlenme Parkı
13
Güzelyalı
Güzelyalı 3 No’lu Dinlenme Parkı
14
Güzelyalı
Güzelyalı 5 No’lu Dinlenme Parkı
15
Güzelyalı
Güzelyalı 6 No’lu Dinlenme Parkı
16
Güzelyalı
A.Alaşehirli Dinlenme Parkı
17
Güzelyalı
İ.Darendelioğlu Dinlenme Parkı
18
Güzelyalı
Turgut Özal 2 No’lu Dinlenme Parkı
19
Huzurevleri
Altın Koza Parkı
20
Huzurevleri
Tolga Kargıoğlu Dinlenme Parkı
21
Huzurevleri
Huzurevleri Koruluk İçi Dinlenme Parkı
22
Huzurevleri
Huzurevleri 2 No’lu Dinlenme Parkı
23
Karslılar
Çobandede Parkı
24
Mahfesığmaz
Mahfesığmaz 1 No’lu Dinlenme Parkı
25
Mahfesığmaz
Mahfesığmaz 2 No’lu Dinlenme Parkı
26
Mahfesığmaz
Mahfesığmaz 3 No’lu Dinlenme Parkı
Çizelge 2. Devamı
27
Mahfesığmaz
Mahfesığmaz 4 No’lu Dinlenme Parkı
28
Mahfesığmaz
Mahfesığmaz 6 No’lu Dinlenme Parkı
29
Toros
Toros 1 No’lu Dinlenme Parkı
30
Toros
Toros 2 No’lu Dinlenme Parkı
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31
Toros
Toros 3 No’lu Dinlenme Parkı
32
Toros
Toros 9 No’lu Dinlenme Parkı
33
Yurt
Cumhuriyet Parkı
34
Yurt
Yurt 1 No’lu Dinlenme Parkı
35
Yurt
Yurt 5 No’lu Dinlenme Parkı
36
Yurt
Yurt 6 No’lu Dinlenme Parkı
Araştırma alanında 9 mahallede 36 adet mahalle parkı bulunmaktadır. Çukurova ilçesi kentsel
yerleşim dokusunda yer alan Kurttepe, Şambayadı ve Esentepe Mahallerinde ise mahalle parkı
saptanmamıştır. Çizelge mahalle düzeyinde incelendiğinde toplamda ve Semt parkı dışındaki aktif
yeşil alan türlerinin her birinde sayısal üstünlük Güzelyalı Mahallesindedir.
3.2. Mahalle Parklarında Belirlenen Ölçütlerin Değerlendirilmesi
Alan çalışmasıyla her bir mahalle parkında ölçütlerin mevcut olması durumunda + (artı), mevcut
olmaması durumunda ise - (eksi) verilmiştir. Mahalle parklarının ölçütlerinin değerlendirilmiş
durumları Çizelge 3’te verilmiştir.

Donatılar

Donatı
lar

Genel Değerlendirme

Çizelge 3. Mahalle Parklarının Ölçütlerinin Değerlendirilmesi
ANA VE ALT ÖLÇÜT
MAHALLE PARKI ÖLÇÜTLERİ
GRUPLARI
1 2
Engellilere Uygun Donatılar
- Engellilerin Ulaşımına Uygun Rampalar
- Kuşatma (Sınırlama)
+ Elemanları
Güvenlik Ve
Oturma Birimlerinin
+ +
Ulaşılabilirlik Konumsal Güvenliği
Parka Ulaşmak İçin Yaya
- Geçidi
Bitkisel Bakım
+ +
Parkın Bakımı
Donatı Elemanlarının Bakımı + +
Drenaj Sistemi
+ +
Su Yüzeyleri
+ Kullanımlara Uygun Bitki
- Seçimi
Gölgeleme Etkisi
+ Bitkilendirme
Yönlendirme Ve Sinyal Etkisi
- Görsel Kontrol
+ Rüzgar Kontrolü
- Park İçi Ulaşım Ağı
+ +
Grup Kullanımı İçin Oturma Birimleri
+ Bireysel Kullanım İçin Oturma Birimleri
+ +
Çocuk Oyun ve Etkinlik Mekanları
+ +
Çizelge 3. Devamı
ANA VE ALT ÖLÇÜT
MAHALLE PARKI ÖLÇÜTLERİ
GRUPLARI
1 2
Sportif Etkinlik Mekanları
- +
Çöp Kutuları
+ +
Aydınlatma Elemanları
+ +
Çeşmeler
+ +
Tanıtım Panosu
+ +
Wc
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Mahalle Parkı No
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - - -

- - - - - - - + - - + - - - - - - - - - + + - + + - - +
-

+
+
+

+
+
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+
-

-

+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
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-

+
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-

+
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+

+
+
+
+
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+
+
+

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
+
-

Mahalle Parkı No
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
-

-

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
-

+
-

Genel Değerlendirme

Donatılar

Genel Değerlendirme

ANA VE ALT ÖLÇÜT
MAHALLE PARKI ÖLÇÜTLERİ
GRUPLARI
Engellilere Uygun Donatılar
Engellilerin Ulaşımına Uygun Rampalar
Kuşatma (Sınırlama)
Elemanları
Güvenlik Ve
Oturma Birimlerinin
Ulaşılabilirlik Konumsal Güvenliği
Parka Ulaşmak İçin Yaya
Geçidi
Bitkisel Bakım
Parkın Bakımı
Donatı Elemanlarının Bakımı
Drenaj Sistemi
Su Yüzeyleri
Kullanımlara Uygun Bitki
Seçimi
Gölgeleme Etkisi
Bitkilendirme
Yönlendirme Ve Sinyal Etkisi
Görsel Kontrol
Rüzgar Kontrolü
Park İçi Ulaşım Ağı
Grup Kullanımı İçin Oturma Birimleri
Bireysel Kullanım İçin Oturma Birimleri
Çocuk Oyun ve Etkinlik Mekanları
Sportif Etkinlik Mekanları
Çöp Kutuları
Aydınlatma Elemanları
Çeşmeler
Tanıtım Panosu
Wc
ANA VE ALT ÖLÇÜT
MAHALLE PARKI ÖLÇÜTLERİ
GRUPLARI
Engellilere Uygun Donatılar
Engellilerin Ulaşımına Uygun Rampalar
Kuşatma (Sınırlama)
Elemanları
Güvenlik Ve
Oturma Birimlerinin
Ulaşılabilirlik Konumsal Güvenliği
Parka Ulaşmak İçin Yaya
Geçidi
Bitkisel Bakım
Parkın Bakımı
Donatı Elemanlarının Bakımı
Drenaj Sistemi
Su Yüzeyleri
Çizelge 3. Devamı
ANA VE ALT ÖLÇÜT
GRUPLARI

Bitkilendirme

MAHALLE PARKI ÖLÇÜTLERİ
Kullanımlara Uygun Bitki
Seçimi
Gölgeleme Etkisi
Yönlendirme Ve Sinyal Etkisi
Görsel Kontrol
Rüzgar Kontrolü
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Mahalle Parkı No
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- - - - - - - - - - - -

+ - - - - - - - - - - - - - + + - - + - - - - - - - + + + - - + - +
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- - - + + +
- + - - - + + + + + +
+ + + + + +
+ + + - + + + + + + - + - + + Mahalle Parkı No
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Mahalle Parkı No
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

-

+
+
-

-

+
+
-

-

-

-

-

+
+
-

-

-

-

Donatılar

Genel Değerlendirme

Donatılar

Park İçi Ulaşım Ağı
+ + + + + + + + + + + +
Grup Kullanımı İçin Oturma Birimleri
- - + + + - - - + - - Bireysel Kullanım İçin Oturma Birimleri
+ + + + + + + + + + + +
Çocuk Oyun ve Etkinlik Mekanları
- - + - - - - - + + - Sportif Etkinlik Mekanları
- - - - - - - - + - - Çöp Kutuları
+ + + + + + + + + + + +
Aydınlatma Elemanları
+ + + - + + - + + + + +
Çeşmeler
- - - - + - - - - - + Tanıtım Panosu
- - + - + - + - + - + +
Wc
- - - - - - - - - - - Araştırma alanındaki mahalle parklarının ölçütler açısından değerlendirilmesi sonucunda Çizelge 3’te
ortaya çıkan her bir mahalle parkının mevcut durumunun analizleriyle hangi ölçütün kaç mahalle
parkında bulunduğu Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 4. Ölçütlerin Mahalle Parklarında Mevcut Olma Durumları
ANA VE ALT
MAHALLE PARKLARINDA
ÖLÇÜT
MAHALLE PARKI ÖLÇÜTLERİ
MEVCUT
OLMA DURUMLARI
GRUPLARI
Engellilere Uygun Donatılar
0
Engellilerin Ulaşımına Uygun Rampalar
5
Kuşatma (Sınırlama) Elemanları
5
Güvenlik Ve Oturma Birimlerinin Konumsal
14
Ulaşılabilirlik Güvenliği
Parka Ulaşmak İçin Yaya Geçidi
1
Bitkisel Bakım
28
Parkın Bakımı
Donatı Elemanlarının Bakımı
25
Drenaj Sistemi
4
Su Yüzeyleri
8
Kullanımlara Uygun Bitki Seçimi
5
Gölgeleme Etkisi
10
Bitkilendirme
Yönlendirme Ve Sinyal Etkisi
5
Görsel Kontrol
2
Rüzgar Kontrolü
0
Park İçi Ulaşım Ağı
33
Grup Kullanımı İçin Oturma Birimleri
10
Bireysel Kullanım İçin Oturma Birimleri
35
Çocuk Oyun ve Etkinlik Mekanları
13
Sportif Etkinlik Mekanları
5
Çöp Kutuları
34
Aydınlatma Elemanları
29
Çeşmeler
11
Tanıtım Panosu
23
Wc
6
Çizelge 4’e göre hiçbir mahalle parkında engellilere uygun donatılar ve rüzgar kontrolü için uygun
bitkilendirme bulunmamaktadır. Engellilerin ulaşımına uygun rampalar, kuşatma (sınırlama)
elemanları, parka ulaşmak için yaya geçidi, drenaj sistemi, su yüzeyleri, görsel kontrolü,
yönlendirmeyi ve sinyal etkisini sağlayan bitkilendirme, sportif etkinlik mekanları ve wc, Çukurova
İlçesindeki mahalle parklarında az bulunan ölçütlerdendir.
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4. Sonuç ve Öneriler
Hızlı kentleşme ile birlikte kentlerimizde, artan yapılaşma, bu yapılaşmaların bilimsel veri ve
standartlara uyulmadan hatalı alan kullanımı sonucunda aktif yeşil alanlara olan gereksinim
artmaktadır. Kent içinde sınırlı sayıda ve dengeli olmayan bir dağılıma sahip bu alanlar toplumun
gereksinimleri karşılamada yetersiz olabilmektedir. Mahalle parklarının etkinliğini artırmak için
gereksinimler yönünde ölçütlerin saptanarak, bu saptamalara yeni tasarlanacak mahalle parklarında
önem verilmesi uygun olacaktır. Mevcut aktif yeşil alanlarda ise eksikliklerin ortaya konulması, bu
eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir..
Kentlerdeki mahalle parklarının sahip olduğu nicelik değerleri ve niceliklerin ortaya çıkarabileceği
yeşil alan niteliği, değerlendirme ölçütleri kullanarak belirlenebilmektedir. Alanların en iyi şekilde
irdelenmesi, bu ölçütlerin artmasıyla orantılı olarak artacaktır. Araştırmada Çukurova İlçesindeki
mahalle parklarının irdelenerek etkinliklerinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Mahalle parklarının
değerlendirilmesi için yapılan bu çalışmada 24 adet ölçüt kullanılmıştır.
Araştırma sonucuna göre; Çukurova İlçesindeki mahalle parklarında, engellilere uygun donatılar ve
rampalar, kuşatma (sınırlama) elemanları, parka ulaşmak için yaya geçidi, drenaj sistemi, su yüzeyleri,
rüzgar kontrolü, görsel kontrolü, yönlendirmeyi ve sinyal etkisini sağlayan bitkilendirme, sportif
etkinlik mekanları ve wc öncelikli tesis edilmesi gereken ölçütlerdir. İşlevselliği artıran ölçütlerin
mahalle parklarında bulunup bulunmama durumlarıyla eksikliklerin giderilmesi için öncelik sıralaması
Çizelge 5'te verilmiştir.
Çizelge 5. Çukurova İlçesindeki Mahalle Parklarının İşlevselliğinin Artırılabilmesi İçin Önem Verilmesi
Gereken Ölçütlerin Sıralaması
1. Engellilere Uygun Donatılar
2. Rüzgar Kontrolü İçin Ugun Bitkilendirme
3. Parka Ulaşmak İçin Yaya Geçidi
4. Görsel Kontrol İçin Ugun Bitkilendirme
5. Drenaj Sistemi
6. Engellilerin Ulaşımına Uygun Rampalar
7. Kullanıma Uygun Bitki Seçimi
8. Yönlendirme ve Sinyal Etkisi İçin Ugun Bitkilendirme
9. Kuşatma (Sınırlama) Elemanları
Çizelge 5. Devamı
10. Sportif Etkinlik Mekanları
11. WC
12. Su Yüzeyleri
13. Gölgeleme İçin Ugun Bitkilendirme
14. Grup Kullanımı İçin Oturma Birimleri
15. Çeşme
16. Çocuk Oyun ve Etkinlik Mekanları
17. Oturma Birimlerinin Konumsal Güvenliği
18. Tanıtım Panosu
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19. Donatı Elemanların Bakımı
20. Bitkisel Bakım
21. Aydınlatma Elemanları
22. Park İçi Ulaşım Ağı
23. Çöp Kutuları
24. Bireysel Kullanım İçin Oturma Birimleri
Çukurova İlçesinde bulunan Kurttepe, Şambayadı ve Esentepe Mahallelerinde mahalle parkı
bulunmamaktadır. Bu mahallelere, belirlenen ölçütler dikkate alınarak mahalle parkları tesis
edilmelidir.

Kaynaklar
[1] Altunkasa, M. F., (2004). Adana’nın Kentsel Gelişim Süreci ve Yeşil Alanlar. Adana Kent Konseyi Çevre
Çalışma Grubu Bireysel Raporu.23 s. Adana.
[2]Emür, S.H., Onsekiz, D., (2007). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22 ):367–369. Kayseri.
[3]Şahin, Ş., Barış, M.E., (1998). Kentsel Doku İçerisinde Açık ve Yeşil Alan Standartlarını Belirleyen Etmenler.
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Bölge Şubesi Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Eylül-Ekim 1998. Sayı: 6, Sayfa:
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1. Giriş
İnsanoğlu, var olduğundan bu yana çevresel koşulları kontrol altına alarak, güvenli, sağlıklı ve konforlu
yaşamaya yönelik çeşitli ölçeklerde yapma çevreler yaratmıştır. Bütün varlıkların yaşamlarını
sürdürme koşulu, ortamlarla ilişkilerde, o ortamı kullanırken çevredeki doğal dengeyi bozmamaktadır.
Ancak günümüzde insanın her türlü gereksinimini karşılamaya yönelik olarak yapılaşma, ekosistemin
dönüşebilirlik ve yenilenme hızından fazla atık çıkmasına yol açarak, ekosistem ölçeğinde çevresel
zararlara neden olmaktadır. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu doğal
enerji kaynakları sınırlıdır. İnsanın en temel gereksinimlerinden biri olan barınma ihtiyacını karşılamak
için yapımı giderek artan konutlarda kullanıcıların her türlü konforunu karşılamak için gereken enerji
kullanımı da giderek artmaktadır. Konutlarda yaşam standartlarını yükseltmek için enerji
kaynaklarının ve doğal çevrenin bilinçsizce kullanımı, dünyanın doğal dengesini geri dönüşümü
mümkün kılmayacak şekilde bozmaktadır. Çevre ve enerji sorunları karşısında, enerji kaynaklarını
maksimum bir verimle kullanmak, gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yararlanma haklarına saygı
duymak, doğal döngülere zarar vermeden sağlıklı çevreleri yaratmak zorunludur. Bu zorunluluk çevre
dostu ve enerji etkin konut tasarımı yaklaşımının büyük bir çoğunluk tarafından benimsenmesine
neden olmuştur. Günümüz tasarımcıları, insanlığın ve doğanın sürdürülebilirliğini sağlayacak yapıları
gerçekleştirmekle sorumlu olup, bu yaklaşımı benimsemiş tasarımcı ve yapımcılar, enerji etkin ve
çevre dostu bina bilincinin topluma iletilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.
Enerjinin etkin kullanımı, genel olarak, istenilen performans düzeyi, kalite ve konfor koşullarından
ödün verilmeksizin, bir hizmet elde etmek için gerekli olan enerji miktarının azaltılması olarak
tanımlanabilir. Enerjinin etkin kullanımı ile sağlanacak enerji tasarrufu daha ucuza elde edilebilen bir
enerji kaynağıdır. Konut sektörü enerji tüketiminin önemli bir payını oluşturduğundan, bu sektörde
enerjinin verimli kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması, diğer
sektörlere de bir kazanç olarak yansıyacaktır. Diğer taraftan, ülkemizde enerjinin etkin kullanılmadığı
ve hizmetlerin enerji yoğun sağlandığı bir gerçektir. Kısa dönemde sonuçların kolaylıkla alınabileceği
bir alan olan enerjinin verimli kullanımı ülkece üzerinde çözüm üretilmesi gereken bir konudur.
Enerji etkin ve çevre dostu konut yerleşmelerinin amacı enerji kullanımını ve çevreye verilen zararları
minimize etmektir. Diğer bir deyişle enerji verimli ve çevre dostu yerleşmeler, tüm süreçlerde
ekosisteme vereceği zararı telafi edecek niteliklere sahip olacak şekilde, doğal enerji kaynaklarını
bilinçli kullanan bütüncül bir yaklaşım ile tasarlanmış ve dolayısıyla, enerji ve kaynakların doğru
yönetimi ile doğaya kalıcı zarar vermeden geri dönüşümü sağlayacak yapılardır. Bu tür yapıların
gerçekleştirilmeleri için öncelikle ele alınan iklim bölgesi için uygun tasarım parametrelerinin
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belirlenmesi gereklidir. Bu açıdan aşağıda öncelikle tasarım parametreleri açıklanmış daha sonra
örnek olarak sıcak kuru iklim bölgesi için geliştirilen bir tasarım önerisi sunulmuştur. Ayrıca enerji
giderlerinin azaltılması için yapılan çalışma açıklanmıştır.

2. Yerleşme ve Binaya İlişkin Tasarım Parametreleri
Enerji verimli ve çevre dostu binaların tasarımında mimarın kontrolündeki tasarım parametreleri
farklı ölçeklerde ele alınabilmektedir. Genel olarak yer, bina aralıkları, bina formu, bina kabuğuna
ilişkin özellikler olarak ele alınabilecek parametreler için tasarım aşamasında dış iklimsel koşulları
kontrol edecek uygun değer ve özelliklerin belirlenmesi gereklidir. İstenilen konfor koşullarını
sağlamada tasarım aşamasında tasarım parametre değerlerinin oluşturacağı uygun kombinasyonlar,
en az doğal kaynak harcayarak çevreye minimum zarar veren binaları diğer bir deyişle enerji verimli
ve çevre dostu binaları tanımlarlar. Bu tür bir tasarımın ilk adımını ele alınan binaya ilişkin tasarım
parametreleri için yöresel iklimsel verilere bağlı ve enerji korunumu sağlamaya yönelik olarak en
uygun değerlerin belirlenmesi oluşturmaktadır.
Mevcut olan dış iklimsel koşullar yardımıyla istenen iç iklimsel koşulları sağlayabilmek için tasarım
parametrelerine ilişkin bir takım önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin alınabilmesi için, öncelikle güneş
ışınımı, dış hava sıcaklığı, dış hava nemliliği ve rüzgar olarak sıralanabilen dış iklim elemanlarına ait
değerlerin elde edilmesi ve kullanılabilir bir şekle getirilmesi diğer bir deyişle iklimsel verilerin
derlenmesi gerekir. Bina dışı çevredeki iklim elemanlarının etkilerine bağlı olarak herhangi bir binanın
iç mekanlarında iklimsel konforun ek yapma enerji sistemlerine en az gereksinim duyularak
gerçekleştirilebilmesi için, tasarımcının denetiminde olan tasarım parametrelerinin, uygun değerlere
sahip olmaları gerekmektedir.
Bina iç mekanlarında, iklimsel konfor koşullarını sağlamada, doğal çevrenin iklimsel karakteristiğine
bağlı olarak gereksinme duyulan enerjiyi doğal yollarla çevreye zarar vermeyecek şekilde karşılamada
etkili olan yapma çevreye ilişkin başlıca tasarım parametreleri olarak;
i.
binanın bulunduğu yer,
ii.
yerleşme dokusu / bina aralıkları,
iii.
binanın formu ve yönlendiriliş durumu,
iv.
binada uygulanan vantilasyon düzeni,
v.
binada uygulanan güneş kontrolü
vi.
ve bina kabuğunun özellikleri ele alınabilir.
Yer: Yer, iklim kontrolünde ve çevre kirliliğini önlemede etkili olan bir tasarım parametresidir. Bu
parametre, yerey parçasının baktığı yön, yerey parçasının eğimi, yerey parçasının konumu ve yerey
parçasının örtüsü (veya güneş ışınımı yansıtma özelliği) gibi bir grup alt parametreler bütünüdür. Bu
parametrelere ilişkin uygun değerler yörelerde geçerli olan iklimsel koşullar ve insanın iklimsel
ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenirler ve yerleşmeler için en uygun olan bölgeleri tanımlarlar.
Topografik düzene bağlı olarak iklimsel elemanların etkinlik dereceleri değişim göstermektedir. Bu
nedenle öncelikle iklim bölgeleri için, iklimsel karakterlere göre iklimsel etkilerden optimum
yararlanacak biçimde iklimsel gereksinmeye cevap verebilecek yerey parçaları seçilmelidir
Yerleşme Dokusu / Bina aralıkları: Binaların aralarındaki mesafelere, yüksekliklerine ve birbirlerine
göre olan konumlarına bağlı olarak, birbirleri için güneş ışınımı ve rüzgar engelleri olarak işlev
görebilirler. Bu nedenle güneş ışınımının ısıtıcı etkisinden ısıtma ve iklimlendirme amaçlı yararlanma
veya kaçınma, binalar arasındaki açık mekanların ölçülerinin bir fonksiyonudur. Güneşin gün boyunca
cephelere göre açısal konumu yönlere bağlı olarak değişim gösterdiğinden, uygun bina aralıklarının
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da bina dizilerinin yönlendirilişlerine göre değişim göstereceği açıktır. Ayrıca, istenen iç hava hareketi
hızının sağlanabilmesi açısından gerekli olan dış tasarım rüzgar hızı, bina aralıklarına bağlı olarak
değişkenlik gösterir. Bina aralıkları azaldıkça dış tasarım rüzgar hızı etkisi de azalmaktadır. Rüzgar ve
güneşten yararlanma ve korunma isteklerine bağlı olarak yerleşme yoğunluğu iklim bölgelerine göre
değişkenlik göstermektedir. Binalar arasındaki uzaklıklar, cephelerin birbirlerinin güneş ışınımı
kazançlarını ve yararlı rüzgar etkilerini engellemeyecek şekilde belirlenmelidir.
Binaların formu ve yönlendiriliş durumu: Bina formu; bina yüksekliği, çatı türü (düz, beşik ve kırma
çatı), çatı eğimi, cephe eğimi, gibi geometrik değişkenler aracılığıyla tanımlanabilir. Tüm bu
değişkenler, binanın dış atmosferik ve iç mekan konfor koşullarının düzenlenmesinde büyük rol
oynamaktadır. Bina aracılığı ile kaybedilen ve kazanılan ısı miktarı iklimsel koşullara göre
değiştiğinden farklı iklim bölgeleri için ısıtmanın istendiği dönemde maksimum, istenmediği dönemde
minimum ısı kazancı sağlayan uygun bina yön ve form kombinasyonları belirlenerek doğal ısıtma ve
soğutma sağlanmalıdır.
Güneş ışınımı ve rüzgar yöne göre değişim gösteren iklim elemanları olduğundan güneş ışınımının
ısıtıcı ve rüzgarın serinletici etkisi cephenin yönlendiriliş durumuna göre değişmektedir. Ayrıca
binanın yönlendiriliş durumuna bağlı olarak, cepheyi oluşturan kabuk elemanının dış yüzeyindeki
güneş ışınımı yeğinliği ve dolayısıyla kabuğun birim alanından geçen ısı miktarı değişkenlik
göstermektedir. Dolayısıyla yapılarda iklimsel konfor koşullarının sağlanmasında yönlendiriliş durumu
önemli bir parametredir. Herhangi bir yaşama alanını örten ve onu dış çevreden ayıran bina
kabuğunun formuna bağlı olarak, binanın toplam dış yüzey alanı, farklı yönlere bakan ve farklı
eğimlerdeki cephe ve çatı yüzeyleri alanları ve cephe ve çatı yüzeyleri arasındaki oranlar değişim
gösterir.
Doğal vantilasyon düzeni: Sağlık ve konfor vantilasyonunun gerçekleştirilmesi için içeride istenilen
hava hareketinin dış rüzgar hızı aracılığı ile sağlanmasında binalarda düzenlenecek vantilasyon
açıklıkları, doğal vantilasyon sisteminin en etkin elemanlarıdır. Özellikle sıcak ve nemli iklim
bölgelerinde bu açıklıkların özellikleri, boyutları ve birbirine göre konumları iç mekanda konfor
koşullarının sağlanmasında çok büyük önem taşır.
Güneş kontrolü: Isıtmanın istenmediği dönemde güneş ışınımına bağlı istenmeyen ısı kazançlarını
önlemek için binada güneş kontrolü önlemlerinin alınması gerekli olmaktadır. Bu önlemler binaya
eklenen elemanlar aracılığı ile olabileceği gibi bina kabuğunun dokusu aracılığıyla da olabilir. Bu
elemanlar binanın görünümünü doğrudan etkilemekte ve iklimsel özelliklere göre değişmektedir.
Bina kabuğunun özellikleri : Bina kabuğunun güneş ışınımına karşı yutuculuk, yansıtıcılık, geçirgenlik
özellikleri ve ısı geçişine ilişkin özellikleri, cephe kabuğunun birim alanından, dış hava sıcaklığı ve
güneş ışınımı etkileriyle, kazanılan ve yitirilen ısı miktarlarının belirleyicileridirler. İç çevre iklimsel
durumu ve iklimlendirme enerjisi yükleri cephe kabuğundan yitirilen ve kazanılan toplam ısı
miktarlarına bağlı olarak değişim gösterir. Dış iklimsel koşullar, yöresel veriler ve iklimsel konfor
koşulları insana ilişkin iç çevresel veriler olarak ele alındığında, iç iklimsel konfor durumunun
gerçekleştirilmesi sürecinde tasarımcının kontrolünde kalan değişkenler yalnızca cephe kabuğuna
ilişkin özelliklerdir. Bu özellikler iklim bölgesine uygun olarak seçilmelidir.
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3. Enerji Etkin ve Çevre Dostu Yerleşme Tasarımı İçin Bir Öneri: Sıcak Kuru İklim Bölgesi
Örneği
Yerleşme önerisi sıcak kuru iklim bölgesi için geliştirilmiştir. Öneri enerji etkin ve çevre dostu
yerleşme tasarımında etkili olan tasarım parametreleri açısından ele alınarak sunulmuştur.

3.1. Yer
Sıcak kuru iklim bölgelerinde, nemlendirme istendiği için yaz mevsiminde rüzgarın konforu restore
edici etkisi yoktur. Bu bölgelerde rüzgarın karakteri değiştirilerek (örnek olarak göl, orman gibi nemli
alanlardan geçirilerek), nem sağlama amacıyla yararlanılabilir. Ayrıca rüzgardan, hava kirliliğini
dağıtmada da yararlanılabilir. Binalar gece hava sıcaklığının düşerek çukurlarda birikmesi ile oluşan
soğuk hava göllerinin etkisiyle geceleri serinlemekte ve gündüz boyunca da bu etki devam
etmektedir. Bu nedenlerle, soğuk hava göllerinden de yararlanılabilmesi için vadi tabanı sıcak kuru
iklim bölgeleri için en uygun yerleşme noktalarıdır.
Öneri yerleşme Diyarbakır’ın güneyinde, Mardin yolu üzerindeki Karpuzlu Köyü’ndedir. Şekil 1’de
öneri yerleşmenin vaziyet planı görülmektedir. Yerleşim bölgesi kuzey – kuzeybatı rüzgarlarının hakim
olduğu bölgede, Dicle nehrini kuzeye alacak şekilde vadi tabanında, düz bir alandadır. Böylelikle nem
taşıyan kuzey rüzgarlarından optimum yarar sağlanması hedeflenmiştir. Genel yönlenim güneyden
doğuya 10 derecedir.

Şekil 1. Öneri yerleşmenin vaziyet planı

3.2. Yerleşme Dokusu / Bina Aralıkları
Sıcak kuru iklim bölgesinde güneş ışınımının ısıtıcı etkisinden korunmak ve gölge sağlamak için bina
aralıkları az ve sıkışık bir yerleşme dokusu tercih edilmiştir. Bu temel kritere bağlı olarak öneri
yerleşme dokusunda ele alınan kriterler aşağıda açıklanmıştır:
i.

Yerleşme sıklığı yaya ve taşıt geçişini zorlaştırmayacak şekilde mümkün olduğu kadar
arttırılmıştır. Binalar doğu batı cepheleri birbirine yakın olacak şekilde yerleştirilmiştir.
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Böylelikle doğu ve batı yönünden gelen yatay güneş ışınımı engellenerek gölgeli koridorlar
oluşturulmuştur. (Şekil 2)

Şekil 2. Bina Aralıkları
ii.

Ulaşım daha çok doğu batı yönünde uzanan yollarla sağlanmaktadır. Bu yollar aynı zamanda
binaların güney cephelerinde güneş ışınımı etkisinden faydalanmalarını sağlayacak
genişliktedir. Yürüyüş ve taşıt yolları için yüksek yansıtıcılığa sahip, açık renkli ve gözenekli
malzemeler önerilmiştir. Yollar gölgeleme elemanları ve binaların gölgesi ile büyük oranda
gölgelendirilmiştir.

iii.

Yeşil alanlar arttırılarak ısı adası etkisi azaltılmıştır. Binaların özellikle doğu ve batıya bakan
cephelerinde gölgelendirme amaçlı ağaçlandırılma yapılmıştır.

Şekil 3 ve Şekil 4’te yerleşmenin güneybatı ve kuzeydoğu görünüşleri verilmiştir.

Şekil 3. Yerleşmenin güneybatı görünüşü

Şekil 4. Yerleşmenin kuzeydoğu görünüşü
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3.3. Binaların Formu ve Yönlendiriliş Durumu
Sıcak kuru iklim bölgelerinde, rüzgardan ve güneş ışınımından korunmaya olanak sağlayacak, kalın
masif duvarlara sahip, düz çatılı, dış cephede küçük açıklıklar, avlu yönünde büyük açıklıklar olacak
şekilde bir cephe düzenlemesi, kompakt ve avlulu formlar tercih edilmektedir. Bu temel kritere bağlı
olarak öneri yerleşmedeki binaların tasarımında ele alınan kriterler aşağıda açıklanmıştır:
i.

Avlulu form, az katlı apartman tipi modern konutlara uygulanmıştır. Her katta farklı
koordinatlarda avlular oluşturularak 3 katlı avlulu bir modül oluşturulmuştur.

ii.

Geleneksel avlulu yapılarda avlu sirkülasyon alanı olarak kullanılırken tasarlanan yapıda
sirkülasyon alanları yapı içinde çözülmüştür.

iii.

Avlu havalandırma ve aydınlatma açısından değerlendirilerek tasarlanmıştır.

iv.

Avlulu modül 13m x13m bir tabana oturmaktadır. Kat yüksekliği 3.2 metredir. 4 modül sırt
sırta bir araya gelerek farklı yerleşim birimleri oluşturabilmektedir. (Şekil 5)

v.

Farklı kotlarda oluşturulan avlular bir arada toplanarak daha etkin aydınlatma ve
havalandırma sağlanmaktadır. Avlular üst üste çakışmayacak şekilde farklı koordinatlarda
konumlandırılmıştır.

vi.

Her katta avlu oluşturulurken kaybedilen alanlar çıkmalarla sağlanan alanlarla karşılanmıştır.
1. Katta güney yönünde 1m, 2. Katta doğu veya batı yönünde 1m çıkmalar yapılmıştır. Üst
katlardaki çıkmalar özellikle güney cephelerde gölgelemeye katkı sağlamaktadır. (Şekil 5)

vii.

En çok kullanılan yaşam alanları olan salon ve yemek odası güney cepheye yakın
konumlandırılmıştır. Yatak odaları kuzey, doğu ve batıya yönlendirilmiştir.

viii.

Yapı girişleri ana avlu tarafındadır. Yapının ana merdiven boşlukları kuzey ve güneyde
modüllerin birleştiği noktalardadır.

ix.

Merdiven boşluklarında tasarlanan kontrollü açıklıklarla gece soğuk ve nemli rüzgarın avluya
alınması sağlanırken gündüz tepedeki açıklığın yarattığı baca etkisiyle havalandırma
sağlanmaktadır.

x.

Giriş kattaki daireler 121m2 olup 3oda ve 1 salondan oluşmaktadır. Daire alanının %30’u
kadar 40m2 gölgelendirilmiş bir avluya sahiptir.

xi.

1. kattaki daireler güney yönünde 1m genişletilmiştir. Böylelikle avludan kaybedilen alan
büyük oranda giderilirken zemin kat için de gölgeleme sağlanmıştır. Daireler 114 m 2 olup 2
oda ve 1 salondan oluşmaktadır. Her dairenin orta avluya bakan 20m2 terası bulunmaktadır.

xii.

2. katta bina doğu-batı aksında 1’er metre genişletilmiştir. Oluşturulan çıkmalar alt katlar için
gölgelemeye katkı sağlanmıştır. Bu kattaki daireler 110 m2olup 2 oda ve 1 salondan
oluşmaktadır. Teras alanları 14 m2’dir.

Şekil 5’te bina formu, Şekil 6’da kat planları verilmiştir.
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Şekil 5. Bina formu

Giriş katı planı

1. kat planı

2. kat planı

Şekil 6. Kat planları

3.4. Doğal Vantilasyon Düzeni
Sıcak kuru iklim bölgelerinde doğal vantilasyon önem kazanmaktadır. Bu açıdan avlulu form konforu
restore edici özellik taşımaktadır. Sıcak kuru iklimlerde yaz boyunca günlük sıcaklık değişiminden
avlulu yapıda avantaj olarak yararlanma üç aşamada gerçekleşir. İlk aşamada geceleyin avluya çekilen
serin hava avlu çevresindeki odalara yayılır. Duvarlar, döşemeler, çatı, tavan, mobilyalar bu serin
havanın etkisindedir, bu etki ertesi gün öğleden sonraya kadar devam eder. Gece boyunca avludan
atmosfere ışınımla ısı kaybı oluşur. İkinci aşama, direkt güneş ışınımının avlu zeminini etkilediği öğle
saatlerindedir. Bir kısım serin hava yükselmeye ve odaların dışına sızmaya başlar. Bu hareket odalarda
konveksiyonla hava akımlarını oluşturur. Bu durumda avlu bir baca gibi etki eder. Bu saatte dışarıda
ortam sıcaklığı yüksektir. Kalın duvarlar zaman geciktirme özelliği sayesinde ısının dışarıdan evin içine
akmasına izin vermez. Üçüncü aşamada avlu zemini evin içinden daha ılıktır ayrıca geç öğleden sonra
konveksiyon akımları oluşur. Güneşin batışı ile serin havanın çoğu odaların içine çekilir. Ayrıca sıkışık
yerleşme nedeni ile öğleden sonra boyunca cadde, avlu ve bina gölge etkisindedir. Güneşin batışı ile
hava sıcaklığı hızla düşer avlu ışınımla ısı kaybeder ve serin hava avluya akmaya başlar.

3.5. Güneş Kontrolü
Sıcak kuru iklim bölgesinde ısıtmanın istenmediği dönem uzun olduğundan bu dönemde güneş
kontrolü elemanları soğutma yüklerini azaltmak için kullanılmaktadır. Bu açıdan öneri projede de
konutlarda güneş kontrolü elemanları kullanılmıştır. Konutlarda gölgeleme elemanları güney cephede
yatay elemanlar olarak, doğu ve batı cephelerde ise dikey elemanlar olarak, kontrollü dış gölgeleme
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sistemleri olarak tanımlanmıştır. Şekil 7, güney cephesindeki güneş kontrolü elemanlarını
göstermektedir.

Şekil 7. Güney cephesi ve güneş kontrolü elemanları

3.6. Bina Kabuğu
Isı depolama kapasitesi yüksek (termal kütle etkisi sağlayan), açık renk, kalın duvarlar kullanılmıştır.
Güneş ışınımının etkisini minimize eden düz çatılar tercih edilmiş, dış duvarlarda küçük açıklıklar, avlu
yönünde gölgelendirilmiş büyük açıklıklar tasarlanmıştır.
Öneri projede farklı bina kabuğu alternatifleri enerji simülasyonu aracılığı ile değerlendirilmiştir.
Aşağıda enerji değerlendirmesine yönelik çalışma açıklanmıştır.

4. Öneri Proje İçin Enerji Değerlendirmesine Yönelik Çalışma
Çalışmada, yerleşmede yer alan bir konut bloğu için farklı kabuk alternatifleri geliştirilerek enerji
simülasyonları yapılmıştır. Enerji yüklerinin hesaplanmasında DesignBuilder enerji simülasyon
programı kullanılmıştır. DesignBuilder, simülasyon motoru olarak bütünleşik bir simülasyon programı
olan EnergyPlus programını kullanan, kullanıcı kolaylığı için geliştirilmiş görsel arayüz programıdır. Bu
arayüzde bina 3 boyutlu modellenip dış ve iç iklimsel koşullara ilişkin verilere bağlı olarak, programın
uzantısı olan EnergyPlus programı ile binanın ısıtma, soğutma, aydınlatma yükleri ve yapı
elemanlarından elde edilen enerji kayıp ve kazançları hesaplanabilmektedir.
Çalışmada iklim verileri DesignBuilder programındaki iklim dosyasından alınmıştır. Avlunun
sağlayacağı gölgelendirme ve rüzgar kesme etkisini değerlendirmek amacıyla 4’lü modül
modellenmiş, hesaplamalar tek bir modülde 3 kat için yapılmıştır. Şekil 8’de ele alınan bloğun
DesignBuilder programında oluşturulan modeli verilmiştir.
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Şekil 8. Ele alınan bloğun DesignBuilder programında oluşturulan modeli
Çalışmada çatı, düz çatı olarak kabul edilmiş, saydam kabuk (pencere türü) olarak low-e kaplamalı
cam kullanılmıştır. Farklı opak kabuk özellikleri geliştirilerek enerji simülasyonları yapılmıştır. Opak
kabuk katmanlaşma alternatifleri Tablo 1’de verilmiştir.
Sıcak kuru iklim bölgesinde gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazla olduğundan termal kütle etkisi
gösteren malzemeler kullanılarak iç ortam konfor koşullarındaki değişim en aza indirilebilir. Bölgenin
geleneksel konutlarında kalın taş duvarların kullanımıyla bu prensip uygulanmıştır. Dünyada da
benzer iklimsel koşullarda benzer prensipler uygulanmaktadır. Geleneksel yapıların en önemli eksiği
yalıtım kullanılmaması ve infiltrasyon oranlarının yüksek olmasıdır. Isı geçirgenlik katsayısı düşük olan
çağdaş malzemeler ise genellikle hafiftir ve zaman geciktirme katsayıları da düşüktür. Bu sebeple dış
ortam koşullarındaki değişiklikler kısa bir süre içinde iç ortam koşullarını etkiler. Termal kütle etkisine
sahip kalın taş duvarlar ise yüksek zaman geciktirme katsayısına sahip olduklarından gece gündüz
arasındaki sıcaklık farkının yüksek olduğu iklimlerde iç ortam koşullarını daha stabil tutarak konfor
seviyesinin yükselmesini sağlarlar. Ülkemizde yapıların enerji yüklerinin hesaplanmasında kullanılan
TS 825 standardına göre sadece ısı geçirgenlik katsayıları dikkate alınmakta, özellikle bu iklim
bölgesinde önem kazanan zaman geciktirme katsayısı ve termal kütle özelliklerine
değinilmemektedir. Bu çalışmada değerlendirilen bina kabuğu detayları belirlenirken termal kütlenin
etkisi dikkate alınmıştır.
Bölgedeki geleneksel yapılarda kullanılan 1m kalınlığa varan taş duvarlar 0.7 W/m2K ısı geçirgenlik
katsayısı değerine sahiptir. Aynı ısı geçirgenlik katsayısı çağdaş malzemeyle de sağlanarak termal
kütle etkisi değerlendirilmiştir. (Tablo 1: Alternatif 1 ve 2) Diğer alternatiflerin U değerleri TS 825'e
göre 2. bölgede bulunan Diyarbakır şehri için önerilen 0.60 W/m2K sınır değeri esas alınarak
belirlenmiştir. Alternatif 3’te bu değer çağdaş malzemelerle sağlanırken alternatif 4’te termal kütlesi
yüksek geleneksel taş malzemesi kullanılmıştır. Bu iki alternatife ek olarak aynı ısı geçirgenlik değerini
sağlayan çağdaş malzemenin uygulama kolaylığı ve taşın termal kütle etkisinin avantajının bir arada
incelenebileceği bir alternatif daha geliştirilerek her iki malzemenin bütünleşik etkisi
değerlendirilmiştir. Bu alternatifte dış kaplama malzemesi olarak yerel bir malzeme olan Mardin taşı
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kullanılarak termal kütle etkisinden faydalanılırken yalıtım malzemesi kullanımı ile duvar kalınlığı
önemli ölçüde azaltılarak çok daha az miktarda malzeme kullanımı sağlanmıştır.
Tablo 1. Opak kabuk katmanlaşma alternatifleri
Alternatif No

U(W/m2K )

Katmanlar

1

Sıva(2cm)+BetonBlok(10cm)+EPS(3.5cm)+sıva(2cm)

0.7

2

Taş (1m)

0.7

3

Sıva(2cm)+BetonBlok(10cm)+EPS(5cm)+Sıva(2cm

0.56

4

Taş (1.2m)

0.56

5

Taş(5cm)+EPS(3cm)+Beton(20cm)+Sıva(2cm

0.56

Enerji simülasyonu sonucunda hesaplanan yıllık ısıtma, soğutma ve toplam enerji yükleri Şekil 9’da
verilmektedir. U değerleri yakın olduğu için sonuçlar da yakın çıkmıştır. Aynı U değerine sahip
alternatif 1 ve 2 karşılaştırıldığında yüksek termal kütleli taş kullanılan alternatif 2’nin daha düşük
ısıtma, soğutma ve yıllık toplam enerji gereksinimi sağladığı görülmektedir. Benzer şekilde alternatif
3, 4 ve 5 karşılaştırıldığında termal kütle etkisine sahip taş duvar kullanılan alternatif 4, en düşük yıllık
toplam enerji harcamasını sağlamaktadır. Fakat 1.2 m taş duvar kullanılan bu alternatif, yüksek
miktarda malzeme tüketimi gerektirmesi ve uygulama zorluklarından dolayı dezavantajlıdır. Bu
nedenle alternatif 4 ‘ten sonra en düşük yıllık toplam enerji harcamasını sağlayan, çağdaş malzeme
kullanımıyla duvar kalınlığı azaltılan ve geleneksel ve çağdaş malzemenin avantajlarının bir arada
kullanıldığı alternatif 5’in günümüz koşullarında en uygun alternatif olduğu söylenebilir. Alternatif 5
yıllık toplam soğutma enerji gereksinimleri açısından da en düşük sonuçları sağlamaktadır. Sıcak ve
kuru iklim bölgesine soğutma istenen dönemin daha uzun ve konfor açısından belirleyici olması
sebebiyle de alternatif 5 önerilebilir.

Şekil 9. Farklı opak kabuk alternatifleri için hesaplanan yıllık ısıtma soğutma ve toplam enerji yükleri
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Yapılan sayısal karşılaştırmalardan görüldüğü gibi bu çalışma, tasarım parametrelerinin farklı
değerlerinin oluşturduğu alternatifleri değerlendirip, bu değerlerin ısıtma, soğutma ve yıllık toplam
enerji yüklerine etkisini irdeleyerek tasarlanan binanın performansının ortaya konulmasını
hedefleyen, sınırlı sayıda alternatif ile gerçekleştirilen örnek bir değerlendirme çalışmasıdır.

5. Sonuç
Dünyada azalan enerji kaynakları ve artan çevresel sorunlar karşısında gelişmiş ülkelerde, enerji
verimli ve çevre dostu binaların tasarımı ve yapımı giderek artmakta, bu tür konutlara her kesimden
kullanıcının sahip olması için konutların ekonomik olması yönünde çalışmalar geliştirilmektedir.
Ülkemizde ise bu tür yaklaşıma verilen önem artmaya başlamış olmakla beraber istenilen nitelikte
uygulanmış olan konut yerleşmeleri örneklerine rastlanamamaktadır. Bu çalışmada sıcak kuru iklim
bölgesi için geliştirilen bir yerleşme tasarımı önerisi enerji verimli ve çevre dostu binaların
tasarımında mimarın kontrolündeki tasarım parametrelerine bağlı olarak sunulmuş ve farklı bina
kabuğu alternatifleri geliştirilerek enerji performansının değerlendirilmesinde örnek bir simülasyon
çalışması yapılmıştır. Burada değerlendirme süreci tasarım sürecinin bir alt süreci olarak ele
alınmıştır. Değerlendirme sürecinin, tasarım sürecinin bir alt süreci olarak ele alınması, yapım
aşamasına geçmeden projenin değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu tür bir değerlendirme,
uygulama projesi aşamasında binanın enerji yüklerine bağlı olarak analiz edilmesi ve tasarım
parametre değerlerine ilişkin enerji korunumu açısından doğru kararlar alınması açısından önem
taşımaktadır.
Ülkemizde enerji kullanımındaki artış ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda, tasarım
kararları alınırken doğru sonuçlara ulaşmak, dolayısıyla bina enerji performans değerlendirmesini
tasarım sürecinin bir alt süreci olarak ele almak büyük bir önem taşımaktadır. Yeni yapılacak bina ve
yerleşmelerin tasarımı aşamasında gerçekleştirilecek değerlendirme çalışmaları ile enerji etkin ve
çevreye duyarlı sürdürülebilir konut yerleşimlerinin yaratılması çalışmalarına önemli ölçüde katkı
sağlanacaktır.
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Yapı Kabuğunda Yalıtımın Yeri ve Türünün Nem Denetimine Etkisi
Filiz Umaroğulları, Trakya Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gülay Zorer Gedik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Yapı kabuğu iç ortam ile dış ortamı birbirinden ayıran, enerji korunumu ve iklimsel konforun
sağlanmasında önemli rol oynayan bir tasarım değişkenidir. Yapı kabuğu boyunca nem iletimi sadece
kabuğun sağlamlığını, iç hava kalitesini, yaşayanların sağlık ve güvenliklerini değil aynı zamanda enerji
etkinliğini de etkilemektedir. Yapı kabuğundan ısı kayıplarında duvarlar önemli rol oynamaktadır.
Dolayısıyla duvar kuruluşlarında yalıtım uygulamaları, enerji kayıplarının azaltılması ve iç ortam ısısal
konforunun sağlanması için en etkili yöntemlerden birisidir. Yapı kabuğu kesitinde yalıtımın yeri, ısı
geçirgenlik direnci açısından bir değişkenlik oluşturmazken, nem geçişi açısından çok önemli bir
faktördür. Bu çalışmada yapı kabuğunda yalıtım malzemesinin konumu; içeriden, dışarıdan, ortadan,
iç ve dışarıdan, iç ve ortadan, dış ve ortadan, iç-dış ve ortadan olmak üzere 7 farklı konum ve
yalıtımsız durum olarak incelenmiştir. İklim bölgesi olarak dış hava nemlilik oranı oldukça yüksek
seyreden ılıman nemli iklim bölgesi ve Edirne İli örnek seçilmiştir. Bu iklim bölgesine göre incelenen
kabuk seçeneklerinin olumlu olumsuz olma durumları değerlendirilmiştir. Aynı zamanda yalıtım
malzemesi türünün etkisini belirlemek amacıyla üç farklı yalıtım malzemesi tüm kabuk seçeneklerinde
uygulanarak karşılaştırma yapılmıştır *1+. Bu çalışmada, Wufi-Ornl simülasyon programı kullanılarak
periyodik rejim şartlarında ısı ve nem geçişi hesapları yapılmıştır*2-3-4+. Yapı kabuğu kesitinde elde
edilen ortalama sıcaklık, bağıl nem ve su içeriği değerleri tüm sistemlerde karşılaştırmalı grafiklerle
değerlendirilmiştir.

1. Giriş
Bilindiği gibi ısıtma ve soğutma dönemlerinde bina ısı kayıp ve kazançlarının hesabında; çevre
sıcaklığı, güneş ışınımı ve dolayısıyla yapı elemanının bulunduğu yön, iç ortam şartları, bina kabuğunu
oluşturan yapı elemanının cinsi ve kalınlığı, kullanılan yalıtım malzemesinin cinsi, kalınlığı ve yeri
önemli parametrelerdir. Bu konuda alınması gereken özel önlemler alınmadığında, yapı
elemanlarında yoğuşma zararları ortaya çıkmaktadır. Yapı kabuğunun ısı ve nem açısından beklenen
performansı gösterebilmesi için, tasarım aşamasında, malzeme seçimi, yalıtımın yeri ve dağılımının
belirlenmesi, hem ülke ekonomisi açısından hem de yapısal bozulmaların önlenebilmesi açısından
önemlidir. Aynı görevi yerine getirebilecek birçok dış kabuk seçeneğinin geliştirilmesi olanaklıdır.
Binalarda nem ile ilgili yapı fiziği sorunlarının özellikle, güneş ışınımı etkisinin daha az olması
sebebiyle, kuzey yönüne bakan duvarlarda ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu nedenle duvar yönü olarak
kuzey yönü seçilmiştir. Ayrıca duvarların yatayla yaptığı açı 90 olarak kabul edilmiştir. Duvar
malzemesi olarak, nem problemleri ile sıkça karşılaştığımız bir malzeme olması nedeniyle, betonarme
malzeme kullanılmıştır. Günümüzde, yapı kabuğunun büyük bir yüzdesini betonarme kısımlar
oluşturmaktadır. Betonun ısı geçirgenlik direncinin düşük olması nedeniyle iskelet sistemlerde, duvar
birleşimlerinde meydana gelen ısı köprüleri büyük miktarda enerji kayıpları oluşturarak, enerji
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kullanımının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, su buharının betonda yoğuşmasıyla, betonda;
korozyon, donma, küflenme ve aderans kaybı gibi sorunlar meydana gelebilmektedir[5-6].
Yapı kabuğunda ana gövde elemanı olarak 20 cm betonarme bileşen, yalıtım malzemesi olarak; EPS,
XPS ve MW (cam yünü) malzeme kabuktaki konumuna göre tek parça, iki ve üç parça halinde toplam
kalınlığı 6 cm olacak şekilde değerlendirilmiştir. Nem sorununun daha çok kış aylarında meydana
geldiği ve yalıtım sistemlerinin karşılaştırılması açısından daha hassas bakış açısı sağlayacağı
düşünülerek 3 aylık kış periyodu (Aralık-Ocak-Şubat) alınmıştır ve değişimler izlenmiştir.
Günümüzde tasarım kararlarını desteklemeye yönelik, yapı kabuğu kuruluşlarının ve katmanlarının
zamana bağlı ısı, su ve nem akışı ile ilgili verileri elde etmede kullanılan pek çok bilgisayar
programından söz edilebilir. Bu programlar çevreye duyarlı, sürdürülebilir tasarımlar ve yüksek
performanslı binalar yapmada etkin rol oynarlar. Bu çalışmada geçerli simülasyon programlarından
biri olan Wufi-Ornl kullanılarak periyodik rejim şartlarında ısı ve nem geçişi hesapları yapılmıştır.

2. Duvar Kuruluşlarında Yalıtımın Yeri ve Değerlendirmesi

Şekil 1. Farklı Konumlardaki Betonarme Yapı Kabuğu Kesitleri
Belirlenen betonarme yapı kabuğu kesitlerinde, betonarme toplam kalınlığı 20 cm olarak alınmış,
yalıtım malzemesi olarak EPS (genleştirilmiş polistiren köpük) kullanılmıştır ve yalıtım tabakaları 8
farklı biçimde konumlanmıştır. Şekil 1’de farklı konumlardaki betonarme duvar kesitleri
görülmektedir. Belirlenen betonarme düşey yapı kabuğu kesitlerinde, kesitin ortalama sıcaklık, bağıl
nem ve su içeriği değerleri açısından değerlendirme yapılmıştır. Hesaplamalar yıllık olarak yapılmıştır.
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2009 yılına ait saatlik iklim verileri kullanılmıştır. Grafikler oluşturulurken önce yıllık değişimler daha
sonra ise nem sorununun daha çok kış aylarında meydana geldiği ve yalıtım sistemlerinin
karşılaştırılması açısından daha hassas bakış açısı sağlayacağı düşünülerek 3 aylık kış periyodu (AralıkOcak-Şubat) alınmıştır ve değişimler izlenmiştir.
Ilıman nemli iklim bölgesine örnek olarak incelenen Edirne İli’ne ait yapı kabuğu kesitlerinde, sıcaklık,
bağıl nem ve su içeriği açısından karşılaştırması yapılmıştır. Şekil 2’de ortalama kesit sıcaklıkları
açısından yalıtım sistemleri karşılaştırıldığında, en olumlu sonuçları veren sistem DY sistemi olarak
görülmektedir. DY sistemini, DOY izlemekte ve sırasıyla grafikte görüldüğü gibi durağan değişimler
izlenmektedir. En olumsuz sıcaklık değerlerini veren sistem ise İY sistemi olarak görülmektedir. İY ve
İOY sistemleri YD dan bile daha düşük sıcaklıklara sahiptir. Aynı zamanda oldukça değişken sıcaklıklar
görülmektedir. İDY ve İDOY sıcaklık değişimlerinin daha az olduğu eğriler çizmeleri nedeniyle DY ve
DOY dan sonra olumlu kabuk sistemleridir.

Şekil 2. Duvar Kuruluşlarının Sıcaklık Değerleri Karşılaştırması
Bağıl nem açısından Şekil 3’e bakıldığında en düşük bağıl nem değerlerine sahip olan sistem DY
sistemidir. DY ı sırasıyla, DOY, İDY ve İDOY sistemleri izlemektedir. İY, OY ve İOY sistemleri ise YD’dan
bile daha yüksek bağıl nem değerlerine sahiptir. Bu iklim bölgesinde uygulanması sakınca yaratacak
sistemlerdir. Şekil 4’de su içeriğine göre sistemlerden en olumlusu yine DY, DOY, İDY ve İDOY
sistemleri olarak sıralanmaktadır. İOY ve OY, YD ile ortalama aynı grafik değerlere sahiptir. İY ise en
olumsuz durum olarak görülmektedir.
Gerek yüzey sıcaklığı, gerekse bağıl nem değerleri açısından yalıtımın dışta ve dışa yakın bölgelerde
kullanıldığı durum en olumlu, içte ve içe yakın bölgelerde kullanıldığı durum en olumsuzdur. Yalıtımın
iki eşit parça halinde kullanıldığı durumlarda yine dış yüzeyde yalıtım konumlandığında daha olumlu
sonuçlar görülmektedir.
Yalıtım kalınlığının üç eşit parçaya bölünmesiyle, kesit içinde sıcaklıklar durağan ve yakın
değerlerdedir. Yalıtımın tek parça halinde kalın olarak dışarıda kullanıldığı durumda gerçekleşen
sıcaklık değerlerinden bir miktar düşük değerler izlenmektedir. Üç parçalı kullanım, iki parçalı
kullanım olan, İOY ve İDY durumlarına göre daha yüksek kesit sıcaklıklarına sahip olmasına rağmen
DOY’a göre daha düşük sıcaklık değerleri göstermektedir. Kısaca gerek sıcaklık gerekse bağıl nem
açısından dış bölgede yalıtım uygulanması durumunda iki parçalı kullanım üç parçalı kullanımdan
daha olumlu olmaktadır. İY sisteminde kesitin ortalarında ve iç ortama yakın olan bölgelerinde bağıl
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nem değerleri yüksek, dış kısımlarında ise %95 oranlarına kadar ulaşmaktadır. Ayrıca İY dışında OY ve
İOY sistemlerinde de kesitin dış betonarme kısımlarında %85-90 oranlarında bağıl nem görülmektedir.
Bu sistemlerin bu bölge için uygulanması yoğuşma riskleri açısından sakıncalı durumlar yaratacaktır.

Şekil 3. Duvar Kuruluşlarının Bağıl Nem Değerleri Karşılaştırması

Şekil 4. Duvar Kuruluşlarının Su İçeriği Değerleri Karşılaştırması
Tablo 1. Yalıtım Sistemlerinin Birbirlerine Göre Olumlu – Olumsuz Olma Durumları

İY

YD

EDİRNE
Sıcaklık
(°C)
B. Nem
(%)
Su
(kg/m3)
Sıcaklık
(°C)
B. Nem
(%)
Su
(kg/m3)

YD
(-)
1-5
(-)
6-9
(-)
1,5-11

İY
(+)
1-5
(+)
6-9
(+)
1,5-11
-

DY
(-)
2-8
(-)
9,5-13
(-)
14-17
(-)
4-13
(-)
16-23
(-)
16-28

OY
(-)
0-1
(+)
1-4
(-)3
(+)3
(-)
2-6
(-)
3-8
(-)
5-8
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İDY
(-)3
(+)3
(-)
9-11
(-)
11-13
(-)
0-7
(-)
15-21
(-)
13-24

İOY
(+)
0-1,5
(+)
0-2
(-)4
(+)7
(-)
0-4
(-)
6-8
(-)
4-6

DOY
(-)
1-6
(-)
9-12
(-)
12-15
(-)
2-10
(-)
16-22
(-)
14-26

İDOY
(-)3
(+)1
(-)
8-11
(-)
10-12
(-)
0-7
(-)
15-20
(-)
12-23

DY
OY
İDY
İOY
DOY
İDOY

Sıcaklık
(°C)
B. Nem
(%)
Su
(kg/m3)
Sıcaklık
(°C)
B. Nem
(%)
Su
(kg/m3)
Sıcaklık
(°C)
B. Nem
(%)
Su
(kg/m3)
Sıcaklık
(°C)
B. Nem
(%)
Su
(kg/m3)
Sıcaklık
(°C)
B. Nem
(%)
Su
(kg/m3)
Sıcaklık
(°C)
B. Nem
(%)
Su
(kg/m3)

(+)
2-8
(+)
9,5-13
(-)
14-17
(+)
0-1
(-)
1-4
(-)3
(+)3
(-)3
(+)3
(+)
9-11
(+)
11-13
(-)
0-1,5
(-)
0-2
(-)7
(+)4
(+)
1-6
(+)
9-12
(+)
12-15
(-)1
(+)3
(+)
8-11
(+)
10-12

(+)
4-13
(+)
16-23
(+)
16-28
(+)
2-6
(+)
3-8
(+)
5-8
(+)
0-7
(+)
15-21
(+)
13-24
(+)
0-4
(+)
6-8
(+)
4-6
(+)
2-10
(+)
16-22
(+)
14-26
(+)
0-7
(+)
15-20
(+)
12-23

(-)
1,5-7
(-)
13-14
(-)
11-20
(-)
3-5,5
(-)
1-3
(-)
3-4
(-)
3-9
(-)
9-15
(-)
10-23
(-)
1-2,5
(-)
0-1
(-)
1,5-2
(-)
1-3
(-)
2-4
(-)
3-5

(+)
1,5-7
(+)
13-14
(+)
11-20
(-)2
(+)2
(+)
12-13
(+)
9-16
(-)
0-3
(-)1
(+)3
(-)3
(+)1
(+)
0-4
(+)
12-14
(+)
9-18
(-)2
(+)2
(+)
11-13
(+)
8-15

(+)
3-5,5
(+)
1-3
(+)
3-4
(-)2
(+)2
(-)
12-13
(-)
9-16
(-)
0-4
(-)
8,5-13
(-)
7-19
(+)
1,5-3
(+)
0-1,5
(+)
1-2
Eşdeğer
(-)
0-1
(-)
1

(+)
3-9
(+)
9-15
(+)
10-23
(+)
0-3
(-)3
(+)1
(-)1
(+)3
(+)
0-4
(+)
8,5-13
(+)
7-19
(+)
1,5-7
(+)
8-14
(+)
8-22
(+)
0-4
(+)
8-12
(+)
7-21

(+)
1-2,5
(+)
0-1
(+)
1,5-2
(-)
0-4
(-)
12-14
(-)
9-18
(-)
1,5-3
(-)
0-1,5
(-)
1-2
(-)
1,5-7
(-)
8-14
(-)
8-22
(-)
1-3
(-)
1-3
(-)
2-3

(+)
1-3
(+)
2-4
(+)
3-5
(-)2
(+)2
(-)
11-13
(-)
8-15
Eşdeğer
(+)
0-1
(+)
1
(-)
0-4
(-)
8-12
(-)
7-21
(+)
1-3
(+)
1-3
(+)
2-3
-

Ilıman Nemli İklim Bölgesinde yalıtım sistemlerinin karşılaştırıldığı bir tablo oluşturulmuştur.
Oluşturulan tabloda düşey eksendeki yalıtım sistemlerinin yatay eksendekilere göre olumlu (+) ve
olumsuz (-) olma durumları karşılaştırılabilmektedir. Her karşılaştırma minimum ve maksimum olmak
üzere yapılmıştır. Çalışma kapsamında 3 aylık kış dönemi ele alındığından sıcaklık açısından yüksek
sıcaklıklar olumlu(+), bağıl nem ve su içeriği açısından ise düşük değerler olumlu(+) olarak
değerlendirilmiştir. (Tablo 1) Örnek olarak; sıcaklık satırı takip edildiğinde, yalıtımsız durum içerden
yalıtıma göre, (+) daha olumlu kesit sıcaklıklarını vermektedir ve yalıtımsız durumda kesit sıcaklıkları
İY’dan 1C ile 5°C arasında değişen daha yüksek sıcaklıkları göstermektedir. Bağıl nem açısından YD,
İY’dan %6 ile %9 aralığında daha düşük bağıl nem değerlerine sahiptir. Su içeriği açısında da YD,
İY’dan minimum 1,5kg/m3, maksimum 11kg/m3 değerleri aralığında daha olumlu durumdadır.
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3. Yalıtım Malzemesi Türünün Değerlendirmesi
Yalıtım malzemesi değişkeni olarak Genleştirilmiş Polistiren Köpük (EPS), Haddeden Çekilmiş Polistiren Köpük (XPS)
ve Mineral yünü (MW) seçilmiştir. Seçilen yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik değerlerinin birbirine çok yakın olması
nedeniyle sıcaklık grafiklerinde dikkate değer değişimler izlenmemiştir. Bu nedenle sadece bağıl nem ve su içeriği açısından
kesit grafikleri ele alınmıştır. 6 cm yalıtım kalınlığına ve ılıman nemli iklim bölgesine göre değerlendirme

yapılmıştır.

3.1. İçeriden Yalıtımlı Betonarme Duvar Kesiti

EPS

XPS

MW

Şekil 5. İY Yalıtım Malzemesi Değişimine Göre Bağıl Nem ve Su İçeriği Değişimi
İY sisteminde bağıl nem açısından en olumlu sistem XPS yalıtım malzemesi kullanılan kesittir. XPS, EPS
ve MW olarak sıralanmaktadır. XPS EPS’ye göre %22,9-27,5 aralığında, MW’e göre %26,9-31,7
aralığında daha düşük bağıl nem değerlerini göstermektedir. Su içeriği açısından yine XPS EPS’ye göre
%3,4-5,7, MW’a göre %11,4-12,2 daha az su içeriğine sahip olduğundan daha olumlu sonuçları
göstermektedir. (Şekil 5)
XPS kullanıldığında kesitte gerçekleşen bağıl nem değerleri Ilıman iklimde EPS ile dışarıdan yalıtım
kullanıldığı duruma çok yakındır. Dolayısıyla XPS kullanımında Ilıman iklim için İY da uygulanabilir hale
gelmektedir.

3.2. Dışarıdan Yalıtımlı Betonarme Duvar Kesiti
DY sisteminde bağıl nem açısından her üç yalıtım malzemesinin de hemen hemen birbirine eşit
değerler aldığı görülmektedir. MW yalıtımlı kesitte nem değerlerinde ani değişimler izlenmektedir. Su
içeriği açısından da bakıldığında yine çok paralel ve yakın değerler izlenmektedir. (Şekil 6)
Dışarıdan yalıtımda ise yalıtımın türünü değiştirmenin bir etkisi olmadığı görülmektedir.
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EPS

XPS

MW

Şekil 6. DY Yalıtım Malzemesi Değişimine Göre Bağıl Nem ve Su İçeriği Değişimi

3.3. Ortadan Yalıtımlı Betonarme Duvar Kesiti
OY sisteminde bağıl nem değerleri üç yalıtım türünde de yüksek değerde izlenmekte ancak, en olumlu
sonucu MW yalıtımlı kesit vermektedir. MW EPS’ye göre %0-3,5, XPS’e göre %0-4 aralığında düşük
bağıl nem değerlerini göstermektedir. EPS XPS’e göre %0-1 aralığında daha düşük bağıl nem
değerlerine sahiptir. Su içeriği açısından MW ve EPS birbiriyle çakışık bir grafik çizerken XPS’e göre
%2-4,1 oranlarında olumlu sonuç vermektedir. (Şekil 7)

EPS

XPS

MW

Şekil 7. OY Yalıtım Malzemesi Değişimine Göre Bağıl Nem ve Su İçeriği Değişimi
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3.4. İçeriden ve Dışarıdan Yalıtımlı Betonarme Duvar Kesiti

EPS

XPS

MW

Şekil 8. İDY Yalıtım Malzemesi Değişimine Göre Bağ. Nem ve Su İçeriği Değişimi
İDY sisteminde XPS en olumlu sonuçları vermektedir. Bağıl nem açısından XPS EPS’e göre %3,3-4,2,
MW’e göre %7,4 ile 9,9 aralığında, EPS MW’e göre %4,1-6,9arasında düşük değerler göstermektedir.
Su içeriği olarak da XPS EPS’e göre %3,3-6,4, XPS MW’e göre %12,5-13,5, EPS MW’e göre %6,1-7,6
arasında düşük su içeriği değerlerine sahiptir. (Şekil 8)
XPS’in içeriden yalıtımda gördüğümüz kullanılabilir olma durumu burada da izlenmektedir. Yalıtımın
iki eşit parçaya bölünerek içeriden ve dışarıdan uygulanması ancak XPS kullanımında DY’a yakın
değerler vermektedir.

3.5. İçeriden ve Ortadan Yalıtımlı Betonarme Duvar Kesiti

EPS

XPS

MW

Şekil 9. İOY Yalıtım Malzemesi Değişimine Göre Bağ. Nem ve Su İçeriği Değişimi
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İOY bağıl nem açısından EPS ve XPS çok yakın ve paralel değerler göstermektedir. MW’e göre %1-2
arasında olumlu olduğu görülmektedir. Su içeriği açısından EPS MW ve XPS olarak sıralanmaktadır.
Değerler yaklaşık %1-4 aralığında farklar göstermektedir. (Şekil 9)
Bir önceki seçenekte olduğu gibi, 6cm. kalınlığı bölerek kullandığımız bu durumda, dışarıda değil de
içeride ve ortada yalıtımı kullandığımızda kesitte bağıl nem değerlerinin yükseldiği izlenmekte ve
XPS’in de olumlu durumunun kalmadığı görülmektedir.

3.6. Dışarıdan ve Ortadan Yalıtımlı Betonarme Duvar Kesiti

EPS

XPS

MW

Şekil 10. DOY Yalıtım Malzemesi Değişimine Göre Bağ. Nem ve Su İçr. Değişimi
DOY sisteminde XPS EPS MW olarak sıralanmaktadır. Bağıl nem açısından XPS EPS’e göre %2,2-3
oranında, MW’e göre %2,6-5 oranında daha olumlu sonuçlar vermektedir. EPS MW’e göre %0,5-2,5
aralığında daha düşük bağıl nem değerleri göstermektedir. Su içeriği açısından XPS EPS’e göre %3,45,7, MW’e göre %9,4-13,3, EPS MW’e göre %6,2-7,9 aralığında düşük su içeriklerine sahip olduğu
izlenmektedir. (Şekil 10)
Yalıtımı iki parçaya böldüğümüz ancak ortadan ve dışarıdan uyguladığımız bu durumda XPS, dışarıdan
ve içeriden-dışarıdan bölerek uyguladığımız duruma yakın benzer sonuçlar vermiştir.

3.7. İçeriden, Dışarıdan ve Ortadan Yalıtımlı Betonarme Duvar Kesiti
İDOY sisteminde en olumlu sonuçları veren sistem XPS yalıtım malzemesi kullanılan kesittir. EPS ve
MW izlemektedir. XPS EPS’e göre %4-5, MW’e göre %6,5-9, EPS MW’e göre %2,4-4 oranlarında düşük
bağıl nem değerlerine sahiptir. Su içeriği açısından XPS EPS’e göre %3,8-6,7, MW’e göre %7,8-10,2,
EPS MW’e göre %2,5-4,7 oranlarında daha az su içeriklerine sahip olduğu görülmektedir. (Şekil 11)
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EPS

XPS

MW

Şekil 11. İDOY Yalıtım Malzemesi Değişimine Göre Bağ. Nem ve Su İçr. Değişimi

3.8. Değerlendirme


XPS kullanıldığında kesitte gerçekleşen bağıl nem değerleri ılıman iklimde DY’da EPS
kullanıldığı duruma çok yakındır. Dolayısıyla XPS kullanımında ılıman iklim için İY da
uygulanabilir hale gelmektedir.



DY’da ise yalıtımın türünü değiştirmenin bir etkisi olmadığı görülmektedir.



OY sisteminde bağıl nem değerleri üç yalıtım türünde de yüksek değerde izlenmekte ancak,
en olumlu sonucu MW yalıtımlı kesit vermektedir.



İDY’da yalıtımın iki eşit parçaya bölünerek uygulanması ancak XPS kullanımında DY’a yakın
değerler vermektedir. 6cm. kalınlığın bölünerek kullanıldığı bu durumda, yalıtımın dışarıda
değil de İOY kullanıldığında kesitte bağıl nem değerlerinin yükseldiği izlenmekte ve XPS’in de
olumlu durumunun kalmadığı görülmektedir.



Yalıtımın iki parça halinde DOY durumunda XPS, İDY durumuna benzer sonuçlar vermiştir.



Yalıtımı üç eşit parça halinde kullanıldığı İDOY’da yine XPS kullanımı, DY ya da dış yüzeyde
yalıtımın kullanıldığı iki parçalı kullanım durumuna benzer değerler vermektedir.

Dolayısıyla XPS 6 cm kalınlığında tek parça halinde içeride kullanıldığında ya da iki parça halinde
içeride-dışarıda ve dışarıda-ortada ya da üç parça halinde içeride-dışarıda-ortada olumlu durumdadır.
Kısaca parçalı kullanımda ancak bir parçanın dışarıda kullanıldığı seçeneklerde olumlu durumdadır.
Yalıtım malzemesi türüne göre değerlendirme yapıldığında; sistemlere göre öncelikli malzeme
seçimleri tablo olarak verilmiştir.
Tablo 2. Yalıtım Sistemlerine Göre Öncelikli Yalıtım Türü Seçimi
Yalıtım Sistemi
1.
2.
İçerden Yalıtım
XPS
EPS
Dışarıdan Yalıtım
EPS, XPS, MW
Ortadan Yalıtım
MW
EPS, XPS
İçerden ve Dışarıdan
XPS
EPS
Yalıtım
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3.
MW

MW

İçerden ve Ortadan Yalıtım
Dışarıdan ve Ortadan
Yalıtım
İçerden, Dışarıdan ve
Ortadan Yalıtım

EPS, XPS
XPS

MW
EPS

MW

XPS

EPS

MW

Sonuçta Edirne iklim koşulları için;



Dışarıdan yalıtımda yalıtımın türünün önemli olmadığı, ancak yalıtım malzemesinin µ değeri
göz önünde bulundurularak seçim yapılması gerekliliği,
İçeriden yalıtımda ise XPS’in kullanılabilir olduğu, ancak içeride kalın tek parça ya da parçalı
kullanımda dışarıda bir parça kullanılması durumunda olumlu görülmüştür.

Bu değerlendirmeler ılıman nemli iklim bölgesi örneği Edirne iklim koşullarına göre yapılmıştır.
Özellikle yalıtımın kesit içerisinde birden fazla tabaka halinde kullanımı durumlarında içeride, ortada
ve dışarıda aynı kesitte türü farklı yalıtım malzemeleri kullanımı da söz konusu olabilir. Bu çalışma bu
açıdan değerlendirmeyi kapsamamaktadır.

4. Sonuç
Yapı bileşenlerinde buhar difüzyonu sonucu oluşan yoğuşma suyunun, yapının ısıl performansına ve
sağlamlığına olumsuz etkileri göz önüne alındığında, yoğuşmanın engellenmesi için gerekli önlemlerin
alınması gerekliliği açıktır. Tasarım aşamasından başlayarak, doğru yapı elemanı seçimi, hem
zamandan hem de maliyetten kazanç sağlayacaktır. Bu sayede kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak
optimum çözümlere ulaşmak mümkün olacaktır.
Tasarım aşamasında verilecek kararları gerçeğe en yakın şekilde ve hızlı olarak saptayabilmek
amacıyla simülasyon programları yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Değişken rejim hesaplama
yöntemlerinin, malzeme özelliklerinin ve zaman faktörünün de göz önünde bulundurulduğu, oldukça
karmaşık hesaplamaları kısa sürede ve kolaylıkla yapmak mümkün olmaktadır. Seçilen hesaplama
modelinde, gerçeği en iyi biçimde yansıtacak dış ve iç iklimsel verilerin kullanılması ve yapı kabuğunu
oluşturan malzemelerin fiziksel özelliklerinde, zamana bağlı olarak meydana gelen değişimlerin
dikkate alınması gerekmektedir. Bu değişimlerin ısı geçişi ve buhar geçişi üzerindeki etkilerinin göz
önünde bulundurulması hesaplama modelinin kalitesini ve doğruluk olasılığını göstermektedir.
Böylece, periyodik rejimde yapılacak hesaplamalar sayesinde yapı kabuğundaki malzeme seçimi ve
sıralanışı rahatlıkla belirlenebilmektedir.
Yapı bileşenlerinde buhar difüzyonu sonucu oluşan yoğuşma suyunun, yapının ısıl performansına ve
sağlamlığına olumsuz etkileri göz önüne alındığında, yoğuşmanın engellenmesi için gerekli önlemlerin
alınması gerekliliği açıktır. Tasarım aşamasından başlayarak, doğru yapı elemanı seçimi, hem
zamandan hem de maliyetten kazanç sağlayacaktır. Bu sayede kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak
optimum çözümlere ulaşmak mümkün olacaktır.
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Aydınlatma Programlarının Enerji Değerlendirme Özelliklerinin
Karşılaştırması
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Leyla Dokuzer Öztürk, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Sanayileşmenin hız kazanmasıyla enerji tüketimi artış göstermiş ve çevreye verilen zarar, en önemli
küresel sorunlardan biri haline gelmiştir. Sera gazlarının atmosfere salımı nedeniyle dünya yarım
dereceden fazla ısınmıştır ve önümüzdeki yıllarda bu ısınmanın devam edeceği öngörülmektedir [1].
Çevreye verilen zararın azaltılmasında enerjinin verimli kullanımı büyük önem taşımaktadır. Enerjinin
etkin kullanımı ile hem enerji kaynaklarını korumak hem de sera gazı salımını azaltmak olanaklıdır.
Günümüzde, dünyada 33 milyardan fazla lamba yıllık 2650 TWh enerji tüketmektedir ve bu miktar
toplam enerji tüketiminin %19’unu oluşturmaktadır [2]. Aydınlatma enerjisinin bürolarda tüketilen
bölümünün %30‐ %40 arasında değiştiği bilinmektedir [3]. Avrupa’da tüketilen toplam enerjinin ise
%50 si büro yapılarında harcanmaktadır [4]. Enerjinin etkin kullanılması için, aydınlatmaya yönelik
tüketilen enerjiyi belirli sınırlar içinde tutmayı hedefleyen yönetmelikler ve standartlar hazırlanmıştır.
Bu yönetmelik ve standartlar rehber alınarak, aydınlatma için harcanan enerji
değerlendirilebilmektedir.
Bir aydınlatma düzenine ilişkin enerji değerlendirmesi çeşitli enerji değerlendirme programlarından
yararlanılarak yapılabilmektedir. Bu çalışmada, aydınlatma tasarımcısının enerji değerlendirmesi
yaparken kullanabileceği DIALux, ReluxEnergy, ecoCALC ve VIVALDI programları ele alınmıştır.
Ülkemizde aydınlatma hesaplarında sıklıkla kullanılan DIALux ve ReluxPro programlarının ayrıca enerji
değerlendirme özellikleri de bulunmaktadır. VIVALDI ve ecoCALC gibi programlar ise, söz konusu
standart aydınlatma programlarından veri alarak, farklı aydınlatma düzenlerini sürdürülebilirlik ve
maliyet açısından karşılaştırma olanağını sağlamaktadır [5].
Bu bildirinin amacı, birbirlerinden işleyiş ve kapsam olarak ayrılan DIALux, ReluxPro, VIVALDI ve
ecoCALC programlarının temel özelliklerini kısaca tanıtmak ve her dört program ile ulaşılan sonuçların
bir kısmını bir örnek uygulama aracılığı ile sunmaktır. Belirtilen amaç doğrultusunda ele alınan büro
hacminde farklı lamba türleri kullanılarak oluşturulan aydınlatma düzenleri, söz konusu programlarda
oluşturulan farklı aydınlatma koşullarında incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

2. DIALux Programının Özellikleri
DIALux 4.9, DIAL Gmbh tarafından ücretsiz olarak kullanıma sunulmuş bir aydınlatma programıdır.
Türkiye’de yaygın olarak aydınlatma hesabı amacıyla kullanılan DIALux, içerdiği modül ile enerji
değerlendirmesi de yapabilmektedir [6]. Enerji değerlendirme modülüne DIALux programının içinden
erişilmektedir (Şekil 1). DIALux’de hazırlanan aydınlatma projesinde yapılan tüm değişiklikler
otomatik olarak enerji değerlendirmesine de yansımaktadır. DIALux programında, enerji
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değerlendirmesi EN 15193 ve DIN 18599 standartlarına göre yapılmaktadır. Seçilen standarda göre
ayrı ayrı değerlendirme yapma olanağı vardır.

Şekil 1. DIALux enerji değerlendirme arayüzü

3. ReluxEnergy Programının Özellikleri
ReluxEnergy, ReluxSuite paketinin içinde bulunan ReluxPro ile birlikte çalışan enerji değerlendirme
programıdır. ReluxEnergy ile hesap yapabilmek için, ReluxPro’da oluşturulmuş aydınlatma projesine
ait dosyaların ReluxEnergy’e aktarılması gerekmektedir. Aktarma işleminin ardından, enerji
değerlendirmesinde gereken enerji tüketimine ilişkin bilgilerin girilmesi gerekmektedir (Şekil 2).
RELUXPro’da yapılan tüm değişiklikler, referans dosya taşınmadığı ya da silinmediği sürece
ReluxEnergy’e otomatik olarak aktarılmaktadır [7]. ReluxEnergy, EN 15193 ve DIN 18599 olmak üzere
iki ayrı standarda göre hesap yapmaktadır. Kullanıcının enerji değerlendirmesi yapmak için bu iki
standarttan birini seçmesi gerekmektedir.
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Şekil 2. ReluxEnergy arayüzü

4. VIVALDI Programının Özellikleri
Zumtobel Lighting GmbH tarafından hazırlanmış bir interaktif aydınlatma tasarım programıdır.
VIVALDI, standart aydınlatma bilgisayar programlarının sonuçlarını veri olarak kullanır. Enerji
tüketimini ve aydınlatma tasarım ölçütlerini değerlendirme özelliğinin yanısıra interaktif görsel
sunumu ile aydınlatma tasarım sürecini destekler [8]. İnteraktif görselleştirme, aydınlığın niteliğini
değerlendirme ve ömür çevrim analizi olmak üzere üç ana fonksiyonu bulunmaktadır.
VIVALDI programının öne çıkan özelliği, dinamik aydınlatma tasarımı oluşturmak ve bunun
görselleştirilmesidir [9]. Dinamik aydınlatma tasarımında, değişken çalışma saatleri, farklı
dimmerleme oranları ve enerji tarifeleri olduğu için var olan standartlar değerlendirme için yetersiz
kalmaktadır. Bu nedenle VIVALDI enerji değerlendirmesi yaparken EN 15193 standardının sadece bazı
denklemlerini kullanmaktadır.
VIVALDI veri olarak, ele alınan hacmin DIALux, ReluxPro gibi standart aydınlatma programlarında
oluşturulmuş ışık sahnelerine ait perspektiflerini kullanır. Daha açık bir deyişle, hacim içinde
kullanılan her bir farklı aydınlatma aygıtının tek başına yakılı olduğu durumlar ile günün değişik
zamanlarında yalnızca günışığının kullanıldığı durumda elde edilen görsel sonuçların standart
programlarda aynı perspektif kullanılarak oluşturulup VIVALDI’ye aktarılması gerekmektedir [5].
Aydınlatma programlarında belli bir ana ait olarak elde edilebilen görüntü, VIVALDI’ye aktarıldıktan
sonra peş peşe eklenebilmektedir. Farklı saat dilimlerine ait bu görseller, kontrol panelleri ile dinamik
sahne haline getirilebilmektedir (Şekil 3). Oluşturulan dinamik sahne video olarak kaydedilip
izlenebilmektedir.

203

Şekil 3. VIVALDI arayüzü

5. ecoCALC Programının Özellikleri
ecoCALC programı, standart aydınlatma programlarında hazırlanmış bir hacimde, yalnızca lamba ışığı
ile kurulmuş ya da günışığı ve lamba ışığının birlikte kullanıldığı aydınlatma düzenlerini; enerji
tüketimi, maliyet, bakım, sürdürülebilirlik gibi çeşitli yönlerden karşılaştırma ve değerlendirmeye
yönelik Zumtobel Lighting GmbH tarafından hazırlanıp ücretsiz olarak kullanıma sunulmuş bir
programdır (
Şekil 4).
ecoCALC programı, bir aydınlatma programı değildir. ecoCALC programının enerji değerlendirmesine
yönelik kullanılabilen başka programlardan en temel farkı, belli sayıda aydınlatma düzeninin çeşitli
özelliklerini aynı anda inceleyerek birbirleri ile karşılaştırma olanağını tanıması ve karşılaştırılan
düzenleri tasarımcının seçtiği ölçütlere göre en olumludan olumsuza doğru sıralamasıdır [5].
ecoCALC, bir hacmin günışığından yararlanmasına yönelik herhangi bir veriyi içermediğinden,
bütünleşik aydınlatma düzenlerinin enerji değerlendirmesini DIALux ya da ReluxPro gibi kapsamlı
yapamamakta, yalnızca günışığına bağlı yapay aydınlatma kontrol sisteminin varlığını dikkate
alabilmektedir.
ecoCALC programı, aydınlatma değerlendirmesi yaparken kısmen EN 15193 standardından
yararlanmaktadır. İlgili standardın günışığına ilişkin sorguları programda bulunmadığı için, bütünleşik
aydınlatma koşullarında tümüyle söz konusu standart uyarınca değerlendirme yapılamamaktadır [10].
Programa veri olarak tasarımcı ya da kullanıcı tarafından girilmesi istenen bilgiler,
 hacmin boyut, işlev, iç yüzey yansıtma çarpanları gibi özellikleri, hacme ve aydınlatma düzenine
ilişkin bakım değeri, bakım için işçi giderleri,
 yapının yer aldığı ülke, kent, ilgili ülkeye ilişkin karbondioksit salım oranı, elektrik enerjisi tarifesi
ve enerji tüketimine ilişkin birim ücret,
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aydınlatma biçimi, kullanılan tüm lamba ve aydınlatma aygıtlarının teknik özellikleri, fiyatları ve
tesisi için işçi giderleri, lamba fiyatlarının aydınlatma düzeninin ömrü boyunca olası artışı,
 kullanılan aydınlatma kontrol sistemleri (varlık kontrolü, günışığına bağlı kullanım vb.)
 yeşil ölçütler (lamba ve aygıtın imha ve geri dönüşüm giderleri),
olarak özetlenebilir. Hesaplama sonuçlarını aşağıda sıralanan on ölçüt açısından seçilen en çok beş
tanesi için aynı anda değerlendirebilmektedir. Seçilen ölçütlerin değerlendirilme sürecindeki
ağırlıklarının yüzde cinsinden belirtilmesi istenmektedir. Örneğin, dikkate alınması istenen ölçüt sayısı
beş ise, ölçütlerin tasarımcı açısından taşıdığı önem sırasına göre değerlendirilme ağırlıkları %40, %30,
%15, %10, %5 olabilir (toplam %100). Değerlendirme ölçütleri,
• Aydınlatma düzeninin ömrü boyunca toplam;
giderler, enerji tüketimi, enerji giderleri, CO2 salımı, imha ve geri dönüşüm giderleri, bakım giderleri,
işletim giderleri, sermaye + finans giderleri
• Yıllık ortalama enerji tüketimi
• Toplam ilk yatırım giderleri
olarak verilmiştir [3].

Şekil 4. ecoCALC arayüzü

6. Bir Büro Hacminde Kurulan Farklı Aydınlatma Düzenlerinin Enerji Tüketimi Açısından
Karşılaştırması
6 kişi için tasarlanan büro hacminin boyutları 11.8 m x 6.7 m x 3 m’dir. Hacmin güneye bakan
duvarında 9 m x 1.25 m ölçülerinde bir pencere bulunmaktadır. Pencereden günışığı girişini
etkileyecek herhangi bir engel yoktur. Hacmin iç yüzey yansıtma çarpanları tavan, duvar ve zemin için
sırasıyla 0.70 / 0.50 / 0.20 olarak alınmıştır. Hacmin çalışma bölgesinde ortalama 500 lx aydınlık
düzeyi sağlamak üzere üç farklı aydınlatma aygıtı ile üç farklı aydınlatma düzeni kurulmuştur. Her üç
aydınlatma düzeninde, büro aydınlatması açısından uygun olan doğrusal özellikteki aydınlatma
aygıtları seçilmiş, tüketilen enerji açısından olabilecek farklı sonuçları izleyebilmek için aygıtların
içindeki lambaların özelliklerinin farklı olması istenmiştir. Buna bağlı olarak, A düzeninde doğrusal
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flüoresan lambalı aygıt (Şekil 5), B düzeninde doğrusal flüoresan lamba ile birlikte LED içeren (hibrit)
aygıt (Şekil 6), C düzeninde ise yalnızca LED kullanılan aygıt (
Şekil 7) seçilmiştir. Lamba türlerinin farklı olduğu doğrusal özellikteki aydınlatma aygıtlarının üçünde
de üst ve alt yarı uzaya yayımlanan ışık akısı oranları birbirine yakındır (doğrudan‐dolaylı aydınlatma
biçimi). Aydınlatma aygıtlarının toplam güçleri ve yayımladıkları ışık akıları farklı olduğundan, üç
düzendeki aygıt sayısı, dolayısıyla aygıt yerleşim düzenleri farklılık göstermiştir [3]. Kullanılan
aygıtların ve içindeki lambaların özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır.

Şekil 5. Flüoresan lambalı aydınlatma aygıtları ile oluşturulmuş A düzeni

Şekil 6. Flüoresan lamba + LED içeren (Hibrit) aydınlatma aygıtları ile oluşturulmuş B düzeni

Şekil 7. LED’li aygıtlar ile oluşturulmuş C düzeni
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Bir aygıttaki
lamba türü ve
sayısı
2×28 W T16
flüoresan lamba
2×28 W T16
flüor. lamba +
48W/65LED
70 W
LED

Tablo 1. Kullanılan aydınlatma aygıtlarının özellikleri
Bir aygıttan
Bir aygıta
Aygıt
Aygıt
çıkan ışık
ilişkin
Aygıt kodu
geriverimi
sayısı
akısı
toplam güç
Zumtobel
42090017
Zumtobel
42177293

12

0.91

62W

5200lm

9

0.84

123 W

8900lm

12

‐

70 W

5285 lm

Aygıt ışık
yeğinlik
dağılımı

Siteco
5LM380D1
SL1

Tanıtılan örnek hacimde flüoresan, hibrit ve LED lambalı aydınlatma aygıtları ile oluşturulmuş üç farklı
düzen,
1. Denetim Sistemi Bulunmayan Yapay Aydınlatma Düzeni: Herhangi bir aydınlatma kontrol
sisteminin kullanılmadığı yapay aydınlatma
2. Denetim Sistemi Bulunan Yapay Aydınlatma Düzeni: Varlığa bağlı kontrol sistemi ve sabit
aydınlık düzeyi kontrolünün bulunduğu yapay aydınlatma
3. Denetim Sistemi Bulunan Bütünleşik Aydınlatma Düzeni: Varlığa bağlı kontrol sistemi, sabit
aydınlık düzeyi kontrolü ve günışığına bağlı kontrolün bulunduğu bütünleşik aydınlatma
olmak üzere üç farklı durum için incelenmiştir. Bu çalışmada seçilen denetim sistemleri ve günışığı
katkısı örnek niteliğinde olup, istenirse pek çok farklı durum ile çeşitlendirilebilir.
DIALux ve ReluxEnergy programlarında her üç durum için de değerlendirme yapılırken, program
kapsamlarından dolayı ecoCALC yalnızca denetimli ve denetimsiz yapay aydınlatma, VIVALDI ise
yalnızca denetimsiz yapay aydınlatma durumunun değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Enerji
değerlendirmesi yaparken, her dört programda da ortak kullanılan standart olan EN 15193
standardına göre işlem yapılmıştır.
Enerji değerlendirmesi yapılırken kullanılan değişkenlere ilişkin değerler Tablo 2’de görülmektedir.
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Tablo 2. Değişkenler için kullanılan ortak değerler
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7. Enerji Değerlendirme Sonuçları
Oluşturulan örnek hacimde farklı aydınlatma düzenleri ve denetim sistemlerine göre enerji
tüketiminin nasıl değişkenlik gösterdiğini görebilmek için DIALux 4.9, ReluxEnergy, EcoCALC 1.0.01.,
VIVALDI 1.5.03 programları aracılığı ile enerji değerlendirmeleri yapılmıştır. EN 15193 standardına
göre yapılan hesaplama sonuçlarının aşağıdaki bölümlerde karşılaştırmalı olarak sunulduğu
tablolarda, yıllık enerji tüketimi (kWh), hacmin döşeme alanı (m2) ve AESG; Aydınlatma Enerjisi
Sayısal Göstergesi (kWh/m2a) verilmiştir.

7.1. Denetim Sistemi Bulunmayan Yapay Aydınlatma Düzenine Ait Sonuçlar
Ele alınan üç aydınlatma düzeninde yalnızca yapay aydınlatmanın yapıldığı durumda, denetim
sistemlerinin bulunmadığı koşula ilişkin sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Her üç düzen için denetim sistemi bulunmayan yapay aydınlatma durumuna ilişkin sonuçlar
Denetim Sistemi Bulunmayan Yapay Aydınlatma
DIALux
Enerji Tüketimi
1779,48
2
Alan (m )
79,06
2
AESG (kWh/m a)
22,51
Denetim Sistemi Bulunmayan Yapay Aydınlatma
DIALux
Enerji Tüketimi
2622,48
2
Alan (m )
79,06
2
AESG (kWh/m a)
33,17
Denetim Sistemi Bulunmayan Yapay Aydınlatma
DIALux
Enerji Tüketimi
2004,12
2
Alan (m )
79,06
2
AESG (kWh/m a)
25,35

ReluxEnergy
1779,00
79,06
22,50

A DÜZENİ
VIVALDI
ecoCALC
1779,48
1786,12
79,06
79,06
22,51
22,59

ReluxEnergy
2622,00
79,06
33,20

B DÜZENİ
VIVALDI
ecoCALC
2619,27
2629,19
79,06
79,06
33,13
33,26

ReluxEnergy
2004,00
79,06
25,30

C DÜZENİ
VIVALDI
ecoCALC
2004,12
2011,63
79,06
79,06
25,35
25,44

Maliyet, bakım ve sürdürülebilirlik açısından da değerlendirme yapabilen ecoCALC programında
örnek hacimler için elde edilmiş sonuçlar Tablo 4’te görülmektedir. Aydınlatma düzenlerinin,
sonuçların değerlendirilmesinde dikkate alınması istenen ölçütlerden biri olan yıllık ortalama enerji
tüketimi açısından en olumludan olumsuza doğru sıralaması Şekil 8’de yer almaktadır.
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Tablo 4. Her üç düzene ilişkin denetim sistemi bulunmayan yapay aydınlatma durumu için ecoCALC
programında yapılan enerji değerlendirmesi
ecoCALC
Karşılaştırılan ölçütler
Aydınlatma düzeninin ömrü boyunca
toplam giderler (EUR)

A düzeni
439476,25

B düzeni
658153,79

C düzeni
499446,74

Aydınlatma düzeninin ilk yatırım giderlerine
karşı işletim giderleri

3217:433023

14297:636231

8165:
486282

Aydınlatma düzeninin ilk yatırım giderleri
oranına karşı işletim giderleri oranı

1:99

2:98

2:98

Aydınlatma düzeninin ilk yatırım giderleri
sayısal oranına karşı işletim giderleri sayısal
oranı
Yıllık m2 başına enerji tüketimi (AESG)
Aydınlatma düzeninin ömrü boyunca
toplam enerji tüketimi (kWh)

1:134,6

1:44,5

1:59,6

22,51
35589,6

33,13
52385,4

25,35
40082,4

boyunca

3217
433023,04

14297
636230,8

8165
486281,8

ömrü

boyunca

34877,81

51337,69

39280,75

Aydınlatma düzeninin ömrü
toplam bakım giderleri (EUR)

boyunca

6242,52

6983,13

5440,11

Toplam ilk yatırım maliyeti (EUR)
Aydınlatma düzeninin ömrü
toplam işletim giderleri (EUR)
Aydınlatma düzeninin
toplam CO2 salımı

Şekil 8. ecoCALC’de denetimsiz yapay aydınlatma düzenleri için yıllık ortalama enerji tüketimi
açısından yapılan sıralama
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7.2. Denetim Sistemi Bulunan Yapay Aydınlatma Düzenine Ait Sonuçlar
Oluşturulan üç farklı aydınlatma düzeninde yalnızca yapay aydınlatmanın yapıldığı durumda, denetim
sistemlerinin var olduğu koşulda elde edilen sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. Aydınlatma düzenlerinin,
yıllık ortalama enerji tüketimi açısından kendi içinde sıralaması Şekil 9’da yer almaktadır.
Tablo 5. Her üç düzen için denetim sistemi bulunan yapay aydınlatma durumuna ilişkin sonuçlar
Denetim Sistemi Bulunan Yapay Aydınlatma
DIALux
Enerji Tüketimi
1370,35
2
Alan (m )
79,06
2

AESG (kWh/m a)

ReluxEnergy
1370,00
79,06

17,33

17,30

Denetim Sistemi Bulunan Yapay Aydınlatma
DIALux
Enerji Tüketimi
2013,74
2
Alan (m )
79,06
2

AESG (kWh/m a)

ReluxEnergy
2014,00
79,06

25,47

25,50

Denetim Sistemi Bulunan Yapay Aydınlatma
DIALux
Enerji Tüketimi
1542,20
2
Alan (m )
79,06
2

AESG (kWh/m a)

ReluxEnergy
1542,00
79,06

19,51

19,50

A DÜZENİ
ecoCALC
1380,71
79,06
17,46
B DÜZENİ
ecoCALC
2018,43
79,06
25,53
C DÜZENİ
ecoCALC
1542,20
79,06
19,51

Şekil 9. ecoCALC’de denetimli yapay aydınlatma düzenleri için yıllık ortalama enerji tüketimi açısından
yapılan karşılaştırma
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7.3. Denetim Sistemi Bulunan Bütünleşik Aydınlatma Düzenine Ait Sonuçlar
Birbirinden farklı aydınlatma aygıtları kullanılarak oluşturulan üç aydınlatma düzeninde günışığı ile
birlikte lamba ışığının kullanıldığı ve denetim sistemlerinin bulunduğu koşulda ulaşılan sonuçlara
Tablo 6’de yer verilmiştir.
Tablo 6. Her üç düzen için denetim sistemi bulunan bütünleşik aydınlatma durumuna ilişkin sonuçlar
Denetim Sistemi Bulunan Bütünleşik Aydınlatma
DIALux
690,88
79,06
8,74

A DÜZENİ
ReluxEnergy
691,00
79,06
8,70

DIALux
1115,09
79,06
14,10

B DÜZENİ
ReluxEnergy
1122,00
79,06
14,02

Enerji Tüketimi
Alan (m2)
AESG (kWh/m2a)
Denetim Sistemi Bulunan Bütünleşik Aydınlatma
Enerji Tüketimi
Alan (m2)
AESG (kWh/m2a)

Denetim Sistemi Bulunan Bütünleşik Aydınlatma
Enerji Tüketimi
Alan (m2)
AESG (kWh/m2a)

DIALux
775,94
79,06
9,81

C DÜZENİ
ReluxEnergy
775,00
79,06
9,80

8. Değerlendirme ve Sonuç
Bu çalışmada, DIALux, ReluxEnergy, VIVALDI ve ecoCALC programlarının temel özellikleri ve kullanım
olanakları tanıtılmış ve bu programlar ile elde edilebilecek sonuçların bir bölümüne yapılan örnek
uygulamalar eşliğinde yer verilmiştir. Belirtilen programlar uyarınca elde edilebilecek sonuçların
karşılaştırması, birbirinden farklı üç aydınlatma düzeninin uygulandığı örnek bir büro hacmi ele
alınarak yapılmıştır.
Programların enerji değerlendirme özelliklerini denetlemek için ele alınan örnek büro hacmi altı
çalışan için tasarlanmış, yer olarak İstanbul, pencere duvarının baktığı yön olarak güney seçilmiştir.
Flüoresan lamba (A düzeni), flüoresan lamba ile birlikte LED’in kullanıldığı hibrit (B düzeni) ve yalnızca
LED içeren (C düzeni) üç farklı aydınlatma aygıtı ile üç farklı aydınlatma düzeni kurulmuştur.
Günışığının ve aydınlatma kontrol sistemlerinin enerji tüketimine nasıl yansıdığını görmek için,
denetimsiz yapay aydınlatma, denetimli yapay aydınlatma ve denetimli bütünleşik aydınlatma olmak
üzere üç farklı durum için yapılan enerji değerlendirmeleri ile elde edilen sonuçlar şu şekilde
özetlenebilir:
•

Yıllık metrekare başına tüketilen enerjiyi gösteren değer olan “Aydınlatma Enerjisi Sayısal
Göstergesi”ne (AESG) göre karşılaştırma yapıldığında, denetimsiz yapay aydınlatma durumundaki
AESG’nin oluşturulan her üç aydınlatma düzeni için de denetimli yapay aydınlatma durumundan
%30, denetimli bütünleşik aydınlatma durumundan ise %257 fazla olduğu görülmektedir. Lamba
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ışığını kontrol sistemleri ve/veya günışığı katkısıyla oluşturulan aydınlatma düzenlerinde,
aydınlatma için harcanan enerjide önemli ölçüde tasarrufun sağlanabileceği görülmektedir.
•

EN 15193 standardından yararlanarak enerji değerlendirmesi yapan her dört programda elde
edilen sonuçlar birbirleri ile karşılaştırıldığında aralarındaki fark %1’den az olmaktadır.
Programlar, seçilen standarda ait denklem ve öngörüleri kullandıkları için, sonuçlar programa
göre farklılık göstermemektedir.

•

Programların özellikleri incelendiğinde, DIALux ve ReluxEnergy’nin, enerji değerlendirmesi
yaparken izledikleri yollar, kullandıkları veriler ve sonuç olarak verdikleri çıktıların birbirleri ile
benzeştiği görülmektedir. Hem günışığı hem de yapay aydınlatma için ayrı ayrı ya da birlikte
değerlendirme yapabilen bu programlarda, seçilen standartta enerji değerlendirmesi yaparken
kullanılan değerler, programlara özgü başlık ve sıra ile sorgulanmaktadır.

•

VIVALDI programı, görselleştirme ve dinamik aydınlatma tasarımı yapma özelliği ile diğer
programlardan ayrılmaktadır. Görselleştirmede, günışığına ilişkin veriler programa kullanıcı
tarafından yüklenen bilgilerden alınmaktadır. Yönlenme, pencere ebatları, pencere türü vb.
hacmin güneşten yararlanma oranını belirlemede gerekli olan bilgilerin girilmediği VIVALDI
programının yalnızca denetimsiz yapay aydınlatmalı durum için kullanılması önerilmektedir.

•

ecoCALC programında, hacmin günışığından yararlanışını belirleme amaçlı sorgu
bulunmamaktadır. Buna karşılık maliyet, bakım ve sürdürülebilirlik gibi açılardan çok kapsamlı
olarak yapay aydınlatmayı değerlendirme olanağını sağlamaktadır ve bu özelliği ile öteki
programlara göre üstündür. Ayrıca, belli bir hacim için oluşturulmuş farklı aydınlatma düzenleri
aynı anda değerlendirilebilmekte ve bu düzenler, değerlendirmede dikkate alınmak üzere
kullanıcı tarafından belirlenen ölçüt ve yüzdeleri uyarınca en olumludan olumsuza doğru
sıralanabilmektedir.

•

Her dört programdaki enerji tüketim sonuçlarına ek olarak, ecoCALC'de seçilen ölçütlere göre
yapılan değerlendirmede, düşük enerji tüketimi, uzun kullanım ömrü ve düşük CO2 salımı ile en
ekonomik düzenin flüoresan lambalı aygıtın kullanıldığı A düzeni olduğu görülmüştür.

DIALux ve ReluxEnergy programlarında yapılan enerji değerlendirilmesi, seçilen enerji standardı ile
tam uyumlu olarak yapılıp aydınlatma hesabı ile de eş zamanlı yürütüldüğünden, aydınlatma
tasarımcısına kolaylık sağlamaktadır. VIVALDI programı ile zaman dilimlerine göre değişen dinamik bir
aydınlatma tasarımı oluşturulduğunda, tasarım, tüketim verilerine ek olarak video halinde kullanıcıya
(ya da müşteriye) kolayca aktarılabilmektedir. ecoCALC programı, tüketim, bakım, ilk yatırım, CO2
salımı vb. bilgileri henüz tasarım aşamasında iken izleyebilme ve çeşitli yaklaşımları birbirleri ile
karşılaştırma olanağı vermektedir. Aydınlatma tasarım sürecinde söz konusu programlardan
yararlanılması, farklı tasarımlar arasından optimum olanın belirlenmesinde kolaylık sağlayacaktır.
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Üretim ve Yapım Aşamasında Yapı Kabuğunun Çevresel Performansı
Firuze İlgin Erkmen, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi
Gülay Zorer Gedik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Günümüzde gelişen bütünleşik yapı tasarımı çalışmaları “green building” genel standart ölçüm
kriterlerine dayanmaktadır. Örneğin yeşil yapı değerlendirme sistemlerinden LEED (USA) ve BREEAM
(UK) yüksek performanslı sürdürülebilir yapıların gelişiminde ulusal standartlar ortaya koymaktadır.
Bununla birlikte, bütünleşik çevresel hesap metodları ve genel sürdürülebilirlik göstergeleri yapıların
genel çevresel performanslarının ölçümünde gereklidir. Çünkü yapılar, yenilenemeyen enerji
kullanımı, bilinçsiz malzeme kullanımı, kaynak tüketimi ve enerji tüketimine bağlı olarak, çevresel
problemlerin kaynağıdır [1].
Teknojinin gelişmesi, kaynakların bilinçsizce kullanımı ve nüfus artışı,
•

Giderek artan çevre kirliliği,

•

Enerji kaynaklarının azalması,

•

CO2 ve çevreye zararlı gaz emisyonlarındaki artış,

•

Küresel ısınma/ iklim değişikliği,

gibi dünyayı ve insan sağlığını tehdit eden çeşitli çevre sorunlarına yol açmaktadır.
İnsanların, biyolojik, psikolojik ve sosyo‐kültürel gereksinimlerini karşılayabilmek için yarattıkları
yapma çevrenin, bu gereksinimlere cevap verecek şekilde olması gerekmektedir. Günümüzde enerji
gereksiniminin ve çevre kirliliğinin artması enerji etkin tasarımı hedefleyen yapı tasarımını zorunlu
hale getirmiştir [2]. Yapının çevreye olumsuz etkilerine baktığımızda, tasarım, yapım ve kullanım
aşamalarının her birinde sürekli bir kaynak tüketimi vardır. Bu tüketim boyunca atıklar ortaya
çıkmakta, çevre kirliliği oluşmakta ve insan sağlığı açısından olumsuz etkiler görülmektedir. Çevresel
sorunların bedelini sadece insanlar değil, tüm canlılar ödemektedir. Bu açıdan enerji tüketim
miktarının dikkate alınması gereklidir.
Gelişen teknolojiler yapıda enerji etkin kullanımını da beraberinde getirmektedir. Düşük enerjili
tasarım ilkeleri iki aşamayı içermektedir. Birinci aşamada enerji gereksinimini azaltmak, ikinci aşama
da ise enerjide verimli ve temiz enerjiyi kullanmaktır.
Ancak günümüzde yapı kabuğunun yalnızca enerji korunumu açısından değerlendirmesi yetersiz
kalmakta, kabuğun çevresel değerlendirme açısından başarısının da ele alınması gerekmektedir. Bu
çalışmada üretim ve yapım aşamasında yapı kabuğunun çevresel etki analizini örneklemek amacıyla,
TS 825 ısı yalıtım yönetmeliğinde 3. bölge için önerilen U değerine uygun yapı kabukları
oluşturulmuştur. Duvar ana malzemesi tuğla ve yalıtım malzemesi olarak EPS, XPS ve taş yünü
seçilerek farklı yalıtım kalınlıklarında oluşturulan kabuğun üretim ve yapım aşamasındaki enerji
tüketimi incelenmiştir.
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2. Yöntem
Yapı kabuğunun performansı, iklimsel koşullara ve buna bağlı olarak yapı kabuğu teknolojisi ile kesit
özelliklerine bağlıdır. Enerji etkin yapı tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin rolü büyüktür. Yapı
yaşam döngüsü boyunca, tüm aşamalarda (üretim, yapım, kullanım, yıkım, geridönüşüm) yüksek
oranda enerji tüketimi söz konusudur. Bu oran yapı malzemesinin enerji etkinliği ile doğrudan
ilişkilidir.
Yapının çevre üzerindeki etkileri ölçülmek istendiğinde, enerji harcaması bulunması gerekli çok
önemli bir parametredir. Bu çalışma, yapılar tarafından üretilen oluşum enerjisinin önemini ortaya
koymayı hedeflemektedir.
Kabuğu oluşturan bazı yapı malzemeleri yapı kullanım aşamasında enerji açısından uygun konfor
koşullarını sağlarken, diğer yandan üretim aşamasında ve kullanım sonrasında etkileri nedeniyle çevre
ve insan sağlığı açısından olumsuzluk yaratmaktadır. Dolayısıyla yapı kabuğunun performansı enerji
korunumu ve çevresel değerlendirme ölçütleri açısından birlikte ele alınmalıdır.
Yapının Üretim‐Yapım Aşamasında Çevresel Etki Analizi; yapı kabuğunu meydana getiren yapı
malzemesinin oluşum enerjisi değerlerine bağlı olarak bulunan “Enerji Analizi” ile ortaya
konulmaktadır. Bu çalışmada yapı kabuğu performansı, çevresel etki değerlendirmesi açısından
incelenecek ve değerlendirilecektir.
Yapıda Üretim‐Yapım Aşamasında Enerji Analizi (EA); oluşum enerjisi analizine dayanmaktadır [1].
Yapı malzemelerinin üretim, taşıma ve konstrüksiyon aşamalarında atmosfere CO2 ve diğer gazlar
salınmaktadır. Bunun yanısıra malzemeler yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji tüketmektedir.
Oluşum enerjisi (embodied energy) malzemelerin yenilenemeyen enerji kullanımını ve bu enerji
tüketimine bağlı olarak çevresel etkileri belirlemektedir.
Binalarda kullanım dönemi dışında harcanan oluşum enerjisi, yaşam döngüsü boyunca tüketilen
enerjinin toplamında önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Oluşum Enerjisi ham malzemelerin elde
edilmesinden, üretim, taşıma ve uygulama aşamalarını kapsayan süreçteki toplam enerjidir. Bu
süreçte tüketilen enerji çevresel kirliliğe neden olmaktadır. Oluşum enerjisi ürünleri yüksek çevresel
etkilere sahiptir. Bu etki, sera gazlarına ve CO2 emisyonlarına bağlı olarak malzemenin tükettiği
enerjiyle ilişkilidir.
Yapılarda oluşum enerjisinin iki bileşeni vardır ve iki ayrı süreçte incelenebilir [3] [4]:
‐ A‐ İlk oluşum enerjisi ve
‐ B‐ Yinelenen oluşum enerjisi
A‐ İlk Oluşum Enerjisi
( Kullanım Öncesi Evresi) Üretim – Yapım Süreci
Yapılarda ilk oluşum enerjisi hammaddenin elde edilmesinde, fabrikalarda üretimde, işlenmesinde,
imalatta, malzemenin araziye taşınmasında ve yapımda (konstrüksiyon) harcanan yenilenemeyen
enerjiyi simgeler.
İlk (başlangıç) oluşum enerjisinin iki bileşeni vardır:
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Dolaysız enerji : Yapının yapım sürecinde kullanılan enerjidir. Bu aşamada fosil yakıt tüketimine gerek
duyulmaktadır. Malzemenin yapı arsasına, uygulama alanına taşınması ve yapı konstrüksiyonunun
oluşturulması aşamalarında kullanılan enerjiyi simgeler.
Dolaylı enerji : Malzemenin elde edilişi, üretimi ve bu aşamalar için yapılan nakliyelerde kullanılan
enerjiyi simgeler.
B‐ Yinelenen Oluşum Enerjisi
(Kullanım Sonrası Evresi)
Yapılardaki yinelenen, tekrar eden oluşum enerjisi, yapı yaşam süresi boyunca, malzemelerin
tamiratında, restore edilişinde harcanan yenilenemeyen enerjiyi simgler. Yapıda kullanılan
malzemeler zaman içinde yıpranmakta ve bunun sonucunda onarılmaktadır. Kullanılamaz duruma
gelenler ise yıkılarak atık durumuna gelmektedir. Kullanım sonrası evresinde atık durumuna gelen
malzeme önemli çevresel etkilere neden olabilir. Yinelenen oluşum enerjisi; yapının yaşam sürecinde
yıpranan malzemelerin tamiri için kullanılan ürünlerin enerjisidir.
Yapı malzemelerinin, yapının aşamalarının ve bunların çevresel etkilerinin birbirleriyle bağlantıları
yıllardır araştırmacılar tarafından incelenmekte ve yapı malzemelerinin oluşum enerjisi ortaya
konulmaktadır. Oluşum enerjisinin hesaplanması, yapıda kullanılacak malzemelerin kaynak
kullanımından itibaren başlamaktadır. Oluşum enerjisinin tasarım aşamasında bir ölçüt olarak ele
alınması gerekmektedir.
Tablo 1 Yapı Bileşenlerinin Oluşum Enerjisi Değerlerinden Örnekler, MJ/kg [1]
MALZEME

OLUŞUM ENERJİSİ
MJ/kg

Bakır

71.6

Boya

60.2

Alüminyum

191

PVC

70

Polistren

94.4

Çelik

32

Tuğla

2.7

Harç

0.1

Sıva

7.8

Taş

18.9

Ahşap

10.8

Oluşum enerjisi değeri MJ/kg cinsinden ölçülmekte ve 1 kg ürün elde etmek için harcanan enerjiyi
ortaya koymaktadır. Tablo 1’de bazı yapı bileşenlerinin oluşum enerjisi değerleri verilmiştir.
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Üretim ve yapım aşamasında yapı kabuğunun, dolayısıyla malzemenin çevresel etkisini
belirleyebilmek için oluşum enerjisine bağlı olarak hesaplanan enerji analizi aşağıdaki formülle
bulunmaktadır.
Enerji Analizi (EA, MJ) = Oluşum Enerjisi (MJ/ kg) x Malzemenin Ham Ağırlığı (kg)

3. Örnek Çalışma: Üretim ve Yapım Aşamasında Yapı Kabuğu Enerji Analizi (EA, MJ)‐
Çevresel Etki Analizi
Yapı kabuğunun üretimi ve yapımı için gerekli enerji miktarları, ilk yatırım için gerekli olan çevresel
yatırımı göstermektedir. Enerji analizi (MJ) duvar kesitinin üretim aşamasında, yapı malzemelerinin
üretiminden oluşan enerji tüketimi ve oluşan çevresel etkilerini belirlemektedir.
Bu çalışma örnek olarak üç farklı malzemeyle üretilmiş yapı kabuğunun enerji analizine
dayanmaktadır.
Farklı kesitlerden oluşan, 20 m x 15 m boyutlarında çift daireli, kat yüksekliği 2.70 m olan 7 katlı bir
yapının orta katında bir dairesi ele alınmış ve %20 saydam alana sahip yapı kabuğunun opak alanları
hesaplara katılmıştır
Tablo 2. EPS , XPS ve Taş Yünü Yalıtım ile Oluşturulan Yapı Kabuğu Kesitleri
Isı

YAPI KABUĞU

Yapı Elemanı ‐ Malzeme

Yapı
Elemanı
Kalınlığı
d, m

KESİT 1
Yalın Tuğla Duvar

Çimento Harçlı Sıva
Düşey delikli tuğla
Çimento Harçlı Sıva

0,03
0,19
0,03

0,87
0,45
0,87

1,54

KESİT 2
Dıştan EPS Yalıtımlı
Tuğla Duvar

Çimento Harçlı Sıva
Polistren ekspande EPS partiküler köpük
Düşey delikli tuğla
Çimento Harçlı Sıva

0,03
0,06
0,19
0,03

0,87
0,04
0,45
0,87

0,47

KESİT 3
Dıştan XPS Yalıtımlı
Tuğla Duvar

Çimento Harçlı Sıva
Polistren ekstrüde XPS sert köpük
Düşey delikli tuğla
Çimento Harçlı Sıva

0,03
0,04
0,19
0,03

0,87
0,028
0,45
0,87

0,48

0,03
0,05
0,19
0,03

0,87
0,035
0,45
0,87

0,48

Çimento Harçlı Sıva
KESİT 4
Taş Yünü
Dıştan Taş Yünü
Düşey delikli tuğla
Yalıtımlı Tuğla Duvar
Çimento Harçlı Sıva
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Toplam Isı
İletkenlik
Geçirgenlik
Hesap
Katsayısı
Değeri,
U , W/m2K
W/mK

2010 yılında T.M.M.O.B. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin desteğiyle ülkemizdeki mimarların hangi
yapı malzemelerini tercih ettikleri ve nedenleri üzerine bir anket yapılmıştır. Ankete katılanların %
64’ü konut tasarımında, tuğlayı dış duvarlar için kullandığını belirtmiştir. Nedeni olarak da kolay
temin edilebilmesi, fiyatının uygun olması ve kolay uygulabilmesini göstermişlerdir [5]. Bu doğrultuda
çalışmada dış duvar ana malzemesi tuğla olarak seçilmiştir.
Tablo 2’de belirtildiği gibi ana gövde sabit tutularak (19 cm düşey delikli tuğla) dıştan yalıtım
uygulaması yapılmış ve TS 825 ısı yalıtım yönetmeliğinde 3. bölge için önerilen sınır U değerlerine
(0,50 W/m2K ) uygun kesitler oluşturulmuştur. Bu değeri aşmayan kesitlerin yanısıra, tamamen
yalıtımsız yalın kesit de ayrıca incelemeye katılmıştır. Üretim ve yapım aşamasında yalıtımlı kesitlerin
yalın duvara göre ilave enerji gereksinimini karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Opak alanları (dış duvar) tuğla ile oluşturulan yapı kabuğunun yalıtım malzemesi ;
•

Polistren ekspande EPS partiküler köpük, ≥ 15 kg/m3

•

Polistren ekstrüde XPS sert köpük, ≥ 30 kg/m3

•

taş yünü (doğal mineral), 150 kg/m3

olarak TS 825’den dış cephede tercih edilen yoğunluklarda seçilmiştir. Yapı kabukları oluşturulurken
kullanılan farklı yalıtım malzemelerinin değişen özgül ısı iletkenlik katsayılarına bağlı olarak farklı
kalınlıklarda bulunan yalıtım malzemelerinin üretim‐yapım evresindeki çevresel etkisi
değerlendirilmiştir.
Oluşum Enerjisi (Tablo 1 ) ve malzemenin ağırlığı baz alarak hesaplanan Enerji Analizi (MJ) ile yapının
üretim aşamasında gerekli olan enerji belirlenmiş ve malzeme üretiminden kaynaklanan enerji
tüketimi (yenilenebilir olmayan enerji tüketimi ‐ NRE, MJ) ortaya konulmuştur.
Belirlenen yapı kabuğu kesitlerinin enerji analizi hesapları sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3 Üretim‐Yapım Aşaması Enerji Analizi
DIŞTAN YALITIMLI DUVAR
Kesit 2
Kesit 3
6 cm Eps
4 cm Xps
Yalıtımlı Duvar Yalıtımlı Duvar
Enerji
Enerji
Analizi
Analizi
MJ
%
MJ
%

Malzeme

Ham
Veri
kg

Kesit 1
Yalın
Duvar
Oluşum Enerji
Enerjisi Analizi
MJ/kg MJ

%

Dış sıva

6804

7,8

34,7 53071,2

30,4

Exp. Pol. EPS 6 cm

226,8

94,4

21409,9

12,3

Ext. Pol. XPS 4 cm

176,4

94,4

Taşyünü 5 cm

945

16,8

Delikli Tuğla

23940

2,7

64638,0

42,2 64638,0

37,0

64638,0

38,1 64638,0

38,3

İç Sıva

4536

7,8

35380,8

23,1 35380,8

20,3

35380,8

20,8 35380,8

20,9

153090,0

100

Toplam EA

53071,2

Kesit 4
5 cm Taşyünü
Yalıtımlı Duvar
Enerji
Analizi
MJ
%

53071,2

31,3 53071,2

16652,2

9,8
15876,0

174499,9 100
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169742,2 100

168966,0

31,4

9,4

100

Birbirine yakın ısıl dirence sahip farklı yapı kabukları ile oluşturulan 300 m2 lik (20 mx15 m) hacmin
ısıtma ve soğutma yüklerinde doğal olarak yakın sonuçlar elde edilmiştir. Ancak yapım ve üretim
döneminde, yapı kabuğunun farklı malzeme ve kalınlıklardan oluşması nedeniyle, yapının üretim
enerjisinde farklı sonuçlar bulunmuştur. Yapı kabuğu, üretim/ yapım teknolojilerine bağlı olarak farklı
performanslar göstermiştir.
Üretim ve yapım aşamasında; yalın duvarda en düşük (1,53 105 MJ) enerji harcaması bulunurken,
yalıtımlı kabukların enerji harcaması karşılaştırmasında ise, en düşük değerle Kesit 4 ön plana
çıkmaktadır (1,69 105 MJ).
•

Kesit 1’ de (yalın duvarda) en düşük enerji harcaması (1.53 105 MJ) bulunmuştur. Doğal olarak en
az malzemeyle (yalıtımsız) oluşturulan bu duvar kesitinde yapımda daha az enerji kullanımı
görülmektedir. Ancak yüksek ısı iletkenliğe sahip olan yalın duvar (U: 1,54 W/m2K) kullanım
döneminde ısıtma ve soğutma yükleri açısından diğer kesitlere göre çok olumsuz etki
yaratmaktadır. Ayrıca, bu kesitte en yüksek oranda olmak üzere öteki kesitlerde de toplamda en
yüksek enerji oranının (yaklaşık %42 ile) tuğla kullanımına bağlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç,
malzeme olarak tuğla kullanımının ağırlık ve miktarından kaynaklanmaktadır. Hammadde
aşamasında tuğlanın yüksek enerji harcaması ve üretim aşamasında yüksek ısı kullanımı fosil yakıt
harcamasına neden olmaktadır. Bu analiz sonuçlarının yüksek çıkmasının bir başka nedenidir.

•

Kesit 2 de 6 cm kalınlıkla yapılan EPS yalıtım sonucunda enerji analizinde elde edilen sonuçlar
kesit 1, kesit 3 ve kesit 4’e göre (4cm XPS ve 5 cm taş yünü yalıtımlı duvar) farklılık
göstermektedir. EPS ile oluşturulan kesit 2’nin (1.75 105 MJ) yüksek çevresel maliyetlinin
olduğunu görüyoruz. Enerji Analizi sonuçlarında, EPS ile yalıtımda; nakliyesi ve üretimi için
harcanan enerjiye bağlı olarak, yüksek değerler belirlenmiştir.
EPS yalıtımın yenilemeyen enerji kullamına, oluşum enerjisine bağlı olarak bulunan enerji analizi
sonuçlarındaki artışın kabuk kütlesinin artması ile de doğru orantılı olduğu görülmektedir. Çünkü
yapısal olarak üretimde yüksek enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da yapı kabuğu olarak
malzemenin cinsi ve miktarından kaynaklanmaktadır. Dıştan 6 cm EPS yalıtımlı duvar yalın duvara
göre 2.14 104 ilave enerji yatırımı gerektirmekte (Tablo4) ve bu %13 gibi bir artışa karşılık
gelmektedir.
Bu doğrultuda yapım aşamasında seçilecek kesitlerin katmanları önem taşımaktadır. Yalıtım
etkinliğini arttırmak için yalıtım kalınlığını arttırmak yerine kabukta farklı çözümlere gitmek
çevresel performansın arttırılması için uygun olmaktadır.
Tablo 4 Üretim‐Yapım Aşaması ‐ Yalın Duvara Göre İlave Enerji Yatırımı, MJ

ÜRETİM YAPIM AŞAMASI
İlave Enerji Yatırımı, MJ

•

Kesit 1
YALIN
DUVARA
GÖRE

Kesit 2
6 cm Eps
Yalıtımlı Duvar

Kesit 3
4 cm Xps
Yalıtımlı Duvar

Kesit 4
5 cm Taşyünü
Yalıtımlı Duvar

21410

16652

15876

Dıştan yalıtımlı duvar kesitlerinde, toplam enerji harcamasında 5 cm taşyünü kullanımı 1,69 105
MJ ile en iyi sonucu vermektedir. Taşyününün 4 cm XPS ye göre daha kalın kullanılmasına rağmen
üretim yapım enerji gereksinimi az olmaktadır. Kesit 4 için seçilen yapı malzemelerinden taş yünü
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doğal, dayanıklı, yerel, düşük oluşum enerjisine sahip, yenilenebilir olması, üretim /yapım
aşamasında gerekli enerji ve çevresel kaynak kullanımı açısından uygun sonuçlar vermektedir.
•

Kesit 3 ve kesit 4 yalın duvara göre 1,67 104 MJ ve 1,59 104 MJ ilave yatırım gerektirirken
(Tablo4), üretimde yalın duvara göre %10 gibi bir artışla enerjiye gereksinim duymaktadır. Bu
sonucun EPS ye göre daha düşük olduğu görülmektedir.

•

Kesit 3 ve 4’de kullanılan yalıtım malzemelerinin üretim, taşıma ve yapım aşamasında çevresel
etkilerini belirleyen oluşum enerjisi değerlerine bağlı olarak yenilenemeyen enerji (MJ) miktarları
ortaya konulmuştur. Oluşum enerjisinin yanısıra malzemelerin yoğunlukları dolayısıyla kesitteki
ağırlıkları da sonuçları etkilemektedir. Yapı kabuğunda 4 cm XPS ve 5 cm taşyünü kullanımı EPS
kullanımına göre daha az enerji harcamasıyla daha az çevresel etkiye neden olmaktadır.

4. Sonuç
Günümüzde yoğun olarak yaşanan çevre ve enerji sorunları en büyük problemlerdendir. Yapı
kabuğunun yalnızca enerji korunumu açısından değerlendirmesi yetersiz kalmaktadır. Yapıyı
oluşturan malzemelerin oluşum aşamasındaki çevresel değerlerini de dikkate alarak, kabuğun
çevresel değerlendirme açısından da başarısını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Tasarım
aşamasında alınacak kararlar bu açıdan önemlidir. Bu doğrultuda, seçilecek kesitlerin katmanları
önem taşımaktadır.
Yapı malzemelerinin; üretim, taşıma ve konstrüksiyon aşamalarında atmosfere CO2 ve diğer gazlar
salınmaktadır. Yapılar; yenilenemeyen enerji kullanımına, bilinçsiz malzeme kullanımına, kaynak ve
enerji tüketimine bağlı olarak, çevresel problemlerin kaynağıdır. Yapıdan kaynaklanan çevre
kirliliğinin önüne geçilebilmesi için yapı kabuğu yoluyla oluşacak çevresel etkilerin, sadece kullanım
aşaması değil, üretim ve yapım aşamalarında da ele alınması gerekmektedir. Malzemelerin üretim
aşamasında oluşan çevresel etkiler ele alındığında hammadde elde edilme aşamasında farklı malzeme
ve farklı üretim teknolojisi yöntemlerinin seçilmesi gerekebilir.
Oluşum enerjisi, yapı kabuğunu oluşturan malzemenin seçimi ile belirlenmektedir. Yapı malzemesinin
üretimi için gerekli hammaddenin çıkarılması, üretim alanına taşınması, üretimi, yapım yerine
taşınması, kullanımı, bakımı, onarımı aşamalarında kullandığı enerjiyi içeren oluşum enerjisine
yapının kullanım sürecinin sona ermesinden sonra yıkım, geri dönüşüm ve yeniden kullanım
aşamalarında harcadığı oluşum enerjisi de eklenirse malzemenin daha tasarım aşamasında seçiminin
önemi ortaya çıkmaktadır.
Yapı yaşam döngüsü boyunca yapının tüm aşamalarında (üretim, yapım, kullanım, yıkım,
geridönüşüm) yüksek oranda enerji tüketimi söz konusudur. Bu oran yapı malzemesinin enerji
etkinliği ile doğrudan ilişkilidir.
Üretim ve yapım aşamasında harcanan enerjinin yanısıra, kullanım döneminde de yapı kabuğu
yoluyla sağlanacak enerji kazancı ve enerji korunumu çok önemlidir. Kullanım aşamasında enerji
etkinlğinin sağlanabilmesi için kabukta yalıtım kalınlığını arttırma yoluna gidilmektedir. Bu durum,
üretim ve yapım aşamasında çevre ile ilgili sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle, kullanım öncesinde
farklı stratejiler ile kurulmuş yapı kabuğu alternatiflerinin üretilmesine yönlenilmelidir. Verimli bir
performans için çıktılar (yarar) ile girdiler (kaynak) arasındaki ilişkiyi doğru kurmak gereklidir.
Kapsamı sınırlı tutulan bu çalışmada sadece üretim‐yapım enerjilerine yönelik sınırlı sayıda kabullere
dayanan kabuklar için inceleme yapılmıştır. Gerek üretim‐yapım, gerekse kullanım aşamasında
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harcanan toplam enerjiyi dikkate alan, karşılaştırma yapan geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim
vardır. Özellikle yalın duvarla yalıtımlı duvarların enerji harcamalarındaki karşılaştırma, üretim‐yapım
ve kullanım dönemindeki harcamaların hesaba katılması yoluyla toplam enerji harcaması açısından
yapılmalıdır. Kullanım aşamasındaki enerjiyi de dikkate alarak bütüncül bir yaklaşımla çevresel etkinin
belirlenmesi daha kesin sonuçlar verecektir.
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Yapma Çevre Tasarımda Ekolojik Yaklaşımlar: Enerji Etkin Tasarım
Örnekleri
Rana Kutlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi

Giriş
İnsanoğlu doğal ve yapma fiziksel çevre ile sürekli ve birebir bir etkileşim içerisindedir. Mimarlık insan
davranışlarını etkileyen bir bilim dalı olmakla beraber tasarımcılar yapma çevre kullanıcısı olan
insanların her türlü konfor gereksinmelerine cevap verirken doğal çevrenin de dengesini bozmayacak
şekilde tasarımlarına yön vermelidirler. Bu açıdan bakıldığında, mimarlık, sürdürülebilir çevre
bilincinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır.
Yapma çevrenin tasarlanması eylemi hem dışsal etkilenmeler, geçmişte öğrenilenler ve bunları daha
da geliştirme isteğine dayanan yani yaratıcılık gerektiren hem de hedef odaklı sistematik yaklaşım ve
ihtiyaçlara cevap verecek kararların alınmasını gerekli kılan süreçlerden oluşmaktadır. Tasarımın sıkı
sıkıya ilişkili bulunduğu bağlam; fiziksel çevre etkenlerinden yapının bulunduğu ortama ilişkin çevresel
özellikler ile sosyal- kültürel ortamı ifade etmektedir. Günümüz koşullarında, tasarımın çevresel
koşullara uyumlu olması gerekmediği, çevresinden bağımsız olabileceği konusundaki görüşler yerine
yöresel, iklimsel faktörlerden optimum düzeyde faydalanan, sürdürülebilir, enerji korunumu sağlayan
bir çevre oluşturma yönündeki görüşler daha önem kazanmıştır. Bu bağlamda “Sürdürülebilirlik”
doğal kaynaklar açısından düşünüldüğünde, gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yararlanma
hakkının güvence altına alınması esasına dayanmaktadır. Özellikle endüstrileşme ve şehirleşmenin
çevre üzerindeki baskısı oldukça fazladır. Enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve kullanımları sırasında
meydana getirdiği çevresel sorunlar tasarım probleminin; işlev, çevresel parametreler ve sosyokültürel bağ içerisinde değerlendirilmesi ve şekillendirilmesi esaslarına dayandırabileceği “Enerji Etkin
Tasarım”, “Sürdürülebilir Tasarım” anlayışlarını öne çıkartmıştır. Sürdürülebilir Tasarım, malzeme
üretimi, bina yapım, bina işletimi ve yok etme süreçlerini kapsamaktadır. Böylelikle yaşam kalitesinin
geliştirilmesi için tasarlanan yapma çevrelerde tüm bu süreçlere ait kirletici madde ve tüketilen
enerji miktarlarının konfor koşullarından ödün vermeksizin minimize edilmesi büyük önem
taşımaktadır. Enerji etkin veya çevreye duyarlı tasarım yaklaşımları açısından bakıldığında,
tasarımcının kontrolü dışındaki değişkenlerin etkisi arttıkça, yerleşme ve bina tasarımı süreçlerinde
alınan kararlar daha fazla önem kazanmaktadır. Sonuçta, bina asla tek başına değerlendirilmemelidir.
Yapının bulunduğu yer ile çeşitli mimari gereksinimler arasındaki etkileşimden doğan arazi-bina-işlev
arasındaki karşılıklı ilişkiler göz önünde bulundurularak irdelenmelidir. Böylece çevresiyle canlı bir
diyalog kuran bölgesel ve yerel mimari farklılıklara duyarlı, sürdürülebilir mimarlık örnekleri
geliştirilebilir. Bu anlamda tasarımda işlev, kullanıcı gereksinmelerinin göz ardı edilmeksizin, mekansal
gereksinmelerin tespiti ve çözümünü getirmektedir. Özellikle “Sürdürülebilir Tasarım” anlayışının
farklı ölçeklerde yani binalar arası ilişkiler, bunların birbirlerine göre konumları ile bina içerisindeki
farklı bölümler, hacimler ve aralarındaki işlevsel bağlantı ile kabuk-cephe, sistem tasarımı, malzeme
ölçeğine kadar farklı ölçeklerde fiziksel çevre etkenleri bağlamında düşünülerek ilişkilendirilmesi
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önem arz etmektedir. Bu bağlamda, fiziksel çevresel etkenlerinin optimum düzeyde kontrol altında
tutulması ile bir taraftan yapma çevreye ilişkin konfor koşulları sağlanırken diğer taraftan tüketilen
enerjinin en aza indirgenmesi yani enerji yönetimi de gerçekleştirilmiş olacaktır.
Bu çalışmada, iklimle dengeli, enerji etkin tasarımda dikkat edilmesi gereken kriterler ve tasarımı
etkileyen parametreler bağlamında, tasarım süreci sistematik olarak irdelenmiştir. Bu amaçla,
İstanbul Kültür Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ekoloji
dersi kapsamında yapmış oldukları enerji etkin bina tasarımı çalışmaları bütüncül bir yaklaşım ile ele
alınarak değerlendirilmektedir. Bunun için öğrencilerden Türkiye’nin 5 farklı iklim bölgesinde (sıcak
nemli, sıcak kuru, ılımlı nemli, ılımlı kuru, soğuk), her iklim bölgesine ait pilot ilde ( Antalya, Mardin,
İstanbul, Ankara, Erzurum) yer aldığı kabul edilen, enerji etkin tasarım anlayışına sahip konut
tasarlamaları istenmiştir. Seçilen örnekler, farklı iklim bölgeleri için önerilen yaklaşımlar, fiziksel çevre
öğeleri, bina formu, kütle, hacim organizasyonu, bina cepheleri (kabuk), enerji etkin pasif, aktif
sistemler ve bu sistemlerin kullanım olanakları, malzeme seçimi gibi başlıklar altında incelenmiştir.
1. Sürdürülebilir Tasarımda İklime İlişkin Parametreler
Dış iklimsel koşullar yapma çevrede iç iklimsel ve görsel konfor koşullarını belirleyeceğinden iklime
ilişkin parametreler çalışılan iklim bölgelerine göre değerlendirilmiştir. Çalışmada ele alınan 5 farklı
iklim bölgesi için yöresel iklimsel etkilerden optimum düzeyde yararlanmayı amaç edinen yapma
çevreler oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla yerleşme ölçeğinden başlayarak yapının bulunduğu
yerey parçasının eğimi, yönü, çevresindeki doğal ve yapay engeller gibi parametrelere ilişkin değerler
her iklim bölgesi için iklimsel özelliklerden optimum düzeyde yararlanacak şekilde kabul edilmiştir. Bu
doğrultuda, yapıların, bulunduğu arazinin seçiminde; güneye bakan yamaç üzerinde iklim bölgeleri
için, güneş ışınımı, rüzgar ve dış hava nemliliği gibi iklimsel karakterlerden optimum düzeyde
yararlanacak ya da bu iklimsel karakterlerden korunacak biçimde konumlandığı kabul edilmiştir (Şekil
1).

Şekil 1. Değişik İklim Bölgelerinde Önerilen Yerleşim Kademeleri *1+

Enerji etkin tasarımda binalar arası mesafeler, binaların birbirlerine göre konumlarının, dış bitki
örtüsü ve engel yüzeylerinin özelliklerinin dikkate alınması gerekliliği bilinmekle beraber bu çalışma
bir yapı örneği ve yakın çevresi ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, yapı ölçeğinde,
sürdürülebilir tasarım için mimarın kontrolünde olan parametreler; binaya ilişkin, cepheye (kabuğa)
ilişkin ve malzemeye ilşkin parametreler olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırılarak ele alınmıştır

2. Sürdürülebilir Tasarımda Binaya İlişkin Parametreler
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Sürdürülebilir tasarımda, binanın bulunduğu bölgenin enlem-boylam gibi coğrafi özelliklerinin
belirlediği iklimsel özellikleri tasarımcının kontrolü dışında olup, bu parametreleri dikkate alarak
tasarımını şekillendireceği; binanın yönlendiriliş durumu; binanın formu; hacim organizasyonu gibi
faktörler binaya ilişkin parametreler başlığı altında incelenmiştir.
İklim bölgelerine göre; kabuk aracılığı ile kazanılan ya da kaybedilen ısı miktarları değişim
göstereceğinden hacimlerin pasif yolla ısıtılması ve soğutulmasında, , binanın yönlendirilişi ile beraber
bina formuda etkili olmaktadır.
Çalışmada, iklimle dengeli, sürdürülebilir tasarım için, iklimsel elemanlardan güneş ışınımı ve rüzgar
yöne bağlı olarak değişim gösterdiğinden; yapının bulunduğu yerin iklimsel özelliklerine göre güneş
ışınımının ısıtıcı, rüzgarın serinletici ve nemi dağıtıcı etkilerinden faydalanmak ya da korunmak üzere
binaların yönlendirilmesi ve buna bağlı hacim organizasyonları gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, 5
farklı iklim bölgesine ait pilot illerde yapılan çalışmalar aşağıda ayrı ayrı ele alınmaktadır.

2.1. Sıcak-Nemli İklim Bölgesi:
Sıcak Nemli iklim bölgesinde bol yağışın neden olduğu yüksek nemlilik oranları rüzgardan
yararlanacak bina formu ve hacim organizasyonlarını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, ortamda nemin
dağıtılması ve serinletme amacıyla kuzey yönünden gelecek hakim rüzgarlardan daha çok yaralanmak
üzere, ince uzun cephesiyle dikdörtgen geometriye sahip bina formu tercih edilmiştir. Ayrıca, binanın
rüzgar hareketlerinden daha çok yararlanabilmesi için, zeminden ayaklar ile yükseltilmesi bu yolla
döşemenin soğutulması, çatıda yer alan rüzgar bacasıyla yapı içi doğal vantilasyonun sağlanması
amaçlanmıştır. Çatı formu ise yağışlara uygun olacak şekilde eğimli ve güneş kontrolü sağlamak
amacıyla geniş saçaklı olarak tasarlanmıştır. Çatının üst kat döşemesine oturduğu yerde doğal
vantilasyon sağlayacak şekilde detaylandırılması sağlanmıştır (Şekil 2a).
Hacim organizasyonunda, güneşlenme açısından güneyli yönler öneme sahiptir ancak mekanların
kullanım saatleri göz önünde bulundurulduğunda, yatak odaları ve mutfağın öğleden sonraki güneş
ışınımından etkilenmemesi için bu mekanların doğu ve kuzey yönlerine yerleştirilmesine dikkat
edilmiştir (Şekil 2b).
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Şekil 2a Sıcak Nemli İklim Bölgesi Bina Formu-Hacim Organizasyonu

Şekil 2b Sıcak Nemli İklim Bölgesi Bina Formu-Hacim Organizasyonu
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2.2.

Sıcak-Kuru İklim Bölgesi:

Bu iklim bölgesinde sıklıkla uygulanan avlulu bina formu ile içeride sağlanan gölgeli büyük boşluklar
ısıtmanın istenmediği dönemde cephelerin güneş ışınımından korunacak şekilde gölgelenmesini
getirmektedir. Bu iklim bölgesi için geliştirilen iki çalışmadan biri avlulu formda diğeri ise ısı kayıp ve
kazançlarını minimize edecek kompakt formda tasarlanmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Avlulu ve Kompakt Bina Formu

İklim bölgesinin kuru olmasından dolayı nem ihtiyacının karşılanması için, çalışmada geliştirilen avlulu
ve kompakt plan tipinde iç ortamda nemlilik oranının arttırılmasına yönelik olarak avluda ya da hakim
rüzgar yönünde su öğesi kullanımı sağlanmıştır. Her iki örnekte çatı formu düz dam olacak şekilde
iklimle dengeli geleneksel mimari örnekleri referans alınarak belirlenmiştir. Avlulu plan tipinde, güneş
pilleri ile kollektörlerini yapı kabuğuna entegre etmek üzere; çatının güney bölümü eğimli hale
getirilmiştir. Bina, gün boyu güneşin görüldüğü cephelerde, geleneksel mimaride uygulanan revaklar
gibi hacimlerin ikincil mekanlar ile gölgenmesine olanak tanıyacak biçimde tasarlanmıştır.

2.3.

Ilımlı-Nemli/Ilımlı-Kuru İklim Bölgesi:

Ilımlı iklim bölgelerinde ısıtmada güneş ışınımından maximum yararlanma hedeflenirken, ısıtmanın
istenmediği dönemde de güneş ışınımından korunma amaçlanır. Bu nedenle, ılımlı iklim bölgesinde
yapılan her iki çalışmada bina formu ve yönledirilmesinde, bu kriter göz önünde bulundurulmuştur.
Her iki iklim bölgesinde bina formu ve yapı kabuğu açısından benzerlikler bulunmaktadır. İklimsel
özellikler bina formunun esnek tasarım anlayışı ile şekillenmesine olanak tanır. Buna dayanarak,
çalışmada, cephede girinti-çıkıntılar ile hareketlilik ve geniş saçaklı eğimli çatı ile serbest bir tasarım
anlayışına gidilmiştir.
Binanın yönlendirilmesi ve hacim organizasyonunda, güneş ışınımı kazancı yönünden I., II., III. derece
öneme sahip; güneyden batıya ve doğuya doğru değişen yönler tercih edilmiştir. Bununla birlikte,
ısıtmanın istenmediği dönemler için alınan önlemler kabuğa ilişkin parametreler kısmında ayrıca ele
alınmıştır.
Ilımlı iklim bölgelerinde de sıcak iklim bölgelerinde olduğu gibi, mekanların kullanım zamanları
dikkate alınarak hacim organizasyonuna gidilmiştir. Bu iklim bölgelerinde üzerinde güneş kontrolünün
düşünüldüğü sera uygulamaları ile dış ve iç ortam arasında tampon bölge oluşturularak enerji
tasarrufu açısından ısı kayıp ve kazançlarının kontrol altında tutulduğu yani konfor koşullarının pasif
yollarla sağlandığı bir yaşama mekanı oluşturulmaya çalışılmıştır (Şekil 4).
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Şekil 4. Bina Formu, Hacim Organizasyonu

2.4. Soğuk İklim Bölgesi:
Soğuk iklim bölgesinde, ısı kayıplarının minimize edilmesinde dış kabuk yüzey alanının en az olduğu
kompakt, kareye yakın formlar tercih edilmiştir. Hakim rüzgar yönüne doğal engeller yerleştirilerek
rüzgarın kabuk yüzeyinden ısı kaybına yol açmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu iklim
bölgesinde, yılın büyük bir kısmında yoğun kar yağışlarının olduğu dikkate alınarak çatının eğimi
oldukça yüksek tutulmuştur. Çatının eğiminin belirlenmesinde, bulunulan enlem dikkate alınarak,
çatıya yerleştirilecek güneş panelleri ile güneş pillerinin, yıllık güneşlenme sürelerine göre belirlenen
ve güneş ışığından maksimum yararlanmasını sağlayacak açılar uygulanmıştır. Saçaklar ise, güneş
ışığının cepheye gelmesini engellemeyecek boyutlardadır (Şekil5).
Hacim organizasyonunda iklimin sert etkilerinden korunabilmek için odalar ve yaşam alanları güney
yönlerine bakacak şekilde yerleştirilmiştir.
Mutfak, banyo gibi hizmet alanları kuzeye
yönlendirlmiştir.
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Şekil 5. Bina Formu ve Hacim Organizasyonu

3. Sürdürülebilir Tasarımda Cepheye (Kabuğa) İlişkin Parametreler
Sürdürülebilir mimaride tasarımcının kontrolü altında bulunan bina kabuğunun termofiziksel
özellikleri; saydam–opak yüzeylerin boyut, konum, tipleri; cephede uygulanacak güneş kontrol
araçlarının boyut, konum, tipleri ile fiziksel özellikleri kabuğa(cepheye)ilişkin pasif tasarım
parametrelerindendir. Bu parametrelerin yanısıra; çalışmada, kabuğa ilişkin tasarım kararlarının
içerisinde pasif ve aktif sistemlerde ayrı ayrı ele alınmıştır. Bunlar arasında, trombe duvarı, çatı
havuzu, seralar, güneş odaları, termosifon sistemler gibi mekanik araç-gereç kullanılmaksızın, ek bir
enerji tüketimi olmaksızın bina bileşenlerinin güneş ışınımını toplaması, depolaması, dağıtması,
kontrol etmesi amacıyla geliştirilen *2+ ve iç mekan hava kalitesini etkileyen ’’Pasif Sistemler’’ yer
almaktadır.
Isıtma ve aydınlatma amaçlı enerjinin üretildiği güneş kollektörleri ile güneş pilleri gibi sistemler;
’’Aktif Sistemler’’ altbaşlığı ile kabuğa ilişkin parametreler arasında olup kabuk üzerinde düşünülerek
kabuğa entegre edilmiş yani kabukla birlikte ele alınmıştır. Özellikle güneş pillerinin uygulanmasında;
farklı iklim bölgelerinde PV’lerin ürettiği yıllık enerji miktarlarına göre performanslarının
değerlendirildiği bir çalışmada, ılımlı kuru ve soğuk iklim bölgelerinde güneş pillerinin performansının
en iyi olduğu, sıcaklığın artmasının pillerin performansını olumsuz etkilediği ifade edilmiştir. Bu
nedenle çalışmada, tüm iklim bölgelerinde güneş pilli modüllerinin sisteme entegre edilmesinde
elemanlar ya kabuğun bir kısmını oluşturacak şekilde ya da kabuğa ilave olarak tasarlanmıştır[3]. Bu
bağlamda 5 farklı iklim bölgesi için geliştirilen tasarım önerilerinde, kabuk düzeninde pasif ve aktif
sistemlere ilişkin alınan kararlar aşağıda anlatılmaktadır.

3.1. Sıcak-Nemli İklim Bölgesi:
Bu iklim bölgesinde nemlilik oranı çok yüksek olduğu için nemi dağıtmak üzere iç hava hareketlerini
artıracak şekilde, hakim rüzgarlara açık, hacimde doğal vantilasyonu sağlayacak düzende geniş
saydam yüzeyler, pencereler kabuk üzerinde yerleştirilmiştir. Sıcak nemli iklim bölgesinde, özellikle
ısıtmanın istenmediği dönemde, cephe üzerinde ısı geçişlerine daha az direç gösteren saydam
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yüzeylerin güneş ışınımından korunmasını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Pencerelerin
direkt güneş ışınımından korunması için kuzey yönü hariç diğer yönlere bakan pencereler için
bulunulan enleme göre tasarlanmış uygun güneş kontrol araçları uygulanmıştır. Buna göre, güney,
doğu, batı yönlerinde,enleme ve yöne göre parça adedi, boyut ve konumları belirlenen çok parçalı,
hareketli, dış güneş kontrol araçları*4+ pencereler ile birlikte düşünülerek tasarlanmıştır(Şekil6).
Güneş kontrol araçlarının hareketli olması, ısıtmanın istendiği dönemde direkt güneş ışığının hacme
alınması ile iç mekanda pasif yolla, iklimsel ve görsel konfor koşullarına katkıda bulunulmasını
sağlayacaktır.

Şekil 6. Sıcak Nemli İklim Bölgesi Cephe (Kabuk) Düzeni

Kabuğun hem termofiziksel özelliği açısından düşük ısı tutuculuğa sahip hem de ekolojik açıdan geri
dönüşümü olanaklı kılan malzemeden seçilmesine dikkat edilmiştir. Kabuk kesiti diğer iklim
bölgelerine göre daha ince tutulmuş bununla birlikte ısı korunumu açısından ısı yalıtımı uygulanmıştır.
Dış cephe rengi, güneş ışınımını en az düzeyde absorbe ederek, çoğunu yansıtacak şekilde açık renk
seçilmiştir.
Tasarım sırasında pasif yolla kazanç sağlayacak sistemlerin yanısıra aktif sistemlerde kabuk dizaynı ile
birlikte ele alınmıştır. Çalışmada, bu iklim bölgesi için, yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi
olan güneş ışığından yararlanmak üzere, güneş kollektörleri ile güneş pilleri kabuk üzerinde kabuğa
entegre hatta kabuğu oluşturacak şekilde düzenlenmiştir (Şekil 6). Güneş ışınımının ısıtıcı etkisinden
faydalanarak sıcak su elde eden güneş kollektörleri ile hem sıcak su ihtiyacının karşılanması hem de
hacim ısıtmasına destek olacak şekilde faydalanılması amaçlanmıştır. Güneşin ışıksal gücünü elektrik
enerjisine dönüştüren güneş pilleri –fotovoltaik paneller ile enerji tüketiminin azaltılması
hedeflenmiştir.

3.2. Sıcak-Kuru İklim Bölgesi:
Mekanda ilkimsel açıdan konfor koşullarının pasif yollarla gerçekleştirilmesinde özellikle kalın kabuk
kesiti uygulanmış, böylece yüksek termal kütleye sahip kabuğun ısı geçişlerine karşı direnç göstermesi
ve yüksek zaman geciktirme faktörüne sahip olması sağlanmıştır. Kabuk üzerinde açılan saydam
yüzeylerin boyutları daha küçük ve sayıları daha az tutularak ısı geçişlerine karşı kabuğun direncinin
yüksek olmasına gayret edilmiştir. Bu iklim bölgesi için, Sıcak nemli iklimde de bahsedildiği üzere,
ısıtmanın istenmediği dönem için enleme ve yöne bağlı olarak belirlenen çok parçalı, hareketli, dış
güneş kontrol araçları *4+ tercih edilmiştir.
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Şekil 7. Sıcak Kuru İklim Bölgesi Cephe (Kabuk) Düzeni

Sürdürülebilir tasarımın önemli bir ilkesi olan yerel ve geri dönüşüm esasına dayalı malzeme seçimi
görüşüne dayanarak kabuk malzemesi doğal taş olarak belirlenmiştir. Kabuk üzerinde üst kotlarda
bırakılan vantilasyon açıklığı ile doğal havalandırma sağlanmıştır. Kabuk ve çatı; uygun yalıtılmış, çatı
düz dam olacak şekilde düzenlenmiş, üzerine aktif sistemde enerji üretecek güneş kollektörleri ile
güneş pilleri yerleştirilmiştir. Ayrıca, cephede kullanılan güneş pillerinden güneş kontrol amacıyla da
faydalanılmıştır(Şekil7). Sıcak iklim bölgelerinde, güneş pilleri performansının yüksek olması için
modüllerin arkasından hava akışını sağlayacak konstrüksiyon sistemi düşünülmüştür.

3.3. Ilımlı-Nemli/Ilımlı-Kuru İklim Bölgesi:
İklimsel özellikler cephe tasarımında diğer iklim bölgelerine göre daha esnek tasarımı olanaklı
kılmaktadır. Cephede saydam yüzeylerin boyut, konum ve oranlarında sağlanan esnekliğe karşın kış
aylarında güneş ışınımının ısıtıcı etkisinden faydalanmak, yaz aylarında ise güneş kontrolüne dikkat
etmek üzere hacim organizasyonu ve kabuk düzenlemesine, opak ve saydam bileşenlerin
termofiziksel özelliklerine dikkat edilmiştir.
Tasarımda, hacmin ısıtılmasında güney yönüne yerleştirilmiş ve pasif yollarla güneş enerjisini
toplayarak depolayan bölümün yaşam hacimlerinden ayrı ve ısı kayıplarını minimum düzeyde tutacak
şekilde tasarlandığı termosifon sistemlere yer verilmiştir. Çalışmada, hacimlere ısı, taze hava
sağlayabilen ve içinde yaşama imkanı sunan güneye yönlendirilmiş seralarda, ısıtmanın ıstenmediği
dönemlerde, aktif soğutma yüklerinin arttırılmaması için güneş kontrolü uygulamasına, ısıtmanın
istendiği dönemde ise uygun izole edilmiş konstrüksiyon sistemlerine dikkat edilmiştir. Özellikle ılımlı
nemli iklim bölgesinde yazın hakim rüzgara açık doğal vantilasyon açıklıkları ile nemin dağıtılması
amaçlanmıştır.
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Cephe üzerinde pasif tasarım anlayışı ile, yöne ve bulunulan enleme bağlı olarak biçim, konum ve
boyutları belirlenmiş dış güneş kontrol araçları tercih edilmiştir *4+. Kabuğun termofiziksel açıdan ısı
geçişlerine yani kışın ısı kaybına yazı ise ısı kazancına dirençli olmasını sağlamak üzere çift cidar arası
yalıtım ya da kabuğun dışında yalıtım uygulanmıştır(Şekil 8). Pencere camı seçiminde, ısı geçişlerine
dirençli Low-E camlar tercih edilmiştir. Ayrıca, güneş kontrol elemanı olarak kabuğa entegre edilen
güneş pilleri ile hem enerji üretimi hem de güneş kontrolü sağlanmaya çalışılmıştır. Dış ortam
sıcaklığının artması, güneş pillerinin verimini düşürdüğünden, modüllerin arkasından hava akışını
sağlayacak konstrüksiyon sistemi tercih edilmiştir.

Şekil 8. Ilımlı İklim Bölgesi Cephe (Kabuk) Düzeni

3.4. Soğuk İklim Bölgesi:
Soğuk iklim bölgesinde dış cephe alanı en az olan kareye yakın bina formu ile birlikte kabukta ısı
geçişlerine dirençli, ısı depolama kapasitesi yüksek, saydam yüzeylerin oranının minimumda
tutulduğu masif duvarlar tercih edilmiştir. Doğal aydınlatma açısından bakıldığında ise hacimlere daha
çok günışığı sağlayacak yüksek saydamlık oranına sahip kabuk tasarımı, zorlu iklim şartlarından dolayı
bu iklim bölgesinde uygulanamamıştır. Pencere seçiminde ise Low-E camlar gibi ısı geçişlerine
dirençli cam türleri tercih edilmiştir.
Tasarımlarda güney, doğu ve batı yönlerde kabuğun pasif yollarla ısıtılmasını sağlayacak trombe
duvarı ile güneş enerjisini toplayarak depolayan bölümün yaşam hacimlerinden ayrı ve ısı kayıplarını
minimum düzeyde tutacak şekilde tasarlandığı termosifon sistemlere, hem sıcak su üretimi hemde
hacim ısıtmasına pasif yolla destek olmak üzere çatı havuzu sistemlerine, iç ve dış ortam arasında
tampon bölge oluşturacak, iyi izole edilmiş, güneş odalarına yer verilmiştir. Ayrıca çatının üzerine
yerleştirilen aktif sistemlerden güneş kollektörleri ve güneş pilleri ile enerji tüketiminin azaltılmasına
çalışılmıştır. Bazı çalışmalarda binanın, ısı kayıplarının fazla olduğu kuzey yönünde kısmen toprağa
gömülmesi ile toprağın ısıl kapasitesinden yararlanmaya da gidilmiştir (Şekil9).
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Şekil 9 Soğuk İklim Bölgesi Cephe (Kabuk) Düzeni

4. Sürdürülebilir Tasarımda Malzemeye İlişkin Parametreler
Sürdürülebilir tasarımda yapıda kullanılan malzemenin hammadde halinde kaynağından
çıkartılmasından kullanılmasına kadar geçen süreçler; yani işlenmesi-üretimi ve taşınması süreçleri
de dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmada malzeme seçiminde, iklim bölgelerinin farklılıkları,
yerel malzeme kullanımı ve malzemenin geri dönüşüm olanakları ile yapım sistemleri göz önünde
bulundurulmuştur. Buna göre;


Beton kullanımı sözkonusu olduğunda; ana maddesi çimentonun üretimi sırasında çevreye
zarar vermeyecek önlemlerin - uçucu kül kullanımı gibi farklı malzeme kullanımının- dikkate
alınması,



Kagir malzemede; ekolojik açıdan doğal taş, çimento, dönüştürülmüş agregaların
kullanımının, tuğla ve benzer blokların yapımında, çamur, yanmış küller, kömür cürufu, ahşap
rende talaşı atıklarının kullanımının,



Plastik malzemede; dönüştürülebilir, doğada ayrıştırılabilir, atıklardan elde edilmiş, fenol
formaldehit içermeyen kompozit malzeme kullanımının,



Ahşap malzemede; taşıyıcı strüktür haricinde, ahşap panellerin, arası yalıtımlı levha
panellerin, ahşap ve kağıt liflerinden üretilmiş az yoğunluklu lifli levhaların, çimento katkılı
ahşap kompozit levhaların kullanımının,



Isı yalıtım malzemelerinde; dönüşümlü malzemeden yapılmış mineral elyaf, cam elyaf, selüloz
esaslı ve polyester köpük yalıtımların kullanımının çevreye etkileri bakımından önemli olduğu
bilinmektedir.
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Sonuç ve Öneriler
Çalışmada, tasarım öğrencilerinin sürdürülebilir mimarlık anlayışı içinde oluşturdukları yapma
çevrelerde, dikkat ettikleri tasarım parametrelerine göre şekillendirdikleri mekanların gereksiz enerji
ve kaynak tüketimini önleyerek, ekosisteme etkilerinin minimum düzeyde tutulabileceği üzerine
farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır. Öğrencilere, tasarım sürecinde verdikleri kararlar ile
oluşturdukları yapma çevrenin, ekosisteme minimum etkiyle sürdürülebilirliğe katkıda
bulunabileceğine dair bir görüş kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, tasarım sürecinde, iklimle
dengeli, enerji etkin tasarımda dikkat edilmesi gereken kriterler ve tasarımı etkileyen parametreler,
Türkiye’nin 5 farklı iklim bölgesindeki pilot illere ait ilkimsel veriler ışığında sistematik olarak
irdelenmiştir.
Çalışmalar arasından seçilen örnekler, farklı iklim bölgeleri için önerilen yaklaşımlar, fiziksel çevre
öğeleri, bina formu, kütle, hacim organizasyonu, bina cepheleri ile enerji etkin pasif, aktif sistemler ve
bu sistemlerin kullanım olanakları, malzeme seçimi gibi alt başlıklar altında incelenmiştir. Bu
çalışmanın, sonraki dönemlerde, sürdürülebilir tasarım anlayışı ile iç mekan donatı seçimi ve
organizasyonu üzerine yapılacak uygulamalar ile geliştirilmesi planlanmaktadır.

Kaynaklar
[1] Zeren,L. vd., 1990, Fizksel Çevre Kontrolü Ders Notları,Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi, İ.T.Ü. İstanbul
[2] Zorer, G., 1995, “Dersliklerde Edilgen Sistemle Isısal Konforun Sağlanmasında Tasar Ölçütü Olarak Bir
Değerlendirme Yöntemi Oluşturulması“, Y.T.Ü. Doktora Tezi, İstanbul
[3] Gemicioğlu, A.G., 2011, Türkiye’de Enerji Verimliliği Açısından PV Sistemlerin Performanslarının
Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Bir Yaklaşım, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
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Bina Kabuğunda Kullanılan Fotovoltaik Paneller ve Türkiye
Uygulamalarından Örnekler
H.Pelin Özdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
E.Erdem Hıraoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Günlük hayatımızda ve çeşitli iş sektörlerinde vazgeçemeyeceğimiz faaliyetleri gerçekleştirmek için
ihtiyaç duyduğumuz enerji, günümüzde, çok daha önemli hale gelerek ülkelerin ekonomik ve siyasi
geleceklerini de belirleyecek bir kavram şeklini almıştır. Nüfus artışı ve teknolojideki ilerlemelere
paralel olarak enerji ihtiyacı sürekli artarken özellikle fosil esaslı mevcut olan enerji kaynaklarının
dünya üzerinde, kısıtlı ve tükenmekte olması, araştırmacıları yeni enerji kaynakları bulma ve
geliştirmeye yöneltmektedir. Bunun yanında, son yıllarda, küresel ısınmanın fosil madde esaslı
yakıtların da etkisiyle, dünyadaki yaşamsal faaliyetleri tehdit edecek bir boyuta ulaşması, enerjinin,
çevresel açıdan en az zarar verecek biçimde üretimi, iletimi ve tüketiminin gerçekleştirilmesi
konusuna ilginin çok daha fazla yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda, güneş enerjisinden
yararlanmada kullanılan fotovoltaik panelleri önemi gün geçtükçe artmaktadır.

2. Fotovoltaik Teknolojisinin Durumu
2.1. Fotovoltaik Teknolojisinin Dünyadaki Durumu
Dünya genelinde, fotovoltaik teknoloji pazarı hızla büyümektedir ve yapılan çalışmalar önümüzdeki
yıllarda da bu büyümenin devam edeceğini göstermektedir. Tüm dünya genelinde, toplam kapasite,
2007 sonunda, 9 GWp (gigawatt-peak) miktarını aşmıştır. Avrupa’da yaklaşık 1,5 milyon konutun
elektriği fotovoltaik sistemler ile üretilen elektrik enerjisi ile karşılanabilmektedir. (Şekil 1) *1+

Şekil 1. 2012 yılına kadar dünya genelinde fotovoltaik kurulu gücü değişim öngörüsü
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Geçtiğimiz son beş yılda, dünya genelinde fotovoltaik pil üretimi, yıllık bazda yaklasık %30 oranında
bir büyüme göstermiştir. 2007 yılı dünya fotovoltaik pil üretim pazarı 2826 MW'a ulaşmıştır *1+. 2008
yılında ise (Şekil 2), fotovoltaik piyasasında, dünya genelinde Avrupa’nın %81’lik bir paya sahip olduğu
görülmektedir. Avrupa’yı %6 ile ABD %5 ile Güney Kore izlemektedir. [2]

Şekil 2. 2008 yılı fotovoltaik pazarının dünya ülkelerine dağılımı *2+
Avrupa içinde ise, son yapılan yatırımlarla Ispanya’nın %56, arkasından Almanya’nın %33’lük bir payla
piyasadaki yeri dikkat çekmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. 2008 yılı fotovoltaik pazarının Avrupa ülkeleri arasındaki dağılımı
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Dünya ortalama elektrik üretim maliyetlerine bakıldığında, en yüksek maliyetin güneş enerjisi ile elde
edilen elektrik enerjisine ait olduğu görülmektedir (Tablo 1). Ancak, güneş enerjisinden elde edilen
elektrik enerjisi pek çok durumda, özellikle uzak bölgelerdeki bağımsız uygulamalarda, yani sehir
şebekesinden elektrik almanın mümkün olmadığı yerlerde, maliyet açısından rekabet edebilir
durumdadır. *1+
Tablo 1. Elektrik üretim maliyetleri (cents/kWs) [2]
SİSTEMLER

ÜRETİM MALİYETİ (cents/kWs)

Kombine edilmiş çevrimli gaz türbini

3-5

Rüzgar

4-7

Biyokütle gazlaştırma

7-9

Uzak dizel üretimi

20-40

Fotovoltaik enerji merkezi istasyon

20-30

Dağıtılan fotovoltaik enerji

20-50

2.2.Türkiye’de Güneş pillerinin Tarihi Gelişimi
Türkiye'de bu konudaki çalışmalar 1980'li yıllarda başlamıştır. İlk güneş pili ile çalışan ısı pompası Ege
Üniversitesi Güneş Enerjisi Laboratuarında kurulmuştur. Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından da 1983
yılından itibaren başlatılan çalışmalar sonucunda ilk güneş pilleri ile çalışan laboratuar ölçekli güç
santrali Didim'deki Araştırma Laboratuarında 1998 yılı Haziranında tesis edilmiştir. 1990'ların sonuna
doğru bu yöndeki çalışmalar artarak devam etmiş ve dört adet güneş pilleri ile çalışan ve yaklaşık
olarak toplam kurulu gücü 50 kWp olan sistemler telekomünikasyon amaçlı olarak Afyonkarahisar,
Göcek, Uşak ve Kahramanmaraş'a kurulmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplam kapasitesi
100 kWp kurulu güce erişmiş olan güneş PV güç ünitesi Berke Barajında bazı ünitelerin ilk enerji
taleplerini karşılamak için kurulmuştur.
Güneş pillerinin uygulanmasına yönelik özel sektör çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca güneş pili ile
çalışan araçlar, aydınlatmalar, trafik şıkları şeklinde de uygulamalar mevcuttur.

3. Türkiye’de Fotovoltaik Panel Kullanım Potansiyeli
Ülkemiz coğrafi konumu nedeni ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi yönünden
oldukça şanslıdır .
Türkiye dünya üzerinde 36-42 kuzey enlemleri ve 26-45 doğu boylamları arasında bulunmaktadır.
Türkiye'nin yıllık ortalama güneş Işınımı 1303 kWh/m²yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2623
saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m² güce, günde yaklaşık 7,2 saat, toplamada ise 110 günlük bir
güneşlenme süresine denk gelmektedir. 9,8 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) ısıl uygulamalara olmak
üzere yıllık 26,2 milyon TEP enerji potansiyeli mevcuttur. Yılın 10 ayı boyunca teknik ve ekonomik
olarak ülke yüzölçümünün %63'ünde ve tüm yıl boyunca %17'sinden yaralanabilir. [3]
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Güneş radyasyonun bulutlu yaz günlerinde bile %80'ni emilmesine karşın Güneşin ışınları yeryüzüne
300 W/m2'lik bir değer ile ulaşır (Şekil 4) .

Şekil 4. Güneş ışınlarının bazı atmosferik koşullara göre yeryüzüne ulaşma değerleri [3].
Gerekli yatırımların yapılması halinde Türkiye yılda birim m²'sinden ortalama 1.100 kWh'lik güneş
enerjisi üretebilir. Güneşten dünyaya saniyede yaklaşık 170 milyon MW enerji gelmektedir. Güneşten
bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi miktarı, Türkiye'nin yıllık enerji üretiminin 1700 katıdır. *3+

Şekil 5. Türkiye Güneşlenme Haritası *3+
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Tablo 2. Bölgelere göre yıllık m2 de üretilen enerji miktarı. [3]

Güneş panelleri, güneş ışığını direkt olarak elektriğe çevirirler. PV (photovoltaic) hücreler, güneş
ışığını emdiği zaman, elektronlar bulundukları atomlardan ayrılarak madde içinde serbest kalırlar ve
böylece bir elektrik akımı oluşur. Gelen enerjinin ancak 1/6 oranında bir kısmı elektrik enerjisine
dönüşebilir.

4. Fotovoltaik Teknolojisinin Avantajları ve Dezavantajları
Fotovoltaik teknolojisinin avantajlarını ve dezavantajlarını şu şekilde özetleyebiliriz :
Avantajları:
• Kullanılacak enerji kaynağı sonsuz ve ücretsizdir.
• Sistemi yıpratacak veya sistemin bozulmasına neden olacak hareket eden parçalar yoktur.
• Sistemi çalışır halde tutmak için çok düşük düzeyde bakım gerekir.
• Sistemler modülerdir ve her yere kolayca monte edilebilir.
• Çalışırken gürültü, zararlı emisyonlar ve kirletici gazlar açığa çıkarmaz.

Dezavantajları:
• Enerji kaynağı dağınık durumda ve sabit değildir.
• Ekonomik enerji depolama sistemleri yoktur.
• Kurulum maliyeti yüksektir
• Geleneksel yakıtlara (özellikle fosil esaslı yakıtlar) göre enerji maliyeti yüksektir.
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5. Fotovoltaik Teknolojisinin Uygulama Alanları
Fotovoltaik uygulamalardan, elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan her yerde yararlanılabilir (Şekil 6).
Günes ışığından bulutlu havalarda ve gece yararlanamama durumunun üstesinden ise, daha önce
üretilen enerjinin akülere depolanması ile gelinebilir.

Şekil 6. Fotovoltaik uygulamalara örnekler; günes arabası , fotovoltaik çatı , trafik ikaz lambası ve
sokak lambası
Fotovoltaik paneller, açık alanlarda kullanılan güneş santrallerinde elektrik üretmek amacıyla
kullanılırken, binalarda ilk kez çatılarda uygulanmıştır. Özel fotovoltaik çatı panelleri mevcut çatılara
ek bir sistem olarak ilave edilmiş, daha sonraları ise doğrudan çatı kaplama malzemesi olarak
üretilmiştir. Güneş ışınımının panel üzerindeki etkileri, gölgeleme, ısı geçirgenlik değeri ve sızdırmazlık
üzerine yapılan çalışmalar sonucunda fotovoltaiklerin bina düşey kabuğunda da etkin olarak
kullanılabileceğini göstermiştir. 1992’den bu yana giderek uygulamalar artarak devam etmektedir [4].

6. Fotovoltaik Panellerin Binaya Entegrasyonu ve Tasarım Kriterleri
Günümüzde fotovoltaik paneller tasarım sürecinde bir tasarım girdisi olarak değerlendirilmekte,
teknik ve estetik boyutlarının birleşimi ile bina dış kabuğunu şekillendirmede çevre-bina-estetik
arasında güçlü bir bağ oluşturmaktadır.
Panellerden optimum verimin sağlanabilmesi için tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken
kriterleri 2 ana başlıkta toplayabiliriz:
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1.Coğrafi konum: Fotovoltaikler güneşten maksimumda yararlanma esasına dayandığ için güneş
verileri çok önemlidir. Uygulama yapılacak yerin yıllık güneş alma süresi , şiddeti ve gölge boyları etüt
edilmelidir.
2.Yüzeyin Yönü ve Açısı: Panelin eğim açısının dik veya dike yakın olması sağlanmalıdır. Kuzey
yarımkürede; güney, güneydoğu ve güneybatı uygun yönlerdir.
Bina dış kabuk yüzeyi alıcı bir yüzey olarak kabul edildiği zaman eğim açısı farklı olan çeşitli yüzeyler
çıkmaktadır. Genel bir sınıflandırma yapılacak olursa bina kabuğunda 2 alıcı yüzey bulunmaktadır:
Cepheler ve çatılar.
Tablo 3. Çatıda ve Cephede PV Kullanımı
ÇATI PV SİSTEMLERİ
PV’lerin pozisyonu

Sistem

Özellikleri

1.Eğimli çatılar

PV çatı panelleri

PV sistemi ile çatı strüktürü birleşir

2.Şet çatılar

PV paneller

Gün ışığına izin veren sistem

3.Kavisli çatı

Opak PV, metal ya da
sentetik alt tabaka, ya da
çatı rijit modüllerle
düzenlenebilir

Esnek tasarım imkanları sağlar

4.Atrium

PV çatı panelleri

Opak ve yarı transparan PV lerle günışığı
sağlanır.

PV’lerin pozisyonu

Sistem

Özellikleri

1. Düşey duvarlar

Perde duvar

2. Düşey Duvarlar

Giydirme Cephe sistemi

CEPHE PV SİSTEMLERİ

3. Düşey Duvarlar Eğimli
Cam ya da giydirme sistem
PV’ler

Standart, ekonomik.
Opak ve yarı-transparan PV’ler kullanılabilir.
Bina ile PV arasındaki boşluktan hem
havalandırma sağlanır, hem de kabloların
geçişleri sağlanır.
PV’lerin verimi yüksek. Pencerelere gölge
sağlıyor.
Mimari görünüm zenginliği sağlıyor. Bina kat
alanı kullanımında az verim sağlanıyor.

4. Eğimli duvarlar

Cam

5. Sabit Gölgeleme
elemanı

Cam

Mimari estetik sağlıyor.Gün ışığı girişi az

6. Hareketli Gölgeleme
Elemanı

Cam

Tüm sistemlerle beraber kullanmak mümkün.
Gün ışığı girişi sabit gölgeleme elemanlarına
göre daha fazla
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7.Türkiye’den Fotovoltik Panel Uygulamaları
7.1. Yurt Binası
İşlev: Öğrenci Yurdu
Yer: Nevşehir
İklim Bölgesi: Karasal İklim
Uygulayıcı Firma: Form Temiz Enerji
Fotovoltaiklerin kullanım Yeri: Çatı
Yapım Yılı: 2009
Kurulu Güç: 13.5 kWp
115 Wp ince film güneş paneli (116 adet)
Yıllık Elektrik Üretimi: 19.710 kWh

Çevre dostu yeşil bina sertifikalarından biri olan amerikan değerlendirme sistemi LEED’i (Leadership
in Energy and Environmental Design) almak için yola çıkan ve Türkiye’nin ilk kamusal çevre dostu yeşil
binası olmayı hedefleyen Nevşehir H. Avni incekara Fen Lisesi Yurt Binası, İncekara Holding tarafından
sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptırıldı. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.
Projenin müellifi ve yüklenici firması olan Tamfa Mühendislik, yeşil bina konsepti kapsamında,
tasarım aşamasında bizden yapının çatısının çevre dostu çatı konsepti olarak tasarlanmasını talep etti.
Binanın amaçladığı hedefler doğrultusunda, sürdürülebilir bir sistem tasarlanarak, çatıda yeşil çatı ve
çatıya entegre fotovoltaik panel uygulaması yapıldı. Fotovoltaik paneller çatıya paralel bir şekilde
yerleştirilmiş, havalandırmanın sağlanabilmesi ve montaj kolaylığı için, panellerin altına bitüm esaslı
oluklu levhalar uygulanmıştır. Yeşil çatılar geri kalan eğimli alanlarda uygulanmış olup panellerle
birleşim detayları özel olarak çözülmüştür. Türkiye’de fotovoltaik panellerin çatıya entegre olarak
yapılmış ilk uygulamalarından biri olan bu binada, aynı zamanda Türkiye’nin ilk yeşil çatı ve
fotovoltaik panel entegrasyonu uygulaması da gerçekleşti. Bina yeşil çatı uygulaması ile çatısında
canlı bitkiler yetiştirecek, böylece yağmur sularını doğal olarak arıtacak, hem drenaj elemanı olarak
kullanılan EPS levhalarla ısı yalıtımını doğal olarak yapacak, hem de canlılar için ekolojik bir ortam
oluşturacak. Yeşil çatıların tüm bu avantajlarından yararlanacak olan bina aynı zamanda 13,5 kW’lık
kurulu fotovoltaik gücüyle kendi elektriğini kendisi üretecek, uygun yasa düzenlemeleri yapıldığı
takdirde şebeke uyumlu olarak oluşturulduğu için sistemde hiçbir değişiklik yapılmadan fazla
enerjisini devlete satmaya başlayacaktır. *5+
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7.2. Migros Alaçatı
İşlev: Market
Yer: Alaçatı, Çeşme,İzmir
İklim Bölgesi: Akdeniz İklimi
Uygulayıcı Firma: Form Temiz Enerji
Fotovoltaiklerin kullanım Yeri: Çatı
Yapım Yılı: 2010
Kurulu Güç: 9kWp
128 Wp ince film güneş paneli (40 adet)
Yıllık Elektrik Üretimi: 16.425 kWh

Migros Alaçatı mağazasında 40 adet Sharp 128 Wp ince film güneş paneli kullanıldı. Teras çatıda
yapılan uygulamada toplam 5.12 kWp’lık kurulu gücün Steca Master-Slave kombinasyonlu inverterlar
ile AC’ye çevrilerek şebekeyle senkronize çalışacak şekilde kurulumu yapıldı. *6+

7.3. Perfetti Van Melle Gıda A.Ş.
İşlev: Endüstri Binası - Sakız fabrikası
Yer: İstanbul
İklim Bölgesi: Marmara İklimi
Uygulayıcı Firma: Form Temiz Enerji
Fotovoltaiklerin kullanım Yeri: Çatı
Yapım Yılı: 2010
Kurulu Güç: 31kWp
108 adet esnek panel
(türkiyenin en büyük PV uygulaması)
Yıllık Elektrik Üretimi: 56.575 kWh

Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük ince film güneş paneli uygulaması Perfetti Van
Mele Sakız Fabrikası projesini de gerçekleştirildi. Çatıda kurulu olan sistemde yüzden fazla panel
kullanılarak 31 kilowatt (kWp) elektrik elde ediliyor. Güneş enerjisi sistemiyle yılda 25.300 kilo
karbondioksit salımı önleniyor. Sistemde 108 adet Centrosolar marka TF Plate Professional modül
bulunuyor. Her modül 5 metre uzunluğunda ve 2 adet lamine parçadan oluşuyor. Özellikle trapez
çatılar için üretilmiş olan bu modüllerin her biri 288 Wp enerji üretiyor ve triple-junction teknolojisi
nedeniyle ağırlık problemi olan tüm düz ve eğimli çatılarda kullanılabiliyor. *6+
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7.4. Eser Holding Binası
İşlev: Ofis
Yer: Ankara
İklim Bölgesi: Karasal İklim
Uygulayıcı Firma: Form Temiz Enerji
Fotovoltaiklerin kullanım Yeri: Cephe
(Güneş kırıcı ve Cephe kaplama)
Yapım Yılı: 2009
Kurulu Güç: 6.2kWp
Yıllık Elektrik Üretimi: 11.315 kWh

Ankara Çankaya'da yer alan Eser Yeşil Binası, Eser Taahhüt ve Sanayi A.Ş. başta olmak üzere inşaattan
enerjiye farklı alanlarda iştirakleri bulunan Eser Şirketler Grubu'nun tüm şirketlerini bir araya
toplayan bir genel merkezdir. Bina şeması, bir ana sirkülasyon çekirdeği ile iki adet servis çekirdeği
etrafında şekillenen hacimlerden oluşuyor. Giriş ve alt katlar dahil toplam 7 kat olan yapının toplam
kapalı alanı ise yaklaşık 7000 m²'dir. 40 adet 175Wp gücünde Sharp güneş paneli ve Zephyr rüzgar
türbini ile gerçekleştirilen uygulama, LEED Platinyum alan binanın en önemli uygulamalarından
biridir. Panellerin binanın terasına açılı bir şekilde yerleştirilmesi yanında, binanın güney tarafa bakan
cephesinin bir kısmı da panellerle kaplandı. Bunun yanında panellerin güneş kırıcı olarak
yerleştirilmeleriyle gündüz güneşi engelleniyor ve enerji üretimi sağlanabiliyor. İnverterlere takılan
data loggerlar sayesinde üretilen enerji anlık, günlük, aylık ve senelik olarak toplanabiliyor. Ayrıca 4
kWp’lık Zephyr de ofis binasının çatısına yerleştirildi. Hem güneş panelleri hem de rüzgar türbini
şebeke bağlantılı olarak çalışıyor. *7+

7.5. Assan Aluminyum
İşlev: Endüstri
Yer: İstanbul
İklim Bölgesi: Marmara İklimi
Uygulayıcı Firma: Form Temiz Enerji
Fotovoltaiklerin kullanım Yeri: bina dışı
Yapım Yılı: 2008
Kurulu Güç: 5kWp
90 Wp ince film güneş paneli (54 adet)
Yıllık Elektrik Üretimi: 9.125kWh

Assan Alüminyum’un Tuzla’daki fabrikasına 5 kWp kurulu gücünde şebeke bağlantılı güneş enerjisi
sistemi kurulmuştur. Bu sistem, 54 adet 90W’lık ince film güneş panelinden oluşmaktatır. Assan
şirketinin tesislerinde kurulan bu sistem, ince film güneş panellerinin şebekeye etregrasyonu ile ilgili
ilk ticari uygulama olma özelliğini taşımaktadır. *8+
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7.6. Swissotel Residence
İşlev: Otel
Yer: Maçka, İsanbul
İklim Bölgesi: Marmara İklimi
Uygulayıcı Firma: Form Temiz Enerji
Fotovoltaiklerin kullanım Yeri: çatı
Yapım Yılı: 2009
Kurulu Güç: 2kWp
Yıllık Elektrik Üretimi: 2.789 kWh

Yenilenebilir enerji sistemlerinde uzmanlaşmış Form Temiz Enerji A.Ş., İstanbul’da ilk defa bir otelin
fotovoltaik sistem kurulumunu gerçekleştirdi. Maçka İstanbul adresinde bulunan Fiba Holding
bünyesindeki Swissotel, temiz enerjiye yatırımını Form Temiz Enerji’nin Türkiye temsilcisi olduğu
Sharp fotovoltaik güneş panelleri kurarak gerçekleştirdi. Projelendirme, ürün temini ve uygulamanın
Form Temiz Enerji tarafından gerçekleştirildiği sistem, 2009 yılının Aralık ayında tamamlanıp devreye
alındı. 2 kWp kurulu güce sahip sistemde, 1857 kg CO2 salınımının önüne geçilmesisağlanmış. Bu
miktar, 6 adet ağacın çevreye vereceği olumlu etkiye eşdeğerdir. Kurulu sistem ile yıllık ortalama
2789 kWh enerji üretilmesi sağlanyor. Bu miktar yaklaşık 40 adet floresan aydınlatma armatürünün
yıllık enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Sistem, şebeke bağlantılı olduğundan transformatörsüz inverter
kullanımı ile daha yüksek verimlilik sağlar. Sistem, yükseklik ve lokasyondaki rüzgar yükleri göz önüne
alınarak tasarlanmış, konstrüksiyon 300 açıyla güneye yönelimli monte edilmiştir. *9+

7.7. Anel Binası
İşlev: Ofis
Yer: İstanbul
İklim Bölgesi: Marmara İklimi
Uygulayıcı Firma: Anel Enerji
Fotovoltaiklerin kullanım Yeri: çatı
Yapım Yılı: 2009
Kurulu Güç: 22kWp
Yıllık Elektrik Üretimi: 32.120 kWh

Anel İş Merkezi Bölge olarak Anadolu yakasında ,Ümraniye’de iki otobana da yakın olan bir mevkii de
yer almaktadır. Bodrum katlarıyla birlikte 20 kattan oluşan, toplam 61.473 m2’lik bir alana sahiptir.
Binada ,Kendi enerjisinin bir kısmını kendi elde eden, ortak hacimdeki enerji ihtiyacını çatısındaki ve
terasındaki güneş panelleri ile karşılayan, yüksek teknolojiye sahip akıllı binalardan birinin temelleri
atılarak bir yenilik daha yaratılmıştır. Anel İş Merkezi’nin terasına bulunan 10,2 kw ’lık monokristal
güneş panellerinden oluşan kurulum otopark aydınlatmasını beslerken, çatıdaki 11,9 kw’lık
monokristal güneş panellerinden oluşan kurulum ise 1. katın tüm aydınlatmasını beslemektedir. *10+
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7.8. Toyota Onatça Binası
İşlev: Mağaza-Ofis
Yer: Adana
İklim Bölgesi: Akdeniz İklimi
Uygulayıcı Firma: Altensis
Fotovoltaiklerin kullanım Yeri: Çatı
Yapım Yılı: 2009
Kurulu Güç: 20 kWp
Yıllık Elektrik Üretimi: 30.000 kWh

Altensis’in danışmanlığını yaptığı Toyota Plaza Onatça, Adana’nın ve Türkiye’nin ilk BREEAM PostConstruction sertifikasına “Very Good” seviyesinden binasıdır. Binanın mimari tasarımı Kamuran
Pekçetin tarafından yapılmış. Pekçetin, Toyota’nın bayiler için verdiği tasarım kriterlerine uygun,
ancak mümkün olduğu kadar da işverenin Yeşil Bina hedeflerine özen gösteren bir tasarım yapmayı
planlamış. Bina genel olarak iki bloktan oluşuyor: Showroom/ofis ve Atölyeler. Showroom kısmının
caddeye bakması istenildiği için güney yönünde yerleştirilmiş. Atölye bloğu da showroom bloğunun
arkasında kuzey yönünde yer alıyor. Mimari tasarım yapılırken enerji verimliliği ön planda tutulmuş.
Binada 20 kW kapasiteli bir fotovoltaik sistem mevcut. Bu sistem Türkiye’de bir ticari binaya konulan
en büyük ikinci sistem olma özelliğinde. Yapılan simülasyonlar sonucunda sistemin yıllık enerji üretimi
30.000 kWh olacağı tahmin ediliyor. Binada ayrıca bir de solar sıcak su sistemi var ve yıllık yaklaşık
5.000 kWh’lik bir enerji üreterek yazın binanın tüm sıcak su ihtiyacını karşılıyor. İki sistem birlikte
binanın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini yenilenebilir enerjilerden sağlanmasına ve yıllık 21 ton
CO2 salımının engellenmesine imkân veriyor. Fotovoltaik sistemin performansı müşteri bekleme
salonundaki LCD televizyon ekranından takip edilebiliyor. *11+

8. Sonuç
İnsanlığın varoluşundan beri önceleri hiçbir teknoloji kullanmadan yararlanılan, yenilenebilir enerji
kaynaklarının başında gelen güneş enerjisi, yaşanan bu gelişmelerin paralelinde ekolojik döngülerin
korunumda ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasında gelişen teknoloji ile birlikte tüm sektörlerde en
önemli enerji kaynağı olmuştur.
Dünyamızında karşı karşıya kaldığı çevresel sorunlarda bina yapım ve işletim faaliyetinin de önemli
rolü vardır. Bu anlayış, binanın inşaatında kullanılmak üzere gereken bütün malzemelerin üretimi ve
taşınmasından başlayarak, bina kabuğu, elektrik ve mekanik sistemlerin tasarımı ve bina ömrünü
tamamladığında girdilerin dönüştürülerek yeniden kullanılmasına kadar uzanan geniş bir alanı
içermektedir.
Gelişmiş ülkeler, sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında yer alan sürdürülebilir enerji politikaları
ile, yaşam standardını yükseltecek ve çevreye zarar vermeyecek teknolojik önlemleri almaktadır. Bu
bağlamda güneş enerjisinden aktif yararlanma sistemlerinden biri olan ve enerjiyi dönüştüren
fotovoltaik panellerin önemi artmaktadır.
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Başlarda maliyeti yüksek olan fotovoltaik modüller önce üniversitelerin araştırma laboratuarlarında,
sonraları özelikle elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla ve
kullanılmaya başlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde çevre bilincinin artması ve oluşan bilinçli politikalarla,
fotovoltaik panellerle binaya enerji sağlamada, güneş ışınlarına direkt maruz kalan bina kabuğu
önemli bir rol üstlenmiştir. Binaların kabukta kullanılası durumunda, yüksek verim sağlamak için,
binanın coğrafi konumu, güneş ışınımını dik alması gereken panellerin eğimi ve kullanılan PV’lerin
özelliklerinin doğru seçilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, bir yapı
elemanı olarak değerlendirilen PV panellerin, tasarım aşamasında mimarlar tarafından bir tasarım
girdisi olarak düşünülmesi yadsınamaz bir gerçektir. Gelişen teknolojiyle beraber tasarımda esneklik
sağlayan fotovoltaik panellerin kullanımı, enerji etkin tasarım bilincine ulaşmış toplumlarda, devletin
mimar ve mühendisleri teşvikleriyle artış göstermektedir. Artan kullanımla beraber, üretimi artmış,
bu da maliyetlerde düşüşlere yol açmıştır.
Ülkemizin, içinde bulunduğu konum itibariyle, güneşlenme süresi ve şiddeti, birçok Avrupa
ülkesinden fazladır. Ülkemizin sahip olduğu en bol ve en ucuz yenilenebilir enerji kaynaklarından bir
tanesi “Güneş Enerjisi”dir. Fotovoltaik paneller bina kabuğuna mimari bir yapı elemanı olarak entegre
olup, bu güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmektir. Elde edilen bu elektrik enerjisi yapının
ihtiyacının bazen bir kısmını, bazen tamamını, bazen de daha fazlasını karşılayabilmektedir.
Türkiye’den daha az güneşlenme süresine sahip ülkelerde bu sağlanabildiğine göre, PV panallerin
yapılarda kullanımı, ülkemizin artan enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilecektir. Bunun
olabilmesi içinde öncelikli olarak; Tüm binalarda, bina enerji tüketiminin belli bir yüzdesinin
fotovoltaik panellerden karşılanmasına bağlı olarak teşviklerin oluşturulması hedeflenmelidir. Bu
hedeflerin konulmayıp uygulanmaması sonucunda; ülkemizin 25-30 sene sonra enerji konusunda tüm
dünyanın gerisinde kalma tehlikesi vardır. Sahip olduğumuz bu avantajı değerlendirip güneş
enerjisinden yararlanarak geliştirirlen devlet destekli projelerle, kamuoyu biliçlendirilerek mimarları
enerji etkin binalar tasarlamaya yönlendirmek, enerji ihtiyacının çoğunu dış ülkelerden karşılayan
ülkemizde zorunlu bir gerekliliktir.

Kaynaklar
*1+ Bedeloğlu A., Demir A., Bozkurt B., 2010, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 4, No: 2 Sayfa: 43-58,
İstanbul
[2] Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Kurumu *EPIA+, “Solar Generation V-2008, Global Market Outlook for
Photovoltaics Until 2012”,
[3] http://www.gunessistemleri.com/potansiyel.php , 2011
*4+ Çelebi G. , (2002), “Bina Düşey Kabuğunda Fotovoltaik Panellerin Kullanım İlkeleri”, Gazi Üniversitesi Müh.
Mim. Fak. Dergisi, 17:17-33, Ankara
*5+ Gemi A., 2010, "Çevre Dostu Çatılara Örnek Uygulamalı Bir Yaklaşım" , Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, İzmir
*6+ Aytaç S., 2011, "Form Temiz Enerjinin Odaklandığı Konu Güneş", Yeşil Bina Dergisi, Sayı 5, İstanbul
[7] Aytaç S., 2010, "Eser Yeşil Binası", Yeşil Bina Dergisi, Sayı 2, İstanbul
*8+ Barbara Rudek, Röportaj , 2009, "Türkiye Fotovoltaik Pazarında Sharp - Form İşbirliği" , Tesisat Dergisi, Sayı
162, İstanbul

247

[9] Başer H., 2010, Swissotel Residence, Form Temiz Enerji ile Yenilendi , Tesisat Market, Sayı:134, İstanbul
[10] http://www.guneshaber.net/haber/741-uygulamalar-anel-is-merkezi.html , 2011
*11+ Aytaç S., 2011, "Toyota Onatça Binası" Yeşil Bina Dergisi, Sayı 6, İstanbul

248

Yaşanabilir Çevre Sistemleri İçin Öneriler – İstanbul Örneğinde
Gülay Yedekçi Arslan, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Çevre; hava, su, toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve
bunlar arasındaki ilişkileri içine alan ortam olarak tanımlanabilir *1+. Çevre biliminin temel işlevsel
birimi olan çevre sistemlerinin her biri; belirli bir alanda bulunan canlı yaşam topluluğu ile bunları
saran cansız varlıkların karşılıklı etkileşimle oluşturdukları, süreklilik arz eden çevreyi kapsar ve fanus
içindeki bir ekosistem ya da içinde bireylerin yaşadığı, sosyal çevre ile bütünleşen bir kent gibi farklı
ölçeklerde olabilir. Her çevre sisteminde dışarıdan alınan enerji haricinde, azot, karbon, su ve oksijen
gibi maddeler yok olmamakta, çevrime girerek yeniden kullanılmakta ve sistem bütünüyle kendine
yeten sürdürülebilir nitelik taşımaktadır. Ancak yoğun kentleşme ve hızlı nüfus artışı ile birlikte çevre
sistemlerindeki enerji gereksinimlerinin artması, yenilenemeyen doğal kaynakların hızla tüketilmesi
sonucunu doğurmakta ve böylece çevreye verilen zarar, ülkeleri; sınırsız, tekrar kullanılabilen,
doğayla uyumlu, “alternatif - yenilenebilir” kaynak arayışlarına yöneltmektedir. Yoğun kentleşme ve
hızlı nüfus artışı; su kaynaklarının azalmasına, insan etkisiyle sera gazları salınımlarının artmasına,
buna bağlı olarak küresel ısınmanın oluşmasına ve doğal kaynakların hızla tüketilmesine sebep
olmaktadır. Doğal çevrenin bozulması ve sistemin zarar görmesi, insanlara da yansımakta, psikolojik
ve fizyolojik açıdan sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlar mutsuz ve sağlıksız bireyler oluşturmakta
ve toplum sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Sağlıksız bir toplumda suç oranı artmakta, eğitim
seviyesi, hayat standartları, aile yapısı gibi toplumu ayakta tutan önemli yapı taşları bozulmaktadır.
Bu nedenle doğal çevrenin korunması büyük önem taşımaktadır. Çevre sistemlerinin ihtiyaç duyduğu
sağlıklı dengenin var olabilmesi için sürdürülebilirliğin temel boyutlarından olan ekonomik, ekolojik ve
sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması gerekmektedir.

2. Türkiye’de Durum
Türkiye’deki enerji tüketimi dağılımına baktığımızda; enerjinin yaklaşık %43’ünün endüstride,
%37’sinin binalarda ve %20’sinin ise ulaşımda kullanıldığı görülmektedir (Şekil 1) *2+. Türkiye gibi
kalkınmakta olan ve hızlı nüfus artışına sahip ülkelerde enerji tüketimi nüfusa bağlı olarak hızla
artmaktadır. Türkiye 103,5 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) enerji tüketimi ile dünyada yirmi
dördüncü sıradadır ve tüketimin %91’i çevreyi kirletici nitelikteki fosil yakıtlardır. Üretilen elektrik
enerjisinin %37,1’i sanayi, %19’u konutlar, %12,9’u ticarethaneler, %3,4’ü resmi daireler, %1,9’u
genel aydınlatma ve %5,7’si diğer kullanıcı grupları tarafından tüketilmektedir *3+. Enerji üretiminde
kullanılan yenilenemeyen enerji kaynakları ile artan enerji gereksinimi karşılanamamaktadır.
Türkiye’nin mevcut enerji kaynaklarından hiçbiri tek başına ülkenin toplam enerji ihtiyacını
karşılayamamakta, bu nedenle enerji kaynaklarının uygun bir kombinasyonuyla üretimin ve
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Güneş kuşağı adı verilen bölgede bulunan Türkiye, güneş
enerjisi bakımından büyük bir potansiyele sahipken, 2400 saatlik yıllık güneşli hava ortalamasını
yeterli enerjiye dönüştürememekte, Almanya yıllık 1900 saatlik, İsveç 1800 saatlik güneşli hava
ortalaması ile enerjilerinin %12’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaktadır *4+. Aynı şekilde
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rüzgar hızı ve rüzgar gücü bakımından potansiyel sahibi olan bölgeler enerji üretiminde
değerlendirilememekte ve biyokütle, biyogaz gibi yenilenebilir enerji potansiyelleri de yeteri kadar
kullanılamamaktadır. Türkiye’de elektrik üretimi dağılımına bakıldığında doğalgazdan %46,8,
kömürden %25,4, hidrolik kaynaklı %24,3, jeotermal ve rüzgar kaynaklı %1,7, sıvı yakıttan %1,6,
biyogazdan %0.2 oranında elektrik üretimi yapıldığı görülmektedir *3+. Alternatif enerji kaynakları
bakımından zengin bir ülke olan Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını en uygun şekilde
kullanması ekonomik ve ekolojik yararlar sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji politikalarıyla; küresel
ısınmanın önlenmesi, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının önüne geçilmesi gerekmektedir.

.
Şekil 1. Türkiye’de Enerji Tüketimi
Enerji tüketiminde %37’lik paya sahip olan binalarda kullanılan enerjinin büyük kısmı ise ısıtma –
soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizdeki binalarda enerji kaybının Avrupa Birliği (AB) ve diğer
gelişmiş ülkelere göre üç kat fazla olduğu bilinmektedir. Bu nedenle binalardaki enerji kayıplarını
azaltmaya yönelik verimlilik uygulamaları ve binanın ihtiyacı olan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan
elde edilmesi son derece önemlidir *2+.

3. İstanbul’da Durum
Şehirler, yeryüzünde en çok enerji talep eden yoğun çevre sistemleridir. Sürdürülebilir şehirler
üzerine yapılan bir araştırmaya göre şehirler, küresel enerji talebinin %75’ini oluşturup sera gazları
emisyonlarının %80’ini üretmektedir. Berlin kenti kendi coğrafi alanının seksen iki katını, Londra ise
7,6 milyon nüfusu ile kendi coğrafi alanının yüz yirmi beş katını, yani 19,7 milyon hektar toprağı
tüketmektedir. Bu rakamlar sürdürülebilirliğe geçişin akıbetinin şehirlerin elinde olduğunu açıkça
göstermektedir *2+. Şehirlerde ihtiyaç duyulan enerjinin büyük bir kısmı binalarda kullanılmaktadır.
Enerji alanında çalışan özel bir şirket, Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) ile birlikte çalışarak, bir şehrin
mevcut çevreci performansı kadar, sürdürdüğü girişimler ve hedeflerle gelecekte de çevreye verdiği
hasarı azaltma yönündeki çabalarını ölçen “Avrupa Yeşil Şehir Endeksi” adında bir yöntem üretmiştir.
Avrupa Yeşil Şehir Endeksi çalışmasında; her şehir için, sekiz kategoriden oluşan ve bazıları niteliksel,
bazıları niceliksel otuz ayrı gösterge ele alınmıştır. Yöntem otuz Avrupa şehrine uygulanmıştır *2+. Bu
çalışma; şehirlerin sürdürülebilir olması için enerji, binalar ve ulaşım olmak üzere üç temel alana
odaklanmaktadır. Çizelge 1’de de görüldüğü gibi; İstanbul, Avrupa Şehir Endeksi’nde 100 üzerinden
45,20 puanla yirmi beşinci sırada yer almaktadır. İstanbul’daki karbondioksit (CO2) salınımı, enerji
tüketimi, bina, ulaşım, su, yeşil alanlar, denizler, atık yönetimi ve çevresel yönetişim aşağıdaki şekilde
değerlendirilebilir:
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Genel Sıralama
Şehir
Not
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CO2
Şehir

Enerji

Binalar

Ulaşım

Not Şehir

Not Şehir

Not Şehir

Not

Copenhagen

87,31 Oslo

9,58 Oslo

8,71 Berlin

9,44 Stockholm

8,81

Stockholm

86,65 Stockholm

8,99 Copenhagen

8,69 Stockholm

9,44 Amsterdam

8,44

Oslo

83,98 Zurich

8,48 Vienna

7,76 Oslo

9,22 Copenhagen

8,29

Vienna

83,34 Copenhagen

8,35 Stockholm

7,61 Copenhagen

9,17 Vienna

8,00

Amsterdam

83,03 Brussels

8,32 Amsterdam

7,08 Helsinki

9,11 Oslo

7,92

Zurich

82,31 Paris

7,81 Zurich

6,92 Amsterdam

9,01 Zurich

7,83

Helsinki

79,29 Rome

7,57 Rome

6,40 Paris

8,96 Brussels

7,49

Berlin

79,01 Vienna

7,53 Brussels

6,19 Vienna

8,62 Bratislava

7,16

Brussels

78,01 Madrid

7,51 Lisbon

5,77 Zurich

8,43 Helsinki

7,08

Paris

73,21 London

7,34 London

5,64 London

7,96 Budapest

6,64

London

71,56 Helsinki

7,30 Istanbul

5,55 Lisbon

7,34 Tallinn

6,64

Madrid

67,08 Amsterdam

7,10 Madrid

5,52 Brussels

7,14 Berlin

6,60

Vilnius

62,77 Berlin

6,75 Berlin

5,48 Vilnius

6,91 Ljubljana

6,17

Rome

62,58 Ljubljana

6,67 Warsaw

5,29 Sofia

6,25 Riga

6,16

Riga

59,57 Riga

5,55 Athens

4,94 Rome

6,16 Madrid

6,01

Warsaw

59,04 Istanbul

4,86 Paris

4,66 Warsaw

5,99 London

5,55

Budapest

57,55 Athens

4,85 Belgrade

4,65 Madrid

5,68 Athens

5,48

Lisbon

57,25 Budapest

4,85 Dublin

4,55 Riga

5,43 Rome

5,31

Ljubljana

56,39 Dublin

4,77 Helsinki

4,49 Ljubljana

5,20 Kiev

5,29

Bratislava

56,09 Warsaw

4,65 Zagreb

4,34 Budapest

5,01 Paris

5,29

Dublin

53,98 Bratislava

4,54 Bratislava

4,19 Bucharest

4,79 Vilnius

5,29

Athens

53,09 Lisbon

4,05 Riga

3,53 Athens

4,36 Zagreb

5,29

Tallinn

52,98 Vilnius

3,91 Bucharest

3,42 Bratislava

3,54 Istanbul

5,12

Prague

49,78 Bucharest

3,65 Prague

3,26 Dublin

3,39 Warsaw

5,11

Istanbul

45,20 Prague

3,44 Budapest

2,43 Zagreb

3,29 Lisbon

4,73

Zagreb

42,36 Tallinn

3,40 Vilnius

2,39 Prague

3,14 Prague

4,71

Belgrade

40,03 Zagreb

3,20 Ljubljana

2,23 Belgrade

2,89 Sofia

4,62

Bucharest

39,14 Belgrade

3,15 Sofia

2,16 Istanbul

1,51 Bucharest

4,55

Sofia

36,85 Sofia

2,95 Tallinn

1,70 Tallinn

1,06 Belgrade

3,98

Kiev

32,33 Kiev

2,49 Kiev

1,50 Kiev

0,00 Dublin

2,89

Çizelge 1. Avrupa Yeşil Şehir Endeksi, Sonuçlar *2+.

3.1. CO2 Salınımı
İstanbul çizelge 1’e göre CO2 salınımı kategorisinde on altıncı sırada olmakla birlikte, kişi başına CO2
salınımı alt kategorisinde ikinci sırada yer almaktadır. Ancak bu durum, kişi başına düşen otomobil
sayısının ve enerji kullanımının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Herhangi bir CO2 azaltma
hedefinin mevcut olmaması ve salınımların yerel sanayinin verimsiz çalışması nedeniyle CO2
sanılımının oldukça yüksek olması, İstanbul’un genel enerji ortalamasını aşağıya çekmektedir *2+.
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3.2. Enerji Tüketimi
İstanbul, Avrupa Yeşil Şehir Endeksi’nde on birinci sırada ve enerji tüketimi alt kategorisinde birinci
sırada yer almaktadır. 2008 yılı itibariyle Türkiye’nin elektriğinin %17’si yenilenebilir kaynaklardan
(bunun %99’u hidroelektrikten), %42’si doğalgazdan ve %29’u kömürden sağlanmaktadır. Kişi başına
enerji tüketiminin 36 gigajul olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktar araştırma dahilindeki otuz şehrin
ortalamasının yarısından azdır. Belediye sınırları içinde bulunan birkaç elektrik santrali yetersiz
kalmakta, ihtiyacın çoğunluğu ulusal şebekeden karşılanmaktadır *2+. Kemerburgaz Çöplüğü’nde
çöpten, Tuzla’da bulunan biyolojik atık su tesisinden çıkan çamurdan da biyogaz ve elektrik
üretilmektedir *5+.

3.3. Binalar
İstanbul’daki binaların çoğunluğu 1960’lardan kalma ve enerji verimliliğine önem verilmeden,
malzeme ve işçilik açısından standartlaşmanın olmadığı, yetkili idareler ve belediyeler tarafından
gerekli denetimlerin yapılmadığı bir ortamda inşa edilmiştir. Yazın 40 °C (santigrat derece)’leri bulan,
kışın günlerce 0 °C’de seyreden hava sıcaklığından dolayı ısıtma ve iklimlendirme birçok yapıda başlıca
giderlerdendir. Buna rağmen duvar ve çatı izolasyonu yeteri kadar kullanılmamakta, çift cam
kullanımı yaygın olsa da işçilik ve uygulama yönünden yanlış uygulamalar yapılmaktadır *2+.

3.4. Ulaşım
İstanbul’da, 1980’lerden bu yana özel otomobil sayısı katlanarak artmış ve yetkililer toplu taşımaya
gerekli özeni göstermemiştir. Bu nedenle İstanbul, çizelge 1’de de görüldüğü gibi ulaşım
kategorisinde yirmi üçüncü sırada yer almaktadır. Ağır olan trafik sorunu, ulusal düzeyde siyasi
istikrarsızlığın yaşandığı 1990’lı yıllarda ve ekonomik krizin yaşandığı 2001 yılında daha da kötüye
gitmiştir. CO2 salınımının başlıca kaynaklarından biri olan özel araç kullanımını teşvik edici politikalar
yerine toplu ulaşımı destekleyen politikaların benimsenmemesi de bu sorunları artırmaktadır *2+.

3.5. Su
İstanbul su kategorisinde çizelge 2’de görülen endekste yirmi üçüncü sırada olmasına rağmen, kişi
başına su tüketimi açısından iyi bir performans sergilemektedir. Şehir bu alt kategoride yedinci,
ortalama sıcaklıkların yüksek olduğu kentler arasında birinci durumdadır. İSKİ mevcut içme suyu
hacmini %40, içme suyu dağıtım şebekesinin kapasitesini %25 artırmış, 2007’den önceki on yılda
işleme sokulan lağım hacmi de dokuz kat artmış, bununla birlikte kent, sızıntılardan kaynaklanan
kayıpları azaltmada ve lağım arıtma sistemine bağlantı düzeyinde daha az başarılı olmuştur *2+. 2010
İSKİ verilerine göre İstanbul’da %28,53 olan kayıp kaçak su oranı, Amerika Birleşik Devletleri’nde %15,
Avrupa’da %13 civarındadır. Daha düşük seviyelere indirilmesi gereken İstanbul’daki bu oran
kullanıcılara daha fazla ücretlendirme olarak yansımaktadır. Yine 2010 İSKİ verilerine göre, kaçak
olarak kullanılan su ile akarsu ve göllerden temin edilen sular ve bu suların dışındaki atık suyunun
yaklaşık %19’u geri toplanılmadan kontrolsüz bir şekilde yer altı sularına ve denize verilmektedir.
Ayrıca arıtılacak suyun da %72’si sadece fiziksel arıtmadan geçirilip doğaya verilerek çevre
sistemlerine tehdit oluşturmaktadır *3+.

3.6. Atık & Arazi Kullanımı
İstanbul çizelge 2’ye göre atık ve arazi kullanımı kategorisinde yirmi beşinci sıradadır. Bu durum,
büyük ölçüde yeşil alanın az olmasından (kişi başına 6,4 m2) ve şehrin geri dönüşüm ve atık
yönetimindeki kötü performansından kaynaklanmaktadır. İstanbul’da yılda üretilen yaklaşık 5,5
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milyon tonluk evsel atık biri Avrupa biri Anadolu yakasında bulunan iki tesiste düzenli olarak
depolanıp ayrıştırılmaktadır. Ancak yönetmeliklerle belirlenen ambalaj atıkları, atık piller ve bitkisel
atık yağlar gibi farklı türdeki atıklar kaynağında gereken ölçüde ayrı toplanmamakta bunun yerine
gereken özen gösterilmeden sınıflandırılıp katı atık depolama sahalarına gömülmektedir. Böylece geri
kazanılması gereken atıklar değerlendirilemeyip hammadde açısından zarar edilmekte ve depolama
sahalarının ömürleri kısa sürede dolmaktadır *3+. Bu da kentin atık geri dönüşüm puanını
düşürmektedir. Şehrin atıklarının yaklaşık %3’ü geri dönüştürülmektedir *2+.
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Şehir
Amsterdam
Vienna
Berlin
Brussels
Copenhagen
Zurich
Madrid
London
Paris
Prague
Helsinki
Tallinn
Vilnius
Bratislava
Athens
Dublin
Stockholm
Budapest
Rome
Oslo
Riga
Kiev
Istanbul
Lisbon
Warsaw
Zagreb
Ljubljana
Bucharest
Belgrade
Sofia

Atık & Arazi Kullanımı
Hava Kalitesi
Not Şehir
Not Şehir
Not
9,21 Amsterdam
8,98 Vilnius
9,37
9,13 Zurich
8,82 Stockholm
9,35
9,12 Helsinki
8,69 Helsinki
8,84
9,05 Berlin
8,63 Dublin
8,62
8,88 Vienna
8,60 Copenhagen
8,43
8,88 Oslo
8,23 Tallinn
8,30
8,59 Copenhagen
8,05 Riga
8,28
8,58 Stockholm
7,99 Berlin
7,86
8,55 Vilnius
7,31 Zurich
7,70
8,39 Brussels
7,26 Vienna
7,59
7,92 London
7,16 Amsterdam
7,48
7,90 Paris
6,72 London
7,34
7,71 Dublin
6,38 Paris
7,14
7,65 Prague
6,30 Ljubljana
7,03
7,26 Budapest
6,27 Oslo
7,00
7,14 Tallinn
6,15 Brussels
6,95
7,14 Rome
5,96 Rome
6,56
6,97 Ljubljana
5,95 Madrid
6,52
6,88 Madrid
5,85 Warsaw
6,45
6,85 Riga
5,72 Prague
6,37
6,43 Bratislava
5,60 Bratislava
5,96
5,96 Lisbon
5,34 Budapest
5,85
5,59 Athens
5,33 Istanbul
5,56
5,42 Warsaw
5,17 Lisbon
4,93
4,90 Istanbul
4,86 Athens
4,82
4,43 Belgrade
4,30 Zagreb
4,74
4,19 Zagreb
4,04 Bucharest
4,54
4,07 Bucharest
3,62 Belgrade
4,48
3,90 Sofia
3,32 Sofia
4,45
1,83 Kiev
1,43 Kiev
3,97
Çizelge 2. Avrupa Yeşil Şehir Endeksi, Sonuçlar [2].
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Çevresel Yönetişim
Şehir
Not
Brussels
10,00
Copenhagen
10,00
Helsinki
10,00
Stockholm
10,00
Oslo
9,67
Warsaw
9,67
Paris
9,44
Vienna
9,44
Berlin
9,33
Amsterdam
9,11
Zurich
8,78
Lisbon
8,22
Budapest
8,00
Madrid
8,00
Ljubljana
7,67
London
7,67
Vilnius
7,33
Tallinn
7,22
Riga
6,56
Bratislava
6,22
Athens
5,44
Dublin
5,44
Kiev
5,22
Rome
5,22
Belgrade
4,67
Zagreb
4,56
Prague
4,22
Sofia
3,89
Istanbul
3,11
Bucharest
2,67

3.7. Hava Kalitesi
İstanbul hava kalitesi kategorisinde çizelge 2’ye göre yirmi üçüncü sırada yer almaktadır. Şehrin
yakınlarında büyük enerji santrallerinin olmaması, hava kalitesini olumlu yönde etkilemekte, taksi ve
küçük teslimat araçlarında dizel motor kullanımını azaltmak amacıyla on yıldır likit petrol gazı (LPG)
vergileri bilinçli olarak düşük seviyede tutulmaktadır *2+. Bununla birlikte hava kirliliğinin %40’ı
motorlu taşıtların egzozlarından yayılan karbon monoksit (CO), nitrojen oksit (NO), hidrokarbonlar ve
kurşun (Pb) emisyonlarından oluşmaktadır. Diğer yandan nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme için
yanlış yer seçimleri, sanayi tesislerinde uygun olmayan teknoloji ile yüksek kükürtlü yakıt kullanımı,
konutlarda ısınma için artan kömür kullanımı, hava kirliliği ve çevre sorunları konusunda bilgi eksikliği
ve bu konuda iyileştirme amaçlı çalışmaların yeterli seviyede olmayışı İstanbul’da hava kalitesini
olumsuz etkileyen etmenlerdendir [5].

3.8. Çevresel Yönetişim
İstanbul’da kamuoyunun çevre konusundaki tartışmalara katılımı sınırlıdır. Çizelge 2’ye göre çevresel
yönetişim kategorisinde yirmi dokuzuncu sırada yer alan İstanbul için bu durum, düzenlemelerin
sürekli olarak göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır. Kamuoyunun çevre konusundaki
tartışmalara katılımı teşvik edilmemekte ve çevre sorunları konusunda yeterli eğitim ve
bilinçlendirme çalışmaları yürütülmemektedir *2+.

3.9. Denizler
Marmara Denizi, İstanbul’un deniz suları içinde en çabuk kirlenenidir. 1980’li yıllardan sonra
Marmara kıyılarında artan plansız şehirleşmenin getirdiği evsel atıklar; özellikle İzmit ile İstanbul
arasında hızla çoğalan sanayi faaliyetlerinin ürettiği endüstriyel atıklar ve yoğunlaşan deniz trafiğinin
sonucunda artan deniz vasıtalarının sintine ve katı atıklarının denize boşaltılması, yetersiz kalan
kanalizasyon sistemleri ve atık arıtma tesisleri ile tarımda yüksek oranda nitrit ve fosfatlı gübre
kullanılması Marmara Denizi’nin kirlenmesine sebep olmaktadır. İstanbul Boğazı da boğaz trafiği ve
denizlerden taşınan sular ile kirlenmekte, barındırdığı balık türü sayısı azalmaktadır *3+.
İstanbul için kriterler
Nüfus
Kişi başına düşen GSYİH, satın alma gücü paritesi
Kişi başına düşen CO2 salınımı
Kişi başına düşen enerji tüketimi
Şehrin tükettiği yenilenebilir enerjinin yüzdesi (%)
İşe yürüyerek, bisikletle ya da toplu taşıma araçlarıyla giden vadandaşların yüzdesi (%)
Kişi başına yıllık su tüketimi
Geri dönüştürülen atıkların oranı (%)

Miktar
12,6 milyon kişi
14.615 Euro
yaklaşık 3,25 ton
36,15 gigajul
5,12
yaklaşık 54,02
68,63 m3
3,12

Çizelge 3. Rakamlarla İstanbul *2+.
Boğaziçi Üniversitesi’nin özel bir firma ile beraber yaptığı ‘’Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik
Araştıması’’ ile ortaya koyulan sürdürülebilirlik endeksine göre İstanbul’da ulaşılan nesnel sonuçlarla,
İstanbul’un iş dünyasının gözünden öznel sonuçlar birbirleriyle uyuşmamaktadır. Nesnel sonuçlara
göre araştırma kapsamındaki seksen bir il arasında İstanbul üst sıralarda performans sergilerken, iş
dünyasının hem mevcut durum değerlendirmesi hem de gelecek beklentisi düşüktür. İş dünyasına
göre; İstanbul’da İş olanakları en büyük avantaj, tarih dokusu, büyükşehir statüsü, çevre ve doğal
güzellikleri ile sosyo-kültürel faaliyetin yoğunluğu olumlu yanları; sırasıyla ulaşım, nüfus yoğunluğu ve
çevre sorunları İstanbul’un olumsuz yönleridir *6+.
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Şekil 2. Nesnel Değerlendirmede İstanbul *6+.

Şekil 3. Öznel Değerlendirmede İstanbul *6+.

Şekil 2 ve Şekil 3’te, nesnel değerlendirmede; İstanbul’un ekonomik performansı en yüksek değerde,
çevre performansı, sosyal performans ve yaşam kalitesi de diğer illerin ortalamasından yüksektir.
Öznel değerlendirmede ise çevre performansının ve gelecek beklentisinin iyi olmadığı görülmektedir.
Şehirlerin büyümesi ve yaşam yoğunluğunun artması birçok alanda yapılan faaliyetlerin daha verimli
olmasını sağlamaktadır. Fakat bu yoğunluk ek maliyetler de getirmektedir. Yoğun yaşamın
avantajlarından yararlanıp maliyetlerini en aza indirgemek ancak bilinçli ve önemli yatırımlarla
mümkün olmaktadır. Buna en iyi örnek; İstanbul’un gelişmiş bir metro ağına sahip olmayan
dünyadaki nadir mega kent örneklerinden birini teşkil etmesi ve bunun sonuçlarının kente olumsuz
biçimde yansımasıdır. Yatırımlar sadece toplu ulaşımda değil, çevre ve sosyal alanlarda da artan
yoğunluğu telafi etmede de yetersiz kalmaktadır. Bunun neticesinde ortalama bir İstanbul’lu sosyal ve
kültürel olarak da bu önemli dünya kentinin sunabileceği olanaklardan yeterince
yararlanamamaktadır *6+. Kara ve deniz ticaretinin kesişim noktası, Türkiye’nin ve aynı zamanda
nüfus açısından Avrupa’nın en büyük şehri olan İstanbul, çevre sorunları açısından sürdürülebilir
çözümlerde yeterlilik gösterememektedir. Avrupa Yeşil Şehir Endeksi çalışmasında da görüldüğü gibi;
İstanbul enerji tüketiminin yüksek olduğu şehirler arasında iken, çevresel yönetişimde en alt sıralarda
yer almaktadır.

4. Yaşanabilir Çevre Sistemleri İçin Öneriler
Büyük şehirler; hava kirliliğinden atık yönetimine, yeşil alanların azalmasından su kirliliğine ve canlı
yaşamın yok olmasına kadar çok sayıda çevre sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Yeryüzünün %2’sini
kaplayan kentsel alanlar dünya nüfusunun %75’ini barındırmakta ve daha da artan nüfusuyla
genişlemektedir. Daha fazla yapılaşma anlamına gelen bu durum, yeşil alanları yok etmekte, daha
fazla enerji tüketimi sonucu hava kirliliği ve zehirli atıklar oluşturmaktadır. Bu atıkların yaklaşık %70’i
arıtılmadan biyosfere karışmakta, binaların, ulaşım araçlarının ve endüstriyel faaliyetlerin neden
olduğu CO2 salınımı artmaktadır. Büyük şehirlerdeki kentleşme ve nüfus artışının doğurduğu çevresel
sonuçlardan başka dünyada artan enerji talebi ve bunun karşısında tükenmekte olan kaynaklar ile
talep edilen enerjinin üretimi sonucu oluşan çevre kirliliği; yararları şüphe götürmeyen ancak çeşitli
zararlara da sebep olan mevcut teknoloji; dünyada bozulan çevresel denge, kentlerdeki yoğun yaşam
ve bunun sonucunda oluşan hava ve ışıktan yoksun kalitesiz ortamların yol açtığı sağlık sorunları;
daha iyi çalışma ortamı ve düzeni, daha iyi yaşam kalitesi ve daha güçlü ekonomi hedefi sürdürülebilir
kalkınma stratejileri geliştirmeyi gerektiren nedenlerdendir *7+.
Sürdürülebilir kalkınma; dünyadaki tüm canlıların çıkarlarına ve ortak yaşamına saygı göstermek, canlı
çeşitliliğini korumak, insanların her alanda yaşam kalitesini artırmak, yenilenemeyen kaynak
tüketimini azaltmak, doğal çevrenin taşıma kapasitesini aşmamak, toplumların mevcut yanlış davranış
ve alışkanlıklarını değiştirmek, koruma bilinci yaratmak, kalkınma hedeflerinin koruma ve çevre
duyarlılığıyla gerçekleşmesi için ulusal ve küresel programlar, platformlar oluşturmak amacında
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olmalı. Ekonomik, toplumsal ve çevresel olmak üzere üç boyutta ele alınabilir. Sürdürülebilir
ekonomik kalkınma dahilinde yeni pazar alanları ve katma değer oluşturulmalı, enerji ve kaynak etkin
üretim sağlanmalı; sürdürülebilir toplumsal kalkınma dahilinde yaşam kalitesi yükseltilmeli,
toplumdaki tüm özürlü gruplar topluma kazandırılmalı, çalışanların sağlık ve güvenliği korunmalı;
sürdürülebilir çevresel kalkınma dahilinde ise geri dönüşümlü üretim, daha az atık oluşumu, atıkların
tekrar kullanımı ve arıtımı, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji korunumu ve depolanması ve sağlığa
zararlı madde kullanılmadan üretim sağlanmalıdır *7+.
Sürdürülebilir kentsel gelişme için; bir kenti oluşturan ve kentin işleyişini düzenleyen, yapılar, yeşil
alanlar, ulaşım ağları, ısıtma ve havalandırma sistemleri, elektrik ve aydınlatma sistemleri, su ve enerji
kaynakları, sağlık ve ekonomi vb. kent bileşenleri sürdürülebilir ilkelerle yapılandırılmalı ve hepsi bir
bütün olarak ele alınmalıdır. İstanbul’daki bu kent bileşenleri için aşağıdaki öneriler yapılabilir:

4.1. Yeşil Alanlar
Çevre sistemlerinde yeşil alanlar artırılmalı, hava kirliliğini azaltıcı önlemler uygulamaya geçirilmelidir.
Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısı artırılmalı, endüstriden kaynaklanan emisyonlar kontrol
altına alınıp denetlenmelidir. İlgili yönetmeliklere uygun olarak temiz hava planı ve emisyon envanteri
ve çevre durum raporu yıllık olarak hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılmalıdır *3+. Şehrin içinde
bulunduğu doğal çevre şartları korunmalı, şehrin doğal çevreye olumsuz etkileri ortadan
kaldırılmalıdır. Bu ilk olarak çevredeki yapılaşma, bitki örtüsü, iklimsel ve jeolojik verilere göre uygun
arsa seçimi, seçilen arsada topografya ve yer altı sularına uyumlu tasarım, yapı çevresinde ve
kabuğunda doğal çevreye uyumlu peyzaj tasarımı ve çevrede bulunan her türlü canlı varlığının
korunması ile mümkündür. Böylece canlılar arasındaki karşılıklı ilişkiye zarar verilmeden doğanın
oluşturduğu ekolojik denge devam edecektir.

4.2. Yapılar
Tasarım aşamasından başlayarak gelecekte işlev değişikliklerine cevap verebilecek esnek, dayanıklı ve
uzun ömürlü yapılar amaçlanmalıdır. Yapının işlev ve programına uygun hacim organizasyonu
yapılmalı, yapı, uygun arazi ve eğimde, uygun bir yönlendirmeye sahip olmalıdır. İnşaat aşamasında
kolaylık getirecek ve malzeme israfını önleyecek, seçilen malzemeye uygun modüler şekilde bir
tasarım yapılmalıdır. Böylece yapının gelecekteki ihtiyaç ve çevresel etkileri tasarım aşamasında
kontrol altına alınmış olacaktır. Devlet, pasif ev veya çevre duyarlı yapı kavramını tasarım prensibi
olarak benimseyen projelere, vergi indirimi, ilave kat gibi avantajlar sağlayarak özel sektörün konuya
ilgisini çekmelidir. Şehrin değişen ihtiyaçları içinde işlevini yitiren yapıların kullanılabilir olanları yeni
işlevlerle tekrar değerlendirilmeli, ömrünü doldurmuş binaların ise uygun yapı malzemeleri geri
dönüştürülerek kullanılmalıdır. Çağdaş otel işletmeciliğinde otellerin doğaya ve çevreye uyumluluk
düzeyini gösteren ‘mavi bayrak’ uygulaması; her tür yapıda, yapının tüm yaşam döngüsü boyunca
gösterdiği çevresel performansı ve kendini oluşturan tüm bileşenlerin çevresel özellikleri
değerlendirilerek uygulanmalı ve seyreden ömrü boyunca çevreye uyumluluğu denetlenmelidir.

4.3. Isıtma - Soğutma & Havalandırma Sistemleri
Binalarda ısı yalıtımının sağlanması ile ilgili yönetmelikler uygulanmalı, yapılarda her tür kullanım için
gereken ısısal konfor sağlanmalı, bunun için öncelikle ısısal performansı yüksek bir yapı kabuğu
tasarlanmalıdır. Kullanılacak ısıtma sistemi ve kullanma suyunun ısıtılması için ilk olarak jeotermal
enerji ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları değerlendirilmelidir. Konutlarında bireysel
olarak ısınma sağlayan halk bu konuda bilinçlendirilmeli, ısınmada düşük seviyede kükürt içeren
yakıtlar ve partikül madde emisyonu az olan kaliteli kömürler kullanılmalıdır *3+. Yapılarda hava giriş –
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çıkış kanalları, açılabilen pencereler ve çeşitli açık mekanlarla doğal havalandırma sağlanmaya
çalışılmalıdır. Böylece sıcak havalarda soğutma için gerekli enerji en aza indirilmiş olacaktır.

4.4. Elektrik ve Aydınlatma Sistemleri
Yapının her program bileşenine uygun görsel konforu sağlamak için öncelikle doğal aydınlatma
yöntemleri değerlendirilmeli, aydınlatmada gün ışığından yararlanılmalıdır. Bunun için cephelerde
açısal seçici, yansıtıcı, elektrokromik, fotokromik, renkli camlar, güneş kontrol elemanları ve benzeri
malzemelerle uygun bir tasarım gerçekleştirilmelidir. Yapay aydınlatmada ve diğer elektrik enerjisi
gerektiren uygulamalarda verimliliği yüksek, az enerji harcayan ürünler kullanılmalıdır.

4.5. Ulaşım Ağları
Ulaşım yoğunluğunu azaltmak adına konut, ofis, alışveriş, eğlence ve diğer amaçlarla kullanılacak
alanlar birlikte planlanmalıdır. Böylece kentte yaşayanların farklı ihtiyaçlarını gidermek için kat etmesi
gereken yol, bunun için harcanacak enerji ve sonucunda çevreye yapılacak olumsuz etki azaltılmış
olacak, ayrıca bu şekilde şehirdeki her alanda günün her saati yaşam sağlanarak güvenlik sorunu
önlenecektir. Kent içi ulaşımda da özel araçları teşvik edici politikalar yerine toplu taşıma, yaya ve
bisiklet sürücülerini destekleyen ve farklı ulaşım seçenekleri yaratan bir politika izlenmelidir. Böylece
trafikten kaynaklanan CO2 salınımı büyük ölçüde azalacaktır. İstanbul içinde mevcut raylı sistem
geliştirilmeli, raylı sistemlerle aynı hatlarda çalışan otobüsler azaltılmalıdır. Kentte yoğunluğu
değiştirecek imar kararları, mutlaka ulaşım alt yapısı göz önünde bulundurularak verilmeli; ulaşım alt
yapısı tamamlanmayan yerler yerleşime açılmamalıdır *8+.

4.6. Su ve Enerji Kaynakları
İstanbul’da kullanılan enerjinin üretiminde doğal çevreye atık bırakmayan rüzgar enerjisi, jeotermal
enerji, güneş enerjisi ve biyokütle enerjisi gibi alternatif enerji kaynakları öncelikli olmalıdır. Enerjinin
etkin kullanılarak israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması, enerji kaynakları ve çevrenin
korunması için yürürlükte olan enerji verimliliği kanununun uygulanması sağlanmalıdır. Aynı şekilde
su da etkin kullanılmalı, bunun için yağmur suyu bina yüzeyinden toplanarak, günlük kullanımla
tüketilen su, atık su ve kirli su olmak üzere iki ayrı şekilde toplanıp gerekli arıtım sağlandıktan sonra
tekrar kullanılmalıdır. Belediyelerce kaçak su kullanımları ve sızıntılar giderilmeli, denizlerin ve
havzaların kirlenmesini önlemek için tüm atık su doğaya arıtılarak verilmelidir. Yeni atık su arıtım
tesisleri kurulmalı, alt yapı ve çevresel etkileri noktasında fizibilitesi yapılmamış işletmelere ruhsat
verilmemeli, işletmelerin düzenli olarak denetimi yapılmalıdır *3+. Ayrıca tuvaletlerde vakumlu,
biyokompoze tuvalet, vakumlu rezervuar, düşük debili, fotoselli musluklar ve benzeri ekipman
kullanımı %30’a varan su tasarrufu sağlayacaktır.

4.7. İnsan Sağlığı ve Ekonomi
Yapının, tasarım ve onarım gibi yaşam evrelerinde sağlık açısından zararlı olmayan ve zehirli gaz
yaymayan malzemeler kullanılmalı ayrıca yapının çevresindeki dış mekanla görsel ilişki içinde
tutulması gibi yapı kullanıcılarının psikolojik sağlığını artıracak faktörler göz önünde bulundurularak
tasarım yapılmalıdır. Yapının farklı yaşlarda ve farklı fiziksel koşullardaki kullanıcılara uygun olması da
yararlı olacaktır. Mal ve hizmetlerin üretim sürecinde çevresel yararları gözeten ISO 14000 standartlar
serisinin yaygınlaştırılması, gerekli belgelerin alınması için gereken masraflarda devlet desteği
sağlanmalıdır. Bir yapının ve yapım sürecinin ekonomik sürdürülebilirliği için ise uygun olan her türlü
yapı malzeme ve bileşenleri, enerji ve su kaynakları yeniden kullanılmalı veya geri dönüştürülmeli,
yapılarda geri dönüştürülmüş yapı malzemeleri kullanılmalıdır. İşlevsel ömrünü tamamlamış yapılar
farklı işlevlerle tekrar yaşatılmalı ya da en azından geride kalan kullanılabilir yapı malzemeleri tekrar
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değerlendirilmelidir. Şehirlerdeki kentsel yayılmayı önlemek için mevcut arsa ve altyapılar yeniden
kullanılmalıdır *7+.

5. Sonuç
Mimarlık ve inşaat sektörü; istenilen tasarıma ulaşmak için çevre sistemleriyle etkileşim içinde olarak,
ortaya koyulan çözümlerin sürdürülebilirliği, yenilenebilirliği, geri dönüştürülebilirliğinin sağlanmasını
amaçlamalıdır. Bu bağlamda uluslararası nitelikte çevre ile ilgili yayınlanmış standartların takip
edilerek ülkemizde de uygulanması, yaşanabilir çevre sistemleri için gerekli ölçütlerin belirlenmesi,
doğal, yapılı ve sosyal çevreye bu ölçütlerin entegre edilmesi ve bu entegrasyonun devamlılığını
sağlayacak denetim mekanizmalarının kurulması gerekmektedir. İstanbul’daki çevre sistemlerinde yer
alan insan ve insan konforunun (ısısal, görsel, işitsel); fiziksel planlamada klimatoloji (kentsel-mikro,
bölgesel-makro), pasif-aktif iklimlendirme, doğal-yapay aydınlatma, akustik gibi konular açısından
değerlendirilmesi, çevre sorunlarının çözümünde önem taşımaktadır. Verimli, temiz ve maksimum
kapasiteli enerji üretimini sağlayacak teknolojiler kullanılması, özellikle binalarda kullanılan ısıtma,
soğutma ve aydınlatma sistemlerinin enerji tasarrufunu sağlayacak şekilde yapılması, bina
cephelerinin de buna uygun olarak tasarlanması sürdürülebilir enerji için en temel adımlardandır.
Binalar bu sürdürülebilir ilkeler kapsamında denetlenerek ‘mavi bayrak’ uygulamasına tabii
tutulabilir. Böyle bir uygulamaya ilk olarak; şehirlerde en çok enerji tüketen stadyum, tiyatro, sinema,
toplu konutlar, kütüphane ve müzeler, iş ve alışveriş merkezleri, basın – yayın binaları ve kamu
kurumlarına ait büyük yapıların dahil edilmesi yerinde olacaktır. Mimari planlamada, kentsel
dönüşümde, malzeme üretiminde, uygulama süreçlerinde enerji verimliliğinin maksimum düzeyde
korunarak yapılı çevrenin oluşturulması, doğal çevrenin ve buna bağlı olan sosyal çevrenin minimum
düzeyde zarar görmesini sağlayacaktır. Yapılı çevreyi oluşturmada büyük pay sahibi olan mimarların,
kent plancılarının ve mühendislerin; sürdürülebilirliği gözeterek yaşam çevrelerini ve dengeli
planlama yaklaşımlarını oluşturmaları, daha sağlıklı, yaşanabilen ve gelecek kuşakların da
gereksinimlerini karşılayabilecek çevre sistemlerine olanak tanıyacaktır.
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Çevresel Etki Açısından Değerlendirilmesi

Yapım

Sistemlerinin

Semih Göksel Yıldırım, İstanbul Arel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Sürdürülebilir mimarlığın sağlanabilmesi için yapılı çevreyi oluşturmada çevreye duyarlı yapı
malzemelerinin kullanılması esastır. Küresel ısınmaya bağlı olarak gündeme gelen sürdürülebilirlik
kavramı ile taşıyıcı sistem malzemelerinin geri dönüşümüne verilen önem de artmıştır. Bu çalışma ile
yapılı çevreyi oluşturan binalarda kullanılan malzemeler içerisinde önemli bir yer tutan taşıyıcı
sistemler çevresel etki açısından değerlendirilmektedir.
Taşıyıcı sistem seçimi sadece kullanılan taşıyıcı sistem malzemesi tercihi değil, yapının ilk
tasarımından, inşa edilip, sökülmesine kadarki tüm ömrünü kapsayan sürecin seçimidir. Konut
alanında kullanılabilecek, alternatif yapım sistemlerin seçiminde, tasarlayıcılar ve üreticiler açısından
tasarım, üretim, montaj, bina maliyeti ve kullanım aşamalarını kapsayan farklı kriterler mevcuttur. Bu
kriterler içerisinde hızlı yapım ve standart kalite hedefi ile ortaya çıkan yapımda endüstrileşme, artan
nüfusa paralel olarak öne çıkmaktadır. Tasarım, üretim ve montaj evreleri olarak ayrışan
endüstrileşmiş planlama aşamasında, taşıyıcı sistem seçiminde kullanılabilecek kriterler ile binaların
çevresel performansının değerlendirilmesinde kullanılabilecek kriterlerin bir kısmı örtüşmektedir. Bu
bakımdan endüstrileşmiş planlama yaklaşımı ile binaların çevresel performansı arakesitinde
değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye’ de yaşanan deprem tecrübeleri ışığında yapısal ağırlık olarak daha hafif bina yapma
düşüncesi kamuoyunda ve inşaat sektöründe geniş yer bulmuştur. Deprem yüklerine daha az maruz
kalma gerekçesi ile gündeme gelen hafif yapım sistemleri aynı zamanda daha az malzeme kullanımını
da getirmektedir. İnşaat sektörü içerisinde alternatif taşıyıcı sistemler az katlı konut alanında daha
fazla yer ve uygulama alanı bulmuştur. Az katlı konut alanında yaygın kullanılan bina taşıyıcı sistemleri
olması bakımından, betonarme prefabrike iskelet sistem, hafif ahşap çerçeve ve hafif çelik çerçeve
sistemler bileşen, üretim ve montaj özellikleri bakımından karşılaştırılarak “yaşam döngüsü
değerlendirme„ si yapılmaktadır. Taşıyıcı sistem seçimi için hem çevresel etki, hem de endüstrileşme
gözetilerek oluşturulmuş ortak kriterler belirlenerek, Türkiye’ de kullanılabilecek az katlı konut yapım
sistemleri karşılaştırılmaktadır.

1. Endüstrileşmiş Bina ve Az Katlı Konut Yapım Sistemleri
Bina alanındaki endüstrileşme temelde “kapalı endüstrileşme süreci” ve “açık endüstrileşme” süreci
olarak ele alınmaktadır. Kapalı endüstrileşme sürecinde sınırlı sayıda tasarlayıcı, farklı tasarım
problemlerinin çözümünde teknoloji sahibi firma veya örgütler içinde onlara bağımlı olarak görev
yapmaktadır. Açık endüstrileşme sürecinde ise, tasarlayıcılarla teknoloji sahibi firmalar arasındaki
bağımlılık, “ortak kurallar” sayesinde ortadan kalktığından, endüstrileşmiş binaların tasarımı tüm
tasarlayıcılara açılmış olmaktadır. Merkezi Hollanda’ da olan CIB, endüstrileşme yaklaşımlarını
aşağıdaki gibi kategorize etmektedir [1] ;
a. Ürünün Endüstrileşmesi (Bina teknolojisi ile ilgili)
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Ürünün endüstrileşmesine ise iki örnek olarak;

Şantiyenin (On-site) endüstrileşmesini

Üretimin (Off-site) endüstrileşmesini göstermektedir.
b. Sürecin Endüstrileşmesi (Tasarım – üretim - montaj koordinasyonu ve sözleşmesel ilişkiler ile
ilgili) olarak tanımlanmaktadır.
Taşıyıcı sistem seçimi aşamasında endüstrileşmiş yapım sistemleri; yapım sistemlerine, taşıyıcı sistem
bileşen özelliklerine, üretim özelliklerine, montaj özelliklerine, bina maliyetine ve yapı kullanım
alanına yönelik olarak karşılaştırılmaktadırlar. Konut yapımında konvansiyonel betonarme yapım
sistemlerine alternatifler olarak prefabrike yapım sistemi türleri içerisinde yer alan prefabrike
betonarme, hafif çelik ve ahşap taşıyıcılı yapım sistemleri gündeme gelmiştir. Bu taşıyıcı sistemlerin
prefabrike yapıma uygun olan alt kategorileri seçilip, seçilen bu alt kategorileri esas alınarak
prefabrike betonarme iskelet sistem, hafif ahşap çerçeve sistem ve hafif çelik çerçeve sistemler
arasında karşılaştırma yapılmaktadır.

2. Betonarme Prefabrike İskelet Sistem
Betonarme esaslı prefabrike sistemler düşey yüklerin zemine aktarılış şekline ve elemanların boyutsal
ve biçimsel özelliklerine göre; panel, iskelet ve hücre sistemler olarak ayrılmaktadır. Prefabrike iskelet
sistemler diğer sistemlere kıyasla daha büyük açıklıklara, daha esnek tasarımlara olanak
sağlamaktadır. Bileşenlerin üretim, taşıma ve kaldırılması kolaylığı, elemanların ve bağlantı
detaylarının tipleştirilebilmesi, dolayısıyla kitlesel üretimin sağlanması veya modüler elemanlı bir
“mekano” ya dönüştürülmesi mümkündür *2+. Esnek kapalı (mekano) sistemlerin tasarımına elverişli
ve az katlı konut alanında kullanımının mümkün olması nedenleri ile bu çalışmada betonarme
prefabrike iskelet sistem ele alınmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Betonarme prefabrike iskelet sistem [2].
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3. Hafif Ahşap Çerçeve Sistem
Dünyada kullanılan ahşap yapı sistemleri kütük sistem, çerçeve (dikme-kiriş) sistem ve panel sistem
olmak üzere olmak üzere üç grupta toplanabilir. Ayrıca büyük açıklıkların örtülmesinde tabakalı ahşap
elemanlarla oluşturulan sistemler de bulunmaktadır [3] [4]. Yaygın kullanımı ve prefabrikasyon
kurallarına uygunluğu nedenleri ile bu çalışmada kaburga çerçeve (dikme-kiriş) sistemler hafif ahşap
çerçeve sistemler adı altında ele alınmaktadır (Şekil 2). Bu sistemlerde, taşıyıcı sistem bileşenlerinin
şantiyede birleştirilmesi ile duvar ve döşeme elemanları oluşturulmaktadır. Ahşap çerçeve sistemler
duvar döşeme birleşim şekline göre platform çerçeve ve balon çerçeve sistemler olarak ayrılmaktadır.
Bu teknik, hafif çelik çerçeve sistemde de aynı şekilde uygulanmaktadır. Platform çerçeve
sistemlerde duvar ve döşeme iskeletleri fabrikada prefabrike olarak her kat için ayrı bir platform
olarak inşa edildiği için bu ismi almıştır (Şekil 3). Dikmeler bir kat yüksekliğindedir ve duvar panelleri
kolaylıkla standardize edilebilir. En yaygın metodlardan biridir [4] [5] [6] [7].

Şekil 2. Hafif ahşap çerçeve sistem *8+.

Şekil 3. Ahşap platform çerçeve detayı [7].
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4. Hafif Çelik Çerçeve Sistem
Amerika’da yaygın olarak kullanılan ahşap evlerin yerini 1980’lerde hafif çelik evler almaya
başlamıştır. Ahşap fiyatlarının artan taleple doğru orantılı olarak yükselmesi, taşınma kolaylığı
açısından ve %100 oranda geri dönüşümü mümkün olan hafif çelik malzemenin üstünlüğü piyasanın
hafif çelik sistemli evlere yönelmesini sağlamıştır. Bugün Amerika’da tek ve çift katlı konutların %20 si
hafif çelik çerçeve sistem ile üretilmektedir. Amerika’nın dışında Avusturalya ve Kanada’da hafif çelik
yapı sektörü gelişmektedir. Avrupa’da ise yapı stoğunun birçok merkezde tamamlanmış olması ve
konut ihtiyacının yukarıda belirtilen ülkelere göre az olması hafif çelik endüstrileşmesinin tam anlamı
ile sağlanamamasına neden olmaktadır. Sektör, Amerika’da en gelişmiş durumdadır [13] [14].

Şekil 4. Hafif çelik taşıyıcı sistem *Fotoğraf: Semih Yıldırım, Zeytinsuyu Tepesi Evleri, İstanbul+.
Hafif çelik elemanların sınırlı açıklık geçebilme yetenekleri göz önüne alındığında konut gibi büyük
açıklık gerektirmeyen yapılar için uygun olduğu görülür. Üretim, nakliye, montaj kolaylıkları, yapım
süresinin kısa oluşu küçük yapılar için tercih edilmesinde önemli rol oynar. Yapı ölü yükünün, diğer
yapım sistemlerine göre daha az olması, deprem yükleri karşısında sistemi avantajlı kılar [9]. Hafif
çelik iskeletin taşıyıcı eleman düzeni, bağlantı noktaları ve diğer pek çok teknik prensip olarak ahşap
iskelet yapıya benzer. Burada önemli fark; taşıyıcı malzemenin izolasyon değeri yüksek dolu kesitli
ahşap yerine iletken içi boş kesitli çelik ile yer değiştirmiş olmasıdır *10+. Hafif ahşap çerçeve sistemde
görüldüğü gibi, hafif çelik çerçeve sistemlerde, bir mekan oluşturan duvar veya döşeme çok sayıda
küçük taşıyıcı profillerden oluşturulur (Şekil 4). Bina taşıyıcı bileşenleri U, C, Z ve Σ kesitli soğuk bükme
profillerden oluşmaktadır. Üç dört kata kadar bu teknik kullanılabilir. Galvanize levhadan bükme
profillerden bu şekilde yapının oluşturulmasına “dikme konstrüksiyon” (stick construction) denir.
“Dikme Konstrüksiyon” duvar ve döşeme taşıyıcısının birbiri ile bağlantı ve yük aktarımı özellikleri
açısından hafif ahşap çerçeve sistemde olduğu gibi balon sistem ve platform sistem olarak ikiye
ayrılmaktadır [11] [12].
Platform sistemde duvar elemanları döşemenin üzerindedir. Basınç kuvveti döşeme üzerinden düşey
taşıyıcı elemanlara aktarılır. Az katlı konutlarda genellikle bu tip kullanılmaktadır (Şekil 5) [12].
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Platform sistem
1. Taşıyıcı dikme
2. Alt başlık
3. Alın kirişi
4. Üst Başlık
5. Gövde Berkitmesi
6. Döşeme kirişi
7. Alt kuşak

Şekil 5. Hafif çelik platform çerçeve detayı [10]

5. Çevresel Performansa Yönelik Taşıyıcı Sistemlerin Değerlendirilmesi
Çevreye duyarlı yapı malzemeleri, yaşamları boyunca; hammaddenin elde edilmesi, işlenmesi,
kullanımı, bakım-onarımı, atık oluşumu ve yeniden elde edilişi evrelerinde en az düzeyde enerji
harcayan, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen malzemelerdir. Evre olarak tanımlanan her
dönemin çevre üzerindeki etkileri farklıdır. Sürdürülebilir bir ekonomik gelişme içinde yapı sektörü ve
yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi amacıyla “yaşam döngüsü değerlendirme” (Life
Cycle Assesment) yöntemi ile yapı malzemelerinin performansı denetlenmeye çalışılmaktadır. Bu
yöntemde, yapı malzemelerinin yaşam süreçleri, hammaddenin çıkarılması, üretim, yapım, kullanım,
yıkım ve yıkım sonrası olmak üzere altı evreye ayrılarak ele alınmakta ve yapı malzemelerinin bu
evrelerdeki sürdürülebilirlik ölçütleri ayrı ayrı belirlenmektedir. [7]
Değerlendirmede üretim, yapım, kullanım ve yıkım evreleri ele alınmaktadır (Tablo 1). Üretim
evresinde; bileşen hammade üretiminde enerji kullanımı, üretimde işlem sayısı ve süresi, depolama,
yapım evresinde; bileşen tedariği, nakliye, kulanılan malzeme ağırlığı, montaja yardımcı araçlar,
işçilik, kullanım evresinde; kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişiklik, bakım onarım, yıkım evresinde;
bileşen geri dönüşümü, yeniden kullanımı gibi alt başlıklara yer verilmektedir. Bu alt başlıkların
bazıları binaların çevresel performanslarının değerlendirilmesinde ve derecelendirilmesinde de
kullanılmaktadır.
Çalışmada betonarme prefabrike iskelet sistem, hafif ahşap çerçeve sistem ve hafif çelik çerçeve
sistemler yapım sistemlerine ve çevresel performanslarına yönelik karşılaştırılmaktadır. Bunun için
Türkiye’ deki konut tercihlerine uygun örnek bir konut projesi hazırlanmış ve taşıyıcı sistem farkından
dolayı mimari planlamanın değişmeyeceği öngörülerek, üç ayrı sistemin de uygulanabileceği bir plan
tipi seçilmiştir. Tanımlanmış bu plan üzerine üç sistem ayrı ayrı uygulanmış, yapısal ağırlık vb. gibi
tasarım verileri ortaya konmuştur. Tablo 1’ in hazırlanmasında bu verilerden yararlanılmıştır.
Karşılaştırmadaki amaç, bir sistemin diğer sisteme üstünlüğünü ortaya koymak değil, tanımlanmış
kriterlere göre veriler ortaya konarak değerlendirme yapabilmektir. Keza, taşıyıcı sistem seçimi
aşamasında her kriter farklı önem derecesine sahiptir. Tasarlayıcılara, üreticilere ve proje özeline
göre öncelikler değişmektedir. Dolayısıyla önem derecesine göre taşıyıcı sistem seçimi yapılabilir.
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Tablo 1. Yapım sistemlerinin yaşam döngüsü değerlendirmesi
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6. Sonuçlar
Çalışmada; az katlı konut alanında, taşıyıcı sistem seçimi aşamasında öne çıkan kriterler tespit
edilmekte ve farklı endüstrileşmiş yapım sistemleri için karşılaştırılmaktadır. Bu kriterler gerek taşıyıcı
sistem seçiminde ve gerekse binaların çevresel performanslarının değerlendirilmesinde
kullanılmaktadır. Endüstrileşmiş planlama yaklaşımı, çevresel etki ve sürdürülebilir malzeme kullanımı
perspektifinde değerlendirilmektedir.
Kaba yapı düzeyinde karşılaştırıldığında hafif ahşap çerçeve sistem yaklaşık 1.5 kat, betonarme
prefabrike iskelet sistem yaklaşık 12.5 kat hafif çelik çerçeve sistemden daha ağırdır. Hafif ahşap ve
hafif çelik çerçeve sistemlerde temele gelen üst yapı yükü azaldığı için temelde kullanılan yapısal
kesitler de küçülmekte ve tasarruf sağlanmaktadır. Hafif çelik çerçeve sistemde, galvanize kesit
kalınlığı mm cinsinden artırılarak (1.0, 1.5, 2.0, 2.5 mm) taşıma kapasitesi artırılabilir. İçi boş küçük
kesitli galavanize profilin ağırlığına göre taşıma kapasitesi benzer taşıyıcı sistem özelliğine sahip ahşap
bileşene göre daha yüksektir.
Hafif yapım sistemi, sistem bileşenlerini taşıma kolaylığı getirmekte ve nakliye maliyetleri de buna
bağlı olarak düşük olmaktadır. Kaynak sıkıntısı çekilmeyen galvanize levha tek işlemle profil haline
getirilmekte ve küçük depolama alanından hafif tonajlı araçlarla taşıma mümkün olmaktadır. Hafif
çelik çerçeve sistem mobil vince ihtiyaç duyulmadan tüm iklim şartlarında hızlı bir yapım tekniğidir ve
taşıyıcı bileşenlerde bulonlu birleşim alternatifi ve tesisat geçiş kolaylığı ile ahşap çerçeve sisteme
göre daha iyi bağlantı tipine sahiptir.
Hafif ahşap ve hafif çelik çerçeve sistemlerde açıklıkların artması durumunda dikme ve döşeme
kirişleri aralıkları azaltılmakta, hafif ahşap çerçeve sistemde dikmeler duvar içleri yönüne
genişletilmekte, hafif çelik çerçeve sistemde galvanize profilin kalınlığı mm cinsinden artırılmakta,
dolayısıyla net alanlar etkilenmemektedir. Sonuç olarak, mekan açıklıklıları arttıkça net/brüt alan
oranı hafif ahşap ve hafif çelik çerçeve sistem lehine doğru kaymaktadır.
Betonarme veya çelik çerçeve sistemin yapımında hafif ahşap çerçeve sistemden %16-17 daha fazla
enerji harcanmaktadır. Buna bağlı olarak küresel ısınma potansiyeli % 26-31 daha fazladır *15+. Ancak,
hafif çelik tamamlanmış yapım sisteminin sökülebilmesi ve galvanize çeliğin % 100 geri dönüşümlü bir
malzeme olması betonarme ve ahşap’ a göre üstünlük sağlamaktadır.
Her türden bina alanında uygulanabilecek hafif çelik çerçeve sistem, LEED sertifikalandırma
kategorileri arasından “materyaller ve kaynak” başlığından, %100 geri dönüşebilen bir malzeme
olması ve inşaat atığı oranının çok düşük olması özelliklerinden dolayı, tasarım ve üretim öncesinde
belirli puanları baştan almaktadır. Bu da, sertifikalandırmada önemli avantaj sağlamaktadır. Aynı
şekilde ahşap iskelet sistemde üretimde düşük enerji harcanması sebebiyle benzer avantaja sahiptir.
Hafif ahşap ve hafif çelik yapı bileşenlerinin yalnızca yapı malzemesi olarak değerlendirilmesi ile
taşıyıcı sistem olarak değerlendirilmesi arasında fark bulunmaktadır. Taşıyıcı sistemin yaşam döngüsü
değerlendirmesi yöntemine göre değerlendirilmesi ile farklı kriterlerin farklı önem dereceleri vardır.
Bu önem dereceleri, taşıyıcı sistem seçimi aşamasında üreticilerin veya tasarlayıcıların proje özeline

265

göre kendileri tarafından belirlenmeli ve Tablo 1 derecelendirilmelidir. Çevresel etki gözönünde
bulundurularak yapılan taşıyıcı sistem seçimi bu dercelendirme sonucunda yapılmalıdır.
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Sürdürülebilirlik ve Mekan Kalitesi Açısından Yeşil Yıldız Sisteminin
İncelenmesi
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Ömür Barkul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1.Giriş
İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan çevre kirliliğinin yarattığı ekolojik
dengedeki bozulma, canlı varlıkların yaşam ortamlarının sürüdürülebilirliğini tehdit etmektedir.
Gelişmiş ülkelerde çevre sorunları üzerinde önemle durulurken, gelişmekte olan ülkelerde, öncelikli
hedef kısa dönemde ekonomik kazanç sağlamak olduğundan, çevre koruma konusu ekonomik
büyümeye paralel olarak ele anınamamakta, bu nedenle ekolojik dengeler zarar görmektedir. [1]
Bu kapsamda sürdürülebilir çevre politikası için bir ürünün hammadde seçiminden, imalâtına,
dağıtımına, tüketimine ve kullanımı bittiğinde geri dönüşümüne kadar çevreye duyarlı bir süreci takip
etmesi son yıllarda önem kazanmaktadır.
1987’de hazırlanan Bruntland Raporu (WTO,1998,20) sonrasında Dünya gündemindeki en önemli
konulardan biri haline gelen sürdürülebilirlik kavramı; 1993 yılında Chicago’da yapılan Uluslararası
Mimarlar Biliği Dünya Kongresinde yapı tasarımcılarının çalışmalarını sürdürülebilir kalkınma
çerçevesinde yürütmeleri gerekliliği üzerinde durulmuştur. Gerek çevresel, gerekse sosyal
sürdürülebilirliği benimseyen kongrede;
•Çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin çalışmaların odağına yerleştirilmesi
•Sürdürülebilir tasarımın uygulanmasını sağlayacak yöntemler, ürünler, hizmetler ve standartlar
geliştirilmesi, bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanması
•Mimar meslektaşların, yapı endüstrisi üyelerini, mal sehiplerini, işverenleri, öğrencileri ve toplmun
her kesimini bu konu ve önemi hakkında bilgilendirmek
•Hükümet düzeyinde politikalar, çeşitli yönetmelikler ve düzenlemeler hazrılayarak, sürdürülebilir
tasarımı olağan bir uygulama haline getirmek,
•Yapay çevrenin mevcut gelecekte varolacak elemanlarını, tasarımları, üretimleri, kullanımları
açısından sürdürülebilirlik standartlarına ulaştırmak
Amaçları benimsenmiştir. [1]

2.Sürdürülebilir Mimarlık
Sürdürülebilir mimarlık ,içinde bulundunduğu koşullarda ve varlığının her döneminde, gelecek
nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreye
duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanı etkin şekilde kullanan, inşanların sağlık ve
konforunu koruyan yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin tümüdür. Başka bir deyişle inşanların mekan
gereksinmelerini, doğal sistemlerin varlığını ve geleceğini tehlikeye sokmadan yerine getirme
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sanatıdır. Sürdürülebilir yapılar doğal ışık ve iyi bir iç mekan hava kalitesiyle, kullanıcıların sağlığını,
konforunu, üretkenliğini korur ve geliştirir; yapımı ve kullanımı sırasında doğal kaynakların tüketimine
duyarlıdır, çevre kirliliğine neden olmaz, yıkımından sonra diğer yapılar için kaynak oluşturur ya da
çevreye zarar vermeden doğadaki yerine geri döner. [1]

Şekil 1.Mimari Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi
Farklı ülkelerde sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları yapıların vya yapı ürünlerini
sürdürülebilirliğini değerlendirmek üzere bazı sistemler ouşturulmuştur.Bu sistemler şekil 1 de
görüldüğü gibi yapı ürünleri ile ilgili olanlar ve yapıyı bütün olarak ele alanlar olarak iki gruba
ayrılabilir.
Bu sistemler özetle; ürünlerin geri dönüştürülmesi ya da atık malzemelerden olması, yapımda
oluşacak çevre etkileri azaltılması, enerji veya su tasarrufu sağlanması,zehirli gaz emilsiyonu
olmaması, sağlıklı iç mekan koşullarının oluşturulmasına katkıda bulunulması, üretiminde doğal
kaynakları korunması, yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapılması, hasat için
yasal ve geçerli haklara sahip olması, yerel halka saygılı olmalı, toplum yararına olunması,ekonomik
kaynakların koruması,biyolojik çeşitliliğin korunması, yazılı bir yönetim planının olması, yüksek
koruma değeri olan ormanları sürdürebilmesi şeklindeki ilkeleri benimsemişlerdir. [1]

3.Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamıda Turizm
Dünya ekonomisinde önemli bir alt sektör olan turizm, çevre ve doğal kaynaklarla olan sıkı ilişkisi
nedeniyle kalkınma ve çevre çelişkisinin uyumluluğa dönüştürülmesi gereğini ortaya koymaktadır.
İşte bu noktada, çevre ve ekonomi ile turizm i gittikçe artan bir önemle birbirlerinin parçası olarak
geliştirmek, çevre kalitesini sürdürmek, kalkınmayı eşitlemek temel hedeflerini içeren sürdürülebilir
turizm kavramı ortaya çıkmaktadır. [2]
Çevreye verdiği zararların etkileri gün geçtikçe daha fazla kavranan turizm hareketi içinde bu etkilerin
Yapının sürdürülebilirliğini bir bütün olarak ele alan sistemlerden en yaygın olanları bilindiği üzere
LEED ve BREEAM’ dır. Bina sertifikasyon prensibine dayanan bu sistemler, Yeşil binalar,Yeni yapılar,
Mevcut Yapılar, Ticari İç Mekanlar, Çekirdek-Kabuk, Okullar, Alışveriş merkezleri,Sağlık Yapıları,
Konutlar, Mahalle Kalkındırma, Ticaret, Sanayi ve Büyük Ölçekli Konut Yapılarıiçin özelleşmiş farklı
düzenlemelere sahiptirler.Bugün bazı turizm işletmeleri de sürdürülebilirlik yolunda LEED ve BREEAM
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sertifikalarına dayanan yöntemler izlemektedirler. Ancak turizm sektörü genellikle çok fazla sektörü
etkileyenve koordinasyonlu çalışılmasını gerektirdiğinden, bu farklı sektörler arasındaki
koordinasyonun bozulmaması turizm işletmeleri için sıklıkla çevresel konuların önüne geçmektedir.
[3]Bugün LEED ve BREEAM sistemlerinin özelleştiği bina tipleri için kullanıcının tercihinietkileyen en
önemli faktör o binada verilen hizmetin kalitesi olduğu için, sürdürülebilirlik alanındayapılan
biçimlenme ve düzenlemeler, kullanıcın tercihini çok fazla etkilememektedir. Ancak turizm yapıları
için genellikle mekânın kalitesi hizmet kalitesinin önüne geçmektedir. Dolayısıya sürdürülebilirlik
amaçlı olarak yapılan düzenlemelerin alışılagelen konfor koşullarının ve mekân kalitesinin önüne
geçmemesi, işletmelerin kalite sürekliliği açısından önem taşımaktadır. Kalitenin sürekliliği fiziksel,
psikolojik ve fiziksel risk de içeren bir alan olan turizm için güvenlik ve güvenilirliğin de artmasını
sağlar. *4+ Ayrıca turizm yapıları tüketimin, eylem çeşitliliğinin, kullanıcı değişkenliğinin fazla olduğu
vetekrarlı planlama ağırlıklı binalar olmasından dolayı, kendine has sürdürülebilirlik gereksinimini
beraberinde getirmektedir.Dolayısıyla turizm yapıları için özelleşmiş çok sayıda sürdürülebilir politika
izlenmektedir. Turizm kuruluşları ve otel yönetimleri bina sertifikasyon sistemlerini temel alarak,
sürdürülebilirlik adına oluşturdukları politikalar içerik ve detaylandırılma açısından farklı nitelikler
göstermektedirler.
Bu çalışma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan Yeşil Yıldız Sistemi ele
alınacaktır.

3.1 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yeşilyıldız Sistemi
Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de çevre sorunlarına karşı kamuoyu bilincinin hızla
artması ile birlikte gerek piyasanın gerekse tüketicilerin çevre dostu ürünlere yönelik ilgilerinin de
arttığı görülmektedir. Bugün ülkemizde pek çok büyük market organik ürünler için özel stantlar
bulundurmakta, bir çok ürün için yapılan reklamlarda ürünün çevreye duyarlılığı konusunda sloganlar
üretilmekte, tüketiciler ürün ambalajları üzerinde yer alan geri-dönüşüm gibi çevre dostu logolara
özen göstermekte, turizm bölgelerinde plajların mavi bayrak sahibi olmalarına dikkat etmektedirler.
Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) katılım sürecinde mevzuatını AB mevzuatı ile uyumlu hale getirmesi
zorunluluğu birçok alanda AB'nin uygulamalarının ve yasal düzenlemelerinin de dikkate alındığı yeni
mevzuat çalışmaları yapılmasını gündeme getirmiştir. AB Eko-etiket verilmesi planı hakkında 17
Temmuz 2000 tarihli Avrupa Meclisi ve Konseyinin 1980/2000 (EC) Sayılı Direktifi, ülkemizin AB ile
mevzuat uyumlaştırma çalışmaları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte sistemin ülkemize
entegrasyonu için gerekli çalışmalar yeni başlatılmışır.
Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin
çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılında Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nca “Turizmde Çevreye Duyarlılık Kampanyası” başlatılmıştır.
Günümüzde, küresel ısınmanın artmasıyla birlikte, çevre bilinci ve çevreye duyarlılık çalışmaları da
önem kazanmaktadır. Dünyada yaşanan söz konusu gelişmelere koşut olarak, uluslar arası kabul
gören kriterler ve diğer gelişmeler de dikkate alınmış ve çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için
mevcut olan sınıflandırma formu güncelleştirilerek bir çalışma yapılmştır.
Yeşil Yıldız çalışmasında turistik konaklama işletmelerindeki çevreye duyarlı yapılaşmanın,
işletmecilik özelliklerinin ve diğer yönleriyle çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve çevre
bilincinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
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Yeşill yıldız formu içeriğinde bulunan kriterler; enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve
atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı
olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici
düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim
sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.
Bu form çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin talebi üzerine ve formun
uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine uygulanmaktadır.
Asgari puanlar, konaklama işletmelerinin kapasiteleri ve Çevreye olan etkileri dikkate alınarak,
işletmelerin tür ve sınıflarına göre belirlenmiştir.
Yeşil Yıldız sisteminde ele alınan konular;


Genel Yonetim



Egitim



Tesisin Yatak Odalarindaki Duzenlemeler



Tesisin çevre ile Uyumu, Çevreyi Güzelleştirici Duzenleme ve Etkinlikler



Ekolojik Mimari



Enerji



Su



Deterjanlar, Dezenfektanlar ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler



Atıklar



Diger Hizmetler

Şeklinde ele alınmıştır.

4. Mimari Kalite
“Mimari ürün öncelikle kullanıcının faydasına dönük olmalı varsayımından hareket edildiğinde,
mimari ürünün değeri, o ürünün kullanıcıya olan faydasını, yani belirli bir gereksinmeyi giderme
özelliğini ifade eder. Bu nedenle mimari ürünün değeri bireyden bireye veya guruptan gruba
değişebilir” [5]. Bir başka örnek verilecek olursa “inşanın çevre kalitesine ilişkin değerlendirmeleri,
yaş, kültür, eğitim, deneyim, gelir ve cinsiyet kısaca ya ama biçimi ve kişilik ile değişir” [6]
İçerdiği anlam bakımından dinamik bir özellik taşıyan kalite kavramı, kullanıcı ihtiyaçlarına göre
değişip gelişmektedir. Üretici bu değişen ihtiyaçları gözönünde bulundurarak gereksinmeleri
karşılayacak çalışmalar yapmalıdır.
Mimari ürünün kalitesi herhangi bir ürün kalitesine göre daha karmaşıktır. Çünkü;
• Mimarinin birçok parçayı içeren karmaşık yapısı
• Tasarım ve yapımdaki kararların karmaşıklığı
• Çoğunlukla bir defaya özgü yapılıyor olması
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•Tasarımda kullanıcıya bağlı psiko-sosyal öncelikler gibi özelliklere sahiptir [7]
Mimarlıkta kalite kavramı, tek bir yapı ölçeğinde başlayıp bütünün içinde çevresel kaliteyi yansıtan bir
süreçtir.[8]
Kaliteli yapı, uygun fiyatta ve sürede üretilen kullanım süresi boyunca kullanıcının gereksinimlerini
karşılayan bulunduğu çevreye zarar vermeyen yapı olarak ifade edilmektedir. [9]
Kalite, gereksinimleri karşılama niteliği olarak tanımlandığına göre bir mekanın kalitesi de o mekanın
kullanıcı gereksinimlerini (fiziksel ve psikolojik) karşılama niteliği olarak tanımlanabilir.
Kalite kavramının mimarlık açısından ön plana çıkmasının sebepleri; zaman mekan deneyiminin hız
kazanması, mekansal anlamda dünyanın küçülmesi, inşanların mekanları algılamasının teknoloji ile
beraber gelişmesi, inşan ilişkileri bakımından fiziksel mekanlarını kullanımının sınırlanması,
mimarlıkta bilgi edinme, kullanma ve yorumlama süreçlerinin kısalması, emek/üretim
paradigmasındaki değişimle başta üretilenin ne olduğu ile ilgili olarak ürünün hangi nitelikte kullanıcı
veya alıcılarının beklentilerine beğenilerine cevap vermesinin üründen beklenmesi, üreticinin hedef
kitlenin beğenisini, zevkini, estetik değer yargısını kısacası duygusal, duyusal ve görsel isteklerini göz
önünde bulundurulması olarak sıralanabilir. [10]
Bu bağlamda mekansal kalite parametreleri;


İşlevsel Kalite
o Ulaşım ve park olanakları
o Erişilebilirlik
 Araçlar ve özel arabalar ile
 Toplu taşıma ile
 Yaya ulaşımı
o Etkililik
o Esneklik
 Esnek
 Uyumlu
 Değişebilir
 Değişken
 Çok işlevli
 Çok görevli
 Tarafsız
o Güvenlik
 Kamu güvenliği
 Yangın güvenliği
 Yapısal güvenlik
 Trafik güvenliği
 Kimyasal Güvenlik
o Mekansal Yönlenme
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Açık şekiller ve kolay anlaşılabilen erişim noktaları
 Fark edilebilir işlevsel üniteler
 Kişisel/özel Mekan ayrımı
 Farklı mimari öğeler için farklı malzeme kullanımı
o Bölgesellik, mahremiyet, sosyal ilişki
 Mahremiyet
 Bölgesellik
 İşitsel mahremiyet
 Kişisel mekan
 Görsel mahremiyet
 Sosyal ilişkisel mahremiyet
o Fiziksel iyi olma (ışıklandırma, gürültü, havalandırma, rutubet)
o Sürdürülebilirlik
 Estetik kalite
o Görsel Kalite
o Düzen
o Karmaşıklık
o Sunumsal Kalite
o Sembolik ve Göstergebilim Değeri
o Tarihsel ve Kültürel Değeri
 Ekonomik kalite
o Yatırım Maliyetler
o Kullanm Maliyetleri
o Zamanla Sağlanan gelir
o Kamu ve Özel Düzenlemeler
 Teknik kalite
o Yangın güvenliği
o Yapısal Güvenlik
o Yapı Fiziği
o Çevresel Uyumluluk
o Sürdürülebilirlik
Olarak tanımlanmıştır. (Van der Voort, TJM., van Wegen, HBR.2005)
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5.Çevresel Sürdürülebilirliğin Mimari Kalite Parametreleri ile İlişkilendirilmesi
Sürdürülebilirlik,çevre ve mimari kalite birden fazla alanı kapsayan geniş kavramlar olduğu
için çalişmanin bu kısmında ana kavramlarla birlikte alt kavramlarda ele alınarak bir
ilişkilendirme yapılacaktir.
Çevrenın sürdürülebilirligi ve mimari kalite arasindaki ilişkiyi ve bu ilişkinin sonuclarını
gunumuz sürdürülebilir turizm alaninda farklı örneklerde gözlemlemek mumkundur.

Şekil.2 Çevre Bileşenlerinin Kalite Parametreleri ile ilişkilendirilmesi
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Örnegin enerjisini gunesten saglayan, doğal havalamdirma ve aydınlatmaya önem veren, geri
donusebilen malzemeleri kullananbir otel ile, tarihi çevrede yer alarak mevcut yapıli çevrenin görsel
kalitesinin artmasına vesile olan bir turizm yapısı veya ev pansiyonculuğuna dayanarak bulunduğu
çevredeki sosyal çevreye odaklı ve işlevsel önceliği olan bir turizm hareketi birbirlerinden çok farklı
çevresel kaygılara ve biçimlenişlere sahiptirler.Ancak bugun üç turizm eylemi de sürdürülebilir turizm
başlığı altında incelenmektedir.
Sürdürülebilir mimari, ”İçinde bulundunduğu koşullarda ve varlığının her döneminde, gelecek nesilleri
de dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı,
enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanı etkin şekilde kullanan, inşanların sağlık ve konforunu
koruyan yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin tümüdür” şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımda yeralan
‘çevreye duyarlı’ ifadesi daha önce çevre tanımlamasinda kullanılan doğal, yapılı ve sosyal çevreye
duyarlılıkl ayrımları ile detaylandirilabilr.
Bu bağlamda çevresel sürdürülebilirliği;


Doğal çevrenin sürdürülebilirliği



Yapılı çevrenin sürdürülebilirliği



Sosyal çevrenin sürdürülebilirliği

Şeklinde tanımlamak mumkundür. Bu tanımlamanın yanısıra bütün çevre öğelerinin de birbirini
dolaylı ve dırek olarak etkileyebileceği önemli bir detaydır.
Mimari kalite parametreleri de daha önce;


Işlevsel Kalite



Estetik Kalite



Teknik Kalite



Ekonomik Kalite

Açılımlari ile detaylandırılmıstı. Bu kavramlar Turizm mimarlıgı acisindan ele alındigında doğal
çevrenin sürdürülebilirligi, doğal kaynakların surdurulmesi amacı ile olusturuldugundan turizm
yapısının teknik ve ekonomik kalitesi ile ilişkilendirilecektir. Bir baska deyisle turizm yapısında enerji
verimliliğini ongoren ve yapım ve kullanım sırasında geri dönüşümu benimseyen turizm yapılarının
‘Doğal çevrenin Sürdürülebilirligine katkisindan soz edilebilir.
Yapılı çevrenin Sürdürülebilirligi ele alındıgında ilk akla gelen ise tarihi ve kültürel deger tasıyan
mevcut yapı stogudur. Tarihi yapılı bir çevrede yer alan turizm yapısının , tasarımı ve estetik niteligi ile
mevcut yapılarla uyumu, Estetik kalite olarak tanımlanabilir ve bu sekilde Yapılı çevrenin
Sürdürülebilirligi Estetik kalite ile direk olarak ilişkilendirilebilir.
Bir baska yaklasım sosyal çevrenin sürdürülebilirligi ile ilgilidir.Bir Turizm yapısının icinde yer aldıgı
sosyal çevre ile ilişkileri, hem eylemlere dayalıhem de eylemlerin gerçeklestigi mekanlara dayalı
olabilir. Bu noktada mimari kalite parametrelerinden işlevsel kalite on plana cıkmaktadır.
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5.1 Yeşil Yıldız Sisteminin Çevresel Sürdürülebilirlik ve Mimari Kalite Parametreleri İle
İlişkilendirilerek Değerlendirilmesi
Daha önceki bölümlerde kalite kavramının turizm yapıları için öneminden bahsedilmişti. Bu bölümde
turizm yapıları için vazgeçilmez olan kalite kavramı ile sürdürülebilirlik kavramı ilişkilendirilecektir.

5.1.1 Doğal Çevre-Teknik ve Ekonomik Kalite İlişkisi:
Bunlardan doğal çevre ve ekonomik ve teknik kalite arasındaki ilişki tabanıyla oluşan turizm yapıları,
yeni yaygınlaşmaya başlayan doğa dostu sertifikasyon sistemlerinin artması ile yaygınlaşmaya
başlamıştır. Bu ilişkiden doğan mimari ve teknik yapılanışlar, doğal kaynakların kullanımını
azalttığından ve geri dönüşümü benimsemektedirler. Ancak tercih edilmelerindeki başka bir etken ise
bina içinde işletme sahibine kısa sürede daha az gider ve daha çok kar sağlamasıdır.
Bir önceki bölümde bahsi geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeşil Yıldız sisteminin bu alanla belirlemiş
olduğu temel kriterler;
 Enerji verimliliği,
 Su yönetimi,
 Deterjanlar dezenfektanlar ve kimyasal maddeler,
 Atık Yönetimi
Olarak sıralanmıştır.

5.1.1 Yapay Çevre-Estetik Kalite İlişkisi:
Daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi turizm bölgesinin kaynaklarını ve çekiciliğini oluşturan
etmenler arasında doğal güzelliklerin yanı sıra, tarihi ve kültürel yapılar da yer almaktadır. Bugün
İstanbul tarihi yarımada örneğinde gördüğümüz gibi turizm yapıları konumlanmak için tarihi niteliğe
sahip olan alanları tercih etmektedirler. Bu konumlanma zaman zaman eski bir yapının dönüşümü ve
yeniden kullanımı seklinde olabileceği gibi zaman zaman da uygun imar koşullarında yeni bir yapının
inşa edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
Kültür Bakanlığı Yeşil yıldız uygulaması kriterleri bu ilişkiyi ağırlıklı olarak


Tesisin çevre uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikler

Ana başlığı altında ele almıştır.

5.1.2 Sosyal Çevre-İşlevsel Kalite İlişkisi:
Turizm yapıları yer aldıkları pek çok çevrede sosyal çevreyi olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu
olumsuz etki mevcut sosyal yasamdan kopuk olmanın yanı sıra, bazı fonksiyon dokularının da
süzülmesine sebep olmaktadır. Bunun en belirgin örneği olarak Sultanahmet’te günden güne azalan
konut dokusunu verebiliriz.
Günümüzde sosyal çevreyi esas alarak farklı bir kullanıcı profiline hitap eden turizm hareketleri de söz
konusudur. Soft turizm olarak tanımlanan bu hareket daha çok çevresel fonksiyonlarla ve sosyal
yaşamla ilgilidir.
Bu bakımdan sosyal çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Ancak Yeşil yıldız uygulaması
kriterleri sosyal çevrenin sürdürülebilirliğine yönelik ağırlıklı bir bölüm içermemektedir. Bir turizm
yapısının sürdürülebilirliği bağlamında sosyal ilişkileri gözardı edilemeyeceğinden, önemli bir eksiklik
tespit edilmiştir.
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6. Sonuç
Bu çalışmada, öncelikle çevreye verdiği olumsuz etkiler nedeniyle sürdürülebilirliği yüksek önem
taşıyan turizm yapılarında, sürdürülebilirlik amaçlı olarak yapılan düzenlemeler üzerinde ele alınmış
ve Kültür ve Turizm bakanlığının çevreci oteller için düzenlediği Yeşil Yıldız sistemi ele alınmıştır.Ayrıca
turizm yapılarında alışılagelen konfor koşullarının ve mekân kalitesinin, işletmelerin kalite sürekliliği
açısından önem taşıdığı,ancak sürdürülebilir yaklaşımların olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
açısından vazgeçilmezliği, bu nedenle mimari kalite ile ilişkilenmiş bir sürdürülebilir politikanın
izlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu noktada çevre bileşenleri ile mimari kalite parametreleri ilişkilendirilmiş ve kültür ve Turizm
bakanlığının Çevreye duyarlı oteller için oluşturduğu yeşil yıldız sistemi bu ilişki bağlamında
incelenmiştir.
Bu inceleme sonucunda Yeşil yıldız sistemi daha çok “Doğal Çevre-Teknik ve Ekonomik Kalite İlişkisi”
kapsamına giren kriterlerini içerdiği, ancak, “Yapay Çevre-Estetik Kalite İlişkisi” ve “Sosyal Çevreİşlevsel Kalite İlişkisi” kapsamında yeterli sorgulama yapmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ancak “Çevre” kavramını oluşturan Doğal Çevre- Yapılı Çevre ve Sosyal Çevre bileşenlerinin birbirini
direk ve dolaylı olarak etkilediği, ayrıca kalite kavramlarının da yine bir bütün olarak ele alınması
gerektiği göz önünde bulundurulduğunda Yeşil Yıldız sisteminin bu yönde geliştirilebileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
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Bina Biçiminin Binalar Etrafındaki Rüzgar Dağılımına Etkisi- Avlu –
Bina Konfor İlişkisi
Enes Yaşa, Konya Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Rüzgar, dünyanın çeşitli bölgelerinin farklı ısınıp soğuması nedeniyle yeryüzü boyunca doğal olarak
oluşan hava akımıdır. İklim planlamasında rüzgarın özellikle yönü ve hızı önem taşımaktadır.
Oluşumuna göre küresel, kıtasal ve yerel ölçekte ele alınabilen rüzgar, topografyadan
etkilenmektedir. Yüksek dağlar rüzgarı yönlendirebilmekte, hızlandırabilmekte, yeni rüzgarlar
oluşturabilmektedir. Yeryüzü sınır tabakası içerisinde rüzgarın nicel özelliklerine etki eden diğer
önemli faktörler ise; yerden yükseklik ve yeryüzü pürüzlülüğüdür. Yüzeylerin pürüzlülüğü arttıkça,
hava akımlarının bu yüzey üzerinde karşılaşacağı direnç de artmakta buna bağlı olarak alt kısımlarda
rüzgar hızı azalmaktadır. Rüzgar, binalarda oluşan ısı kayıplarının meydana gelmesinde ve binanın
pasif iklimlendirme doğal havalandırılmasında çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bina etrafındaki hava akışı oldukça karmaşık fiziksel bir olaydır. Bu karmaşıklık, daha karmaşık bina
yapıları, bina grupları ve düzensiz yapılaşan bölgelerde daha da artar. Bina etrafındaki hava akışı
çalışmalarının çoğu basit dikdörtgen bina ve bina gruplarının etrafındaki akış durumları hakkındadır.
Bina çevresindeki rüzgar akışı ve bu akışın bina içindeki havaya etkisi dikdörtgen, tek taraflı ve
karşılıklı havalandırılan binaların ötesinde pek çalışma ile incelenmemiştir. Son yıllarda özellikle
sayısal simülasyon çalışmalarında artış gözlenmektedir. Deneysel çalışmalar nispeten daha azdır.
Sayısal bazı çalışmalar bina biçimlerinin etkisi üzerine yapılmış ve böylece bina basınç dağılımı, doğal
havalandırma ve bina içi termal konfor üzerine çalışmalar artmaya başlamıştır.
Bina biçimi olarak avlulu binanın rüzgar akışı ve termal performansının incelendiği çalışmalarda
avlunun geometrik ve fiziksel parametrelerinin avlu bina cephesi üzerindeki alınan güneş ışınımına
etkileri değerlendirilmiştir. Bina içi veya etrafındaki rüzgar alanlarını bilmek, özellikle avlulu binalar
ile bina içi hava akışlarının termal konfor şartlarının artırılmasında hayati önem taşımaktadır. Bina
içindeki termal konfor tahmini ise avlu içi kesişen rüzgar akımlarının tamamen anlaşılmasını
gerektirmektedir. Rüzgar ısı kayıplarının oluşumunda ve doğal havalandırmada yaşamsal bir güç
kaynağıdır. Binaların rüzgarla karşılıklı etkileşimi bina aerodinamiğini tanımlamaktadır. Bu bağlamda
bu bildiride özellikle bina iklimlendirmesi içinde soğutma ve havalandırma için kullanılan rüzgar ve
rüzgar hareketleri üzerinde durulacak ayrıca CFD’de yapılan analiz sonuçlarına göre avllu bina
biçiminin ruzgarın bina etrafında ve içerisinde etkisi ve konfor konuları üzerine etkileri ele alınacaktır.

1. Rüzgarın Bina Üzerindeki Etkileri
Rüzgar, binalarda oluşan ısı kayıplarının meydana gelmesinde ve binanın pasif iklimlendirme doğal
havalandırılmasında çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Binaların rüzgarla karşılıklı
etkileşimi bina rüzgar ilişkisi olarak incelendiğinde rüzgarın binalar üzerindeki etkileri şu özelliklere
bağlı olarak değişim göstermektedir. Bunlar;


Rüzgarın esme yönüne ve karakterine (sıcak-kuru, sıcak-nemli, soğuk, ılıman kuru-nemli),
277



Rüzgarın hızına (basınç farkı arttıkça hız artar),



Rüzgarın esme süresine ve sayısına,



Yapının zeminle ilişkisine (zeminden yükseltilmiş, gömülmüş veya zemin seviyesi),



Yapı biçimine (kompakt, avlulu veya serbest düzende boşaltılmış),



Çevre yapıların, topografyanın ve yeşil dokunun niteliğine,



Rüzgarın etkilediği yüzeyin dokusuna (pürüzlülük)

bağlı olarak değişmektedir.
Rüzgârın hızı, yeryüzünden yüksekliği ve zemin pürüzlülüğü arttıkça artmaktadır. Bunun yanında
çevre yapılarının, topografyanın ve yeşil dokunun yoğunluğu arttıkça rüzgârın şiddeti artmaktadır
(Şekil 1.1).

Şekil 1.1. Farklı yüzey pürüzlülükleri üzerinde oluşan rüzgar hızı *1+
Rüzgâr hızının yeryüzünden itibaren yüksekliği arttıkça artması binaların ısı kaybetmelerine neden
olmaktadır. Şekil 2’de rüzgârın hızına bağlı olarak, tepe üzerinde konumlanan bir binanın ısıtma
enerjisi gereksinimi % 100 artarken, rüzgârdan korunmuş bir yerde konumlanan binanın enerji
gereksiniminin % 50 azaldığı görülmektedir*2+ (Şekil 1.2).

Şekil 1.2. Rüzgâr hızına bağlı olarak binalarda ısı kaybı *3+
278

Bu anlamda yapılı çevre organizasyonunda yapıların birbirlerine göre konumları bu iklim öğesinin
kontrolünü kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı, enerji tüketimini azaltıcı veya artırıcı nitelik taşımaktadır.

2. Binalar ile Rüzgar Arasındaki Etkileşim
Binaların birbirlerine göre durumlarında rüzgâr etkisi binaların yükseklikleri ve bina biçimleri
arasındaki ilişkiye bağlı olarak değişmektedir. Hakim rüzgâr yönünde olmak üzere yüksek binaların
alçak binaların önünde yer alması hava akışını bozmaktadır. Tersi durum doğal hava akımının her iki
yapıya ulaşması açısından olumlu olmaktadır (Şekil 2.1).

Şekil 2.1. Konumlarına göre binaların rüzgâr dağılımına etkisi *3+
Bina formları, rüzgârın akışına engel oldukları için pozitif basınç bölgeleri ve negatif basınç bölgeleri
binaların yüzeylerinde oluşur. Pozitif basınç bölgesi, binanın rüzgâr akımını alan yüzeyidir. Buna karşın
negatif basınç bölgesi ise, binanın rüzgâr almayan kısmıdır. Rüzgâr hızını artışı iki bölgede meydana
gelir ve rüzgâr akışı pozitif bölgeden negatif bölgeye doğrudur. Binanın negatif basınç bölgesi rüzgarı
emme bölgesidir.

Şekil 2.2. Bina etrafındaki rüzgar hareketleri *4+.
Birbiri tarafından itilen ve farklı hız değerlerine sahip olan hava molekülleri girdaplar
oluşturmaktadır. Zeminden itibaren gradyanlı bir hız profiliyle etki eden hava akımları
binaların rüzgar üstü bölgesinde yukardan aşağıya doğru etek (emme) girdaplarını
oluşturmaktadır*5+.

2.1 Binalarda Düşey Hava Hareketi
Aşırı hava koşulları hariç tüm koşullarda binalar sürekli olarak periyodik ısıtma ve/veya soğutma
döngüsüne maruz kalırlar. Düşey boşlukların bulunduğu binanın iç kısımlarındaki artan, azalan hava
akımlarının bu sonuçları bina kabuğunda meydana gelir.
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Binalara doğru; sokak uzunluğuyla küçük açılar yaparak, gelen hava akımları bir süre sonra sokak
tarafından yönlendirilecek ve hava koridorları oluşacaktır. Sokak doğrultusuna büyük açılar yaparak
(90°'ye doğru) gelen hava akımları ise üç temel davranış gösterirler;


Eğer binalar arasındaki mesafe çok büyükse, binalar rüzgar karşısında
birbirinden bağımsız birer engel görevi yapar. Birinci yapı sırasını aşan akım tekrar zemine
iner, ilerler ve ikinci yapı sırasının üzerinden aşar. Buna“Bağımsız Pürüzlülük Akımı” denir.



Bina dizileri birbirine yakınsa, hava akımı önce birinci engeli aşar, zemine doğru inerken
yatayda da ilerlemekte olan akım zemine varamadan ikinci engele çarpar ve tekrar yükselerek
ikinci engel üzerinden aşar. Bu tıp akımlar,“Girişim Akımları” olarak adlandırılır.



Bina dizileri birbirine çok yakınsa, hava akımının ancak çok küçük bir bölümü binalar arasına
sızarak girdaplar oluşturur. Asıl akım ise engelleri aşarken, boşluklar üzerinde salınım yaparak
esip geçer. Bu tip akımlar ise “Seken Akımlar” dır[6].

Şekil 2.3. Bina etrafındaki rüzgar akışı;Pozitif basınç bölgesi, binanın rüzgâr akımını alan yüzeyidir.
Buna karşın negatif basınç bölgesi ise, binanın rüzgâr almayan kısmıdır*6+
Evans, rüzgâr tünelindeki değişik bina şekillerinin doğurduğu binalar etrafında sistematik doğal hava
akımı testleri yapmıştır. Rüzgarın etkisiyle, binanın rüzgar altı tarafında rüzgar anaforu oluşur ve bu
anaforun boyutu Şekil 5’te gösterildiği biçimde bina formuna bağlıdır. Binanın rüzgâr altı tarafındaki
akışların şekilleri çok kapalı olabilir ve havadaki kirlilik yoğunluğu sorun oluşturabilir. Binanın derinliği
arttığında, rüzgâr altındaki karşı anaforun derinliği düşecektir. (A,B,C). Yükseklik arttığında,
karşısındaki anafor daha da yüksek olacaktır. Aynı zamanda çatının üzerindeki hava akımının miktarı
aynı kalır, ama köşeler etrafındaki hava akımı ciddi miktarda artar (C,D). Çatı daha dik olursa rüzgâr
altı tarafındaki girdabın boyutu büyüyecektir (E,F). Doğru açıdaki bir hava akımının karşısına
yerleştirilen bir bina, rüzgâr altı tarafında eğik kurulan bir binadan daha büyük bir girdaba neden
olacaktır (G) [7].
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Şekil 2.4. Rüzgar anaforu üzerinde değişik bina biçimlerinin etkisi*8+.
Binanın önüne bir yapı, rüzgâr alan tarafına başka bir yapı; rüzgâr korunağı şeklinde yapılabilir. Bina
formunun ortasında yükselen bir kule ve çevresine ise binanın etrafını çevreleyen yaya yüksekliğinde
verandalar yapılabilir. Veranda seviyesi üzerinde bina hava menfezleri oluşturarak bina
havalandırılması sağlanabilir. Bina formu ise dairesel ya da altıgen formda yapılarak istenmeyen
rüzgârların etkisini azaltabilir(Şekil 2.4).

Şekil 2.5. Rüzgarın yüksek bir engel ile karşılaştığındaki davranışı Binanın önüne, rüzgâr alan
tarafına başka bir yapı; rüzgâr korunağı şeklinde yapılabilir*8+.

2.1.1. Etek Girdabi Etkisi (Downwash)
Çevresinden yüksek olan binalar rüzgârı yere doğru yönlendirir. Bu da yer yüzeyine yakın olan hava
akımlarını güçlendirir.
Bina kütlesi ne kadar büyük olursa rüzgâr üstü ve rüzgâr altı taraflarındaki basınç farkları ve bina
etrafında rüzgâr hızları çeşitliliği o kadar büyük olur ki, zaman zaman iki katına dahi çıkabilir. Binanın
rüzgâr altı tarafında ortalama rüzgâr hızı düşük olsa bile güçlü rüzgârlar üretilebilir. Binalar arasındaki
boşluklar veya binaların dışarıya açılan bölümleri büyük problemler doğurabilir. Çünkü rüzgâra bakan
ve rüzgâr altı tarafları arasındaki basınç farkı bir binanın ortasında en yüksek seviyede olur*9+
Daha yüksek bina katı seviyelerinde rüzgar, daha güçlü eser çünkü yüksek olan balkonlar rüzgar
akımlarına alçak olanlardan 1,5 kat daha fazla maruz kalırlar. Açık koridorlarda rüzgar, ön taraftan
eğimli geldiğinde rüzgarlılık oranı en kötü seviyede olacaktır. En üst katta çatı sırtının saçakları düz bir
çatıya oranla hava akımının hızını artırır. *10+
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Daha uzun ve yüksek binalar, daha fazla rüzgâr basınç farklılığı oluşturur. Bu olay, “Etek girdabı etkisi”
(downwash) olarak bilinir.Basit dikdörtgen bina bu etkiden dolayı rüzgâr alan binanın zemininde
artan rüzgâr hızı bölgesine sahip olacaktır. Binalar üzerinde yukarıdan aşağıya doğru sokak
seviyesinde rüzgâr akımına neden olur. Bu etkiler, yapılan çalışmalarda görülmüştür ki, binanın
yüksekliğine göre tipik olarak şu şekilde çeşitlenir;

Şekil 2.6. Etek girdabı (downwash) etkisi, Binalar üzerinde yukarıdan aşağıya doğru sokak
seviyesinde rüzgâr akımına neden olur. *8+

2.1.2. Köşe Etkisi
Binanın rüzgâr alan cephesinin zemininde yoğunlaşmış hava, doğal olarak hızlı şekilde rüzgâr alan
cephenin köşesinden nispeten daha korunaklı köşeler veya yakınlarına doğru akış olacaktır. Bu
köşelerdeki yüksek ve düşük hızlı rüzgâr akışı arasında kalan geçiş bölgeleri düşüktür. Kaldırımlar bu
bölgede beklenmedik şekilde çapraz hava akımlarıyla karşı karşıya kalırlar. Böylece rüzgâr hızlarındaki
ani değişikliklerde potansiyel olarak bu kaldırım ve yollar tehlikeli hale gelecektir.

Şekil 2.7. Binanın rüzgâr alan cephesinin zemininde yoğunlaşmış hava, doğal olarak hızlı
şekilde rüzgâr alan cephenin köşesinden nisbeten daha korunaklı köşeler veya yakınlarına doğru akış
olacaktır *8+

Şekil 2.8. Köşe etkisinden dolayı konforsuzluk seviyesindeki artış, downwash etkisinden dolayı
tecrübe edilen etki ile benzerlik gösterebilir*8+.
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Köşe etkisinin azalmasının tek yolu; komşu yapının yüksekliğince bina yüksekliğini “piramit etki”
oluşturmak için uzatmaktır. Bu durum, kaldırım seviyesi üzerinde temiz bir köşe etkisi oluşturan pek
çok rüzgâr akımına izin verecektir.

Şekil 2.9. Rüzgârın soğutma etkisini artırmak amaçlı bina yerleşim türleri *14+
Binaların iç hava akımlarının artırılması veya azaltılmasında etkili bir diğer ölçüt binaların hakim
rüzgâr yönüne göre konumlanmasıdır.
Bina yerleşim alanı tasarımında rüzgârın soğutma etkisinden faydalanabilmek için binaların birbirinin
negatif basınç alanı içinde kalmayacak mesafelere konumlanması gerekmektedir. Hava akımının
devamlılığının sağlanması bakımından birbirine paralel ardışık diziler yerine, şaşırtmalı dizilerin
organizasyonu konfor koşullarının oluşturulmasında olumlu sonuçlar vermektedir (Şekil 4).
Rüzgâr yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı bina tasarımlarında hem korunulması, hem de
yararlanılması gereken bir karakter sergilemektedir. Soğuk ve ılıman-kuru iklim bölgelerinde en az
sıcak devrelerde (EASD) rüzgârdan korunum önceliği nedeniyle enerji kayıplarının azaltılması
amaçlanırken, sıcak-nemli ve ılıman-nemli iklim bölgelerinde en sıcak devrede (ESD) rüzgârın soğutma
etkisinden yararlanarak soğutma yüklerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Sıcak-kuru iklim
bölgelerinde ise en az sıcak devrede rüzgârdan korunarak, en sıcak devrede rüzgârın karakteri serinse
yararlanarak ısıtma ve soğutma yüklerini azaltmak gerekmektedir.

2.1.3. Baca-Huni Etkisi
Baca etkisi (şişe boğazı) olgusu, aralarında hava açıklığı bulunan iki yapı tarafından yaratılır. Bu iki yapı
arasındaki aks sağa açılı ya da keskin açılı olabilir.Konfor açısından kritik bölge,boğaz kısmıdır.

Şekil 2.10. Baca-huni etkisinde konfor açısından kritik bölge, boğaz kısmıdır*8+.
Zıt baca etkisi; ilgili binaların yüksekliği 5 katlı binadan fazla ve yukarı ve aşağı doğru olan hava akışı
engellendiği zaman meydana gelir. Konforsuzluk, açıklıkların genişliğini bina ortalama yüksekliğinin
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2/3 ü olduğu zaman daha da kötüleşir. 8-10 katlı binalar, rahatsızlığı % 30 oranında artırırken bu
yükseklik 18 kat civarına çıktığı zaman % 60 oranını bulur*8+.

Şekil 2.11. Baca-huni etkisinde Konforsuzluk, açıklıkların genişliğini bina ortalama yüksekliğinin 2/3 ü
olduğu zaman daha da kötüleşir*8+.
Binaların değişik tarafları arasında basınç farkı tarafları arasında basınç farkı hakim olduğundan
binalar arasındaki pasajda karşılama akımı oluşturulur.

2.1.4. Düşük Ve Yüksek Binalar Arasi Etki
Benzer yükseklikteki binaların üzerinde rüzgâr akışı meydana geldiği zaman, tıpkı yaya alanları gibi
genellikle korunaklı olan şehrin eski kısımları gibi alanlarda eğer bina yoksa, bu alanlarda hava akışı
genellikle bina olan alanlara göre daha iyidir.

Şekil 2.12. Düşük binaların olduğu yerlerde akış yukarıya doğru, yüksek binaların olduğu yerlerde
akış aşağıya doğrudur [8].

2.1.5. Kanal Etkisi
Birbirleriyle paralel olarak kanal biçiminde sıralanmış binalar veya koridor şeklinde gökyüzüne açık
alanları olan paralel binalar, kendi kendine konforsuzluğun sebebi değillerdir. Fakat bu binalar, bazı
ters rüzgâr koşulları ile karşılaştıklarında ve bu rüzgâr tamamıyla oluşan koridordan geçtiklerinde
konforsuzluğa sebep olurlar.

Şekil 2.13. Birbirleriyle paralel olarak kanal biçiminde sıralanmış binalar veya koridor şeklinde
gökyüzüne açık alanları olan paralel binalar, bazı ters rüzgâr koşulları ile karşılaştıklarında ve bu
rüzgâr tamamıyla oluşan koridordan geçtiklerinde konforsuzluğa sebep olurlar*8+.
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Sıra binalar arasındaki koridor, binalar arası açıklıkları ve yükseklikleri ile çok iyi biçimde
tasarlandıkları zaman bu oluşan zıt rüzgârların etkisi olumlu yönde olur. Bu oran, sıra binalar arası
genişlik, bina yüksekliğinin 3 katından daha az olabilir. Bu etkiler, rüzgâr yönündeki ani ve keskin
değişiklikleri ile azaltılabilir. Venturi etkisinin uygulandığı yerlerde daha büyük ters rüzgâr hareketleri
olabilir. Eğer huni bölgesinden sonra sıra binalar birbirinden ayrılır ve şişe boğazı formu verilirse
rüzgâr akımı hızlanması, huni başlangıcının olduğu yerde başlayacaktır.

2.1.6. Avlu Etkisi
Yerleşme dokusunda binalar, açık avlu şeklinde birbirlerine bağlandıklarında, rüzgar, ya avlunun
üzerinden akıp geçer ya da avlu içerisinde dolaşır. Avlu içerisindeki rüzgar durumu ile ilgili
parametreler; avlu yüzeyinin alanı, avlu şeklinde formlaşmış binanın ortalama yüksekliği, rüzgar
yönüne doğru olan avlu açıklıklarının boyutları ve pozisyonu, açıklıkların genişliği ya da açıklıkların
toplam genişliği, avlu içerisinde rüzgarın nicel ve nitel özelliklerine etki eden değişkenler olarak ele
alınmışlardır.

Şekil 2.14. Kütleler, açık avlu şeklinde formlaşarak birbirlerine bağlandıkları zaman rüzgâr, ya avlunun
üzerinden akıp geçer ya da avlu içerisinde dolaşır*8+.
Özellikle ılımlı iklim bölgelerinde güneşle aynı yönden esen soğuk rüzgâr sıkça görülen bir
problemdir. Bu durumda rüzgâr yönüne açılan V şeklindeki bina konfigürasyonuyla veya rüzgâra
bakan tarafta alçak korunmalı yapılanma ile rüzgâr alanından üzerinden yönlendirilmeli ve korunmalı
bir oyuk oluşturulmalıdır. (konkav şekilde)
Dik olmayan yamaçlara sahip uzun bir çatı (rüzgâr altı tarafında) korunmalı alanı daraltır ve kar
birikimini azaltır. Mümkünse bir evin veya bir bina grubunun arkası ana rüzgâr yönünün karşısında
olmak üzere döndürülür. Yukarıda da bahsedildiği gibi önerilen binaların etkisinin veya açık alanların
komşu yapılarla olan etkileşimin ne olduğunu tam olarak anlamak ve tahmin etmek mümkün
değildir. Beklenmedik rüzgâr modülleri ortaya çıkabilir. *8+.

3. Avlu – Bina – Konfor İlişkisi
Avlu, iklimi düzenleyen en eski sofistike iklimsel tasarım elemanıdır. Özellikle Sıcak-Kuru iklim bölgesi
için vazgeçilmez bir mimari eleman olan avlular, insanlara doğal güneş ışığı, doğal havalandırma
sağlayarak bina içi mikro klimayı dengelerler. Avlular, çevresinde oluşturulan hacimlerle, hem
gündüz günışığı, gece ay ışığı ve hem de yağmur, kar, ses gibi olaylar açısından etkileşim içindedir.
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Sıcak-kuru iklim bölgelerinde doğal taşınım yoluyla oluşacak bina içi-avlu arası hava akımları, diğer
ılımlı-nemli ve sıcak-nemli iklim bölgelerinde rüzgâr basıncı yardımı ile elde edilmektedir.
Avlunun termal performansı; genellikle avlu geometrisine bağlı olarak kabuk özelliklerine, iç kabuk
üzerinden içeriye doğru nüfuz eden solar radyasyona ve güneşin pozisyonuna bağlıdır. Uygun konfor
koşullarına ulaşmak için farklı iklim bölgesine göre farklı stratejiler uygulanır.

3.1. Avlunun Mikro-İklimsel Açıdan Değerlendirilmesi
Avlu, bina içi mikro iklimi düzenleyen pasif iklimlendirme aracıdır. Bu mikroklimatize etme
fonksiyonu üç aşamada açıklanır;
İlk aşamada, gece soğuk hava avluya inmekte ve etraftaki odaları doldurmaktadır. Duvarlar,
döşemeler, kolonlar, çatılar, tavanlar, mobilyalar dahi gece soğumakta ve akşamüstünün geç
vakitlerine kadar bu şekilde kalmaktadır. Ek olarak avlu gece açık gökyüzüne doğru hızla ışıma ile ısı
vermektedir.
İkinci aşamada gün ortasında güneş direk olarak avlu zeminine vurur. Bir kısım soğuk hava
yükselmeye başlar ve aynı şekilde çevredeki odalardan da sızmaktadır. Bu ileride sağlanacak konfor
için taşınım olaylarını sağlar. Dış hava en yüksek sıcaklığına ulaştığında, avlu şimdi bu süre içerisinde
baca gibi davranmaya başlar.

Şekil 3.1. Avlulu Binaların Gece-Gündüz Mikroklimatik Çalışma Prensibi Şematik Gösterimi*11+.
Üçüncü aşamada avlu zemini ve evin içi daha sıcak hale gelir ve akşamüstü geç saatlerde ilerideki
taşınım olayları oluşur. Odalar içinde hapsedilen soğuk havanın çoğu güneş batımıyla dışarı
çıkmaktadır. Akşamüstü geç vakitlerde sokaklar, avlu ve yapı bitişik yapıların gölgeleri ile
korunmaktadır. Çölde güneş battığında hızla hava sıcaklığı düşer ve avlu açık gökyüzüne doğru hızla
ışıma yapar. Soğuk hava döngüyü tamamlayarak avluya doğru çökmeye başlar*11+.
Avlunun istenilen en iyi iklimsel konforu sağlaması için en iyi iklim şartı; serin, açık gecelerde gün
boyunca depolanan ısıyı gökyüzüne en hızlı şekilde yaydığı sıcak-kuru iklimdir. Bu bölgelerde geceler
serin, fakat güneş etkisi ve güneşin iç mekanlara girmesi, daha düşük enlem bölgelerinde hem kolay
ve hem de istenen bir özelliktir.
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Avlunun istenilen en iyi iklimsel konforu sağlaması için en kötü iklim şartı ise sıcak-nemli iklimdir. Bu
iklim bölgesi, sıcaktan ve özellikle neminde yoğun etkisi ile bunalma hissini azaltmak ve konfor
şartlarını oluşturmak için gerekli olan rüzgara çok az sahiptirler. Bu iklim bölgelerinde avlu içerisine
istenilen zamanlarda rüzgarı avlu içerisine almak ile çözümlenebilir. Ayrıca daha yüksek enlemlerde
soğuk ve kapalı, bulutlu günlerde avlu yanındaki mekanları ısıtma amaçlı çok az güneş ışığına maruz
kalındığı için kış iklimi de avlunun istenen konfor şartını tam olarak sağlayamadığı iklimdir.
Avlu oranlarındaki değişikliklerin iklimsel yönden etkisini incelediğimizde avlu derinliklerinin etkisi
karşımıza çıkar. Avlu duvarları yüksek derin avlular ile derin olmayan avlular karşılaştırıldığında, derin
olmayan avlular, yaz ve kış daha fazla güneş ışığı ve rüzgâr alır. Ve geceleyin gökyüzü soğuğunu daha
kolay yayarlar.
Avlu duvarları yüksek daha derin avlular karanlık olacaktır. Ilıman iklim bölgelerindeki yerleşimciler
için loş güneş ışığı, sık sık güneş ılıklığının yoksunluğunun işaretidir. Sıcak-kuru iklim bölgesi
yerleşimcileri için loş ışık, daha fazla istenen, arzulanan serinliğin işaretidir*11+.

3.2.Avlu İçi Rüzgar Durumu ve Doğal Havalandırma Üzerine Etkisi
Sıcak-kuru iklimlerde gece ve gündüz arasındaki ısı değişim farklılığı çok büyüktür. Bu tip iklim
bölgelerinde binalar dış ortam sıcaklık salınımını dengeleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu durumda
avlu içi rüzgar, doğal havalandırma sadece iç hava kalitesini yenilemek ve düzenlemek ve hava
değişim oranını azaltmak için kullanılır*12+.
Ilık-nemli iklim bölgelerinde gece-gündüz arasındaki sıcaklık değişimi çok küçük, bağıl nem oranı çok
yüksektir. Sıcak-nemli iklim bölgelerinden farklı olarak, iç termal konforu elde edebilmek için doğal
havalandırma çok önemlidir. Bina açıklıkları, yüksek oranda doğal havalandırma oranını
yakalayabilecek oranda büyük açılmalıdır.
Ilık iklim bölgelerinde doğal havalandırma iki tamamlayıcı amaç için kullanılır. Bunlardan ilki,
genellikle avludaki solar radyasyonla ve iç ısı kazanımından elde edilen kazanımla bina kabuğunu
serin ve soğuk tutmak amacıyla yapılan doğal havalandırmadır. Daha yüksek havalandırma oranları iç
sıcaklığı dış sıcaklığa göre daha fazla düşürebilir. İkincisi “fizyolojik soğutma etkisi” olarak adlandırılan
etki; insan vücudu, hava akımının içine girdiği zaman taşınım akımlarıyla vücuttan ısı kaybı kolaylaşır,
terleme, buharlaşma yoluyla vücudun soğuması kolaylaşır. Fizyolojik soğutma etkisi, özellikle nemli
iklim bölgelerinde terlemenin konforsuzluğa sebep olduğu yerlerde çok önemli bir yer tutar.

3.3. Avlulu Binaların Termal Konfor Koşulları ve Enerji Performansları
Avlulu binalarda termal konfor koşulları için pek çok faktör vardır. Bu faktörlerin bazıları şunlardır;






Avlulu binaların bina yükseklikleri; yükselen sıcak havanın yerine taze ve serin hava ile
yenilenmesine olanak sağlayan iç mekanların yüksekliğinin olması,
Açık avlu alanın gölgelenmiş kısmında olan yüksek duvarlar,
Yüksek termal kapasite, izolasyon ve bina duvarlarında ısı transferinde zaman geciktirici
özelliğini sağlayan yüksek yoğunluklu ağır malzemelerin kullanımı,
İkincil görev olarak gölgeleme araçları gibi işlev gören ek mimari tasarım araçları,
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Merkezi avluların daha kolay kullanılabilir, ulaşılabilir ve kontrol edilebilir olması sebebiyle
avlu seçiminin özellikle merkezi seçilmesi
Avlu içi peyzaj ve su özelliklerinin avlu içi ve bina üzerinde gölgeli alanlar oluşturması ve su
biriminin buharlaşma ile serinletmeye de katkı sağlamasıdır.
ÇALIŞMADA ELE ALINAN AVLU SEÇENEKLERİNİN ÖZELLİKLERİ

H Avlu Boyutları 6.00x6.00x6.00

1.5H Avlu Boyutları 6.00x9.00x6.00

2H Avlu Boyutları 6.00x12.00x6.00

2H Avlu Boyutları 6.00x15.00x6.00

2.5H Avlu Boyutları 6.00x18.00x6.00

3H Avlu Boyutları 6.00x21.00x6.00

Şekil 3.2. Farklı İklim Bölgelerine Göre Avlulu Bina Biçimi Optimizasyonu Çalışmasında Ele Alınan Avlu
Biçimleri*13+.
Prof.Dr. Vildan Ok danışmanlığında yapılan Enes Yaşa’nın doktora çalışması olan farklı iklim
bölgelerine göre avlulu bina biçimi optimizasyonu üzerine yapılan sayısal analiz çalışmasında hem
ısıtma hem de soğutma dönemi boyunca farklı avlulu bina biçimleri ele alınmış ve bina içi ve avlu içi
konfor koşul durumları incelenmiş, hem de ele alınan bina biçimlerinin enerji performanslarının
optimizasyonu üzerinde de durulmuştur. Bu çalışmada 6 avlu tipolojisi ele alınmıştır(Şekil 3.2).
Çalışmada ele alınan 3 farklı iklim bölgelerini temsilen sıcak-kuru iklim bölgesi için “Diyarbakır”, sıcaknemli iklim bölgesi için “Antalya” ve soğuk iklim bölgesi için ise “Erzurum” illerine ait uzun dönem
ortalama meteorolojik iklim verileri kullanılmıştır.
Bu çalışmada ele alınan tüm avlu biçim seçenekleri içerisinde her bir iklim bölgesi için bina toplam
enerji performansları bakımından değerlendirildiğinde; Sıcak-kuru iklim bölgesi temsili olan
Diyarbakır ili için; en az sıcak dönem örneği olan 21 Ocakta özellikle gündüz saatlerindeki ısı
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kazanımının fazla olduğu ve aynı zamanda gece saatleri boyunca da ısı kaybının en az olduğu saatlere
bakılmalıdır. Diyarbakır ‘da gündüz ve gece saatleri boyunca toplamda en az ısı kaybı 1.5H da
seçeneğinde olduğu gözlemlenmiştir[13].
Termal konfor ve enerji performans değerlendirilmesi bakımından bina yüzeyleri toplam güneş ışınım
kazancı, toplam güneş ışınım kazanımları miktarına göre değerlendirmeleri yapıldığında sıcak-kuru
iklim bölgesi temsili ili olan Diyarbakır ili için ele alınan tüm avlu seçenekleri arasında 21 Temmuz en
sıcak dönem boyunca minimum güneş ışınım kazancı beklenirken 21 Ocak en az sıcak dönemde ise
binaların gündüz güneş saatleri boyunca maksimum güneş ışınım kazancı elde etmesi beklenir.
Dolayısıyla hesaplama sonucunda en az sıcak dönem örneği olan 21 Ocak sıcak-kuru iklim bölgesi olan
Diyarbakır’da maksimum güneş ışınım kazancı 2H seçeneğinde görülmüştür[13].
Sıcak-nemli iklim bölgesi temsili ili olan Antalya ili için ele alınan tüm avlu seçenekleri arasında
seçeneklerin toplam enerji kazanımı-ısı transfer miktarına göre değerlendirmeleri yapıldığında en az
sıcak dönem örneği olan 21 Ocak ısıtma dönemi boyunca özellikle soğuk iklim bölgeleri için istenen,
binalarda maksimum oranda ısı kazancı, enerji kazanımıdır. Bu doğrultuda maksimum oranda ısı
kazancı Antalya için 1.5 H seçeneğinde görülmektedir.
Toplam güneş ışınım kazanımları miktarına göre değerlendirmeleri yapıldığında sıcak-nemli iklim
bölgesi temsili ili olan Antalya ili için sıcak-nemli iklim bölgelerinde 21 Temmuz en sıcak dönem
boyunca minimum güneş ışınım kazancı beklenirken 21 Ocak en az sıcak dönemde ise binaların
gündüz güneş saatleri boyunca maksimum güneş ışınım kazancı elde etmesi beklenir. Bu da Antalya
için 1.5H seçeneğidir[13].
Soğuk iklim bölgesi örneği olan Erzurum’da en az sıcak dönem örneği olan 21 Ocakta özellikle gündüz
saatlerindeki ısı kazanımının fazla olduğu ve aynı zamanda gece saatleri boyunca da ısı kaybının en az
olduğu seçeneklere bakılmalıdır. 21 Ocak yalnızca gündüz saatlerine bakıldığında en fazla ısı kazancı
1.5H seçeneğinde görülmüştür. 21 Temmuz soğutma döneminde özellikle gündüz güneş saatleri
boyunca toplam ısı kazanımının en az olduğu seçenek Erzurum için ise 3H seçeneği olduğu
görülmektedir*13+.
Sonuç olarak bina biçimlerinin enerji performanslarının değerlendirilmesi, enerji tüketimi miktarının
hesaplanmasında miktarı belirlemenin zorluğunun yanında bina içi konfor koşulları konularında da
mimarların ve tasarımcıların enerji etkinlik konusu ve konfor ile ilgili olarak belli seviyelerde bilgi
sahibi olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla tüm bu konular; kompleks, disiplinler arası konulardan
oluştuğu için multidisipliner bir ekip tarafından çalışılmalıdır.
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1. Giriş
Dünyada yoğun olarak yaşanan çevre sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm arayışları insanların ve
yaşamın devamını sağlayabilmek amacıyla sürekli gündemde bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalar,
bugünkü yaşam çevremiz ve planlama yaklaşımları, daha kaliteli, daha sağlıklı yaşanabilen ve gelecek
kuşakların da gereksinimlerini karşılayabilmelerine olanak tanıyacak çevrelerin ve enerji kullanım
ölçütlerinin üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada; konut-çevre ve enerji sistemleri bir bütün
içinde ve birbirleriyle ilişkili olarak ele alınarak “Doğal Çevre”, “Yapı-Sistem Tasarımı” ve “Yenilenebilir
Enerji Kullanımı” ilişkileri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan “Yıldız
Yenilenebilir Enerji Evi” projesi ile literatüre katkı sağlanmaktadır.
Yapılan bu çalışmada oluşturulan yaklaşımla, Birleşik Yenilenebilir Enerji Sistemi (BYES) Bileşenleri ile
ülkemizin mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin olarak kullanımı tasarlanmıştır. Bu yaklaşım
yaygınlaştırıldığı takdirde her çeşit mahalde, yersel ve coğrafi şartların elverdiği ölçütlerde ısıtmasoğutma, sıcak su ve elektrik ihtiyacının optimum şekilde karşılanması sağlanacaktır.

2. Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi Bileşenleri
Günümüzde, dünyada gerek çevre kirliliği gerekse enerji kaynaklarının azalması ve fiyatlarının
artması nedeniyle enerji teknolojileri alanında hissedilebilir bir değişim ve gelişim süreci
yaşanmaktadır. “Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi”nin kuruluş amacı, üç farklı yenilenebilir enerji sistem
bileşeni ile bir hibrid sistem oluşturularak, İstanbul şartlarında konutların ısıtma-soğutma, sıcak su ve
elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere eko-yenilikçi yaklaşımlı BYES bileşenleri ile bütünleşik yapıların
tasarımıdır.
Proje başlangıcında önerilen BYES üç farklı yenilenebilir enerji kaynağı Rüzgâr Enerjisi (RE), Güneş
Enerjisi (GE), Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemi (DTKIP) ile birlikte Gizli Isı Depolama (GID)
sisteminin birlikte kullanımını ön görmekteydi. Ayrıca saniye bazında veri toplama ve analizi
hedeflenmiştir *1+. Ancak mevcut maddi olanaklarla projede amaçlanan tasarımda bazı değişiklikler
yapılmıştır.
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Projede bugün gelinen noktada Toprak Kaynaklı Isı Pompası (TKIP) ile birlikte GE kullanılırken [2], GID
sisteminden de yararlanılabilecek ve anlık verinin toplanabildiği bir sistem meydana getirilmiştir.
Tesis edilen BYES,
Duvardan Isıtma Soğutma Sistemi (DISS) ile birlikte çalıştırılmaktadır. DISS’nin seçilmesinin nedeni
ısıtmada düşük, soğutmada ise yüksek sıcaklık rejimini kullanarak tesisattaki cihazları minimum
kapasite ile çalıştırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından optimum olarak yararlanmaktır. DISS
özellikleri ve avantajları ile birlikte çevre dostu tasarımımıza katkı yapmış olan bir sistemdir. Ayrıca
proje bütçesinden bir pay kullanılarak komşu mahalde bulunan İstanbul Kız Liseliler Kız Öğrenci
Yurdu’nun doğalgaz kazanlı ısıtma ve sıcak su hazırlama sistemine müdahale edilmiştir. Mevcut
sisteme güneş kolektörleri ile birlikte kazanın on-off çalışacağı bir otomasyon sistemi eklenerek enerji
tasarrufu sağlanmıştır. Ancak henüz bu sisteme bir veri toplama sistemi ilave edilmiş değildir. Öte
yandan öğrenci yurdunun 50 m2 taban alanına sahip salonu da DISS ile donatılmıştır. Böylece Yıldız
Yenilenebilir Enerji Evi’nde sağlanan ısıtma ve soğutma burada da sağlanmıştır. Yıldız Yenilenebilir
Enerji Evi her biri 8 m2 taban alanına sahip dört odadan oluşmaktadır. Bu odalardan bir tanesi tesisat
odası olarak kullanılmakta olup burada ısıtma ve soğutma yapılmamaktadır. Isıtma sezonunda, Yıldız
Yenilenebilir Enerji Evi’nin üç odası ve öğrenci yurdunun oturma odası ısıtılmaktadır. Soğutma
sezonunda ise sadece Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’ne ait iki odada soğutma yapılmaktadır. Şekil 1’de
Enerji Evi’nin kuzey cepheden çekilmiş bir fotoğrafı sunulmuştur. Sistem parametreleri 2010 yılı için
saniye bazında toplanarak MySQL veri tabanına yüklenmiştir. Bu çalışmada DTKIP ile birlikte çalışan
DISS’ne ait bu verilerden elde edilen analizlerin sonuçları sunulmuştur. Verilerin analizinin yapılması
sürecinde DISS-An olarak adlandırdığımız C++ yazılım diliyle hazırlanan bir program geliştirilmiştir.

Şekil 1. Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi

3. Duvardan Isıtma Ve Soğutma Sistemi (Dıss)
Enerji evinde ısıtma sistemi seçiminde DISS seçilmiştir. Bu sistemler; binaların ısıtma veya soğutma
ihtiyacını karşılamak üzere tavan, zemin ve daha çok duvarlarına montajı yapılmış serpantinli
panellerden, ısı transfer akışkanından ve bu akışkanın enerji taşımasını sağlayan bir sistemdir *3+.
Yenilenebilir enerji kaynakları DISS’nde kolayca kullanılabilmektedir. Bunlardan en yaygın olanları GE
ve hava/toprak kaynaklı ısı pompalarıdır. Bu sistemlerin birlikte kullanıldığı sistemler de mevcuttur
[4].
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Şekil 2. DISS ait serpantinler *3+
Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki
ortama veren bir makinedir. Kışın ısıtma amacıyla yazın da soğutma amacıyla kullanılabilirler [4].

Şekil 3. Isı Pompası Sistemi
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4. Yıldız Yenilenebilir Enerji Evinin Kurulum Aşamaları ve Amacı
Enerji evinin kurulması için yapılan çalışmaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;
YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi’ndeki İstanbul Kız Liseliler, 22 kişilik Kız Öğrenci Yurdu’nda sıcak su ihtiyacı,
çatıya yerleştirilen toplam 10 m2’lik, 4 lt/adet su hacmine sahip güneş kolektörleri ile karşılanmıştır.
Yurt kazan dairesinde mevcut olan 50 kW’lık doğal gaz kazanı ile 500 litre’lik boyler mevcuttur.
Tesisatta ilave olarak GE sistemi, 300 litre’lik ilave boyler ve kullanımı optimize edecek otomasyon
uygulaması yapılmıştır. Otomasyon; kazan, boyler, güneş kolektörleri arasında sıcaklık kontrollü
olarak düzenlenmiştir.
Ocak 2010 tarihinden başlamak üzere DTKIP ve DISS verilerinin saniye bazlı olarak toplandığı bir
sistem kurulmuştur. Bu sistemden alınan veriler MySQL veri tabanına aktarılarak depolanmakta ve
sınıflandırılmaktadır. Daha sonra C++ dili kullanılarak yazılan DISS-An programı ile analizler
yapılmaktadır.
Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi 17 Mart 2010 tarihinde TS 825 şartlarına göre yalıtılmıştır.
Enerji Evi’nin çatısına 2 m2 alana sahip PV panel sistemi yerleştirilmiş olup, güneş ışınım değerlerinin
ölçümü ve kaydedilmesi, elde edilen elektriğin DC akımın AC akıma çevrilerek depolanması ve
aydınlatmaya sağlanabilecek desteğin belirlenmesi konularında çalışılmaktadır.
Temmuz 2011 tarihi itibariyle GID sistemi tesisatı için malzemeler temin edilmiştir. Ekim 2011
tarihinden sonra bu sistemin de ilave edilmesiyle TKIP sistemine destek sağlanacaktır. Dolayısı ile
topraktan daha az enerji çekilerek hem doğal dengenin bozulması önlenecek hem de TKIP’nı
çalıştırmak için daha az elektrik kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca RE simülasyon çalışması şeklinde
BYES’ne ilave edilerek tüm sistemdeki, konvensiyonel sistemlere bağlı elektrik ihtiyacı minimum
değerlere çekilecektir. Bu yaklaşımın amacı ülkemizin değişik coğrafi bölgelerindeki ısıtma-soğutma,
sıcak su ve elektrik ihtiyacının en uygun BYES tipinin kurulması ile karşılanmasıdır.

5. Uygulama ve Analizler
Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nde yapılan BYES uygulamaları sürecinde toplanan veriler ısıtmasoğutma sezonları için ayrı, ayrı değerlendirilerek sistem performans değerleri elde edilmiştir *5, 6+.
Şekil 4. de mevcut sistemin enerji ve ekserji analizlerinde kullanılmak üzere geliştirilen DISS-An
Programı görülmektedir.
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Şekil 4. Analizler için geliştirilen DISS-An Programı (Isıtma Sezonu) *6+

Tablo 1. de aylara göre ölçülen ortalama sıcaklık değerleri (dış hava sıcaklığı, duvardan ısıtma
sistemine su gidiş ve dönüş sıcaklıkları, salon ve test odası sıcaklıkları) sunulmaktadır. Isıtma
sezonunda (Ocak, Şubat ve Mart) ortalama mahal sıcaklığı 20,1°C olarak hesaplanmıştır. Şubat
ayında öğrenci yurdu güz yarıyılının bitimindeki tatilden dolayı boşaltılmıştır. Bu durumun etkisi Tablo
1’de 17,5 °C olarak gerçekleşen salon sıcaklık değerinde açıkça görülmektedir. Yıldız Yenilenebilir
Enerji Evi 17 Mart 2010 tarihinde TS 825 şartlarına göre yalıtılmıştır. Tablo2’de mahal bileşenlerinin
yalıtımdan önceki ve sonraki ısı iletim katsayıları sunulmuştur. Yapılan yalıtımın etkisi test odası
sıcaklığının Mart ayı ortalama değerinin Şubat ortalamasına göre daha yüksek olmasından
anlaşılmaktadır. Mart ayı dış hava sıcaklığı Şubat ayındaki değerden daha düşük olmasına rağmen
yapılan yalıtımın etkisiyle test odası sıcaklığında yükselme gözlemlenmektedir. Soğutma sezonunda
(Haziran, Temmuz ve Ağustos) öğrenci yurduna ait salonda soğutma yapılmazken enerji evinin iki
odasında soğutma yapılmaktadır.
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Tablo 1. Aylara göre ölçülen ortalama sıcaklık değerleri (Dış hava sıcaklığı,
DISS’ne su gidiş ve dönüş sıcaklıkları, salon ve test odası sıcaklıkları) *6+
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM

DIŞ
6.54
8.88
8.58
13.84
20.04
22.22
25.15
27.68
21.29
14.63
15.59

DUVAR GİDİŞ
22.68
24.69
25.56
23.79
21.84
23.54
21.98
19.57
25.42
27.22
25.55

DUVAR DÖNÜŞ
27.77
30.89
31.42
27.08
22.13
22.82
20.80
17.87
25.07
28.23
26.92

K.Ö.Y. SALONU
20.62
17.49
21.85
22.35
23.30
26.28
28.25
31.34
27.61
24.67
25.36

TEST
17.39
19.75
21.13
22.64
22.69
24.21
24.06
22.98
25.03
24.82
23.94

Tablo 2. Mahal yapı bileşenlerine ait, yalıtımdan önceki ve sonraki ısı iletim katsayıları *5+

Yıldız Yenilenebilir Enerji Evinin yalıtımın yapıldığı tarihten 5 gün önceki ve sonraki ölçümlerine ait
sıcaklık ortalamaları Şekil 5’de gösterilmiştir. Aynı dış hava sıcaklığında Test odası sıcaklığının yalıtım
yapıldıktan sonra 2 °C civarında arttığı gözlenmiştir (Şekil 6)
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Şekil 5. Yalıtım yapılmadan 5 gün önceki ve yalıtımdan 5 gün sonraki 12-22 Mart 2010 tarihli
sıcaklıkların günlük ortalaması *5+
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Şekil 6. Yalıtım yapılmadan 5 gün önceki ve yalıtımdan 5 gün sonraki örnek iki güne ait genel sıcaklık
ortalamaları *5+
Isıtma sezonunda ortalama mahal sıcaklığı 20,1°C ve etkinlik katsayısı (COP) 3,3 olarak
hesaplanmıştır. Şekil 7 de ısıtma sezonu için sistemin COP sinin günün saatlerine göre değişimi
sunulmuştur. Bu süreçte kompresörün elektrik gücü 1,7 kW olarak ölçülmüştür.
Soğutma sezonunda ortalama mahal sıcaklığı 23,7°C ve etkinlik katsayısı (COP) 5 olarak
hesaplanmıştır. Şekil 8 de soğutma sezonu için sistemin COP sinin günün saatlerine göre değişimi
sunulmuştur. Bu süreçte kompresörün elektrik gücü 1,1 kW olarak ölçülmüştür.
DTKIP on-off çalışmakta olup ısıtma sezonunda çalışma zamanı %20, soğutma sezonunda %5’dir.
İncelenen mahallerde iklim şartlarından dolayı ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının düşük olması ve
ısıtmada düşük - soğutmada yüksek sıcaklık rejiminin kullanılması bu sonuçlar üzerinde oldukça
etkilidir. Ayrıca Eylül 2011 tarihi itibariyle devreye alınacak GID sistemi ile DTKIP sisteminde dolaşan
suyun GE kullanılarak ön ısıtılması ve eğer su sıcaklığı ısıtma için yeterli değerde ise DTKIP sisteminin
devreye girmemesi sağlanacaktır. Bu durumda DISS ile ısıtma gerçekleştirilirken zaman, zaman sıfır
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elektrik tüketimi görülecektir. Bu yeni tasarım ile daha fazla enerji tasarrufu ve dolayısı ile çevreye
daha az CO2 salınımı öngörülmektedir.

Şekil 7. Isıtma sezonunda sistemin ortalama etkinlik katsayısının (COP) günün saatlerine göre değişimi
[6, 7, 8, 9,10]

Şekil 8. Soğutma sezonunda sistemin ortalama etkinlik katsayısının (COP) günün saatlerine göre
değişimi *6, 7, 8, 9,10+
Isıtma sezonunda ortalama mahal sıcaklığı 20,1°C ve etkinlik katsayısı (COP) 3,3; soğutma sezonunda
ise sırasıyla 23,7°C ve 5 olarak hesaplanmıştır. DTKIP her iki sezonda da 5,5 kW ısıtma ve soğutma
kapasitesi ile çalışmıştır. Kompresörün çektiği elektrik gücü ısıtma sezonunda 1,7 kW, soğutma
sezonunda 1,1 kW olarak ölçülmüştür. DTKIP on-off çalışmakta olup ısıtma sezonunda çalışma zamanı
%20, soğutma sezonunda %5’dir. İncelenen mahallerde iklim şartlarından dolayı ısıtma ve soğutma
ihtiyaçlarının düşük olması ve ısıtmada düşük - soğutmada yüksek sıcaklık rejiminin kullanılması bu
sonuçlar üzerinde oldukça etkilidir. Ayrıca Eylül 2011 tarihi itibariyle devreye alınacak GID sistemi ile
DTKIP sisteminde dolaşan suyun GE kullanılarak ön ısıtılması ve eğer su sıcaklığı ısıtma için yeterli
değerde ise DTKIP sisteminin devreye girmemesi sağlanacaktır. Bu durumda DISS ile ısıtma
gerçekleştirilirken zaman, zaman sıfır elektrik tüketimi görülecektir. Bu yeni tasarım ile daha fazla
enerji tasarrufu ve dolayısı ile çevreye daha az CO2 salınımı öngörülmektedir.
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6. Sonuç
Yapılan analizler sonucunda, incelenen BYES İstanbul iklim şartlarında ısıtmada %70, soğutmada %80
enerji tasarrufu yapılmasını sağlamıştır.
İncelenen BYES’nin düşük elektrik tüketimi ve ısıtmada günün %20 si, soğutmada ise %5 inde çalıştığı
dikkate alındığında sistem ömrünün uzadığı ve tasarımın çevre dostu olduğu açıkça görülmektedir.
İncelenen sistemin, üzerinde çalışmaların devam ettirilmesi ile birlikte ilave edilecek yeni tasarım
özellikleriyle performansının daha da arttırılarak kullanımının yaygınlaştırılması potansiyeli
mevcuttur. Dolayısı ile topraktan daha az enerji çekilerek hem ekolojik dengenin bozulması
önlenecek hem de TKIP’nı çalıştırmak için daha az elektrik kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca RE
simülasyon çalışması şeklinde BYES’ne ilave edilerek tüm sistemdeki, konvensiyonel sistemlere bağlı
elektrik ihtiyacı minimum değerlere çekilecektir. Bu yaklaşımın amacı ülkemizin değişik coğrafi
bölgelerindeki ısıtma-soğutma, sıcak su ve elektrik ihtiyacının en uygun BYES tipinin kurulması ile
karşılanmasıdır.
BYES’nin kullanımının yaygınlaştırılması Yeşil Bina tasarımlarına da katkı yapacaktır. Özellikle
mahallerin enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranının arttırılması
ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, enerji sürdürülebilirliğinin
sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece ülkemizin dış borcu üstünde önemli bir yer tutan enerji
maliyeti kaleminde konutlarda kullanılan enerji maliyeti açısından büyük tasarruf sağlanacaktır.
Bu çalışmanın gelecekte ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılacağı düşünülen duvardan ısıtma
ve soğutma sistemlerinde uygulanarak sonuç olarak elde edilen bulgulardan faydalanılması
beklenmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının beraberinde getirdiği en önemli kazanım diğer
konvansiyonel ısıtma sistemlerinin aksine, çok daha düşük sıcaklık kaynakları ile (örneğin güneş
enerjisi ve ısı pompaları) ısıtma olanağına sahip olunabilmesidir. Bu yolla termodinamiğin ikinci
kanunu açısından da kaynakların verimli ve daha kullanılabilir olarak tüketiciye sunulmasının
araştırmasının yapılması mümkün olacaktır.
Yenilenebilir ve düşük sıcaklıklı kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasının yaygınlaşması ile
birlikte CO2 emisyonunda sağlanacak düşüş ülkemizin çevre politikasına katkı yapacaktır. Ortaya
çıkacak emisyon miktarı konvansiyonel sistemlerden daha düşük olacaktır.
Bir diğer önemli nokta ise, bu kaynakların ülkemizin milli kaynakları olmasıdır. Enerji ihtiyacı için
gerekli kaynağı büyük ölçüde yurt dışından satın alan ülkemizin gerek kaynakların çeşitlendirilmesi,
gerekse de yurt dışına sermaye birikiminin önlenmesi açısından çalışmanın önem arz etmektedir. Bu
nedenle gelecekte BYES lerin kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir.
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Çok Katlı Esnek Konut Tasarım Yaklaşımları
Ömer Ş. Deniz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Kentsel konut ihtiyacının büyük oranda çok katlı konutlarla karşılanmaya çalışıldığı Türkiye’de, söz
konusu konutların kullanıcıların değişim ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle, kullanıcı ya
konutun niteliksiz ve konforsuz ortamında yaşamak zorunda kalmakta veya konuttan taşınmaktadır.
Konutta değişim ihtiyaçlarının ortaya çıktığı durumlarda, esneklik (değişebilme yeteneği), konut ile
kullanıcısı arasındaki uyumsuzluk problemini çözebilecek ve konutun fonksiyonel ömrünün uzamasına
imkan sağlayabilecek bir araç olarak görev yapabilir. Günümüzde Türkiye’de, gerek mevcut konut
stokunda, gerekse yaygın biçimde üretilen ve bir kısmı yüksek maliyetlerde olan çok katlı konut
tasarımlarında, esneklik amacı çoğunlukla göz ardı edilmiş ve edilmektedir. Bu noktadan hareketle
çalışmada, Türkiye’de çok katlı konut tasarımlarında çözülmemiş önemli bir problem alanı üzerinde
durularak, konutun değişen kullanıcı özellikleri ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde esneklik
kazanmasına yardımcı olabilecek tasarım yaklaşımlarının araştırılması amaçlanmıştır.
Mimari literatürde “esneklik” genel olarak, “bir binanın minimum ve maksimum değişimi bünyesinde
barındırabilme yeteneği” anlamında kullanılmakta, esnek konut, “kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına
uyum sağlayabilen konut” olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram, zamanla konutta değişiklik yapabilme
imkanının yanısıra, kullanım öncesi farklı konut planlarının seçilebilme imkanını da içerir. Esnek konut
kavramının amacı, tasarım çeşitliliğine ve uzun dönemler için konutun kullanabilmesine imkan
sağlamak, kullanıcı ihtiyaçlarının geniş bir dizisini karşılayabilecek konutlar oluşturmak ve konut
kullanımında kullanıcılara sunulacak konforu geliştirmektir.
Çoğunluğu Avrupa, Latin Amerika, Japonya ve Çin’de olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde
gerçekleştirilmiş olan esnek konut projeleri, genellikle çeşitli çevresel düzeylerde kararların verildiği
süregiden bir tasarım ve yapım sürecinin ürünü olarak biçimlenmiştir. Bu süreçte farklı gruplar farklı
düzeylerde etkinlikte bulunur ve kararlar verirler [1, 2]. Çok katlı esnek konut tasarımında, binanın
yapısal sistemi, her biri hiyerarşik organizasyon içinde farklı kapasitelere ve farklı karar verme
düzeylerine sahip iki temel alt sistemden oluşturulabilir. Böylece konutun, birbirinden farklı üretim
süreci dönemlerinde ve farklı yapısal sistem düzeylerinde değiştirilebilmesi mümkün olur. Söz konusu
hiyerarşik düzen, yapısal alt sistem kapasitelerini olduğu kadar, mekânsal alt sistem kapasitelerini de
içerebilirr. Bina ile karar verme süreci arasında koordinasyon sağlanması için bir temel oluşturan bu
yaklaşıma göre, tasarım sürecinde binanın yapısal alt sistem kapasitelerine ilişkin karar verme
düzeyleri şöyle sıralanabilir (Resim 1) *3, 4, 5+:
-Destek yapı (support) düzeyi (alt düzey için sınırları ortaya koyar),
-Tamamlayıcı yapı (infill) düzeyi (üst düzeyin kurallarına göre düzenlenir).
Bu çalışmada, bina alt sistemlerinin söz konusu hiyerarşik organizasyonu esas alınarak, değişen
kullanıcı özellikleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok katlı esnek konut tasarım yaklaşımları
irdelenmiş ve bu doğrultuda öneriler geliştirilmiştir.
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Resim 1: Çok katlı esnek konut tasarımında bina alt sistemlerinin hiyerarşik organizasyonu.

2. Destek Yapı Tasarımı
Çok katlı konutlarda destek yapı, binanın bütün kullanıcılarına servis sağlayan, alanlar sunan kalıcı ve
paylaşılan sistemlerin konfigürasyonu olup, taşıyıcı sistemi, bina kabuğu sistemini, ortak tesisat ve
sirkülasyon sistemlerini kapsar *6+. Türkiye’deki yasal düzenlemelerde destek yapı alanları ve
sistemleri, “ortak yerler” başlığı altında toplanmıştır (İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu).
Bir konut bloğunun çok kullanıcılı kamusal bir alanı olan destek yapısı, tüm blok kullanıcılarının
özellikleri, ortak ihtiyaçları, yapı standartları ve yönetmelikleri göz önünde bulundurularak
tasarlanmalıdır. Destek yapı tasarımı, fiziksel çevre koşullarının yanısıra, sosyal, kültürel ve yasal çevre
koşullarından da etkilenir. Ayrıca, binanın gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek yapım sistemi
özellikleri, tercih edilen konut birimi türleri, sayıları, alanları, maliyetleri ve bina kat sayısı da destek
yapı tasarımını yönlendirici faktörler arasında yer alır.
Tasarımcı, destek yapının tasarımı ve biçimlendirilmesi için, tasarımı yönlendiren faktörlerin yanısıra,
kendi sübjektif görüşleri ve deneyimlerine dayalı olarak iki farklı temel yaklaşımdan yararlanabilir *7+:
-Bağımsız (nötr) mekan oluşturma,
-Mekan birimlerini gruplandırarak, uzmanlaştırılmış mekan bölgeleri (zones) oluşturma.
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2.1. Bağımsız (Nötr) Mekan Oluşturma
Nötr veya servis edilen mekan oluşturulmasına yönelik olan bu tasarım yaklaşımı, mekanın
engellenme durumlarına göre iki farklı şekilde uygulanabilir:
-Sabit ıslak mekanlar, tesisat bacaları, sirkülasyon ve taşıyıcı sistem bileşenlerinin sınırlandırdığı,
kısmen engelli bağımsız mekanlı çözümler oluşturma,
-Maksimum derecede esneklik sağlanabilecek, birden fazla konut birimini kapsayan tamamen
engelsiz alana sahip, bağımsız mekanlı çözümler oluşturma.
Kısmen engelli mekan oluşturmaya yönelik tasarım yaklaşımında, konut birimlerinin sınırları
belirlenmiş olup, mekan engelleyici nitelikteki mutfak, banyo, tuvalet, tesisat bacaları, taşıyıcı sistem
ve düşey sirkülasyon bileşenlerinin biri veya birkaçı binanın sabit mekan ve bileşenleri olarak
düzenlenir. Bu yaklaşım, gereksiz esneklik yatırımlarına fırsat vermediği için, düşük esneklik derecesi
talep eden kullanıcı grupları için uygun olabilir. Tesisat ana şaftları için sabit ve değişmez yerlerin
önceden belirlenmesi gereken bu çözümde, konut birimlerini sınırlandıran ortak duvarlara taşıyıcı ve
sabit özellik verilebilir. Taşıyıcı bileşenler kısmen konut birimi içinde yer alabildiği gibi, daha esnek
çözümlerde tüm taşıyıcı bileşenler konut birimi çevresine yerleştirilebilir. Sabit konumları nedeniyle
engelleyici olarak kabul edilen servis mekan ve bileşenleri, yaşama mekanlarının özgürce
bölünmesine ve tamamlayıcı yapının değişebilmesine mümkün olduğunca fazla imkan sağlayacak
biçimde tasarlanmalıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda tasarlanacak çok katlı konut destek yapı plan
tipleri, tercih edilen konut birimi sayısına, yerleşim durumuna ve merdiven evinin yerine bağlı olarak
Resim 2’de ifade edildiği gibi gruplandırılabilir *8+.
Destek yapı tasarımında, elde edilecek bağımsız (nötr) tek mekanın, konutta esnekliği artırmak üzere
tamamen engelsiz mekan biçiminde geliştirildiği çözümler de söz konusu olabilmektedir. Özellikle
yüksek esneklik derecesi talep eden kullanıcı grupları için uygun olan bu tasarım yaklaşımına göre
tasarlanan kat planları, engelsiz ve bağımsız bir alan oluşturarak, çeşitli konut birimi düzeni ve mekan
organizasyonu elde edilmesine zemin hazırlayabilir. Yaşama mekanları ve ıslak mekanların tamamen
serbest olarak düzenlenmesine ve konum değiştirebilmesine imkan tanıyan bu çözümde, ana tesisat
dağılımları, mekana yüksek esneklik derecesi sağlamak üzere taşıyıcı sistem ile bütünleştirilebilir
(yatay ve düşey doğrultularda). Fakat alternatif tesisat hatlarının ve arayüzlerinin kullanılmasını
gerektiren bu yaklaşım, yüksek maliyete yol açması nedeniyle yaygın biçimde kullanılmamaktadır.
Çünkü geniş açıklıkları engelsiz geçebilen ve tesisat dağılımlarını bünyesinde barındırabilen özel
taşıyıcı sistem gerektiren bu yaklaşıma göre, hem çok fazla tesisat sistemi ve arayüzü kullanılmakta,
hem de tesisat sisteminin düşey ve yatay taşıyıcı bileşenlerin içinden geçirilmesi nedeniyle taşıyıcı
bileşen kesitlerinde önemli artış olmaktadır.

2.2. Mekan Birimlerini Gruplandırarak Uzmanlaştırılmış Mekan Bölgeleri Oluşturma
Konut mekan birimlerinin, fonksiyonlarına, büyüklüklerine, dış cepheye sahip olmalarına, ulaşım ve
sirkülasyon ihtiyaçlarına göre gruplandırılarak, çeşitli açılardan uzmanlaştırıldığı bu yaklaşımda,
destek yapı, yaşama ve servis mekanlarının belirli mekan bölgeleri içinde farklı büyüklük ve sayıda
düzenlenmelerine imkan sağlayacak biçimde tasarlanır.
Habraken ve SAR grubu tarafından geliştirilen bu tasarım yaklaşımı [9], destek yapı içindeki mekan
bölgeleri (zones) ve bu bölgeleri ayıran kenar paylarının (margins) konut tasarımı doğrultusunda
organizasyonlarını esas alır. 1970’erden günümüze kadar, bu yaklaşım doğrultusunda tasarlanan
birçok Açık Yapı projesi gerçekleştirilmiştir *10, 11+.
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Resim 2: Çok katlı esnek konut tasarımında, konut birimleri-merdiven evi ilişkisine göre gruplanmış
destek yapı plan tipleri.
SAR yaklaşımına göre, konuta ait mekanlar destek yapıyı oluşturan aşağıdaki temel mekan bölgeleri
esas alınarak tasarlanabilir (Resim 3) [9]:
-Dış mekanla bağlantılı, özel kullanıma ayrılmış iç mekan ( bölgesi),
-Dış mekanla bağlantısız, özel kullanıma ayrılmış iç mekan ( bölgesi),
-Konutun uzantısı olan açık mekanlar şeklinde, özel kullanıma ayrılmış dış mekan ( bölgesi),
-İç veya dış mekan olabilen, genel (ortak) kullanıma (sirkülasyon için) ayrılmış mekanlar ( bölgesi).
SAR yaklaşımında ayrıca, destek yapı tasarımında iki bölge arasında onları birbirinden ayıran,
bölgelerin minimum/maksimum yayılma sınırlarını belirleyen ve bitişik olduğu her iki bölgenin adını
alan ( gibi) kenar payları, esneklik araçları olarak kullanılmaktadır. Bölgeleri parçalayan taşıyıcı
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sistem bileşenleri arasında kalan bölge kısımları ise sektör olarak adlandırılmakta ve bölgelerin
birleşiminden oluşan destek yapı da sektörler kümesi olarak ifade edilmektedir.
Uzmanlaştırılmış mekan bölgelerine dayalı tasarım yaklaşımında, destek yapı plan tipleri, Resim 4’de
gösterildiği gibi, bir araya gelen konut birimlerinin ortak duvarlarının ve konut mekan bölgelerinin
sınır durumları açısından beş grupta toplanabilir *12+.

Resim 3: SAR yaklaşımına göre destek yapı tasarımı.

2.3. Destek Yapı Tasarım Süreci İçin Bir Öneri
Çok katlı esnek konut tasarımında tasarımcı, tasarım verilerinin yanı sıra, yukarıda açıklanan tasarım
yaklaşımlarından da yararlanarak, destek yapı tasarımı için aşağıdaki adımları izleyebilir:
I. Bina yönetmelikleri, çevre koşulları, yerleşim planı ve uygulanacak yapım sisteminin tasarım
özellikleri gibi tasarım verileri göz önünde bulundurularak, programda yer alan konut birimlerinin
ve mekanların, mümkün olduğunca farklı şekillerde düzenlenmesine ve organize edilmesine imkan
sağlayacak plan geometrisi araştırılır. Bu araştırma sonucunda, konut birimi yerleşim düzenlerinin
ve mekan organizasyonlarının çeşitliliğine en fazla imkan sağlayan, esneklik derecesi en yüksek
bina kat planı geometrisi ve boyutları belirlenir. Bu adımda, ortak sirkülasyon alanları (merdiven
evi, asansör, koridor, vb.), tercih edilen konut birimlerinin çeşitli yerleşim düzenlerine ve mekan
organizasyonlarının çeşitliliğine imkan sağlayacak biçimde planlanarak, en uygun sirkülasyon alan
ve konumları belirlenir ve buna bağlı olarak da konut birimlerinin bütünsel alanı ortaya çıkarılır.
Böylece, sirkülasyon alanları ve esnek konut birimlerinin bağımsız mekan biçimindeki bütünsel
alanını kapsayan bina kat planı geometrileri ve boyutları tasarlanmış olur (Resim 5.1).
II. Çok katlı esnek konut içinde yer alacak tüm konut birimlerinin, tercih edilen programlarına ve
büyüklüklerine göre, kapsadıkları mekan birimlerinin boyutsal analizi ve organizasyonu sonucunda,
söz konusu her konut biriminin, mümkün olduğunca çeşitli mekan organizasyonlarına imkan
sağlayabilecek plan geometrileri (dikdörtgen, kare, L biçimli, Z biçimli, vb.) tasarlanır. Bu plan
geometrilerine dayalı olarak, önceki adımda belirlenen bina kat döşeme alanı, çeşitli konut birimi
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yerleşim düzenleri elde etmek üzere uygun biçimde bölümlenir ve kat döşemesinin farklı
düzenlemelere imkan sağlayan tüm alternatif plan şemaları ortaya çıkarılır. Böylece, plan şeması
alternatiflerinin yanısıra, binada yer alacak olan farklı programlı ve büyüklükteki konut birimlerinin
tüm alternatif mekan organizasyon düzenleri ve boyutları da tasarlanmış olur (Resim 5.2, 5.3, 5.4).

Resim 4: Çok katlı esnek konut tasarımlarında, konut birimi düzenlerine ve gruplanmış mekanların
organizasyon biçimlerine göre destek yapı plan tipleri.
III. Uygulanacak yapım sisteminin özellikleri esas alınarak, bina kat planlarında düzenlenen konut
birimi alanlarının gerektirdiği serbest açıklıkları geçebilen ve konut birimlerinin alternatif mekan
organizasyonları için engel oluşturmayan bir taşıyıcı sistem kuruluşu araştırılır ve destek yapının
strüktürel kat planı şeması tasarlanır. Daha sonra, taşıyıcı sistem bileşenlerinin yanısıra, konut
birimi alternatiflerindeki konut birimi girişleri, cephe bileşenleri, cephe açıklıkları, ıslak mekan
duvarları ve temiz su, atık su, ısıtma, gaz, vb. düşey tesisat dağılımlarını kapsayacak tesisat bacası
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gibi sabit bileşenler, olası çeşitli mekan organizasyonu değişikliklerine imkan sağlamaları açısından
değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, söz konusu bileşenlerin en fazla esneklik imkanı
sağlayan konumları, biçimleri ve boyutları belirlenerek, destek yapının en uygun kat planı şemaları
tasarlanmış olur (Resim 5.5).
IV. Uygulanacak yapım sistemi için kabul edilen tasarım kuralları esas alınarak, destek yapı kat planı
şeması üzerinde, alternatif kat planı şemalarında düzenlenen konut birimlerinin alternatif mekan
organizasyonlarına imkan sağlayabilen, gerekli minimum mekan ölçülerinin altında kalmayan,
cephe sistemi ve cephe boşlukları ile uzlaşan, olası bölücü iç duvar konumları belirlenir. Böylece,
tamamlayıcı yapı tasarımına temel oluşturacak destek yapı planları tasarlanmış olur (Resim 5.6).
Çok katlı esnek konutun destek yapı tasarımı sonucunda belirlenmesi gereken genel bina özellikleri
şöyle sıralanabilir:
-Binanın kütlesel (blok) biçimi, boyutları, kat yüksekliği ve kat sayısı,
-Binanın ana giriş konumu ve ortak sirkülasyon (merdiven evi, asansör, koridor, vb.) alanları ile, bu
alanlarda kullanılan bileşenlerin türleri, biçim ve boyutları,
-Bütün binaya hizmet eden taşıyıcı sistem, tesisat sistemi, tesisat bacası, vb. sabit bileşenlerin türleri,
biçim, boyut ve konumları,
-Değiştirilmesi planlanmayan (sabit) bina kabuk bileşenlerinin (cephe ve çatı bileşenleri) türleri, biçim
ve boyutları, pencere açıklıklarının (daha sonra yeniden ele almak üzere) biçim, boyut ve konumları.
-Sabit bileşenlerin konumlarına göre, programları belirlenen çeşitli konut birimi türlerinin mümkün
olduğunca çeşitli düzenlerine imkan sağlayacak döşeme alanlarının geometrik biçimleri, boyutları ve
olası konut birimi yerleşim düzenlerini içeren kat planları.

3. Tamamlayıcı Yapı Tasarımı
Tamamlayıcı yapı tasarımı, kullanıcıların konuta ilk yerleşim ve kullanım dönemlerinde ortaya
çıkabilecek değişiklik ihtiyaçlarının karşılandığı, konut birimi mekan organizasyonlarını ve bunları
oluşturan yapısal bileşenleri kapsar [6]. Türkiye’de mevcut ilgili yasal düzenlemeler, tamamlayıcı yapı
bölümünde (bağımsız konut birimleri içinde) binanın kullanım döneminde değişiklik yapılması
konusunda belirli gereklerin (konut biriminin alanının artmaması ve niteliğinin bozulmaması, ortak
yerlere ve taşıyıcı sisteme zarar verilmemesi, vb.) yerine getirilmesi koşuluyla engel
oluşturmamaktadır (İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu).
Konut birimlerinin oturma, yemek, mutfak, kiler, teras, balkon, yatak odaları, banyo, tuvalet, lavabo,
yüklük, giriş holü, depo gibi mekanlarının organizasyonu ve bu mekanlara ait değiştirilebilir yapı
bileşenlerinin (bölücü duvarlar, ıslak mekan duvarları, ekipmanlar, kablo ve boru esaslı tesisat
bileşenleri, duvar, döşeme ve tavan kaplamaları, vb.) düzenlenmesi işlemlerini kapsayan tamamlayıcı
yapı tasarımı, daha önce elde edilen destek yapı tasarım çözümleri (kat planları) çerçevesinde, ön
ihtiyaç programı ve tasarım verileri doğrultusunda belli bir kullanıcı veya kullanıcı grubuna yönelik
olarak oluşturulabilir.
Bir esnek konut tasarımında, kullanıcıların gelecekteki esneklik ihtiyaçları konusunda elde edilecek
bilgi düzeyi, tamamlayıcı yapı tasarım çözümlerini oluşturma doğrultusunda nasıl bir tasarlama
stratejisi izlenebileceğini belirleyebilir. Tasarım çözümleri için kararlar, ya kullanıcıların esneklik
ihtiyaçlarının tahmin edilebildiği “belirlilik durumunda” veya tahmin edilemediği “belirsizlik
durumunda” verilebilir. Bu nedenle tamamlayıcı yapı tasarımı için, tasarım verilerine dayalı olarak
kullanıcının konut biriminde gelecekte olası esneklik ihtiyaçları konusunda elde edilen bilgi düzeyine
ve tahmin durumuna göre iki farklı tasarlama stratejisi ileri sürülebilir:
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-Belirsiz esneklik ihtiyacı doğrultusunda tasarlama stratejisi,
-Ön belirlemeli esneklik ihtiyacı doğrultusunda tasarlama stratejisi.

Resim 5: Çok katlı esnek konutta destek yapı tasarımı.

3.1. Belirsiz Esneklik İhtiyacı Doğrultusunda Tasarlama Stratejisi
Belirsizlik ortamı genel olarak, gelecekte gerçekleşebilecek olası durumlar bilinmediğinde ortaya
çıkar. Esnek konut tasarım çözümlerinin, kullanıcıların esneklik ihtiyaçlarının bilinmediği bir ortamda
oluşturulmaya çalışılması, belirsizlik durumunu ifade etmektedir.
Söz konusu belirsizlik durumunda, gelecekte ortaya çıkabilecek esneklik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
için başlangıçta, bileşenlerin büyük bir kısmının değiştirilebilir özellik taşıdığı ve mevcut destek yapı ile
uzlaştığı başlangıç (temel) tamamlayıcı yapı tasarımı oluşturulmalıdır. Bu tasarlama stratejisi ile
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oluşturulan tamamlayıcı yapı tasarımı, gelecekteki değişim ihtiyaçları belirsiz bir konut biriminin,
büyük bölümü değiştirilebilir yapı bileşenlerini içeren başlangıç mekan organizasyonunu ifade eder.
Bu tasarlama stratejisi sonunda kullanıcılara sunulacak başlangıç tasarım çözümleri, kullanıcılar
tarafından imkan buldukça tamamlanacak bitirilmemiş konut birimi iç alanlarından, detaylı biçimde
tamamlanmış iç mekan organizasyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayabilir. Böyle geniş
bir perspektifte sunulan başlangıç çeşitliliği, her düzeydeki kullanıcıya, gelecekte ortaya çıkabilecek
beklenmeyen herhangi bir değişme ihtiyacı karşısında onu uzlaştıracak düzenlemeleri yapabilme
özgürlüğü sağlayabilir. Bunun yanısıra, aşırı esnekliğin ortaya çıkaracağı yüksek ilk yatırım maliyetleri
ve karmaşıklık düzeyi, kullanıcılar ve girişimciler açısından bu yaklaşımın olumsuz tarafıdır.
Bu tasarlama stratejisinin istenen sonuca ulaşabilmesi için tasarımda, binayı oluşturacak olan aynı
veya farklı üretim kaynaklı tamamlayıcı yapı bileşenlerinin birbirleriyle ve destek yapı ile boyutsal ve
birleşim noktası uyumunu sağlayacak belli koordinasyon kurallarının kullanılması gerekir. Böylece,
bileşenleri arasında mümkün olduğu kadar az karmaşık birleşim noktası ilişkisi ve uyumsuz boyutsal
ilişki olan bir yapısal sistem vasıtasıyla, farklı özelliklere ve ihtiyaçlara sahip kullanıcılara kullanım
öncesinde ve kullanım döneminde, konut biriminde kolaylıkla fiziksel değişiklikler yapma imkanı
sağlanabilir. Bunun için tasarımcıların, mevcut yapım sistemlerinde öngörülen modüler koordinasyon
ilkelerini, bileşenlerin biçimsel, boyutsal ve birleşim kurallarını bilmeleri ve tasarım çözümlerini onlara
dayalı olarak geliştirmeleri gerekmektedir.

3.2. Ön Belirlemeli Esneklik İhtiyacı Doğrultusunda Tasarlama Stratejisi
Tasarımcının gelecekte ortaya çıkabilecek olaylarla ilgili olarak doğru tahminde bulunabilmesi,
belirlilik durumunu ifade etmektedir. Eğer tasarımcı, kullanıcıların gelecekteki olası esneklik
ihtiyaçlarını önceden belirleyebilirse, belirlilik durumunda, diğer bir deyişle ön belirlemeli esneklik
ihtiyacı doğrultusunda tasarım çözümleri oluşturulabilir.
Bu tasarım stratejisi, kullanıcıların (konutu uzun süre kullanacak ve esneklik ihtiyaçları tahmin
edilebilen) gelecekte konutu kullanım sürecinde ortaya çıkma olasılığı olan esneklik ihtiyaçlarına göre,
belirli değişim dönemlerinde ihtiyaç duyulan olası mekan organizasyonlarının tasarlanması için
izlenen yolu ifade etmektedir.
Kullanıcıların esneklik ihtiyaçlarının tahmini için, binanın gelecek kullanımında değişikliklere yol
açabilecek olası olayların tahminlerinden yararlanılabilir. Çok katlı konut kullanıcılarının aynı konut
birimindeki esneklik ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve açıklayabilmek için, her kullanıcı grubuna ait özel
değişim senaryolarının tahmin edilerek ortaya konması gerekir. Değişim senaryosu, konut biriminin
kullanımında ortaya çıkabilecek değişikliklere neden olan kullanıcı özelliklerine ve sosyal, kültürel,
ekonomik, vb. olaylara bağlı olarak tahmin edilebilir. Bu senaryoların elde edilmesinde senaryo
hazırlama yöntemlerinden yararlanmak mümkündür.
Bir konut birimi kullanıcılarının esneklik ihtiyaçlarını ortaya koyacak değişim senaryosunun
hazırlanmasında ihtiyaç duyulan, kullanıcılara yönelik bilgiler şunlar olabilir [13]:
-Kullanıcıların hanehalkı tipi (genç birey, yaşlı birey, bekar aile, evli aile, vb.),
-Kullanıcıların aile yaşam döngüsü evresi (yeni evli çocuksuz, okul öncesi yaşta çocuklu, okul çağında
çocuklu, evden ayrılmış yetişkin çocuklu, vb.),
-Kullanıcıların gelir düzeyi (aile üyelerinin iş, mülk gibi gelir kaynaklarına dayalı gelir durumları),
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-Kullanıcıların konut hareketliliği (konutun işe yakınlık veya uzaklığı, aile gelenekleri ile çevrenin
etkileşimi, çevrenin sosyal, kültürel ve ticari imkanları gibi faktörlerin etkilediği ve konutta oturma
süresini belirleyecek olan konut değiştirme oranı),
-Kullanıcıların konut içi davranış biçimleri (aile üyelerinin sosyal ve kültürel özelliklerine, ekonomik
durumlarına göre ortaya çıkan mekan kullanım biçimleri).
Bu yaklaşımda, değiştirilmesi olası tamamlayıcı yapı bileşenleri, kullanıcıların özellik ve ihtiyaçlarına
göre belirlenebilir. Böylece, bazı tamamlayıcı yapı bileşenlerine gerçekleşmesi olası olmayan esneklik
özelliği kazandırılarak, gereksiz yatırımlara yol açılması önlenmiş olacaktır.
Ön belirlemeli esneklik ihtiyacı doğrultusunda tasarlama stratejisine göre oluşturulacak tasarım
çözümlerinde tasarımcı, kullanıcıyı genel çözümlerle kısıtlamadan, onun özel esneklik ihtiyaçlarını
karşılayabilecek olası bütün çözümleri detaylı olarak araştırmalı, uygun tasarım çözümleri geliştirmeli
ve geliştirilen çözümlerin tümünün kullanıcı açısından etkileri ve sonuçlarını irdelemelidir. Aksi
durumda, tasarlanan mekan organizasyonlarında yer alacak tamamlayıcı yapı bileşenleri,
gerçekleştirilecek değişim işlemlerine biçim, boyut ve nitelik açısından engel oluşturabilir ve esneklik
için kısıtlayıcı özellik taşıyabilir.

3.3. Tamamlayıcı Yapı Tasarım Süreci İçin Bir Öneri
Destek yapı bölümü tasarlanmış olan çok katlı esnek konutun tamamlayıcı yapı tasarımında,
tasarımcı, tasarım verilerinin yanı sıra, yukarıda açıklanan tasarım stratejilerinden de yararlanarak,
aşağıdaki adımları izleyebilir (Resim 6):
I. Olası kullanıcı özelliklerine bağlı olarak, konut birimlerinin zaman içinde kullanımını açıklayan ve
çeşitli dönemlerde ortaya çıkabilecek olası bütün değişikliklerin belirlenmesini sağlayan değişim
senaryoları hazırlanır. Destek yapı kat planlarında mevcut olan konut birimi girişleri, pencere
boşlukları, ıslak mekan bölgeleri, tesisat bacaları, olası bölücü duvar konumları ile dış çevre
koşullarına, tercih edilen her konut birimi programına, olası kullanıcı özellik ve ihtiyaçlarına ve
değişim senaryolarına uygun biçimde, birbirlerine dönüşebilir olası bütün alternatif mekan
organizasyonu düzenleri araştırılır ve tasarlanır.
II. Daha sonra, tasarlanan tüm alternatif mekan organizasyonu düzenlerinin gerçekleşmesi ve
çeşitlenebilmesi için değiştirilmesi gereken tamamlayıcı yapı bileşenleri, “değiştirilmesi olası yapı
bileşenleri” olarak belirlenir. Burada, söz konusu bileşenlerin, tüm alternatif mekan organizasyonu
düzenlerinin birbirine dönüşebilmesini ve uyarlanabilmesini sağlayacak, boyut, biçim, tip, modül,
birleşim noktası ve konumlanma çözümleri araştırılır. Bu çözümler, destek yapının yapım
sisteminin öngördüğü tasarım kuralları ve sabit bileşenleri ile olan ilişkileri açısından olduğu kadar,
performans kriterleri, esneklik kriterleri (ilk yapım ve değiştirme maliyeti, değiştirme süresi,
değiştirme güçlüğü, vb.) ve yapılabilirlikleri açısından da değerlendirilir. Bu değerlendirme
sonucunda, tüm alternatif mekan organizasyonu düzenlerinin birbirine dönüşmesini ve
uyarlanmasını sağlayabilecek en uygun tamamlayıcı yapı bileşenleri ve özellikleri belirlenmiş olur.
Tasarlanmış olan alternatif mekan organizasyonu düzenleri esas alınarak, konut birimlerinin ilk
kullanıcılarının ilk kullanım dönemlerine uygun ve konut birimlerinin daha sonraki tasarımları için
temel oluşturacak başlangıç mekan organizasyonu belirlenir ve gelecekte olası mekan organizasyonu
düzenlerinin birbirine dönüşmesini ve uyarlanmasını sağlayabilecek tamamlayıcı yapı bileşenleri
kullanılarak, başlangıç tamamlayıcı yapı tasarım çözümü oluşturulur.
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Resim 6: Çok katlı esnek konuta ait tamamlayıcı yapı tasarım süreci aşamaları.

4. Sonuç
Konutlar genel olarak iki farklı yaklaşıma göre tasarlanabilir. Bunlardan birincisi, konutu, belirli olan
gerçek kullanıcı özellik ve ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlamak, diğeri ise, belirsiz olması nedeniyle,
gerçek kullanıcı yerine, konutta yaşayacağı kabul edilen “ortalama” özellikli kullanıcı ihtiyaçlarına göre
tasarlamaktır. Türkiye’de çok katlı konut tasarımlarında genellikle ikinci yaklaşım uygulanmaktadır. Bu
yaklaşıma göre tasarlanan ve yüksek maliyetlerle gerçekleştirilen çok katlı konutların ilk veya daha
sonraki kullanıcıları, çoğunlukla uyum sağlayamadıkları konutlarında değişiklik yapma ihtiyacı
duymaktadır. Fakat günümüzde kullanıcıların böyle bir ihtiyacının amaca uygun biçimde
karşılanabildiği söylenemez. Bu nedenle Türkiye’de bu tür binaların, ilk kullanıcı veya zaman içinde
değişen kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere nasıl tasarlanabileceği problemi, akademik düzeyde
tartışmaya açılmalı, bu konuda çözümler geliştirilmelidir.
Esneklik kavramı, bir sistemin, bir sürecin veya bir organizasyonun, belirsizlikle ve değişimle başa
çıkmak için ihtiyaç duyulan ve çeşitli koşullara uyarlanma kapasitesini içeren önemli bir özelliğidir.
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Çok katlı konut tasarımlarında, bina sistemi, yüklendikleri esneklik fonksiyonlarına göre, hiyerarşik
düzende iki temel bölüme ayrılabilir. Ayrımın sabit ve değişmez parçalar bölümünü “Destek Yapı”,
hareketli ve değişken parçalar bölümünü de “Tamamlayıcı Yapı” oluşturur. Çok katlı konut tasarımları
bu ayrım esas alınarak gerçekleştirilirse, konutun tasarım, yapım ve kullanım dönemlerinde değişen
kullanıcı özellikleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelik kazanması sağlanabilir. Böylece, destek yapı
etkilenmeksizin tamamlayıcı yapıda değişiklik yapılabilmesi mümkün olur. Destek yapı tasarımı, nötr
mekanlar veya uzmanlaştırılmış mekan bölgeleri oluşturularak gerçekleştirilebilir. Bu tasarım,
tamamlayıcı yapı tasarımı için bir temel ve kapasite sunar. Tamamlayıcı yapı tasarımı ise, kullanıcıların
belirlilik durumuna göre hazırlanan değişim senaryoları ve bunlara göre oluşturulan mekan
organizasyon çeşitlemeleri esas alınarak gerçekleştirilir.
Mimarların çok katlı konut tasarımlarında daha etkin ve verimli olabilmesi için, esnek konut tasarım
yaklaşımlarına ihtiyaçları vardır. Çok katlı konut tasarımcıları, kendi görüş ve deneyimlerinin yanısıra,
yukarıda açıklanan tasarım yaklaşımlarından ve önerilerden yararlanarak, “esnek konut tasarımı”
açısından önemli yol kat edebilir.
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Alışveriş Merkezlerinin (AVM’lerin) Sosyal ve Fiziksel Çevre
Değerlendirmeleri: Gençlerle Bir Alan Çalışması
Güliz Muğan Akıncı, Okan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

1. Giriş
Alışveriş merkezleri (AVM’ler) günümüz modern kent yaşamının ‘paketlenmiş’ halde kentlilere
sunulduğu, tüketim anlayışı ve kültürünün geçirdiği dönüşümün mekan boyutunu yansıtan önemli
örneklerdir. Lewis’in *1+ tanımladığı gibi AVM’ler salt alışveriş faaliyetinin gerçekleşmesinin
hedeflendiği merkezlerden öte, kapalı ve iklim-kontrollü fiziksel ortamı ve güvenli sosyal çevresiyle
birçok farklı faaliyetin gerçekleşebildiği önemli buluşma mekanlarıdır. Bir başka deyişle, fiziksel
ortama ilişkin her şeyin düzenlendiği bu mekanlarda, bir taraftan sosyal ilişkiler düzenlenirken, diğer
taraftan da mekan içerisinde alınan hazzı arttırmak adına ‘alışveriş’ faaliyeti diğer boş zaman ve
rekreasyon faaliyetleriyle birlikte sunulur. Böylece, günümüz kentlerinin birer simgesi haline gelen bu
mekanlar, tasarımcı dokunuşlarıyla birlikte önemli birer “keyif ve haz” mekanı olarak karşımıza
çıkarlar *2+.
1980’leri takiben yerleşen liberal ekonomi ve değişen küresel etkenler, AVM’leri kentsel kimliğin bir
parçası haline getirmede etkili olmuştur. 1990 ve 2000’li yıllar boyunca da dünyanın farklı kentlerinde
AVM’lerin hızla yaygınlaşması ve kent merkezlerinin giderek daha az tercih ediliş durumu devam
etmiştir. Her ne kadar alışveriş merkezlerinin gelişim süreci büyük kentlerimiz için oldukça yeni olsa
da, tüketim kültürünün eğlence ve alışveriş olgusunu desteklemesiyle, Türk insanının AVM’lere
adaptasyonu oldukça kolay olmuştur *3+. Öyle ki, farklı kesimden birçok insana hitap eden bu
mekanlar, ‘kentte boş zaman geçirmenin ve boş zaman etkinliklerinin yeni adresi’ haline gelmişlerdir.
Öte yandan, trafik sorunu, gürültülü ve yürünemez haldeki kent sokakları düşünüldüğünde AVM’lerin
birer kaçış noktası haline geldiğini söylemek de mümkündür. Bu tartışmayı bir adım öteye taşıyarak,
araç üstünlüğüne dayalı kent düzeninin hakim olduğu, trafik kurallarına uyulmayan, arabaların
kaldırımlara park ettiği, yaya geçitlerinin az olduğu dolayısıyla yaya hakkının hiçe sayıldığı Türkiye’de
birçok farklı kullanıcı grubu için AVM’lerin özlenen modern kamusal alanlar olarak karşımıza çıktığı
öne sürülebilir *4+. İlk örnekleri İstanbul (Galleria) ve Ankara’da(Atakule) olmak üzere, Türkiye’de
AVM yayılımı 1990’larda başlamış ve AVM’ler hızlı bir şekilde günlük hayatımızın birer parçası haline
gelmiştir. Birçok açıdan tehdit altında olan diğer kamusal mekanlarla uzlaşmak zorunda kalmak
yerine, Türk halkının aradığı modern kent mekanını AVM’lerin özelleştirilmiş ve kontrol altında
tutulan fiziksel ve sosyal ortamında bulduğunu söyleyebiliriz.
AVM kullanıcılarından öne çıkan gruplardan biri olan gençlerin sosyal dünyalarının önemli bir
parçasını bu mekanların oluşturduğu düşünüldüğünde *5,6+, ‘AVM ve gençler’ üzerine yoğunlaşmak
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, bir taraftan 13-19 yaş grubundaki gençlerin
kent yaşamındaki boş zaman ve boş zaman mekan kullanımına bakarken, diğer taraftan AVM’lerin bu
mekanlar içerisinde nerede durduğunu sorgulamaktır. Bunun yanı sıra, AVM’lerin fiziksel ve sosyal
çevrelerinin ve bunların tasarımla olan ilişkilerinin gençler tarafından nasıl algılandığı sorusu da
çalışmanın temel hedefi olarak belirlenmiştir.
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2. AVM’lerin Sosyal ve Fiziksel Çevresi
Küresel kapitalizmin birçok fantastik imgesinin tüketilmesini hedefleyen AVM’ler, birçok farklı grup
için kent yaşamının en çok zaman harcanan boş zaman mekanları haline dönüşmüşlerdir. AVM’ler
potansiyel kullanıcı gruplarının mekan içersinde birçok farklı davranışı gerçekleştirmeye ikna etmek
üzere tasarlanmışlardır. Bu da, temel hedefi tüketim olan bu davranışların şekillenmesi ve
benimsenmesinde AVM’lerin fiziksel ve sosyal çevrelerinin incelenmesini gerekli kılar. AVM’lerin
sosyal çevresinin öne çıkan özelliği, yaş, cinsiyet, gelir durumu, kişisel ilgi alanları vb. farklılıkları
gözetmeksizin, kentin farklı bölgelerinde yaşayan insanları bir araya getirebilmektir *7+. Bu çerçevede,
mekansal düzenlemelerdeki esneklik ve çeşitlilik vurgulanması gereken bir unsur olarak karşımıza
çıkar *3+. Bu bağlamda düşündüğümüzde de, AVM’lerin sosyal çevresi, fiziksel çevrenin tasarımında
belirleyici bir rol üstlenir. Sonuç olarak, AVM’lerin mekan tasarımlarının, farklı gruptan kullanıcıların
mümkün olduğunca güvenli bir atmosferde bir araya getirmeyi hedefleyen, çeşitlilik gösteren mağaza
ve dükkanların tasarımlarını da içeren mimari olarak gösterişli malzemeler ve karmaşık tasarım
elemanlarının konforlu iç mekanlarla birleştiği uygulamalar olması gerektiğini söyleyebiliriz *7+.
AVM’lerin sosyal ve fiziksel çevrelerinin birbirleriyle olan etkileşiminden bağımsız olarak ayrı ayrı
özelliklerine baktığımızda, fiziksel çevrenin ve mekan tasarımının alışverişe gelenleri mekanda kalma
ve alışveriş yapma isteği doğurması açısından önemli bir rol üstlendiğinin altını çizmek gerekir. Fiziksel
çevrenin tasarımında kullanılan sınırlı giriş, sadece koridor sonlarına yerleştirilen yürüyen
merdivenler, belirli alanları çekici kılmak adına yerleştirilmiş ağaç, çeşme vb. tasarım elemanları gibi
küçük bildik tasarım hile ve oyunları bahsi geçen uzun süreli mekan kullanımına ve tüketime yönelik
stratejiler olarak karşımıza çıkar. Bunların yanı sıra, mobilya, aydınlatma, havalandırma, yeni ve
modern malzeme, müzik, ambiyans, düzenli işaretleme ve dükkan tasarımları da AVM kullanıcılarının
mekan içerisindeki duygusal durumlarını etkileyen diğer önemli fiziksel çevre unsurlarıdır. AVM’lerin
fiziksel çevre unsurları denildiğinde akla gelen bir diğer önemli faktör de AVM’nin kent içerisindeki
lokasyonudur. Kolay erişilebilir bir konum veya ulaşımın keyifli veya katlanılabilir olma durumu AVM
tercihi ve mekanda harcanan süre açısından oldukça belirleyicidir *8, 9+.
AVM’lerin sosyal çevrelerini belirleyen özelliklere baktığımızda ise AVM içerisindeki, satıcıların sayısı
ve güler yüzlülüğü, işletmeciler, yöneticiler ve diğer tüm çalışanlar ve tüm AVM kullanıcılarının, hiçbir
sosyo-demografik fark gözetmeksizin birbirlerine ve mekana karşı tavır ve tutumları *10+ olarak
söylenebilir. Buna ek olarak, satılan ürünlerin ve sunulan faaliyetlerin fiyatları da bir AVM’nin sosyal
çevresini belirleyen önemli bir etkendir. Ayrıca, farklı kullanıcı gruplarının ilgisini çekmek ve mekan
içerisinde harcanan zamanı arttırmak adına AVM içerisinde sunulan sinema ve tiyatro salonları, oyun
alanları, sergiler, kuaförler, restoranlar, kafeler vb. faaliyet alanları ve bunların sayısı ve çeşitliliği bir
AVM’nin fiziksel çevresini olduğu kadar sosyal çevresini de oluşturan önemli unsurlardır [7, 11].

3. AVM’ler ve Gençler
Ticari özelliklerinin yanı sıra bünyelerine ekledikleri diğer faaliyetlerle birer yaşam merkezi haline
dönüşen AVM’ler, sunmuş oldukları çarpıcı sosyal ve fiziksel ortamlarıyla da birçok kullanıcı için birer
çekim noktası haline gelmişlerdir. Zukin, *11+ AVM kullanıcıları arasındaki sosyo-demografik
farklılıklara dikkat çekerek AVM’lerin çalışmayan kadınlar için arkadaşlarıyla alışveriş yaptıkları bir
mekan olarak hizmet sunarken, yaşlılar için yürüyüş ve egzersiz alanı olduğunu, gençler içinse daha
değişken arkadaşlık bağlarının devamına yardımcı olan bir kamusal mekan olarak çalıştığını vurgular.
Erkip, [4+ Türkiye’de ‘aile gezintisi’ olarak AVM kullanımının oldukça yaygın olduğunu vurgularken,
özellikle gençler için güvenlik gerekçesiyle ebeveynleri tarafından yönlendirildikleri AVM’lerin sokağın
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ve sokakta geçirilen tüm zamanın yerini aldığını söyler. Bu çerçeveden baktığımızda, her ne kadar
AVM’ler büyüklük, tasarım ve işlev konusundaki etkileri sayesinde herkese açık, oldukça steril ve
güvenli kamusal mekanlar gibi gözükse de farklı kullanıcı gruplarının, farklı zamanlarda, farklı
beklentiler içerisinde olabileceği, bunun da farklı davranış, tutum ve hatta zaman zaman gruplar arası
çatışmalara neden olabileceği gerçeği yadsınmamalıdır *6+.
Çok tartışılan ve üzerinde çok sayıda araştırma yapılan AVM kullanıcılarından öne çıkan gruplardan bir
tanesi de gençlerdir. Birçok araştırmada da vurgulandığı üzere AVM’ler gençlerin sosyal yaşamlarını
geliştirmede önemli bir rol oynar *12, 13+. Gençken, yetişkinlik dönemlerine kıyasla çok daha fazla boş
zaman, istek ve çok daha az sorumluluk duygusuna sahip olunur. Ama bunun yanı sıra, yetişkinlerin
sahip olduğu güçten yoksun bir vaziyette, ebeveyn baskısı ve yasal sınırlamalarla da mücadele
edilmesi gerekir. Bu da gençlerin istedikleri her mekana erişimini kısıtlayan önemli bir engeldir.
Bunun yanı sıra, sokakların ve birçok kent mekanın trafik ve genç ve çocuklara ilişkin suçlar nedeniyle
güvenli olmaması, AVM’leri birçok kent mekanına kıyasla gençler, özellikle de 13-19 yaş (teenage)
grubu için, bir cazibe merkezi konumuna getirir. AVM’ler, gençler için ev ve okul arasında süregelen
monoton kent yaşamlarından kaçmalarına yardımcı olan, hem arkadaşlarıyla ‘takılabildikleri’, hem de
mekan değiştirmeksizin birçok farklı aktivitede bulunup, zaman geçirebildikleri birer güvenli sığınak
görevi görür. Tabi bu noktada, bütün o ‘farklı aktiviteleriyle’ birlikte AVM’lerin aslında birer tüketim
mekanı olması ve gençlerin sınırlı maddi kaynakları nedeniye bu aktivitelere sınırlı erişimleri, AVM’leri
gençler için dışlayıcı ve aykırı mekanlar konumuna getirir. ‘Beklenilen miktarda para’ harcayamayan
gençlerin, AVM gibi kentsel kamusal mekanlarda oluşturduğu olumsuz imaj, bu tip mekanlarda ‘para
harcama potansiyeli olan yetişkinler’ ve bu mekanların yöneticileri arasında ahlaki bir paniğin
doğmasına ve mekanı gençlerden temizleme kaygısına varacak kadar dışlayıcı politikaların oluşmasına
neden olmaktadır *6, 7, 9, 14+. AVM’ler ve gençlerin AVM kullanımına ilişkin tüm bu farklı ve karşıt
argümanlar düşünüldüğünde, gençlerin AVM’lerin sosyal ve fiziksel çevresini nasıl algıladıkları ve
AVM’lere nasıl anlam yükledikleri önem kazanmaktadır. Ayrıca, gençlerin yetişkinler dünyasındaki
adaletsiz konumları düşünüldüğünde, gençlerin görüşlerine ilişkin farklı araştırmalarda da bulunmak,
onlara yaşadıkları toplum ve kullandıkları mekanlar hakkında söz hakkı vermek, onları toplum ve
çevreyle ilgili konulara dahil etmeye yardımcı olur *15, 16+.
Literatürde, AVM’ler ve 13-19 yaş grubundaki gençlerle ilgili birçok sayıda yabancı kaynaklı
araştırmaya rastlamak mümkün olsa da, bu araştırmaların çoğunda gençlere özne olarak yer
verilmemiştir. Bunun yanı sıra, yaklaşık 25 yıldır gençlerin ve çocukların çevreyi ve mekanları nasıl
algıladıklarına dair birçok araştırma yapılmış olsa da, onların evleri dışındaki dünyayı nasıl
deneyimlediklerine dair çok az sayıda araştırma olduğundan, çevresel ve mekansal tercih ve algılarına
ilişkin aslında çok az şey bilinmektedir *17+. Nüfusunun yarısından çoğunun 25 yaş altında olduğu
Türkiye gibi bir ülkede gençlerin araştırmaların öznesi durumunda bulunması, bu kalabalık topluluğa
söz tanınması açısından büyük önem taşımaktadır *18+. Bu amaçla, bu çalışmada 13-19 yaş
grubundaki gençlerin AVM’leri nasıl algıladıkları ve deneyimledikleri AVM’lerin fiziksel ve sosyal
çevreleri üzerinden sorgulanıp, tartışılacaktır.
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4. Alan Çalışması: Ankara Migros AVM
Türkiye’de 1980’li yıllarla birlikte değişiklik gösteren ekonomik politikalar daha liberal ve Batı kaynaklı
dış yatırımları desteklemeye başlamıştır *19+. Bu dönemi takiben, perakende sektöründe yerli ve
yabancı sermayenin etkisi de hızla artma eğilimi göstermiştir *20+. Türkiye’nin kentli nüfusunun
değişen alışveriş ve tüketim ihtiyaç ve taleplerini karşılamak adına önce marketler ve hipermarketler
daha sonra da AVM’ler ortaya çıkmıştır *19+. 1990’lı yıllara gelindiğinde Türkiye’de AVM örnekleri
başta İstanbul ve Ankara olmak üzere hızla çoğalmıştır. Günümüze baktığımızdaysa, 2001’de 53 olan
AVM sayısı, 2009 sonunda 213 ulaşmış durumdadır. (AVM sayısındaki artış için bkz. Tablo 1) *21+.
Bununla beraber, yapılan araştırmalar gösteriyor ki alışveriş için AVM’leri tercih edenlerin sayısı, her
ziyarette harcanan para miktarı ve AVM’de geçirilen süre de giderek artmaya devam etmektedir*22+.
Tablo 1. Türkiye’de Bin Kişi Başına AVM Kiralanabilir Alan Büyüklüğü

Kaynak: GYODER, 2010, s. 44

Ankara’da 1989 yılında Atakule’yle başlayan AVM furyası, günümüzde hızla çoğalmaktadır. Öyle ki,
Ankara şu anda kişi başına m² AVM açısından ilk sırada yer almaktadır *23+. Bu araştırma için
Ankara’nın en büyük AVM’lerinden biri olan Ankara Migros Alışveriş Merkezi1 çalışma alanı olarak
belirlenmiştir. Konumu, çok çeşitli kullanıcı grubu ve sunulan farklı boş zaman ve rekreasyon
faaliyetleriyle Migros AVM kendine yeten, kontrollü ve çeşitliliği vurgulayan mekan kullanımıyla
şehrin geri kalanından ve diğer AVM’lerden belirgin bir şekilde ayrılır. Migros AVM’yi bu çalışma için
önemli kılan asıl özelliği birçok AVM’den farklı olarak toplu ulaşım yollarının merkezinde yer
almasıdır. AVM’ye otobüs, dolmuş ve asıl önemlisi ve erişilebilirliği asıl mümkün kılan metro yoluyla
ulaşmak oldukça kolaydır. Bu durum, başta özel araç kullanım imkanı kısıtlı olan gençler olmak üzere,
birçok kentli için Migros AVM’yi diğer AVM’lere kıyasla daha çok tercih edilebilir bir konuma getirir
(Migros AVM’nin genel görünümü için bkz. Resim 1).

1

1999 yılında “Akköprü Migros Alışveriş Merkezi” olarak hizmete giren AVM, sonradan eklenen yeni bina ve
çevre düzenlemesiyle birlikte 2006 yılından itibaren “ANKAmall” adıyla kapılarını ziyarete açmıştır.
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Resim 1. Ankara Migros AVM dış görünüş

Sinema salonları, ulusal ve uluslararası tercih edilen birçok zincir markayı da içeren yemek alanı, sergi
alanı, çok çeşitli mağazaları, eğlence alanları, ismini aldığı Migros hipermarketi, açık ve kapalı
otoparkları, girişlerdeki son teknoloji güvenlik sistemleri ve eğitimli güvenlik personeliyle Migros
AVM, dünya genelindeki benzerleriyle aynı standardizasyonu hedefleyen yabancı örneklerinin bir
taklidi olarak karşımıza çıkar. Mekan tasarımına baktığımızdaysa, kullanıcıların AVM’de daha çok vakit
geçirmesine ve para harcamasına yardımcı olacak küçük tasarım hilelerine Migros AVM’de de
rastlamak mümkün. Geniş koridorlar, koridorların sonlarında yer alan asansörler, gösterişli yapay
aydınlatma, sokak havası verilmek adına konulmuş yapay palmiye ağaçları, havuz ve banklar, bu
imitasyon AVM tasarım özellik ve hilelerinden bazıları olarak sayılabilir (Migros AVM iç mekan
görünümü için bkz. Resim 3-4).

Resim 2. Ankara Migros AVM iç mekan

Resim 3. Ankara Migros AVM koridor ve mağazalar

317

5. Yönteme İlişkin Detaylar
Bu çalışmanın temel amacı, AVM’lerin, 13-19 yaş grubundaki gençlerin boş zaman mekanları
kullanımında nerede durduğunu sorgulamak ve AVM’lerin fiziksel ve sosyal çevrelerinin ve bunların
tasarımla olan ilişkilerinin gençler tarafından nasıl algılandığını tartışmaktır. Bu amaçla, gençlerin
AVM tercihlerinde hangi faktörlerin etkili olduğu ve gençlerin AVM’lerle ilgili neleri sevdikleri
sorularına da yanıt bulunmaya çalışılacaktır.
Araştırma bir alan araştırması olup, istenilen veri gözlem ve 104 gençle yapılan derinlemesine
görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi gençlerin yaş aralığı ‘teenage’ grup
olarak bilinen 13-19 olarak belirlenmiş olup, 52 kız 52 erkek gençle görüşme yapılmıştır. Yaş grubuna
göre okul dağılımı, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerini içerir. Örneklem grubu, cinsiyete dayalı
katmanlı örnekleme yoluyla oluşturulmuştur. Ayrıca, zaman örneklemi yöntemiyle, gençlerin AVM
ziyaretleri için tercih ettikleri zaman dilimleri arasındaki farklılıklar yakalanmaya çalışılmıştır. Bu
amaçla görüşmeler, AVM içerisinde, hem okul zamanları olan hafta içi, hem de gençlerin boş
zamanlarını çoğunlukla değerlendirdikleri hafta sonları, sabah 11 ve akşam 7 saatleri arasında
gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelere başlamadan önce 13 kişiyle bir pilot çalışma gerçekleştirilmiş, sorular denenmiş ve her
bir görüşmenin süresi yaklaşık 15 dakika olarak tespit edilmiştir. Tüm gençler, görüşmeler öncesinde,
çalışmanın amacı hakkında bilgilendirilmiş ve birbirlerinden etkilenmelerini önlemek adına her biriyle
ayrı ayrı ortamlarda görüşülmüştür. Görüşmeler sırasında öncelikle gençlerin, cinsiyet, yaş, eğitim
seviyesi, gelir seviyesi ve harçlıklarını içeren demografik bilgilerine ulaşılmaya çalışılmış, sonrasında
da boş zaman faaliyetleri, tercih ettikleri boş zaman mekanları ve bunlarla ilgili ebeveyn kısıtlamaları
hakkında sorular yöneltilmiştir. Gençlerin AVM’leri tercih etme sebepleri, AVM’lere geliş sıklıkları,
harcadıkları zaman, ideal bir AVM’de bulunmasını istedikleri şeyler, AVM’nin sosyal ve fiziksel
çevresinde gördükleri eksiklikler, sevdikleri ve sevmedikleri şeyler görüşmelerin ilerleyen
bölümlerinde gençlere yöneltilen diğer sorular arasındadır.

6. Araştırma Bulguları ve Değerlendirmeler
Araştırma bulgularının detaylarına ve değerlendirmelere geçmeden önce görüşülen gençlerin sosyodemografik özelliklerine baktığımızda, 13-19 yaş aralığındaki gençler, eğitim seviyelerine göre (ilk
öğretim, lise, üniversite) üç gruba (13-14, 15-17 ve 18-19) ayrılarak incelendi. Bu üç grup içerisinde
en kalabalık olan aralık da lise öğrenim sürecini içeren 15-17 yaş grubu olarak karşımıza çıktı.
Konuşulan bütün gençler maddi olarak ailelerine bağımlı oldukları için, gelir seviyesine ilişkin bilgi,
ailelerin gelir seviyesinden elde edildi. Bu durumda, görüşmeye katılan gençlerin büyük
çoğunluğunun orta ve orta-üst gelir grubuna ait ailelerden geldikleri tespit edildi. Bunun yanı sıra,
görüşmedeki tüm gençler ailelerinden harçlık aldıklarını ve harçlıklarının kendilerine yettiğini belirtti
(Gençlerin sosyo-demografik özelliklerinin detayları için bkz. Tablo 2).
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Tablo 2. Görüşmeye katılan gençlerin sosyo-demografik özellikleri
Cinsiyet

Sayı

Yüzde (%)

Erkek
Kadın
Toplam

52
52
104

50
50
100

Yaş

Sayı

Yüzde (%)

13-14
15-17
18-19
Toplam

25
59
20
104

24
56.7
19.2
100

Eğitim seviyesi

Sayı

Yüzde (%)

İlköğretim
Lise
Üniversite
Toplam

21
67
16
104

20.2
64.4
15.4
100

Gelir seviyesi

Sayı

Yüzde (%)

Alt – Alt-orta
Orta – Orta-üst
Üst
Toplam

3
87
14
104

2.9
83.7
13.5
100

Çalışmanın temel bulgularına geldiğimizdeyse, ilk olarak gençler tarafından en çok tercih edilen boş
zaman faaliyetlerinin neler olduğuna bakıldı. Buna göre, gençler boş zamanlarında daha çok
arkadaşlarıyla takılmayı, müzik dinlemeyi ve sinemaya gitmeyi tercih ettiklerini söylediler (En çok
tercih edilen boş zaman faaliyetleri için bkz. Tablo 3; boş zaman mekanları için bkz. Tablo 4). En çok
tercih edilen boş zaman mekanıysa en yüksek yüzdeyle AVM’ler olarak belirtildi. Kafe/restoran ve
arkadaş evleri, AVM’leri takiben tercih edilenler arasındaydı. Görüşülen gençlerin % 26 sı en az ayda
iki kere AVM’leri geldiğini belirtirken, % 24’ü haftada birkaç kez, % 20’siyse haftada en az bir kez
geldiğini söyledi. Bunun yanı sıra, konuşlan gençlerin yarısından çoğu AVM’ye her gelişlerinde 3
saatten fazla zaman harcadıklarını söylediler ki; bu zamanın Türkiye’de yaşayan kentli gençlerin okul,
dershane, ödev vb. sonrasında arta kalan boş zaman saatleri içerisinde önemli bir dilimde yer aldığını
söylemek sanırım yanlış olmaz.
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Tablo 3. Tercih edilen boş zaman faaliyetleri
Boş zaman faaliyetleri

Sayı

Yüzde (%)

Sinemaya gitmek
Müzik dinlemek
Aileyle vakit geçirmek
Arkadaşlarla takılmak
Alışveriş yapmak
Evde zaman öldürmek
Spor yapmak
Kültürel ve sanat faaliyetlerine katılmak
Bilgisayar başına vakit geçirmek
Oyun oynamak (konsol, bilgisayar, vb.)
Toplam

63
68
11
75
31
32
14
4
9
2
309

20.4
22.0
3.6
24.3
10.0
10.4
4.5
1.3
2.9
0.6
100

Tablo 4. Tercih edilen boş zaman mekanları
Boş zaman mekanları

Sayı

Yüzde (%)

AVM’ler
Oyun merkezleri
Sokaklar
Kafe/restoranlar
Arkadaş evleri
Internet kafeler, oyun salonları
(biardo bovling vb.)
Toplam

73
2
13
61
52
20

33.0
0.9
5.9
27.6
23.5
9.0

221

100

Gençlere maddi olarak bağımlı oldukları ebeveynlerinin boş zaman faaliyeti tercihlerine karışıp
karışmadıkları sorulduğunda, 104 gençten 65’i herhangi bir kısıtlama veya yönlendirme
görmediklerini söyledi. Ama, geçirdikleri boş zamanın süresiyle ilgili olarak 83 genç ebeveynlerinin bu
konuda kendilerine karıştıklarını ve boş zaman için aldıkları iznin gittikleri yere göre de değiştiğini
belirtti. Bu çalışmada, AVM’ler, ailelerin gençler üzerinde uyguladıkları birtakım kısıtlamaların açık
olarak ortaya çıktığı mekanlar olarak karşımıza çıktı. Görüşülen gençlerin yarısından fazlası,
ebeveynlerinin AVM tercihlerinde etkili olduğunu dile getirdi. Bunun sebebiniyse, çoğunlukla,
mekanın tanıdık olması, güvenlik koşulları ve AVM’ye gelenlerin sosyo-ekonomik yapısı gibi AVM’nin
sosyal çevresini oluşturan özellikler olarak açıkladılar. AVM’nin konumu ve AVM’ye ulaşım kolaylığı
gibi fiziksel çevreyle ilgili etmenler, sosyal çevreyi takiben ebeveynler için gençlerin AVM tercihlerinde
ikincil derecede önemli unsurlar olarak söylendi. Tabi, ulaşım kolaylığının ebeveyn sınırlamasının bir
nedeni olarak dile getirilmesinde, kent trafiğiyle ilgili endişelerin ve de gençlerin ulaşım yolu olarak,
otobüs, dolmuş, metro veya yürümeyi tercih etmesinin etkili olduğunun da altını çizmek gerekir
(Gençlerin AVM tercihleri üzerindeki ebeveyn etkisi ve nedenleri için bkz. Tablo 5).
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Tablo 5. Gençlerin AVM tercihleri üzerindeki ebeveyn etkisi ve nedenleri
Gençlerin AVM tercihleri üzerindeki
ebeveyn sınırlaması

Sayı

Var
Yok
Toplam

54
50
104

Ebeveyn sınırlamasının nedenleri

Sayı

Sosyal çevre
(güvenlik, tanıdık ortam,
AVM’ye gelenlerin sosyo-ekonomik
statüsü)

20

48.8

Fiziksel çevre (konum,
ulaşım kolaylığı)

18

43.9

Faaliyetler ve AVM’deki çeşitlilik

3

7.3

Toplam

41

100

Yüzde (%)
51.9
48.1
100
Yüzde (%)

Gençlerin AVM tercihleri üzerindeki ebeveyn kontrol ve sınırlamasının bir nedeni olarak sunulan
AVM’lere ulaşım kolaylığının, gençler için de AVM tercihlerindeki öncelikli neden olarak belirtilmesine
ilişkin, yukarıda bahsi geçen zorunlu ulaşım tercihleri ve trafikle ilgili endişelerin sadece ebeveynlerin
değil, kentli gençlerin de kaygısı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, gençlere Migros AVM’yi neden tercih
ettikleri sorulduğunda, en yüksek yüzdeyle (23.6) Migros’un kent içerisindeki konumu, ulaşım
kolaylığı ve evlerine yakın olması belirtildi. Burada üzerinde durulması gereken noktaysa, gençlerin
AVM tercihlerinde birincil önceliklerinin fiziksel çevreye ilişkin olarak ulaşım kolaylığı olmasının
dışında, gençlerin çok azının AVM’nin dış görünüşü, düzen ve temizlik gibi fiziksel çevreye ilişkin
unsurlara değinmiş olmasıdır. Gençlerin AVM tercihlerindeki açıklamalarda ikinci sırayı AVM
içerindeki faaliyetler ve bu faaliyetlerin çeşitliliği alır. Ebeveynlerinden farklı olarak güvenlik koşulları
ve AVM’ye gelenlerin sosyo-ekonomik yapısı gibi AVM’lerin sosyal çevrelerini oluşturan etmenlerin,
gençlerin AVM tercihlerinde belirleyici olmadığı araştırma bulguları arasındadır (Gençlerin AVM
tercihlerinin nedenleri için bkz. Tablo 6). Bu bağlamda, tasarım ve tasarım özelliklerinden ziyade,
AVM’lerin konumu, AVM içerisindeki faaliyetler ve çeşitlilikle ilgilenen Türkiye’deki diğer birçok insan
gibi *3+, gençlerin de AVM tercihlerindeki eğiliminin aynı düzlemde olduğunu söyleyebiliriz.
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Tablo 6. Gençlerin AVM tercih nedenleri
AVM tercih nedenleri

Sayı

Yüzde (%)

Sosyal çevre
(güvenlik, tanıdık ortam,
AVM’ye gelenlerin sosyo-ekonomik
statüsü)

15

15.2

Fiziksel çevre (konum,
50
ulaşım kolaylığı ve tasarım elemanları)

50.5

Faaliyetler ve AVM’deki çeşitlilik

34

34.3

Total

99

100

Gençlerin AVM’lerdeki faaliyetlerine bakıldığındaysa, birçok genç için AVM kullanımlarının temel
sebebinin, diğer ülkelerdeki yaşıtlarıyla benzerlikler gösterdiğini görüyoruz. Görüşülen gençlerin
çoğunluğu, AVM kullanımlarını sinemaya gitmek (% 22), arkadaşlarıyla buluşmak ve takılmak (% 20),
alışveriş yapmak (% 17) ve yemek alanında bir şeyler yiyip vakit geçirmek (% 30) şeklinde açıkladı. Bu
açıdan bakıldığında, gençler, bir AVM’nin olmazsa olmazını AVM içerisindeki faaliyetler, mağazalar ve
bunların çeşitliliği (% 83) olarak belirttiler. Güvenlik, AVM’ye gelenlerin sosyo-ekonomik statüsü,
fiyatlar, AVM içerisindeki personelin davranış ve tutumları gibi sosyal çevreyi oluşturan etmenler çok
düşük bir yüzdeyle de olsa (% 11) gençler için ikincil derecede önemli olarak tespit edildi. Buna
karşılık AVM’lerde olması gereken en önemli özellikler sıralamasında fiziksel çevreye ilişkin unsurlar
gençlerin sadece % 6’sı tarafından belirtildi.

6. Sonuç
Araştırma bulgularına göre, 13-19 yaş grubu için en çok tercih edilen boş zaman mekanı AVM’lerdir
ve Ankara Migros AVM gençler arasında popülaritesi yüksek olan AVM’ler arasında yer almaktadır.
Gençlerin AVM tercih nedenleri incelendiğindeyse, güvenlik ve kullanıcıların sosyo-ekonomik statüsü
gibi sosyal çevreyle ilgili açıklamalarda bulunan ebeveynlerinden farklı olarak, AVM’nin konumu,
temel ulaşım ağlarına yakınlığı ve evlerinden AVM’ye ulaşım kolaylığı gibi fiziksel çevre etkenleri
gençler için öncelikli nedenlerdendir. İkincil açıklama olaraksa AVM içerisindeki faaliyetlerin ve
çeşitliliğin fazla olması belirtilmiştir.
Gençlerin AVM’lerin fiziksel çevreyle ilgili unsurları değerlendirme yüzdelerine ve görüşmeler
sırasında yapılan gözlemlere bakıldığında, 13-19 yaş grubu gençlerin etraflarını saran fiziksel çevre ve
fiziksel çevreyle ilgili unsurlara çok da dikkat etmedikleri ve fiziksel çevreyi oluşturan bileşenlerin
neler olduğuna dair pek bir bilgi sahibi olmadıkları gözlemlenmiştir. AVM’ler içerisindeki renk, müzik,
kullanılan malzeme, mobilya vb. gibi fiziksel çevreyle ilgili unsurlar hakkında yaptıkları yorumlar kayda
değer bilgi olarak oldukça sınırlı kalmaktadır. Gençlerin sokak ve sokaktaki medeni olmayan davranış
algı ve deneyimlerini inceleyen bir başka çalışmada da yine benzer sonuçlara rastlanmış, gençlerin
fiziksel çevre ve ona ilişkin sorunlara sosyal çevrelerine oranla daha duyarsız ve tepkisiz kaldıkları
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tespit edilmiştir *18+. Bunu iki neden etrafında açıklamak mümkün olabilir. Birincisi, güvenlik kaygısı
güden ebeveynlerin çocuklarının küçük yaştan itibaren fiziksel çevreyle olan temaslarını minimuma
indirgemesidir. “Sokakta arkadaşlarla oynamak”, “mahalle maçı yapmak”, “kapının önünde ip
atlamak”, “parka gitmek” gibi kavramların yerini daha güven teşkil eden “arkadaşlarla AVM’de
sinemaya gitmek”, “arkadaşın evinde, ailesi evdeyken görüşmek”, “evde play sation oynamak” gibi
kavramlar almış, ve gençlerin fiziksel çevreyle teması, okula giderken servis camından gördükleri
parklar, fırsat olursa çıkılan aile gezileri ve hafta sonu AVM’lere giderken yolda gördükleri dış
mekanlarla sınırlı kalmıştır. Bir başka nedense, Türkiye koşullarında büyüyen gençlerin hakim sosyal
çevre koşulları ve onun işsizlik, düşük eğitim seviyesi, terör, sosyo-ekonomik eşitsizlik gibi
problemlerine fazlasıyla maruz kalmalarıdır. Dolayısıyla, sosyal çevre ve toplumsal problemler ve
kaygılar, fiziksel çevreye kıyasla gençlerin algı ve deneyimlerinde öncelikli olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bu bağlamda düşündüğümüzde, gençlerin fiziksel çevre, fiziksel çevreye ilişkin sorunlar ve tasarıma
ilişkin ilgisizlikleriyle, sosyal çevre ve toplumsal konulara verdikleri öncelikleri daha detaylı
araştırmalarda incelemekte fayda vardır. Ayrıca, bu durumun nesiller arası bir farktan kaynaklanıp
kaynaklanmadığını anlayabilmek adına gençler ve yetişkinlerin sosyal ve fiziksel çevre algı ve
deneyimlerini daha detaylı çalışmalarda araştırmak gerekir. Türk toplumunun fiziksel çevre
duyarlılığına ve fiziksel çevreyi değiştirip güzelleştirmenin bir parçası olmaya çok hevesli gözükmeyen
yapısına ilişkin detaylı ve başka toplumların da dahil olabileceği karşılaştırmalı araştırmalar yapmak da
benzeri çalışmaların bir üst noktası olarak kabul edilebilir. Tek bir AVM ve o AVM’yi kullanan gençlerin
oluşturduğu bir araştırma yapmanın sınırlılıkları düşünüldüğünde, geleceğin yetişkinlerinin fiziksel
çevre ve ona ilişkin sorunlara katılımcı olarak çözüm geliştirmekte etkin rol almalarının önemini
vurgulamak adına bahsi geçen detaylı ve daha kapsamlı araştırmaların büyük önem taşıdığı
unutulmamalıdır.
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1. Giriş
Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Sahrayıcedid semtinde bulunan Bahriye Üçok Anaokulu, eskimiş ve çeşitli
yönlerden gereksinimleri karşılayamaz duruma gelmiş olması nedeniyle, yıkılarak yeniden yapılması
gündeme gelmiştir. Yenileme isteğinin amaçları içerisinde çevreye duyarlı, etkin enerji kullanımlı,
uygun fizik ortam koşulları yaratılmış sürdürülebilir bir yapı oluşturulması ve LEED Sertifikası alması
da söz konusudur. LEED sertifikası koşullarının yerine getirilmesinde, enerji etkinliği ve iç ortam
konfor koşullarının sağlanmasına yönelik; güneş, ısı, ışık, ses gibi yapı fiziği konuları ve bunların
tasarım ölçütü olarak değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Belediye tarafından
Üniversitemize yapılan destek isteme başvurusu üzerine, “yapı fiziği” konuları açısından, mevcut
durum üzerinde ölçümler ve incelemeler yapılmış, Leed Sertifikasyon sistemi de gözetilerek tasarım
ölçütleri oluşturmaya yönelik değerlendirmeler yapılarak bu yeniden yapılandırmaya yardımcı
olunmuştur.
İlk aşamada mevcut anaokulun boyutları ve konumu korunarak yenileme söz konusu olduğu için, yapı
ve çevre ile ilgili yerinde incelme, ölçme ve görüşmeler yapılmış, ısı, ışık, ses ve güneş ışınımı gibi
konular açısından verilerin saptanmasına çalışılmış, böylece yeni tasarıma yön gösterecek gerçek
bilgilerin elde edilmesi sağlanmıştır. Mimari büro ile yapılan ortak çalışmalarla elde edilen somut
verilerin birer tasarım ölçütü olarak değerlendirilmesi gereği ortaya konmuş ve proje müellifleri ile
tartışılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, elde edilen bu veriler ışığında proje bürosu tarafından
tasarlanan yeni yapının, bilgisayar programları ve gerekli hesaplamalar aracılığı ile yapı fiziği
yönünden denetlenmesi ve uygunluğunun saptanması hedeflenmektedir.
Bu bildiride, anaokulunun yenilenmesi ile ilgili ilk aşamada ele alınan, güneş ışınımlarından
yararlanma ve korunma, (ısı enerjisi kayıp ve kazançları) aydınlatma-renk, akustik (hacim akustiği ve
gürültü denetimi) konularına da veri oluşturacak ön çalışmalara yer verilerek, yapının optimum
konfor koşulları ve enerji etkinliğini sağlamasına yönelik tasarım ilkeleri ortaya konmuş ve çalışma,
güneşlenme, aydınlatma-renk ve akustik incelemeler başlıkları altında gerçekleştirilmiştir.

2. Bahriye Üçok Anaokulu Mevcut Durum
Bahriye Üçok Anaokulu, doğusu ve batısı çok katlı yapılarla, kuzeyi ana trafik yolu, güneyi açık otopark
alanı ile sınırlanmış ağaçlıklı geniş bir arazinin, kuzey doğusunda yer alan tek katlı bir yapıdır (Şekil
1a). Söz konusu arazide yapı, kuzey güney aksında konumlanmıştır. Konut bölgesindeki yapının,
güney ve batı cephelerinde yapıya özel bahçe, çevresinde ise yaklaşık 10 katlı ve ayrık konumda
yapılaşma bulunmaktadır. Yapının güney cephesinde, bahçeden sonra bahçe kotundan yaklaşık 3 m.
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üst kotta bir basketbol oyun sahası ile otopark ve doğu cephesinde yapıya yaklaşık 2,5 m. uzaklıkta ve
bahçe kotundan yaklaşık 2 m üst kotta bulunan konutlar arası bir otopark alanını ayıran bahçe duvarı
bulunmaktadır (Şekil 1 b,c,d,e).

a) Uzaydan görünüş

b)Doğu
c) Batı
d) Güney
Şekil 1- Bahriye Üçok Anaokulu mevcut durum

e) Kuzey

Yoğun yapılaşma ve bitki örtüsü içinde tek katlı bir yapı olan mevcut binanın yerinde yapılan ilk
incelemesinde önemli nem, ısısal, görsel ve işitsel konfor sorunları açıkça görülmekteydi. Bu ilk
incelemede, karayolu gürültüsü ve çeşitli kentsel kullanımlardan (otopark ve basketbol oyun sahası)
kaynaklanan gürültü sorunu ile yüksek yapılar, ağaçlar ve yapının pencere alanlarının küçük olması
nedeniyle günışığının yapı içine yeterince erişememesi, kullanıcıların şikayet ettiği biçimde “karanlık”
mekanlar ilk aşamada öne çıkan konular olmuştur.

2.1. Güneşlenme İncelemeleri
Proje arazisi ve mevcut yapının güneşlenme özellikleri, yönlenme ve biçim özelliklerinin ötesinde,
çevre binaların neden olduğu gölgelerden de önemli derecede etkilenmektedir. İmar
yönetmeliğinden ötürü yeni tasarlanacak yapının da mevcut yapıyla aynı yerde ve benzer kütlede
olması gerektiğinden, güneşlenme analizleri mevcut bina için yapılmıştır. Güneşlenme özelliklerinin
kapsamlı olarak belirlenebilmesi için proje alanı çevre yapılarla birilikte benzetim programı (Ecotect)
ile gerçeğine uygun olarak modellenmiş, hesap ve analizler bilgisar aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bir
yüzeye gelen doğrultulu güneş ışınımının miktarı ve süresi yani güneşlenme özellikleri; bilindiği gibi
yüzeyin yön, biçim, boyutu gibi niteliklerine ve aldığı gölglere, yani çevre engellere bağlı olarak yıl
boyunca üzerine gelen gölgelerin toplamsal özelliklerine bağlıdır. Yapı tasarım sürecinde güneşten
yararlanma ve korunma konularının bütüncül olarak değerlendirilebilmesi için ön tasarım aşamasında
gerçekleşen ilk güneşlenme analizlerinde konunun çok boyutlu ele alınması önemlidir. Konunun
değişik boyutlarının anlaşılabilmesi için güneş ışınımlarının/gölgelerin söz konusu yüzeye geliş biçimi,
tarihleri, süresi, oranı ve bunlara bağlı olarak yüzeyin aldığı güneş enerjisinin miktarının ayrı ayrı
hesaplanarak bir arada değerlendirilmesi gerekir.
Bu bakış açısıyla yapılan çalışmada, arazi ve mevcut yapı yüzeylerine gelen güneş/gölgenin değişen
biçim ve boyutlarının belirlenmesi için gölge diyagramlarından, yüzeylerin güneşlenme/gölgelenme
sürelerini belirlemek için güneş yörüngesi (sun path) diyagramlarından ve yüzeylere gelen enerji
miktarını belirlemek için analiz düzlemi ile hesaplanan dolaysız güneş ışınımı grafiklerinden
yararlanılmıştır. Arazideki ağaçların gölgeleri yapının güneşlenme özelliklerinde etkili olmasına karşın,
güneydeki terasın önündeki 6 adet ağacın kesilebilir olması ve batı bahçesindeki ağaçların yapıdan
belli bir uzaklıkta yer almasından dolayı ilk çalışmada ağaçlar hesaplara dahil edilmemiştir. Ancak,
yeni tasarımda güneş enerjili edilgen ve etken sistemlerin kullanılması durumunda çevrenin bitki
örtüsünü de göz önüne alan daha ayrıntılı bölgesel çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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2.1.1. Gölge Diyagramları
Doğrultulu güneş ışığı ve engelin bir fonsiyonu olan gölgeler, bilindiği gibi yıl/gün boyunca güneşin
devinimine bağlı olarak, çevre yüzeyleri değişen biçimlerde tararlar. Dolayısıyla bir yüzeyin nasıl gölge
aldığının belirlenmesi için engelin attığı gölgelerin değişik tarihlerde, sistematik biçimde değişen
saatler için görselleştirilmesi gerekir. Benzetim programları ile oluşturulan gölge diyagramları
gölgelerin boyut ve biçimin ve bunların değişiminin anlaşılmasında sıkça kullanılan araçlardır. Yapılan
çalışmada, çevredeki yapıların proje alanına attığı gölge durumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi
için, plan ve değişik perspektiflerde her saat için gölge diyagramları oluşturulmuştur. Bu çalışmada ise
yıl boyunca gölgelerin genel durumunun anlaşılabilmesi için, belli zaman aralıkları ile saat 8:00 ile
17:00 arasındaki günlük gölge geçişlerini gösteren (shadow range diagrams) 21 Aralık, 21 Mart 21
Haziran günlerine ait diyagramlar şekil 2’ de verilmiştir.

Şekil 2. Mevcut Arazinin gölge diyagramları

2.1.2 Yapı Yüzeylerinin Güneşlenme Süreleri (Saat)
Mevcut bina yüzeylerinin güneşlenme/gölgelenme sürelerinin ve oranlarının belirlenmesinde Şekil
3a,b,c, ve d’de görülen güneş yörüngeleri ve gölge masklarından (shading mask) yararlanılmıştır.
Şekilde çatı, güney, doğu ve batı yüzeylerinin; yönlerine, konumlarına ve çevre yapıların attığı gölgler
bağlamında oluşan güneşlenme özellikleri: zaman, süre ve gölge oranları görülmektedir.

a)Çatı Yüzeyi

b)Güney Yüzü
c)Doğu Yüzü
Şekil 3. Mevcut yapı yüzeylerinin güneşlenme durumları

d)Batı Yüzü

2.1.3.Yapı Yüzeylerine Gelen Dolaysız Güneş Enerjisi
Gölgelenme oranlarına bağlı olarak yüzeyler güneş enerjisini homojen biçimde almaz, yüzeyler
üzerinde değişik miktarda enerji alan bölgeler oluşur. Bahriye Üçok Anaokulu’nun çevresel ve
yüzeylerin gölgelenme özellikleri göz önüne alındığında, yüzeylere gelen doğrultulu güneş enerjisinde
ciddi ayrımlar olacağı açıktır. Bu çalışma kapsamında, mevcut yapı yüzeylerinin üzerinde oluşan
değişik enerjili alanların (hangi bölgelerinin ne kadar doğrultulu güneş ışınımı aldığının) belirlenmesi
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amacıyla, güney, doğu ve batı yüzeyleri için oluşturulan analiz düzlemleri ile yıllık toplam doğrultulu
güneş ışınımı hesapları gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’de yüzey alanları üzerine yıl boyunca gelen
doğrultulu güneş enerjisi miktarlarındaki değişimler bir başka deyişle güneş enerjisi haritaları
görülmektedir, sayısal değerler ise değerlendirmeler bölümünde verilmiştir.

Çatı yüzeyi

Güney

Doğu
Batı
Şekil 4. Mevcut yapı yüzeylerine ait güneş haritaları

Değerlendirme
Bariye Üçok Anaokulu için yapılan incelemeler sonucunda güneşlenme ile ilgili elde edilen veriler
aşağıda özetlenmiştir.
 Çatı yüzeyi; yıl boyunca öğlen saatlerinde (10:00 -15:00) etkin biçimde güneş almakta, sabah ve
özellikle öğleden sonra ise çevre yapıların gölgesinde kalmaktadır (Şekil 2,3 ). Yüzey üzerinde
450 000 – 560 000 Wh arasında değişen enerji alanları oluşmaktadır (Şekil 4).
 Güney yüzeyi; kış ve sonbahar aylarında özellikle sabah ve akşamüstü saatlerde çevre binaların
gölgesinde kalmakta yazın ise bu gölgeler yüzeye ulaşmamaktadır (Şekil 2,3). Yıl boyunca ortalama
509 607 Wh güneş enerjisi alan güney yüzeyinde enerji bakımından büyük bölgesel değişimler
olmamakta homojene yakın bir dağılım görülmektedir (şekil 4).
 Doğu yüzeyi yıl boyunca sabah gün doğumundan saat 11:00’a kadar etkin biçimde gölgede
kalmakta, yılın tüm günlerinde ancak yaklaşık 2 saat kadar güneş alabilmektedir. Güneşlenmesi
oldukça sınırlı olan yüzeye, yıl boyunca ortalama 265 000 Wh enerji gelmekte bazı alanlarda bu
değer 168 000 Wh ‘a kadar düşmektedir (Şekil 4).
 Batı yüzeyi, yıl boyunca öğleden sonra yaklaşık saat 15:00 dan sonra etkin biçimde çevre yapıların
gölgesinde kalmakta dolayısıyla da sorunlu yaz güneşinden önemli miktarda korunmaktadır. Gölge
özelliklerinden dolayı, güneşlenme sınırlanan yüzeye yıl boyunca ortalama 279 884 Wh güneş
enerjisi gelmekte, bazı bölgelerde bu değer yaklaşık 400.000 Wh’a ulaşmaktadır (Şekil 4).

2.2. Aydınlatma-Renk İncelemeleri
Bahriye Üçok Anaokulu Projesi bağlamında, aydınlatma-renk konularını kapsayan yapı tasarım
ölçütlerine etki edecek veriler etkin enerji kullanımı ve görsel konfor olmak üzere iki konu başlığı
altında incelenmiş ve kendi içlerinde doğal ve yapma aydınlatma konuları yönünden ele alınmıştır. İlk
aşamada, arazi ve mevcut anaokulu binası doğal aydınlatma yönünden analiz edilmiş, mevcut
engeller (yapılar, ağaçlar, vb.) belirlenmiştir. Uygulama aşamasında ise, yeni tasarlanan yapının her
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farklı işlevdeki hacmi tek tek ele alınarak bilgisayar simülasyon programı ile modellenerek, etkin
enerji kullanımı ve görsel konfor parametreleri yönünden incelenmesi gerekmektedir.

2.2.1 Aydınlatmada Etkin Enerji Kullanımı
Aydınlatma için kullanılan enerjiyi azaltmanın en etkin yolu, günışığından en üst düzeyde
yararlanmaktır. Hacim içine giren günışığı aydınlık düzeyinin etkileyen etkenler, güneş ve göğün
özellikleri, hacim dışındaki engellerin özellikleri, pencerelerin özellikleri, hacmin özellikleri olarak
sıralanabilir. Bahriye Üçok Anaokulu’nun çevresinde bulunan çok katlı yapılar ve yüksek ağaçlar
günışığının içeri alınmasını oldukça engellemektedir. Özellikle doğu yönündeki çok katlı ve binaya
yakın konumlanmış yapılar, hacim içine alınan günışığını oldukça azaltmaktadır. Ancak, batı
yönündeki engellerin binaya uzak olması ve arazide bulunan ağaçların kışın yapraklarını döken türden
olmaları olumlu bir durumdur.
Mevcut yapıdaki aydınlık düzeylerinin belirlenmesi için hacim içlerinde ve hacim dışında ölçmeler
yapılmıştır. Söz konusu ölçmeler, yapma aydınlatma olmadan sadece günışığı ile ilgilidir. Ölçmeler, 28
Temmuz 2010 günü saat 10:00’da ve parçalı-bulutlu gök koşullarında, LMT T10 model aydınlıkölçer
kullanılarak yapılmıştır. Çizelge 1’de ölçme yapılan noktalar ve ölçülen aydınlık düzeyleri ile her nokta
için günışığı çarpanları belirtilmiştir.
Çizelge 1- Mevcut yapının hacim içinde (İ1, İ2, İ3 …) ve hacim dışında (D1, D2, D3 …) günışığı ile oluşan aydınlığın
ölçüldüğü noktalar, günışığı ile oluşan aydınlık düzeyi ve günışığı çarpanları (D) değerleri
Hacim

Hacim İçi
Aydınlık
Düzeyi (lx)

Giriş

İ1

377

D1

9540

0.04

Derslik 1

İ2

47

D2

3060

0.02

İ3

86

D3

1660

0.05

İ4

22

D4

1305

0.02

İ5

36

D5

1309

0.03

İ6

123

D6

3400

0.04

Derslik 4

İ7

75

D7

2460

0.03

Yatakhane

İ8

12

D8
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0.04

İ9

75

D9

3080

0.02

İ10

80

D10

3500

0.02

İ11
İ12
İ13

85
7550
6980

D11
D12
D13

3710

0.02

Derslik 2
Derslik 3

Yemekhane

Oyun Alanı

Hacim Dışı
Aydınlık Düzeyi
(lx)

Günışığı
Çarpanı
(D)

Mevcut durum ile ilgili yapılan ölçme sonucunda, günışığı çarpanının çok düşük olduğu ve enerjinin
etkin kullanımı bakımından, hacim içlerine daha çok günışığı alınması gerektiği görülmüştür.
Uluslararası standartlara göre,
 düşey pencereli hacimlerde günışığı çarpanı Dort=% 2-%5 arasında *1+,
 tepe pencereli hacimlerde günışığı çarpanı Dort>% 4, Dmin>% 2 olmalıdır,
 hacmin fazla ısınmasının önlenmesi açısından Dort, % 10’u aşmamalıdır *2+.
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Pencerelerin baktığı yön, boyutları, konumları, pencere doğraması ve camının türü hacim içindeki
günışığı düzeyini ve dağılımını etkilemektedir. Yeniden tasarlanacak olan anaokulunun arazi
üzerindeki yeri ve konumu değişmeyeceğinden, güney ve batı cepheleri yönlenme bakımından en
uygun cephelerdir. Doğu ve batı cephelerine gelen günışığı az olduğu için tepe pencerelerinden
yararlanılabilir. Hacmin içine giren günışığının arttırılması yönünden, doğal aydınlatma sistemlerinin
kullanılması da oldukça önemlidir. Bu bağlamda, günışığından olabildiğince çok yararlanma ve enerjiyi
etkin kullanmaya yönelik öneriler 3. bölümde yapılmıştır.
Bu projede Leed sertikası hedeflendiği ve temel olarak sertifika programının belirlediği koşullar
incelendiğinde, Amerika Yeşil Bina Konsey’i tarafından, 2009 yılında yayınlanan “Leed 2009 for
Schools” adlı referans kitapta, 8.1. no’lu Günışığı ve Manzara–Günışığı (Daylight and Views-Daylight)
bölümünde derslik alanlarından %75’inde günışığından yararlanılması durumunda 1, %90’ında
yararlanılması durumunda ise 2 puan verilmiştir. Bu koşulların uygun olan şekilde gerçekleştirilmesi
için 4 farklı seçenek sunulmuştur. Bu seçeneklerden birincisi, “tasarlanan yapının geçerli bir
aydınlatma simulasyon programı aracılığıyla modellenmesi ve kullanılan alanların %75-90’ında 21
Eylül saat 9.00 ve 15.00’de, açık gök koşullarında, en az 25 footcandle (yaklaşık 269 lm/m2), en çok
500 fc (yaklaşık 5382 lm/m2) günışığı aydınlık düzeyi sağlanmasıdır” *3+. Tasarım aşaması
tamamlandıktan sonra hacimler, Dialux aydınlatma simulasyon programında modellenecek ve bu
seçenek doğrultusunda gerekli kontroller yapılacaktır.

2.2.2 Görsel Konfor
Bahriye Üçok Anaokulu Projesi’nde, minimum enerji kullanarak görsel konfor koşullarının
oluşturulması amaçlanmaktadır. Görsel konfor bakımından aydınlığın niceliği, niteliği ve hacim iç
yüzeylerinin renk-doku özellikleri önem taşımaktadır. Aydınlığın niteliği ile ilgili öneriler,
 hacimlerdeki etkinliklere göre aydınlık düzeyi dağılımları,
 ışığın doğrultusal yapısı ve aydınlatma biçimi,
 uygun gölge özellikleri,
 aydınlatan ışığın renksel özellikleri
konuları ele alınarak yapılmıştır.
Standartlarda, hacim işlevlerine bağlı olarak eylemlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, hacim
içlerinde sağlanması gereken ortalama aydınlık düzeyleri belirlenmiştir. Anaokulları için, derslik, oyun
odası ve idari hacimlerde ortalama aydınlık düzeylerinin minimum 300 lx olması önerilmiştir *4].
Ayrıca, aydınlığın düzgün yayılmış olması da önemlidir. Uluslararası Standartlar’da bu hacimler için
minimum aydınlık düzeyinin ortalama aydınlık düzeyine oranının 0.4 olması (Emin/Eort=0.4)
önerilmektedir *4].
Aydınlığı oluşturan ışığın yapısı doğrultulu, baskın doğrultulu ya da yayınık olabilir. Baskın doğrultulu
ışık alanı, doğal ve alışılmış bir ortam yaratarak hacim içindeki nesnelerin üç boyutsal özelliklerinin
algılanmasını sağlar. Bir hacimde baskın doğrultulu ışık alanının oluşabilmesi için, hacim iç
yüzeylerinin açık ya da orta koyulukta olması ve ışık kaynağından hacmin kullanılan alanına gelen
ışığın dolaysız gelmesi gerekir. Bir hacimdeki aydınlatma biçimi dolaysız, yarı dolaysız, dolaylı-dolaysız,
yayınık, yarı dolaylı ya da dolaylı olabilir. Dolaysız aydınlatma biçiminde; aygıttan çıkan ışığın bütünü
yararlı düzleme, dolaylı aydınlatma biçiminde ise bütünü tavana gitmekte ve tavandan yararlı
düzleme yansımaktadır. Enerjinin etkin kullanımı bakımından düşünüldüğünde, ışığın doğrudan
gelmesi yutulma miktarını azaltacağı için dolaysız aydınlatma biçimi daha olumludur. Ancak, dolaylı
aydınlatma biçimiyle daha düzgün yayılmış aydınlık elde edilebilmektedir. Yapılan işlevin eksiksiz
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görülebilmesi ve nesnelerin üç boyutsal özelliklerinin algılanabilmesi için hacim içindeki gölgelerin
özellikleri çok önemlidir. İçinde uzun süre yaşanan hacimlerde, yumuşak ve açık gölgeli aydınlığın
oluşturulması uygundur. Aydınlığı oluşturan ışığın renksel özellikleri, sıcaklık-soğukluk ve renksel
geriverim terimleriyle tanımlanabilir. Hacimlerin ortalama aydınlık düzeylerine bağlı olarak
oluşturulması uygun olan renk sıcaklığı ile ilgili öneri sunan Kruithof Yasası’ na göre aydınlık düzeyi
300 lx olan hacimlerde ışık rengi 2900 K ile 4100 K arasında olabilir. Renksel geriverim (Ra) ise, bir ışık
kaynağının aydınlattığı nesnelerin görünen renkleri üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Standartlara göre,
anaokullarındaki ışık kaynaklarının renksel geriverim indisi (Ra) 80 olmalıdır [4].
Hacim iç yüzeylerinin (tavan, duvarlar ve döşeme) ışık yansıtma çarpanlarının yüksek olması, yani açık
renkli olması enerjinin etkin kullanımı bakımından önemli olduğu gibi, daha açık gölgelerin oluşması,
baskın doğrultulu ışık alanında yayınık ışık miktarının artması vb. durumları yaratarak görsel konfor
bakımından da daha uygundur. Ayrıca, bu yüzeyler, parlak, ipeğimsi parlaklıkta ya da donuk (mat)
olabilirler. Yüzeyler parlak olunca etrafındaki nesnelerin görüntülerini yansıtırlar, mat yüzeyler ise
kendileri görünürler.

2.3. Akustik İncelemeleri
Konuşulan dilin ve konuşma şeklinin büyük bir bölümü okul öncesi dönemde öğrenilmektedir.
Çocuğun ses kapma ve ses ayırma kapasitesi bu dönemde her ses olayı ile temelinden
etkilenmektedir. Dilsel canlandırma ve alıştırma çalışmaları her durumda, diğer yapı fiziği konularının
yanı sıra akustikle de yakından ilişkilidir. Bundan dolayı akustik, okul öncesi eğitim yapılarında
üzerinde önemle durulması gereken bir yapı fiziği konusudur. Anaokullarında akustik, çocukların ve
yetişkinlerin rahatsız olmadan birbirlerini en uygun şekilde işitmelerini ve birbirleri ile konuşmalarını
sağlayacak biçimde ele alınmalı ve akustik tasarım, proje tasarım sürecinde disiplinler arası ortak
çalışmalar ile gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda söz konusu anaokulunda işitsel konfor koşullarına
(akustiğe) yönelik yapılan inceleme ve değerlendirmeler, gürültü denetimi ve hacim akustiği başlıkları
altında ele alınmıştır.

2.3.1 Gürültü Denetimine Yönelik İncelemler
Anaokulu, bulunduğu konum nedeniyle, hem yapı dışı hem de yapı içi gürültüler açısından
değerlendirmesi gerektiğinden, çalışmada öncelikle anaokulunun ilgili mekanlarında kabul edilebilir
gürültü düzeyleri ortaya konmuş ardından yapı dışı gürültüleri (trafik, otopark, basketbol oyun sahası
ve çocukların bahçedeki etkinliklerinden kaynaklanan gürültüler) ve yapı içi gürültüleri (teknik
ekipmanlar ve çocukların iç mekandaki etkinliklerinden kaynaklanan gürültüler) ele alınmıştır.
Hacimlerde yapılan etkinliğe zarar vermeyecek işitsel ortamın oluşmasında fon gürültüsü önem
taşımaktadır. İşitilmesi gereken sesin hacimdeki fon gürültüsü tarafından maskelenmemesi için,
ulusal ve uluslararası standartlarda, kabul edilebilir fon gürültüsü değerleri önerilmektedir. Türkiye’de
yürürlükte olan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC)’nde
anaokulu yapısındaki mekanlara bağlı olarak bu düzey;
 Kreşler için; 35 - 45 Leq (dBA) (kapalı pencere)
 Kreşlerdeki yatak odaları için; 30 - 40 Leq (dBA) (kapalı pencere)
olarak verilmiştir. Kabul edilebilir düzeylerin frekans fonksiyonunda belirlendiği ölçütlerden NR (ISO)
eğrilerine göre ise derslikler için NR 30 eğrisi önerilmektedir. Söz konusu kabul edilebilir gürültü
düzeyinin frekans değerleri Çizelge 2’de verilmektedir.
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Çizelge 2. NR 30 eğrisinin frekans değerleri
Frekans (Hz)
NR 30 (dB)

125
48,1

250
39,9

500
34

1000
30

2000
26,9

4000
24,7

Okullar için hazırlanan LEED 2009‘da ise konuya ilişkin olarak; dersliklerde ve diğer eğitim
mekanlarında ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinden (HVAC) kaynaklanan fon
gürültüsü değerinin maksimum 45 dBA olması belirtilmiştir.

2.3.2 Yapı Dışı Gürültüler
Kapsamlı olarak irdelendiğinde, E-5 bağlantısının yapıldığı İnönü Caddesi’nin toplu taşıma (otobüs,
minibüs) için ana ulaşım arterlerinden olması nedeniyle caddede bulunan sürekli, yoğun ancak akıcı
taşıt trafiği, yapının etrafında yer alan konutlara ait otoparklardaki araçlar, yapının güneyinde
bulunan konut bölgesine ait basketbol oyun sahasındaki etkinlikler ve anaokulu öğrencilerinin yapının
bahçesindeki etkinliklerinden kaynaklanan değişik dış gürültülerden yapının etkilendiği
görülmektedir.
Yapının kullanım gün ve saatleri ile en önemli yapı dışı gürültü kaynağı olan taşıt trafiğinin yoğunluğu
göz önünde bulundurularak, yapı cephelerinin maruz kaldığı gürültü düzeyini belirlemek amacıyla
çeşitli gürültü düzeyi ölçmeleri gerçekleştirilmiştir. Ölçmelerde, Bruel & Kjaer 2250C El Tipi Analizör
(Class 1 Sound Level Meter SLM) + B27223 Frekans Analiz Modülü ve tripot kullanılmıştır. Ölçmeler,
ön cephede cepheyi ortalayacak şekilde belirlenen iki ayrı noktada, diğer cephelerde ise cephelerin
orta noktalarında, cepheden 1,5 m mesafede ve yerden 1,7 m yükseklikte yapılmıştır. 28 Temmuz
2010 tarihinde 10.00 ve 13.30 saatlerinde başlatılan, sırasıyla her dört cephede devam eden ve ölçme
süresinin 10 dakika olduğu ölçmelerin yerleri ve ilgili fotoğraflar, ölçme sonuçları ile birlikte Çizelge
3’te verilmiştir.
Çizelge 3. Yapı cephelerinde dış ortam gürültü düzeyleri ölçme yerleri, ilgili fotoğraflar ile frekansa göre ölçülen
dış ortam gürültü düzeyleri ve toplam değerleri (LAeq)

1
Kuzey
2

Batı

3

Güney

4

Doğu

5

saat

Ölçme
noktası

Cephe

2

Frekans (Hz)
125 250 500

1k

2k

4k

LAeq

10.00 47,0 48,4 52,1 56,7 55,1 48,9

65,5

13.30 45,1 48,0 51,9 58,1 56,2 48,5

66,2

10.00 49,8 49,5 53,1 60,1 57,3 52,7

68,5

13.30 44,4 48,5 52,0 58,8 56,9 50,9

67,0

10.00 40,3 45,2 48,8 55,7 53,1 47,1

63,5

13.30 41,6 45,6 49,0 53,6 51,6 45,6

62,1

10.00 35,6 39,8 46,2 51,9 53,0 46,7

61,6

13.30 34,1 39,1 44,1 44,7 42,7 39,3

54,3

10.00 39,7 43,2 45,4 48,9 47,2 41,0

58,1

13.30 39,7 41,3 44,6 49,0 47,3 39,5

57,6
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Anaokulu öğrencilerinin bahçede gerçekleştirdikleri etkinliklere ait ölçmeler, anaokulu kapasitesinin
55 kişi olmasına karşın yaz dönemi dolayısıyla öğrenci sayısının 22’ye düşmesi sebebiyle
gerçekleştirilmemiştir. Ancak dış ortam gürültüsünün belirlenmesi amacıyla yapılan ölçmelerde, saat
10.00’da öğrencilerin bahçede bulunduğu ve yapının güney cephesinde yapılan ölçmelerde 22
öğrencinin etkin gürültüsünün olduğu, saat 13.30’da ise öğrencilerin dinlendiği ya da uyuduğu
belirtilmelidir.

2.3.3 Yapı İçi Gürültüler
Anaokulunun yapı dışından gelebilecek gürültülerin yanı sıra, yapı içinde oluşan değişik gürültülerden
de etkilenmesi söz konusudur. Bu etkilenmenin düzeyi, iç mekan planlaması ve mekan yüzeyleri ile iç
mekan tasarımında kullanılacak malzemelerin akustik özelliklerine (ses yutma katsayılarına) bağlı
olarak değişmektedir. Bu bağlamda yapı içi gürültüler, akustik ölçmeler üzerinden değil, yapının
henüz projelendirme aşamasında olmasından dolayı kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak belirlenen
programı (giriş bölümü, idari birimler, oyun odası, derslikler (5 adet), faaliyet sınıfı, uyku odası, yemekhane ve
hizmet-destek birimleri) üzerinden değerlendirilmiştir. Bu konuda, projede iç mekan planlaması
yapılırken mekanların birbiri arasındaki akustik ilişkisinin gözönünde bulundurulması amacıyla ilgili
mekanların olası akustik ortamlarına ilişkin belirlemeler yapılmıştır.
Öncelikle yapının kullanıcı yaş grubu dikkate alındığında çocukların hareket alanının çok fazla
sınırlandırılamayacağı bir gerçektir. Yani burada en büyük yapı içi gürültü kaynağı çocuklar ve onların
yapı içi sirkülasyonlarıdır. Dolayısıyla ilgili alanların (koridorlar, giriş bölümü…) gürültüye karşı
yalıtımı önem taşımaktadır. Oyun odasının fonksiyonel yapısı ve ortak kullanımlı olması, yapının en
gürültülü mekanlarının başında gelmesi durumunu oluşturmaktadır. Bu bakımdan oyun odası, yapının
gürültü denetimi açısından en dikkatli çözümlerinin üretilmesini gerektiren özel bir mekandır.
Faaliyet sınıfı ve yemekhanenin yine aynı yaklaşımla gürültülü mekanlar olması kaçınılmazdır. Aynı
zamanda yemekhanede hijyen koşullarının öncelikli düşünülmesi değerlendirme ve önerileri
yönlendiricidir. Dersliklerde, kontrollü eğitim alanları olmalarından dolayı ses düzeyi nispeten daha
denetimlidir. Ancak eğitimin gerçekleştiği bu mekanlarda yönetmeliklerde yer alan kabul edilebilir fon
gürültüsü değerlerinin sağlanması esastır. Uyku odası (3-4 yaş grubu için), yapının en sessiz mekanları
arasında sayılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken diğer yapı içi gürültülerin odadaki etkisinin
minimum sınırlarda tutulmaya çalışılmasıdır. İdari birimler, proje için sessiz mekanlar olarak
değerlendirilebilir. Hizmet-destek birimleri ise, teknik mekanlarda kullanılacak ekipmanların
nitelikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Teknik olmayan mekanlar yine bu proje
için sessiz mekanlar olarak değerlendirilebilir.

2.3.4 Hacim Akustiğine Yönelik İncelemeler
Anaokulunda uygun akustik ortamın oluşturulmasında incelenmesi gereken en önemli akustik ölçüt
yansışım süresidir. Yansışım süresi, ses kaynağı kapandıktan sonra, ses düzeyinin 60 dB azalması
(enerjinin milyonda bire inmesi) için geçen süre olarak tanımlanmaktadır. Konuşmanın anlaşılabilirliği
ve ses kalitesini etkileyen yansışım süresinin optimum değeri, hacim büyüklüğü ve işlevine göre
belirlenir. Yansışım süresi değerini etkileyen en önemli değişken mekandaki birim ve yüzeylerin ses
yutuculuk özellikleri bir başka deyişle ses yutma katsayılarıdır.
Okullar için hazırlanan LEED 2009 ‘da hacim akustiği parametrelerinden sadece yansışım süresi (RT)
konu edilmiş ve hacmi 566 m3’ten (20.000 fit küp) büyük ve eşit olan mekanlar için ilgili hesaplamalar
istenmiş ve daha küçük hacimler için kabul edilebilir yansışım süresi değeri belirtilmemiştir. Bundan
dolayı bu çalışmanın kapsamına yansışım süresi alınmamış ancak mekan boyutlarının belirlenmesine
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yönelik öneriler yapılmıştır. Tasarıma bağlı olarak iç mekanlarda kullanılacak malzemelerin seçiminde
ses yutma katsayılarına bağlı önerilerin ise uygulama aşamasında verilmesi uygun görülmüştür.

3. Yeni Tasarıma Yönelik Öneriler
Yapılan ilk incelemler sonucunda elde edilen veriler ışığında Bahriye Üçok Anaokulunun yeni
tasarımına yönelik öneriler; güneş, ışık ve ses bölümleri altında aşağıda sıralanmıştır. Yukarıdaki
bölümlerde sunulan analiz verileri doğrultusunda, tasarlanacak yeni yapıyla ilgili önerilere aşağıda yer
verilmiştir.
 Yeterli gün ışığı almayan ve görsel bakımdan da zengin olanaklar sunmayan doğu cephesinde
büyük saydam alanlar oluşturulmaması,
 Güney cephesi, çevre yapılardan belli oranda gölge almakla birlikte yıl boyunca önemli miktarda
güneşlenmektedir. Bu yüzeyde –ısı kayıpları göz önüne alınarak - saydam alan oranının fazla
tutulması, yaz aylarında ısı yüklerinin artmaması için cam alanların hatta tüm yüzeyin
hesaplanarak tasarlanmış yatay güneş kırıcılarla korunması ve biriken ısının atılması için doğal
havalandırma tekniklerinin değerlendirilmesi,
 Güney cephesinde kış bahçesi, ısı tutucu yüzey gibi edilgen sisteme yönelik çalışmaların yapılması
ve bu tür sistemlerin kullanılması durumunda ağaçlandırma ve bahçe tasarımı konularının dikkatle
ele alınması,
 Isısal konfor ve enerji dengeleri açısından seçilecek cam malzemenin ısı yalıtım değerlerine dikkat
edilmesi, detaylandırmanın özenle yapılması,
 Batı cephesi; açık, geniş, yeşil bir bahçeye bakmakta, akşamüstü saatlerde çevre binalar tarafından
etkin biçimde gölgelenmektedir. Bu nedenle bu proje özelinde, özellikle gün ışığı kazançları
açısından, doğru boyutlandırılması ve ayrıntılı güneş denetimi çalışmaları yapılması koşuluyla, batı
cephesinde geniş saydam alanların kullanılmasına yönelik değişik seçeneklerin oluşturularak
karşılaştırılması,
 Söz konusu yapının tüm cepheleri etkin biçimde gölge almasına karşın, özellikle çatı ve güney
yüzeyinde, verim ve ekonomik yönden çalışmaların yapılması koşuluyla, güneş enerjili etken
sistemlerden (sıcak su ve/ya da elektrik (pv)) yararlanılması, ve optimum koşulların sağlanabilmesi
için konunun tasarım aşamasında ele alınması, mimariyle bütünleşmenin sağlanması ve yapı
bütünleşik sistemlerin göz önüne alınması,
 Mevcut yapı üzerinden yapılan analizlerde görüldüğü gibi, çatı yüzeyi özellikle kış aylarında gölge
olduğundan, güneş enerjili etken sistemlerin verimli bir biçimde kullanılabilmesi için tasarım
aşamasının en başından konu uzmanlarıyla birlikte çalışılması, çatı biçimlendirilmesinin; mimari
yaklaşım, yüzeyin güneşlenme özellikleri ve sistem gereksinimlerinin göz önüne alınarak disiplinler
arası işbirliği ile yapılması,
 Güney ve batı cephelerinde saydam alanların geniş tutulması, ancak genişliklerin belirlenmesinde
yeterli günışığının içeri alınmasının yanı sıra, ısı kayıplarının ve gürültü kontrolünün de
düşünülmesi, doğu ve kuzey yönlerindeki yüksek yapılar nedeniyle hacim içine düşey pencerelerle
istenen günışığı alınamayabileceğinden, tepe penceresiyle günışığı alınması ve yapı içindeki
hacimlerin ışığı geçiren malzemelerle (cam tuğla vb.) bölünmesi,
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 Düşey ve tepe pencerelerin camlarının ışık geçirme çarpanının olabildiğince yüksek seçilmesi,
ayrıca, ışıklılık farkları ile oluşacak kamaşmanın azaltılabilmesi yönünden, yayınık ya da izotrop
yayınık geçme yapan malzeme kullanılması,
 Hacim derinliklerinin az ve iç yüzey ışık yansıtma çarpanlarının yüksek (yüzeylerin açık renkli)
olması,
 Günışığını hacmin derinliklerine kadar almak ve pencereye yakın bölgelerde oluşan ışıklılık
farklarının azaltılabilmesi amacıyla ışık raflarının kullanılması,
 Özellikle güney ve batı cephede, direkt günışığının hacim içine girip, yüksek ışıklılık farkları
nedeniyle kamaşmaya sebep olmaması ve ısı birikmemesi amacıyla güneş kıranların kullanılması
ve bu güneş kıranların bir otomasyon sistemiyle kontrol edilip, güneş ışığının direkt geldiği
saatlerde aktif duruma geçip, güneşin yönü değiştiğinde kullanım dışı bırakılabilmesi,
 Hacim içindeki nesnelerin üç boyutsal özelliklerinin algılanması amacıyla, baskın doğrultulu ışık
alanının oluşturulması için, hacim iç yüzeylerinin açık olması ve ışık kaynağından hacmin kullanılan
alanına gelen ışığın dolaysız gelmesi, gölgelerin yumuşak olması için, aydınlatma aygıtı boyutunun
büyütülmesi ve gölgelerin açık olabilmesi için ise, hacim iç yüzeylerinin ışık yansıtma çarpanlarının
yüksek olması,
 Hacim iç yüzeylerinin yansıtma biçimleri de görsel konfor bakımından önemlidir. Donuk (mat)
yüzeyler, çevredeki nesnelerin görüntüsünü yansıtmaz ve kendileri göründükleri için daha
uygundur. Bu durumda, tavan, duvar ve döşemenin donuk (mat) olması,
 Günışığının yetersiz olduğu veya hiç yararlanılamayan gün ve saatlerde yapma aydınlatmanın,
günışığına duyarlı sensörlerden yararlanarak aşamalı olarak devreye girmesi ve aydınlatma
aygıtlarının içinde, renk sıcaklığı 2900 K ile 4100 K arasında, renksel geriverim indisi (Ra) en az 80
olan ve dimmerlenebilir lambaların kullanılması,
 Öncelikle program içerisinde belirtilen mekanlar üzerinden gürültülü mekanların (ör: oyun odası,
faaliyet sınıfı, yemekhane, hizmet destek birimlerinden teknik mekanlar) sessizlik gereksinimi olan
mekanlardan (ör: derslikler, uyku odası) kot farkı ve/ya da tampon bölgeler (ör: idari birimler,
hizmet destek birimlerinden teknik olmayanlar) ile ayrılması,
 Yapının daha çok gürültü gelen cephelerine (ör: kuzey ve doğu cepheleri) öncelikli olarak gürültülü
mekanların baktırılması, sessizlik isteyen mekanların ise daha sessiz cephelere (ör: batı ve güney
cepheleri) yönlendirilmesi,
 Yapının en fazla gürültü gelen ön cephesinde yapı içi alan ile yol arasında gürültünün etkisini
azaltmak amacıyla tampon bölgenin (ör: giriş, idari birimler, hizmet destek birimleri) ve yeterli ses
yalıtımını sağlayan yapı kabuğu kurgusunun düşünülmesi,
 Yapı içerisindeki gürültülü mekanların planlamadaki yerlerinin belirlenmesinde; yapının etrafında
bulunan otoparkların konumlarının (özellikle doğu cephesinin yan parsele yakınlığı bu konuda
etkindir) yapının iki cephesini (batı ve güney cepheleri) çevreleyen bahçenin bahar ve yaz
aylarında çocukların oyun alanı olmasının dikkate alınması ve yeterli ses yalıtımını sağlayan yapı
kabuğu kurgusunun düşünülmesi,
 Yapı kabuğu ve bölme elemanlarının kurgularında gerekli ses yalıtımının sağlanabileceği duvar
kalınlığının (çift/çok katmanlı kesit uygulaması) ve malzeme seçiminin düşünülerek ilgili
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mekanların boyutlandırmasının buna göre yapılması, (özellikle oyun odası, faaliyet sınıfı,
yemekhane, derslikler ve uyku odası)
 Hizmet destek birimlerinden teknik mekanlarda kullanılacak ekipmanların nitelikleri göz önünde
bulundurularak, döşemelerinde titreşim gürültüsüne (ör: yüzer döşeme); duvarlarında ise havada
doğan seslere karşı önlemlerin (ör: çift/çok katmanlı kesit uygulaması) düşünülmesi ve döşeme –
duvar kalınlıklarının ve malzeme seçiminin düşünülerek ilgili mekanların boyutlandırmasının buna
göre yapılması,
 Yapı içi tasarımda, ses yolunun uzaması dolayısıyla gürültü azaltımı açısından etkin bir yaklaşım
olması ile mekanların kapılarının karşılıklı gelmemesi
önerilmektedir.

4. Sonuç
Bahriye Üçok Anaokulu’nun yıkılarak yerine yeni bir tasarımla aynı büyüklükte sürdürülebilir bir yapı
yapılması ve Leeds sertifikası alma isteği doğrultusunda, bu tasarıma yön vermek amacıyla, ayrıntılı
olarak yerinde ölçme, inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler göz önünde
tutularak, yeni tasarlanacak yapı için, ilk aşamada özellikle güneşten yararlanma-korunma, doğal
havalandırma, günışığından yararlanma, yapma aydınlatma, gürültü denetimi, hacim akustiği konuları
yönünden öneriler getirilmiştir.
Tasarımı gerçekleştirecek mimarlarla yapılan görüşmelerde bu somut öneriler tartışılmış, ilke kararları
oluşturulmuştur. İkinci aşamada, öneriler doğrultusunda ortaya konulan tasarım, bilgisayar
programları aracılığı ile denetlenerek, yeniden değerlendirilip uygulama projelerinin hazırlanması
aşamasına geçilecektir. Uygulama bitiminde ise, tekrar yerinde ölçme ve değerlendirmeler yapılarak,
yapının hedeflenen amaca uygunluğu saptanacaktır.
Bu çalışma Müjgan Şerefhanoğlu Sözen yöneticiliğinde hazırlanan 30.09.2010 tarihli “Kadıköy
Belediyesi Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu Projesi” Yapı Fiziği Uygulamaları Raporu kapsamında
hazırlanmıştır.
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Sosyal Sürdürülebilirlik ve Mimariye Yansımaları
Hande Düzgün, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Sürdürülebilirliğin mimari ile ilişkisine bakıldığında, üretim, taşıma, yapım, işletme, bakım-onarım ve
yıkım faaliyetlerinin doğal çevre üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak, onarılması güç zararlar
oluşturduğu görülür. Yapılanmış çevrenin bireylerin ve toplumların ekonomik yapıları üzerinde olduğu
kadar, fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerinde de büyük etkisi olduğu unutulmamalıdır [1].
Bir toplumda sürdürülebilir kalkınmayı yönlendirecek çok sayıda sosyo-kültürel etken bulunmaktadır.
Bunların önde geleni nesiller arası eşitlik ve dengedir, gelecek nesillere varlıklarını sürdürebilmeleri ve
refah içinde yaşayabilmeleri için gereken araç ve kaynakları miras bırakmak gerekir. Sürdürülebilir
toplumsal kalkınma, sağlık ve eğitim alanında gelişme, her birey için gereksinmelerin karşılanması,
kültür mirasın korunması ve yaşam standardının yükseltilmesi gibi esaslara dayanmaktadır. Sosyal
normlar zaman içinde değişse de, sosyal ve kültürel yapının sürekliliği önemlidir [1].
Sürdürülebilir tasarım insan sağlığı ve konforunu korumanın yanı sıra kültürel yapıyı, yaşam stillerini
ve konforu desteklemeli, geliştirmelidir. Böylece insanların ve diğer canlı türlerinin yaşam kalitelerinin
artacağı bir gerçektir. Çevreye duyarlı yaşama ile sağlıklı toplumların oluşacağı, buna ekonomik
açıdan refahın da eklenmesiyle sosyal sürdürülebilirliğe ulaşılacağı göz ardı edilmemelidir.
Mimarlığın kültürün izdüşümü olarak tanımlanması tesadüf değildir. Sosyal sürdürülebilirlik ve
mimarlık üzerindeki yansımaları, bu çalışma kapsamında, makro ölçekten mikro ölçeğe aşağıdaki
şekilde ele alınması ve örneklenmesi hedeflenmektedir. Burada amaçlanan genelden özele bir bakış
açısı sergilemek, şehircilik, tekil mimari ürün ve mekan bazında çeşitli örneklerle ekonomi, din,
gelenek & görenekler, zaman, kültür, politika...vb. gibi sosyal oluşumların sürdürülebilirliğini ve
mimariye etkilerini incelemektir.

2. Sosyal Sürdürülebilirlik ve Mimariye Yansımaları
‘Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik‘ in sağlandığı takdirde “sürdürülebilir kalkınma” nın
gerçekleşeceği düşünülecek olursa, bu çalışmada oluşturulan aşağıdaki tablo ile “sürdürülebilir
kalkınma” nın en önemli bileşenlerinden olan ‘sosyal sürdürülebilirlik’ e dikkat çekilmektedir.
Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu ve mimari üzerindeki yansımaları, ölçek bazında değerlendirilip dört
ana başlıkta toplanarak verilen örneklerle desteklenmekte, konu farklı bir bakış açısı ile ele
alınmaktadır.
 Uluslararası ölçekte
-Sosyal Yapı:
Ekonomi / Din / Gelenek & Görenekler, Zaman, Kültür, Politika Kültürel Kimlik / Milli Değerler....
-Evrensel Tasarım / Herkes İçin Mimarlık / Ulaşılabilirlik- Erişebilirlik
 Kentsel ölçekte
-Kentsel Tasarım
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-Kentsel / Yöresel Bellek Oluşturma
-Kültür Varlıklarını / Kentsel Sit Alanlarını / Tarihi Çevreleri Koruma
-Kültür Başkentleri Projesi
 Tek yapı ölçeğinde
-İşlev - Bina İlişkisi / Restorasyon, Koruma ve Dönüşüm Çalışmaları
-Aile Yapısı - Konut İlişkisi
-Ekolojik Binalar, Yeşil Binalar, Akıllı Binalar..
 İnsan ölçeğinde
-Temel İhtiyaçlar (barınma, eğitim, ulaşım, eğlence...)
-Yaşam Kalitesi / İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Konforu

2.1. Uluslararası Ölçekte


Sosyal Yapı: Ekonomi / Din / Gelenek & Görenekler, Kültürel Kimlik / Milli Değerler, Zaman,
Kültür, Politika....

Mimarlık çeşitli etkiler içinde bir önceki dönemden farklılaşan, yenilenen, değişen bir süreçtir. Bu
değişimin nedenlerinin fiziksel koşullar olmasının yanısıra ekonomik, politik, teknolojik, dini, kültürel
gibi sosyal koşullardır. Mimarlık tarihi, insanların içinde yaşadıkları sosyal ortamın gerekliliklerinin
mimarlığa yansıdığının bir çeşit belgesidir. İnsanların farklı yaşantı biçiminin , alışkanlıklarının izleri
yerleşmelerde, fiziksel çevrede farklı şekillenişlere yol açar [30].
Sürdürülebilirliğin mimariye yansımalarında belirleyici rol oynayan Ekonomi / Din / Gelenek &
Görenekler, Kültürel Kimlik / Milli Değerler, Zaman, Kültür, Politika.... vb gibi sosyal etmenler, en üst
ölçekten en küçük ölçeğe kadar mimarlığın her aşamasında da geçerli olmaktadır.


Evrensel Tasarım / Herkes İçin Mimarlık / Ulaşılabilirlik- Erişebilirlik

‘Herkes için mimarlık’; mimarlık, kentsel planlama ve endüstri ürünleri tasarımı alanlarında, hizmet
götürülen bireylerin her türlü fiziksel durumlarını değerlendirecek ve hiçbirini dışlamadan
geliştirilecek bir tasarım anlayışını geliştirmek ve bu amaca yönelik araştırma ve çalışmaları
desteklemektir [3].
İncedayı’ya [3] göre; konuya mimari ve kentsel tasarım disiplinleri açısından bakıldığında sorun;
genellikle fiziksel boyutları ön planda algılanmakta ve çevre düzenlemeleri, boyutsal koordinasyon,
ölçek ve erişilebilirlik karşılığı standartların getirilmesi, tasarım şartnamelerinde bunların yer alması
odaklı olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu noktada belirtmekte yarar vardır ki, insan ve mekan
ilişkisinin çok boyutlu yapısı, kaçınılmaz olarak insanların gereksinimlerine “fiziksel” çözümler
üretmekten ve yön vermekten önce, “fikirsel” mesajlar içerir, ve giderek bir “yaşam biçimi” tanımlar.
“Son yıllarda ‘ulaşılabilirlik’ kavramı ile yeni bir mekansal ilişki türü hayata ve gerçekliğe eklenmiş
bulunmaktadır. Fiziksel, sosyal, psikolojik, kültürel boyutları ile ele alınması gerekli ulaşılabilirlik
kavramının bu çok boyutluluğu, tasarım felsefesi olarak önemini vurgulamaktadır ve giderek
tasarımın temel sorunsalı olan “yaşam kalitesi” sorunsalı ile ilişkili olarak değerlendirilmeyi
gerektirmektedir. Kısacası, evrensel tasarım / ulaşılabilirlik gibi kavramlar sınırlı anlamlarını aşarak,
yaşam kalitesinin, çevre kalitesinin ve bunlardan da önce insan kalitesinin sürdürülebilirliğini
sağlamakta önemli rol oynayacaktır .
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2.2. Kentsel Ölçekte


Kentsel Tasarım

Kentsel tasarım, temel ilgi alanı olan insan yerleşmelerinin sistemli tasarlanmaya başlamasından beri
dönemsel koşullardan ve süreçlerden etkilenmiştir. İnsanoğlunun tarih boyunca kentin tasarlanması,
ortamının geliştirilmesi ve yeniden yapılanması için yaptığı girişimler, eylemler ve uygulamalar çok
genel ifade ile ’kentsel tasarım’ olarak tanımlanabilir. Bugün kentsel gelişmenin yönlendirilmesi ve
kentsel mekanların oluşturulmasındaki aktörler, süreçler, araçlar ve ürünün kendisine tüm olarak
kentsel tasarım denilmektedir [4].
Bu konuda ele alınması gerekli iki önemli kavram vardır. ‘Kamusal yaşam’, birliktelik, toplu istek ve
toplu bilinçle ilgili olup varlığımızın diğer temel boyutu olan özel yaşamın karşıtıdır. ‘Kentsel tasarım
bağlamında ‘kamusal alan’ kamusal yaşamı barındıran yerlerdir ve iki farklı boyutu vardır: fiziksel ve
sosyal boyut.. Fiziksel boyut, kamusal yaşamı ve toplumsal iletişimi destekleyen kamusal ya da özel
mekan veya ortamları içerir. Sosyal boyut ise burada gerçekleşen etkinlik ve olayların oluşturduğu
çerçevedir ve ‘sosyokültürel kamusal alan’ olarak adlandırılmaktadır [5].
Fransa’nın başkenti Paris’in dış kısmında yer alan Parc de la Villette (Şekil 2.1), 35 hektarı yeşil alan
olmak üzere toplam 55 hektarlık bir alana yayılmış, kapsadığı bu alan ile Paris şehrindeki en geniş
peyzaj planlaması yapılmış parktır. Fransa’da yaşayan bir mimar olan Bernard Tschumi tarafından
tasarlanan bu park 1984 ile 1987 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu inşaattan önce kasapların ve et
marketlerinin yer aldığı bir alan olması nedeniyle abattoirs olarak adlandırılan bu bölge şehirin
yeniden kalkınması projesi kapsamında parka çevrilmiştir [6].Projenin amacı; ilk olarak kenti merkeze
yöneltmek, aktivite ve odak noktası için ikinci bir alan yaratmak, ikincisi ise; Paris sakinlerine kültür
hizmeti sunmaktır. Bu da sosyal sürdürülebilirliğe örnek bir proje olduğunun bir göstergesi
sayılabilmektedir.

Şekil 2.1 Parc de la Villette, Fransa [7]
Kentin gelişme dinamiklerinin çerçevesini oluşturan üst ölçek kararların, sosyal, ekonomik, ekolojik ve
morfolojik konulara ilişkin boyutların mekana aktarılması ile kentsel tasarım eylemi, gelişmelerde
önemli rol oynamaktadır. Sürece yönelik yapıda sosyal, ekonomi, sosyoloji, coğrafya, çevre psiklojisi
ve ekoloji dallarının etkin rol oynadığı görülmüştür [4].
Örnek olarak verilebilecek bir başka proje; Merkezi Indıana Nehir Kıyısı Projesi (Şekil 2.2), nehrin
kentsel erişimlerini, bütünleşmiş bir açık mekan sistemine dönüştürür. Nehir kıyısında kesintisiz
devam eden yaya yolları, büyük kentsel açık mekanlar, şehre doğru yönlendirilmiş amfitiyatro
projenin önemli noktalarıdır. Önemli noktalardaki büyük kentsel açık mekanlar nehir kenarındaki
yaya yollarının çevredeki kentsel dokuyla bağlantısını sağlar [8]. Böylelikle alınan kentsel tasarım
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kararları ile mekanların hem fiziksel hem de sosyal yönü zenginleştirilmiş, sosyal yaşamın
sürdürülebilirliği açısından avantajlar elde edilmiştir.

Şekil 2.2 İndiana Nehir Kıyısı Projesi [8]
Özel kentsel tasarım rehberleri, yönetmelikleri, tasarım kontrolleri gibi araçlarla değerlendirilip
uygulama sürecinin kalitesinin artmasına yardımcı olmak, bireylerin kent içinde sosyal açıdan yaşam
kalitesini arttırmak gerekmektedir. Bu da sosyal sürdürülebilirliğin kente yansımalarında önemli bir
basamak teşkil edecektir [4].


Kentsel / Yöresel Bellek Oluşturma

Mimarlığın kültürün bir izdüşümü olarak sayıldığı düşünülürse, buna en iyi örneklerden birisi de
yöresel mimari örnekleridir. Özellikle hızlı bir değişimin ve dönüşümün yaşandığı günümüzde yerel
mimari değerleri, kültürü yaşatmak adına yapılan ve elimizde olan en önemli verilerdendir.
Bu yüzden yerel mimari eserler (Şekil 2.3), onları oluşturan toplumların yaşam tarzı, ekonomik,
politik, sosyolojik yapılarını yansıtan, bu alanlardaki gelişmelerin somut yansımalarıdır.

Şekil 2.3 Safranbolu evleri *9+, Mardin evleri [10]
Şekil 2.4’te "Kuzeyin Venedik'i" olarak tanımlanan Amsterdam kentinin kanallar bölgesinden eski ve
yeni yapılar gösterilmiştir. Özellikle 17. yüzyıldan kalma yapılarıyla, Avrupa'daki en köklü kent
dokularından birini barındıran Amsterdam, bugün eski kentin karşı yakasındaki modern evleri ve yeni
yorumlar ile de kentsel belleğini korumaktadır.
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Şekil 2.4 Amsterdam evleri (eski) [11], Amsterdam evleri (yeni) [12]
Cansever, ülkemizde yüzyıl başından beri özellikle Batı’dan gelen temelsiz yaklaşımların ve Batı
taklitçiliğinin etkisiyle tümüyle kaybolan mahalli şehir tasarım ve mimari kültürüne ait değerler ile
tasarım metodlarının yeniden uygulanmasını sağlamıştır.


Kültür Varlıklarını / Kentsel Sit Alanlarını / Tarihi Çevreleri Koruma

Tarihi Çevreler; ait oldukları toplumların kültürlerini, sosyal yaşantılarını, ekonomik, teknolojik
durumlarını ve yaşanmışlık düzeylerini sonraki nesillere aktaran en önemli belgeleri olan yapıları
barındırmaktadır [13].
Bu anlamda, mimarlığın tarih boyunca sürekli kendini yenilemesi ve gelişmesi ile ortaya çıkan ve
günümüze kadar ulaşan mimari eserler, onları oluşturan toplumların yaşam tarzı, kültürel, ekonomik,
politik, sosyolojik yapılarının ve bu alanlardaki gelişmelerin somut yansımalarıdır. Yapıların bir kısmı
kendiliğinden kimliğini korumakta, bir kısmı yok olmakta, bir kısmı da bulunduğu döneme ait önemli
verilere sahip olduğundan korunmaktadır. Çünkü mimari yapılar ve oluşturdukları çevreler; sosyal,
ekonomik, teknolojik durumların ve yaşayışların hızla değiştiği bir dünyada, geçmişi günümüze
taşıyan ve sonraki nesillere aktaran en önemli oluşumlardır.
Tarihi ve kültürel sürekliliğin sağlanması için, tarihi çevrelerde var olanı koruma ve yenisini yapma
konuları gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Ancak bu sürekliliğin sağlanmasında, geçmişi
korumak kadar, gününün gerekliliklerini ve içinde bulunduğu dönemi yansıtmak da önemlidir. Bu
bakımdan, tarihi değerlerin korunması, tarihi çevre içinde yapılacak yeni yapıların nasıl tasarlanacağı,
yapı kabuğunun nasıl olması gerektiği ve biçimlenişi konusu mimaride sosyal sürdürülebilirlik
açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Pompidou Kültür Merkezi (1972-1976), Paris’in çöküntü haldeki eski bir kentsel alanının iyileştirilmesi
kapsamında, uluslar arası bir yarışmayla projeleri ile elde edilmiştir [14]. Toplumda her kesimden
insana hitap eden mekanlar barındıran müzeyi günde 25.000 kişi ziyaret etmektedir. Öngörülen
rakam 5000 iken bu haliyle Pompidou Kültür Merkezi bir müze olmanın oldukça ötesine geçmiş, Eiffel
Kulesi‟nden sonra Paris‟in güçlü simgelerinden biri haline gelmiştir [15]. Yapı kabuğunun biçimlenişi
açısından bulunduğu çevrenin fiziksel yapısının sürdürüldüğü söylenemese de yarattığı sosyal
platformla kentin sosyal-kültürel yaşamında önemli bir yer edinmiş, bir anlamda sosyal yaşamın
sürdürülebilirliğini etkilemiştir.
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Şekil 2.5 Kentsel dokuda Pompidou Kültür Mer. [16],
Pompidou Kültür Mer. [17]
Kültür Başkentleri Projesi

13 Haziran 1985’ te Atina’da toplanan Avrupa Topluluğu’nun Kültür Bakanları, “Avrupa Kültür Kenti”
adıyla projenin ilk adımını atmıştır. Bu yıldan itibaren her yıl bir yada birkaç kente verilen bu unvan,
seçilen kentin kültürel yaşamını ve kültürel gelişimini sergilemesi, başka kültürlerle tanışabilmesi
adına oldukça iyi bir fırsattır. Amaç seçilen kentin kültür, sanat, yaratıcılık, teknoloji, ticaret ve
ekonomisinin aktarılması, geliştirilmesidir [18].

Şekil 2.6 Zeche Zollverein, Essen [19]
Örneğin, Almanya’nın 7. büyük kenti durumundaki Essen (Şekil 2.6), 2010 yılında ”Kültür Başkenti”
olarak seçilen şehirlerden birisidir. Eskiden beri kömür ve demir-çelik üretimiyle sanayinin kalbi
durumunda olan bölge, kültür merkezlerine dönüştürülmüş endüstri yapıları ve dönüşüm projeleri ile
öne çıkmaktadır. Özellikle Zeche Zollverein (Gümrük Birliği Maden Ocağı) bölgedeki en önemli ziyaret
alanlarından biri haline gelmiştir. 1986 yılında kapatılan ve UNESCO tarafından dünya kültür mirası
listesine alınan alan, müzeler, bisiklet yolları, oyun alanları, buz pisti gibi çeşitli faaliyetlerin de
bulunduğu bir kültür sanat parkına dönüştürülmüştür. Bölge bu açıdan mekan kullanımı ve
dönüşümü ile kentin fiziksel ve sosyal sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlamaktadır.
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Şekil 2.7 Avrupa Kültür Başkenti, logo & resim [20]
2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul, yüzyıllar boyunca çeşitli ve farklı medeniyetlerin
karşılaştığı, bir arada yaşadığı önemli bir kent olmuştur. Kentsel canlılığı, kültürel zenginliği, çeşitliliği,
tarihi özelliği çok kıymetli olan mekanların ve binalarının varlığı, hareketlilik, sokak kültürü, sahip
olduğu kentsel doku, genç işgücü ile hem Türkiye’nin merkezi konumundadır. “Katılımcı kentsel
dönüşüm, sürdürülebilir kültürel miras, yaratıcı bir şehir için kültür ve sanat altyapısı, İstanbul’un
kamusal bir kent olarak gelişimi için birlikte iş yapmak, çok kültürlülük ve uluslar arası diyalog” gibi
konular İstanbul 2010’un misyonunu oluşturan hedefler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla ana
hedef bu doğrultuda kenti sanat ve kültür yoluyla geliştirmek, mimari zenginliklerini tüm Avrupa ve
dünyaya tanıtmaktır. Bunun için hem mevcut potansiyel yapı kullanılmakta, hem de kent merkezinde
kültür eksenli canlandırma, yenileme ve dönüşüm projeleri yapılmaktadır [18]. Dolayısıyla bu
organizasyon ile uluslararası bir platformda bir çeşit sosyal sürdürülebilirlik örneği sergilenmektdir.

2.3. Tek Yapı Ölçeğinde


İşlev-Bina İlişkisi / Restorasyon, Koruma ve Dönüşüm Çalışmaları

Endüstri devriminden öncesinde sadece ihtiyaçlar çerçevesinde gelişen, genelde kendini tekrar eden
bir tutum sergileyen mimari yapılar ve kentler, sonrasında tüm alanlarda olduğu gibi hızla değişen bir
yenilenme ile karşı karşıya kalmıştır.
Bu yüzden bazı binalarda; çevresel bozulmalar, teknolojik gerilik, fiziksel yıpranmalar, fonksiyonel
değişimler, ekonomik olarak eskime meydana gelmesi sonucu fonksiyon kaybı, sonunda da fonksiyon
değişimi söz konusu olabilmektedir.
Amaç, çöküntü haline gelen binaların yeniden kente kazandırılarak bu binaları ve çevresini yeniden
yaşanabilir yaşatılabilir hale getirmektir. Sosyal dokunun korunması, eski binaların ve alanların kentin
yeni bölgelerine entegre edilmesi, kentsel yaşamın eski/yeni tüm alanlarda varlığını sürdürmesi
istenmektedir [14]. Sosyal sürdürülebilirlik adına bu tip binalar için yapılabilecek çeşitli çalışmalar :
‘Sosyal, Fiziksel ve Ekonomik İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma’ olacaktır.
Yüzyıllar boyu İstanbul‘un merkezi ve sahnesi olan, 19. yüzyıl sonundan itibaren gözden düşmeye
başlayarak 1990'lara kadar giderek köhneleşen, son 15 yıl içinde ise yeniden keşfedilerek birçok
projeyle bir kere daha göz kamaştırmaya başlayan Haliç'in sonlandığı noktasında konumlanmış olan
1910'lar ile 1950'ler arasında oluşmuş tipik bir modern sanayi yerleşmesi olan Silahtarağa Elektrik
Santrali’nin yenilenerek müze, rekreasyon ve eğitim tesislerine dönüştürülmesi projesinin bir
parçasıdır [21].
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Şekil 2.8 Santral İstanbul - Çağdaş Sanat Müzesi (2006), İstanbul, Emre Arolat - Nevzat Sayın [22]
Koruma kültürünün ülkemizin genel kültür politikalarının bir parçası olması gerekmektedir. Her
toplumun kendi kültür varlıklarını savunmak hakkı ve görevidir. Böylelikle sosyal sürdürülebilirliğin
önemli bir adımı atılmış olur. Çünkü toplumlar kimliklerini kendileri için esin kaynağı olan bu
değerlerde bulurlar. Bu hakkın kullanılması ve bu görevlerin yerine getirilmesi, ancak doğru bilgilere
dayalı ve yaşamın doğal parçası haline gelmiş yaygın bir koruma kültürünün varlığı ile gerçekleşebilir
[23].


Aile Yapısı-Konut İlişkisi

Sürdürülebilir gelişmenin sosyokültürel bir yaklaşım ile irdelenmesi için, insan yaşamının büyük bir
kısmının geçtiği konut alanları uygun özelliklere sahiptir. Konut alanlarının yapı taşı olan konut
biriminin insanlar için taşıdığı önem irdelenirken; konutun fiziksel bir barınak olmaktan öte insan
yaşamındaki psikolojik ve sosyal anlamı, kültürel bir ürün ve değer olma özelliği ve bu boyutları ile
özellikle sürdürülebilir kentsel gelişme üzerindeki etkileri sosyokültürel bir bakış açısıyla ele
alınmalıdır. Özellikle “ev-yuva“ kavramlarının sosyo-psikolojik önemi, sürdürülebilir gelişmenin
sağlanmasının önemli bir şartı olan “sürdürülebilirlik kültürü“ nün toplumda oluşması amacıyla etkin
bir şekilde kullanılabilir niteliktedir. Önemli olan, uygun yaklaşımlar ile üretilen doğru politikaların
uygulanabilmesidir [24].


Ekolojik Binalar, Yeşil Binalar, Akıllı Binalar..

Tönük’e [25] göre, dünyada yoğun olarak yaşanan çevre sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm
arayışları insanların ve yaşamın devamını sağlayabilmek amacıyla sürekli gündemde bulunmaktadır.
Bu günkü yaşam çevremiz ve tasarım kararlarımız sorgulanmakta, daha kaliteli, daha sağlıklı
yaşanılabilen ve gelecek kuşakların da gereksinimlerini karşılayabilmelerine olanak tanıyacak
çevrelerin ölçütleri tartışılmaktadır. Bu doğrultuda dünyadaki ekosistemlerle uyumlu, kaynaklara
saygılı, yerel özelliklere duyarlı, yerel gereksinmeler ve kapasiteler doğrultusunda, insanın toplum
içinde kimliğini koruyarak, kendini ve ilişkilerini yeniden üretmesine, sürdürmesine olanak
verebilecek ekolojik tasarım ve mimari uygulamaların çeşitli disiplinlerden uzmanların ve ekolojik
tasarım konusunda bilgili bir ekip çalışması ile geliştirilerek, karar çevreleri ile birlikte
değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.
Ekolojik binalara verilebilecek en özel örneklerden biri şüphesiz ki aynı zamanda dünyanın sayılı akıllı
binalarından biri olan Frankfurt’taki Commerzbank’ tır. Minimum enerji tüketimi sağlayan sistemleri,
kış bahçeleri, doğal hava bacası görevi gören özel kütle yapısı ile dünyanın ilk ‘ekolojik gökdeleni’
olarak kabul edilen bu bina, hem kullanım hem de görsel açıdan yenilikler getirmiş bir yapıdır. Binanın
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planı üçgen biçiminde, her köşesi içte çekirdek fonksiyonlarını barındıran, dışta da gün ışığından daha
çok yararlanabilmek ve rüzgar etkilerini hafifletebilmek amaçlı kabuğun yüzeyini arttırmak amaçlı
hafif eğrisel şekilde tasarlanmıştır *25+.
Ekolojik mimariden bahsederken değinilmesi gereken konulardan biri de yeşil bina kavramıdır. Yeşil
bina düşüncesi de kısaca doğa ve yeşilliğin insan yaşamında ön plana geçmesi, fiziki çevre ve binaların
bu doğrultuda tasarlanması ve yapılmasını amaçlar. Bu yaklaşımda yapı kabuğu, çevresi, hatta içi bile
yeşilliklerle donatılarak yalıtım toprakla sağlanır, güneş enerjisi ve yağmur suları toplanıp
değerlendirilir [26].

Şekil 2.9 ACROS Building, Emilio Ambasz, Japonya [27]
Yukarıdaki yapının 2 cephesinden park tarafına bakanı ziguratlar gibi teraslanmış ve yeşil dokuyla
kaplanmıştır. Böylelikle ağır kütle etkisi biraz da olsun yok edilmeye çalışılmış, bina yeşilin arkasına
saklanmıştır.
Bu bina tipleri enerji ve kaynakların doğru tüketilmesi ile kullanımı açısından fiziksel olarak, koruduğu
değerler ve sağladığı imkanlar açısından kullanıcılarının yaşamlarını etkilemesi ile de sosyal olarak
sürdürülebilirliğin birçok basamağında yer edinmeye çalışan yapılardır.

2.4. İnsan Ölçeğinde


Temel İhtiyaçlar (barınma, eğitim, ulaşım, eğlence...)

Sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için her insanın en başta temel ihtiyaçlarına cevap
verilebilmelidir. Bunlar yiyecek, barınma, eğitim, iş, ulaşım... gibi ihtiyaçlar olabilmektedir. Bu temel
ihtiyaçlar karşılanırsa, insanlar önce kendileri gelişirler, daha sonra toplumlar gelişir ve ferah
toplumlara ulaşılır.
Sürdürülebilir tasarım bütün temel ihtiyaçlara cevap verilebildiği takdirde, insan sağlığı ve konforunu
korumanın yanı sıra kültürel yapıyı, yaşam stillerini ve konforu desteklenmiş olur. Böylece insanların
ve diğer canlı türlerinin yaşam kaliteleri artar.


Yaşam Kalitesi / İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Konforu

Sürdürülebilirlik, ‘her şeye rağmen’ değil, ‘her şeyi dikkate alarak’ yaşamı sürdürme çabasıdır.
Gelecekteki yaşam çevrelerini oluşturmak için benimsenmesi gereken hedefler arasında yerleşim
yerlerindeki bütün insanlar için, insanlığa yaraşır bir yaşam kalitesi çok önemli bir yer tutmaktadır
[28]. Toplumu oluşturan her birey için önce sosyal adaletin geliştirilmesi ve sosyal güvencenin
sağlanması gereklidir. Vatandaşların katılımını sağlayacak bir sistem, güçlü bir sivil toplum, çözüm
üretebilen bir sosyal sistemle insan refahını yükseltmek mümkündür.
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Geliştirilen stratejiler doğrultusunda; kentin yerel değerleri ile küresel değerler arasındaki dengeyi
kurarak, kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşabilmeyi sağlamak üzere bireysel ve toplumsal
sorumluluğu arttıracak, bir yandan kentteki kültürel ve mekânsal çeşitliliği koruyup geliştirirken, diğer
yandan bu değerlerin yaşam kalitesini yükseltecek standartlara ulaşmasını sağlayacak eylem planları
hazırlanmalıdır [24].

3. Sonuç
Haziran 1993’te, Chicago’da yapılan Uluslar arası Mimarlar Birliği Dünya Kongresi’nde gerek çevresel,
gerekse sosyal sürdürülebilirliği benimseyen kongre üyelerinin aldığı kararlar arasında; *Çevresel ve
sosyal sürdürülebilirliği çalışmalarımızın odağına yerleştirmek; *Sürdürülebilir tasarımın
uygulanmasını sağlayacak yöntemler, ürünler, hizmetler, politikalar, düzenlemeler, standartlar
geliştirerek, bunların sürekliliğini sağlamak; *Meslektaşlarımızı, yapı endüstrisi üyelerini, mal
sahiplerini, işverenleri, öğrencileri ve toplumun her kesimini bu konu ve önemi hakkında eğitmek de
vardır. Çeşitli ülkelerin bir araya gelerek ortaya koyduğu tanımlardan anlaşılacağı gibi, sürdürülebilir
kalkınmada sanayileşme, kentleşme gibi insan unsurunun içinde olduğu her türlü eylemde, uzun
vadeli etkiler göz ardı edilmeden, çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri de içeren kararların
verilmesini esas alan bir düşünce şekli egemendir [1].
Amaç, yaşanılabilir mekanlar, kentsel çevreler yaratmak ise, hedef yerel ve ulusal bazda ekonomik,
sosyal, kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek, bölgelerarası dengesizlikleri ortadan kaldırmak, uluslar
arası platformlarda rekabet edecek organizasyonları özendirmek, küreselleşme sürecinde güçlü ve
sağlam altyapıya dayalı bir yer edinmek, toplumsal yaşamla ilgili tüm alanlarda gelişmelerin
sağlanması ise yönetimlerin ve toplumun yeniden yapılanması kaçınılmazdır [29].
Hem fiziksel hem de sosyal açıdan doğal yollarla oluşan ve kendini koruyan çevresel koşulların
giderek azaldığı günümüzde, fiziksel ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması, sağlıklı bireyler ve sağlıklı
toplumların oluşması için özel çalışmaların yapılması gerekmektedir. Sürdürülebilir tasarım, insan
sağlığı ve konforunu korumanın yanı sıra kültürel yapıyı, yaşam stillerini ve konforu desteklemeli,
geliştirmelidir. Böylece insanların ve diğer canlı türlerinin yaşam kalitelerinin artacağı bir gerçektir.
Bu çalışmada, sosyal sürdürülebilirliğin kültürün bir izdüşümü olarak nitelendirilen mimarlık alanına
yansımaları, makro ölçekten mikro ölçeğe ele alınmış ve şehircilik, tekil mimari ürün ve mekan
bazında örneklenmiştir. Yapılan bu çalışmayla; konuya yaklaşımın değişik ölçeklerde olması ile sosyal
sürdürülebilirlik konusu farklı bir bakış açısı ile ele alınmıştır.
Uluslar arası ölçekte tüm toplumlar ve yaşantıları için geçerli olan sosyal etmenler (Ekonomi, Din,
Gelenek & Görenekler, Zaman, Kültür, Politika Kültürel Kimlik / Milli Değerler....) ve evrensel tasarım
(herkes için mimarlık) kavramı, sürdürülebilirliğin çevreye ve mimariye yansıma biçimleri arasından
en genel ve kapsayıcı halini özetlemektedir.
Kentsel ölçekte bakıldığında çeşitli yerlerde hala süregelen ve kendiliğinden şekillenen yöresel
mimari, var olan tarihi çevrelere ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkma, doğal yollarla elde edilemeyen
ve ihtiyaç duyduğumuzda yeniden şekillendirme yöntemi olan kentsel tasarım, üst ölçekten
bakılmasını ve bu ölçeğin doğru kullanılmasını hedeflemektedir.
Birebir insanla ilgili olarak yaşanılan yapılar ele alındığında; tek bir yapı üzerinden çözüme ulaşılması
konusuna da özen gösterilmelidir. İçinde yaşayan bireylerin binalarla ilişkisi, mevcut yapıların
korunması, dönüştürülmesi, aile ve konut ilişkisinin etkilerinin daha sağlam kurulması sağlanarak,
sosyal anlamda istenilen sonuçlara daha kolay ölçeklerde ulaşabilme hedeflenmelidir. Tabii ki tüm bu
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koşullar sağlanırken hepsinin temelinde insan faktörünün olduğu, sağlık, güvenlik ve konforun
sağlanması ile bireylerin yaşamsal kalitelerinin artacağı ve sosyal olarak sürdürülebilirliğin sağlanacağı
göz ardı edilmemelidir.
Yapılan incelemeler sonucunda ‘ekonomi, din, gelenek & görenekler, zaman, kültür, politika...vb.’ gibi
sosyal oluşumların mimariye etkilerinin fiziksel veriler ve çözümlerinden daha karmaşık olduğu,
dolayısıyla bu etkilerin sürdürülebilirliğin en verimli şekilde sağlanması için göz ardı edilemeyecek
etmenler olduğu görülmüştür. Mimarinin ve oluşturduğu çevrelerin; hızla değişen bir dünyada,
geçmişi geleceğe taşıyan en önemli oluşumlar olduğu, bu açıdan sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğin
sağlanmasında önemli potansiyeller barındırdığı unutulmamalıdır.
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Eskişehir Köylerinde Köy Meydanı ve Köy Odası Üzerine İnceleme
Başak Polat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Meriç Begüm Akkuş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversiteis, Fen Bilimleri Enstitüsü
Esin Örsçelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

ORGANİK DOKULU
KÖYLER

Aşağı Doğanoğlu
Yukarı Doğanoğlu
Aşağı Dudaş
Yukarı Dudaş
Türkmen Mecidiye

Selimiye
Gerenli
Yaverören
Zaferhamit
Örencik

Şükranlı
Çukurca
Yazılıkaya

IZGARA DOKULU
KÖYLER

Anadolu’daki kırsal yerleşimlerin incelenmiş olduğu çalışmada; geleneksel kırsal yerleşimin korunmuş
olduğu Eskişehir’de 24 köy incelenmiştir.2 İncelemeler köy meydanından ya da merkezinden
başlamak suretiyle tüm dokunun kavranması ve meydanın / merkezin dokuyla ilişkisinin incelenmesi
üzerine devam etmiştir. Köylerin yerleşim planları, sınırları, yoğunlukları, köy meydanı oluşumları ve
köy odaları üzerine çalışılmıştır.Incelenen köylerin isimleri aşağıda yer almaktadır.

Mesudiye
Mahmudiye
İsmetpaşa
Hayriye

Eminekin
Kör Hasan
Dikmen
Yıldızören

Sait Halim Paşa
Abbas Halim Paşa
Hamidiye

Vaziyet planlarının incelenmesi sırasında iki tip plan şemasının var olduğu görülmüştür. Bunlardan ilki
imar plansız oluşmuş organik dokulu köylere ait, ikincisi ise Cumhuriyet döneminde kurulmuş olan
imar planlı (ızgara dokulu) köylere ait plan şemasıdır. Organik dokulu köylerde net bir biçimde
hissedilen insan ölçeğindeki köy meydanının, imar planı uygulanmış olan köylerde meydan olma
özelliği taşımayan ölçeksiz alanlara dönüştüğü gözlenmiştir. Köy meydanının merkezinde olan dini
yapının çevresinde konumlanmış durumdaki taşımalı eğitim kapsamında işlevini yitirmiş olan eğitim
yapısı, lojman, idari birim ve kullanım özelliğini kaybederek atıl duruma düşmüş olan köy odalarının,
imar planı uygulanmış olan köylerde yine aynı parsel içinde yer aldığı görülmüştür. Meydanlaşmanın
görülmediği sosyal fonksiyonların farklı konumlandığı plan şeması örneklerine rastlandığı gibi sosyal
fonksiyonların bir arada olduğu fakat yerleşkenin merkezinde değil, dışında konumlandığı örneklere
de rastlanmıştır. Bazı köylerde meydan çevresindeki yerleşimin fazla büyümesi yeni bir merkez
ihtiyacı doğurmuştur. Bu ihtiyaç da ikinci bir dini yapı ve sosyal donatılar ile karşılanmıştır.
2

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü Bina Bilgisi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan,
Yrd. Dç. Dr. Nezih Recep Aysel’in Anadolu’da Kırsal Yerleşim ve Konut dersi kapsamında yapılmış olan
çalışmadır.
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Dini yapının var olduğu çevreyle birlikte oluşturduğu merkezin önemli öğelerinden birinin köy odası
olduğu gözlemlenmiştir. Motorlu taşıtların kullanılmadığı, köyler arası ulaşım süresinin uzun olduğu
dönemde, köye gelen misafirlerin konaklama ihtiyacını karşılamak üzere yapılmışlardır. Köy odaları;
kente uzak köy va kasaba insanlarının bir kuruş ödemeden konakladıkları, hayvanlarını barındırdıkları,
karınlarını doyurdukları mekanlardır. Onların şehirle, çarşı ve pazarla irtibatını sağlayan gönüllü sosyal
kurumlardır (Erkoç, E., 2008).İncelenen köylerin hemen hepsinde yer alan köy odası geçmişten beri
toplumsal hayatın önemli bir parçasıdır. İnsanların toplandığı, sosyal ve ekonomik sorunların
tartışıldığı köy odaları iletişim araçlarının henüz köylere ulaşmadığı dönemlerde sosyal yaşantının
kaynağı olmuştur. Bugün köylerde sürdürülemediği gözlenen toplumsal hayatla birlikte pek çok köyde
köy odasının yerini kahvelere bıraktığı ya da boşalan köylerle birlikte terk edildiği görülmüştür. Bu
durumdan konaklama ihtiyacının ortadan kalktığı ancak toplanma ihtiyacının devam ettiği
anlaşılmıştır. Köy odalarının yaşamaya devam ettiği köylerde ise atıl duruma düşmüş olan geleneksel
plan şemalı köy odasının yerini yeni yapılan ölçeğini yitirmiş betonarme yapılara bıraktığı
gözlemlenmiştir.

Resim 1
Fotografı Çeken: Esin Örsçelik

Resim 2
Fotografı Çeken: Esin Örsçelik

Resim 3
Fotografı Çeken: Esin Örsçelik
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Yapılan çalışmalar sonucunda Aşağı Doğanoğlu, Yukarı Doğanoğlu, Hayriye, Mesudiye ve Zaferhamit
köyleri üzerinden örneklemeler yapılmış ve bu köyler ayrıntılı olarak incelenmiştir.

1. Aşağı Doğanoğlu Köyü
Aşağı Doğanoğlu köyü, organik planlı köylerden biri olmakla birlikte, dini yapının odak olduğu
meydanında köy odasıyla birlikte kamusal diğer yapıları da barındıran bir örnektir. Dini yapılar, okul
ve köy odası köy maydanını oluşturan öğelerdir. Organik olarak gelişmiş olan bu köyün en dikkat
çekici özelliği, meydanın oluşumunda da gözlenen ölçekli halidir. Meydan oluşumu ve kamusal
alanların insan ölçeğinden uzaklaşmadığı gözlemlenmiştir. Mevcut köy odası camiyle bir bütün
halinde işleyip, bir zamanlar konaklama ve toplanma amacıyla kullanılırken işlevini yitirerek
terkedilmiştir. Cami ve köy odasını birleştiren sahanlıksa toplanma ihtiyacını karşılamaya yetebilen bir
teras olarak kullanılmaktadır. Atıl durumda bulunmasına karşılık, köy odasının korunmuş olması,
önemli bir örnek olarak bu yapının incelenebilmesini sağlamıştır.

Resim 4: Aşağı Doğanoğlu Köyü vaziyet planı. ( Flashearth / GEarth’den faydalanılarak hazırlanmıştır.)
Çizen: Dilvin Hazal Akkaya, Temmuz 2011
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KÖY ODASI
KONUT + LOJMAN

MUHTARLIK

CAMİ

GASİLHANE
ABDESTHANE

OKUL (KULLANILMIYOR)

Resim 5: Aşağı Doğanoğlu Köyü Köy Meydanı
Çizen: Başak Polat, Temmuz 2011

Resim 6: Aşağı Doğanoğlu Köyü Köy Odası
Çizen: Başak Polat, Temmuz 2011

Resim 7
Fotografı Çeken: Başak Polat
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2. Yukari Doğanoğlu Köyü
Yukarı Doğanoğlu köyü, organik planlı bir köydür. Köyün ortasından geçen iki şeritli yol, köyü ikiye
bölmektedir. Nüfusu oldukça az olan köyde, köyün merkezindeki yol üzerindeki mahallenin boş
olması nedeniyle, ilk izlenim olarak köyün terkedilmiş olduğu düşünülmekte ancak dini yapının
çervesinde oluşan köy meydanında hayatın devam ettiği anlaşılmaktadır. Köy meydanının
öğelerinden biri olan köy odası bir zamanlar konaklama ve toplanma ihtiyacını karşılamak üzere
caminin karşısına yapılmıştır. İşlevini yitirerek depolama alanına dönüşmüş olan köy odası, bir
sahanlıktan iki odaya açılan bir plan şemasına sahiptir. Taşımalı eğitim gerçekleştirilen bu köyde okul
bulunmamaktadır. Köyde yaşayanlarlardan elde edilen bilgiler sonucunda, köy nüfusunun giderek
azalmasının en önemli sebeplerden birinin eğitim ihtiyacının karşılanamayışı olduğu söylenebilir.

Resim 8: Yukarı Doğanoğlu Köyü vaziyet planı. ( Flashearth / GEarth’den faydalanılarak hazırlanmıştır.)
Çizen: Dilvin Hazal Akkaya, Temmuz 2011
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ESKİ KÖY ODASI

MEYDAN

CAMİ

KÖY EVİ
(TARIM MERKEZİ)

Resim 9: Yukarı Doğanoğlu Köyü Köy Meydanı
Çizen: Meriç Begüm Akkuş, Temmuz 2011

Resim 10: Aşağı Doğanoğlu Köyü Köy Odası
Çizen:Meriç Begüm Akkuş, Temmuz 2011

Resim 11
Fotografı Çeken: Esin Örsçelik
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3. Hayriye Köyü
Hayriye köyü Cumhuriyet Döneminde kurulmuş olan, ızgara planlı bir köydür.İmar planlı ızgara plan
şeması, organik köy meydanı oluşumunu engellemiştir. Organik olarak oluşan köy meydanlarının
aksine bu köyde tüm kamusal alanlar tek parsel içinde çözülmüştür. Cami, okul ve lojmanların yer
aldığı bu parselde kullanılan tek yapı camidir. Taşımalı eğitim gerçekleştirilen köyde okul yapıları
terkedilmiş durumdadır. Köy odası bulunmayan bu köyde, toplanma ihtiyacını karşılamak amacıyla
cami önünde bir açık alan tasarlanmış ve üst örtü yapılmıştır.

Resim 12: Hayriye Köyü vaziyet planı. ( Flashearth / GEarth’den faydalanılarak hazırlanmıştır.)
Çizen: Esin Örsçelik, Temmuz 2011
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CAMİ

ESKİ OKUL

YENİ OKUL

LOJMAN

Resim 13 : Hayriye Köyü Köy Meydanı
Çizen: Esin Örsçelik, Temmuz 2011

Resim 14
Fotografı Çeken: Meriç Begüm Akkuş

Resim 15
Fotografı Çeken: Esin Örsçelik
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4. Mesudiye Köyü
Mesudiye köyü ızgara plan şemasına sahip olan bir köydür. Bu köyde iki farklı dini yapı yer almaktadır.
Meydan olmayan köylerde dini yapı, bir nirengi noktası olarak köy merkezini oluşturmaktadır.
Mesudiye köyünün büyümesi sonucu ikinci bir dini yapı ihtiyacı oluşmuş ve bu doğrultuda ikinci
merkez meydana gelmiştir. Bu köyde, planlı bir köy olmasına rağmen kamusal yapıların bir arada
düşünülmemiş olması dikkat çekicidir. Dini yapı köyün iç kesimlerinde yer alırken okul ve muhtarlık
binası köyün girişinde bulunmaktadır. Taşımalı eğitime geçilmesiyle birlikte bu köyde de eğitim yapısı
işlevini yitirmiş durumdadır. Mesudiye köyünde köy odası bulunmamaktadır. Köy halkı toplanma
ihtiyacını köyün girişinde, muhtarlık ve eski okul binasının bulunduğu parselde yer alan bir
kahvehanede karşılamaktadır.

Resim 16: Mesudiye Köyü vaziyet planı. ( Flashearth / GEarth’den faydalanılarak hazırlanmıştır.)
Çizen: Merve Yüksel, Temmuz 2011
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ÇEŞME
LOJMAN

ABDESTHANE

Resim 17 : Mesudiye Köyü Köy Meydanı
Çizen: Meriç Begüm Akkuş, Temmuz 2011

Resim 18
Fotografı Çeken: Başak Polat

Resim 19
Fotografı Çeken: Esin Örsçelik
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5. Zaferhamit Köyü
Zaferhamit köyü organik planlı bir köy olmasına rağmen köy meydanı oluşumu gözlenmemiştir. Dini
yapı, köy odası, eğitim yapısı ve lojman yapıları aynı parselde olmamakla birlikte bir arada
bulunmaktadır. İşlevini yitirmiş olan köy odası Yukarı Doğanoğlu köyüne ait köy odasıyla aynı plan
şemasına sahiptir. Bir holden iki odaya açılan bir plan şemasına sahiptir.

Resim 20: Zaferhamit Köyü vaziyet planı. ( Flashearth / GEarth’den faydalanılarak hazırlanmıştır.)
Çizen: Merve Yüksel, Temmuz 2011
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MUHTARLIK VE KÖY ODASI

LOJMAN

OKUL

LOJMAN

LOJMAN

Resim 21 : Zaferhamit Köyü Köy Meydanı
Çizen: Meriç Begüm Akkuş, Temmuz 2011

Resim 22
Fotografı Çeken: Başak Polat

Resim23
Fotografı Çeken: Başak Polat
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CAMİ

Hızla değişen dünyada köylerin de değiştiği, değişirken değerlerini yitirdiği görülmektedir. Bu
araştırmada Eskişehir köylerine ait planlı ve plansız olmak üzere iki farklı vaziyet planı şeması köy
meydanı üzerinden incelenerek değerlendirilmiştir. Köyde var olan toplumsal hayatın en önemli
etkeni olan köy meydanı ya da merkezi üzerinde durularak; fotoğrafla belgeleme, tipik köy odasını iyi
ifade eden örneklerin rölövesinin alınması, köy meydanlarının krokilerinin ve uydu görüntüleri
üzerinden köylerin vaziyet planlarının çizilmesi yöntemleriyle incelemeler, belgelemeler ve
değerlendirilmeler yapılmıştır. İncelenen köyler arasından seçilen örnekler de göstermektedir ki
planlanarak yada organik olarak gelişen köylerin de kendi içlerinde gelişimleri toplumsal ve sosyal
yapıya göre değişiklik göstermektedir.

Resim 24 : Zaferhamit Köyü
Fotografı Çeken: Meriç Begüm Akkuş

Resim25: Zaferhamit Köyü
Fotografı Çeken: Meriç Begüm Akkuş

20. yüzyılda endüstrinin hayatın her aşamasına nüfus etmesiyle birlikte uzaklar yakın olmuş, maddi
ihtiyaçlar değişime uğrarken, gerekliliği kalmayan pek çok değerimiz sosyal ihtiyaçları karşılama
özelliklerine bakılmaksızın terkedilmiştir. Karayolları ve motorlu taşıtlar uzakları yakın hale getirirken,
köyler yaşama alanı olmaktan çıkmaya başlamıştır. Çalışmada incelenen köylerde de görüldüğü gibi
köy odalarının işlevini kaybetmesinin yanı sıra, köy okulları da taşımalı eğitime geçilmesiyle birlikte
kullanılmaz hale gelmiştir. Uzakların yakın olması, köylerin kendi kendine yetemeyen bir hal almasıyla
sonuçlanmıştır.

Resim 26 : Aşağı Dudaş Köyü Muhtarlık Binası ve Köy Odası
Fotografı Çeken: Başak Polat
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Resim27: Yukarı Doğanoğlu Köyü Köy Odası
Fotografı Çeken: Esin Örsçelik

Köy odalarının,geçmişten gelen ve yok olmaya yüz tutmuş bir kültür olduğu bilgisinden yola çıkılarak
belgeleme yapılması gerekliliği bu çalışmayla vurgulanmaya çalışılmıştır.
Köy hayatının devam edebilmesi ve yapılı çevrenin gelecek nesillere aktarılması ancak toplum
bilinciyle gerçekleşebilecek bir durumdur. Çevresel ve sosyal değerlerin korunması için bilinçli bir
toplum yaratılması kaçınılmaz bir sorumluluktur.

Kaynaklar
[1] Erkoç, E., (2008). Anadolu’da Bir Köy Odası Hatışoğlu Konağı, Yeni Zamanlar Dağıtım, Çorum.
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Kentsel Gönencin Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından İrdelenmesi
Özlem Bağcı, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1. Giriş
Kentsel gönenç toplumsal, ekonomik ve mekansal öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde,
kentsel teknik ve sosyal altyapı, iletişim, ulaşım, konut vb. olanakların sunulma düzeyinin, önceden
belirlenen kriterlerin üstünde olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Geniş anlamıyla, “kentsel
gönenç” kavramı, toplumsal, kültürel, siyasal öğe ve süreçleri de içerir. Kentin sunduğu olanak ve
fırsatlardan örgütler ve katmanlar içinde yaşayan bireylerin eşit, dengeli, gereksinimleri oranında
yararlanması, eğitsel, sanatsal, ekinsel, siyasal etkinliklere, süreçlere etkin biçimde katılabilme
olanaklarına sahip olabilmesi söz konusudur [1]. Fiziksel ve duygusal öğelere ek olarak kentsel gönenç,
kenti kent yapan tüm güçlerin ve öğelerin oluşturduğu bir yaşam biçimi olarak görülmektedir. Bu
kavram, bir kentin çağdaş çevre standartlarının yanında, kentli haklarının da herkese sağlanmış olup
olmadığı ile doğrudan ilgilidir [2].
Yeşil alan donatıların kentin fiziksel dokusu ve kent ekosisteminin dengelenmesindeki bilinen işlevleri
ayrı tutulursa, kent insanının bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişmesinde, çok çeşitli eylem ve
etkinlikler bağlamında toplumsal ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi ve toplumsal dayanışmanın
yerleşmesinde, kent ve kentlilik kimlik ve kültürünün geliştirilmesindeki işlevleri nedeniyle bu
bileşenlerin her birinin ve bütüncül varlığı, çeşitliliği ve zenginliği yaşamsal önem taşımaktadır. Genel
olarak yeşil alan olarak adlandırılan donatılardan (park, çocuk bahçesi, oyun alanı, spor alanı vb.)
herhangi biri ya da birkaçın kabul edilmiş ölçütlere göre yeterli olması, yeşil alan donatıları açısından
kentsel gönencin de kabul edilebilir sınırlar içinde bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bunun ilk
nedeni, yeşil donatılar açısından, kentsel gönencin bütün bu değerlerin (bu değerler birer kuvvet
olarak değerlendirilirse) bileşkesi olmasıdır. İkinci neden, herhangi bir bileşenin sayıca ya da alanca
büyük olmasından daha çok, onun kent içerisinde eşitlikçi dağılımı, diğer bir anlatımla kenti oluşturan
her birim (mahalle gibi) için kişi başına düzeyi ve konuta olan uzaklığı ön plana çıkmaktadır. Bu
özellikler yeşil alan donatılarının verimliliğini (etkinliğini) ortaya koymaktadır. Yeşil alan donatılarının
mahalleler düzeyinde yeterliliği ve kullanıcıya olan uzaklık temelinde endekslenmesiyle, kentsel
gönencinin diğer bileşenleriyle ortak birimle tanımlanabilecek sistematik değerlere ulaşılabilecektir.
Bu bağlamda çalışmada, “Sosyal Çevre-Tasarım İlişkisi” çerçevesinde Mersin İlinin Yenişehir ilçesinde
mahallelere uygulanan çalışma ile aktif yeşil alanların gereksinimleri karşılayacak miktarda olması için
beklentilerin ortaya konulması, alanı imar baskısından kurtaracak kentsel tasarımın geliştirme
önerilerinin üretilmesi ve bu sonuçların değerlendirilmesinden sonra kentliler için refah, güvenilir ve
yaşanabilir bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem
2.1. Materyal
Araştırma, Mersin anakent sınırları içinde bulunan Yenişehir ilçe merkezinde yürütülmüştür. Yenişehir
kentsel alanı 36 47’ 16 kuzey enlemi ile 34 35’38 doğu boylamının kesiştiği yörede
363

konumlanmıştır. Yenişehir’in doğusunu Müftü Deresi, batısını Mezitli ilçesi ve Çiftlikköy beldesi,
güneyini Akdeniz ve kuzeyini 3. Çevre yolu sınırlamıştır. İlçe merkezi 3. Çevre yolu ile deniz arasında
kentsel gelişim göstermektedir. 2009 yılı itibariyle Yenişehir ilçesi 4054 hektarlık bir alanı
kapsamaktadır. Yenişehir ilçesinin Mersin anakentindeki konumu Şekil 1.’de verilmiştir.
Araştırmada, aktif yeşil alanlara ilişkin verilere Mersin Yenişehir Belediyesi faaliyet raporları ve
1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yanında, AutoCAD ortamında yapılan alan ve uzaklık ölçümleri
ve arazi kontrolleri ile aktif yeşil alan türünü belirleme yoluyla ulaşılmıştır. Mahalle nüfusları ise
Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü’nden elde edilmiştir. Mevcut ve planlanan alan
kullanımları ile sosyal ve fiziksel gelişmelerin belirlenmesinde ise, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
Planından, hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinden, bilgisayar ortamından elde edilen (Google
Earth) haritalardan ve konu ile ilgili daha önce yapılmış araştırma raporu ve makalelerden
yararlanılmıştır. Çalışmadaki tablolama işlemleri Microsoft Excel programında yürütülmüştür.

2.2. Yöntem
Bu aşamada araştırma alanı geneli ve mahalleler özelinde aktif yeşil alan miktarları toplam ve kişi
başına alan (m²) olarak belirlenmiştir. Yurtdışındaki uygulamalarda aktif yeşil alanlar; çocuk oyun
alanı, çocuk bahçesi, oyun alanı, komşuluk birimi parkı, mahalle parkı, semt parkı, kent parkı, anakent
parkı gibi bir düzen içinde ele alınmakla birlikte ülkemizde T.C. Resmi Gazete’nin 02.11.1985 tarih ve
18916 sayısından yayımlanan “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinde” aktif yeşil alanlar;
parklar, çocuk bahçeleri ve oyun alanları olarak üç grupta değerlendiğinden çalışmada bu üç
kullanımın temel alınması uygun görülmüştür. Ancak yukarıda belirten yönetmelikte özellikle oyun
alanları kapsamı vurgulanmadığından halka açık spor alanlarının oyun alanları ile aynı kategoriye
konulması (spor ve oyun alanları) uygun bulunmuştur. Çalışmada dördüncü aktif yeşil alan türü olarak
kapsam itibariyle spor ve oyun alanlarından farklı olarak spor komplekslerinin değerlendirmeye
alınması gerekli olmuştur. Değerlendirmelerde çalışma alanındaki aktif yeşil alanların kişi başı değeri
(KBD) belirleyici alınmıştır. Aktif yeşil alanlar açısından KBD’nin belirlenmesinde, alanın türü ile ilgili
kullanıcı nüfusu temel olmuştur. Bu bağlamda mahalle parkı için mahalle nüfusu, çocuk bahçeleri için
0-12 yaş grubu nüfusu, spor ve oyun alanları 12 yaşından büyük mahalle nüfusu ve spor kompleksi
için ilçe nüfusu belirleyici alınmıştır.
Mahalleler temelinde kişi başına m² olarak bulunan değerler, kentsel yaşam niteliğinin diğer
bileşenleri ile ortak bir birimle tanımlanabilmesi amacıyla her mahalledeki aktif yeşil alan türleri için
ayrı ayrı endekslenmiştir. Endeks değerlerin belirlenmesinde her aktif yeşil alan türü için en yüksek
kişi başına değer 100 kabul edilmiş, diğer değerler bu değere oranlama yoluyla hesaplanmıştır. Ancak
incelenen dört aktif yeşil alan türünün her birinin aynı önem düzeyinde olmayacağı göz önüne
alınarak [3], [4], [5]’in bu tür çalışmalar için önerdiği 1-3 arasında değişen ağırlık katsayıları
belirlenmiştir. Ağırlık katsayıları mahalle parkı ve çocuk bahçesi için 3, spor oyun alanı 2 ve spor
kompleksi 1 alınmıştır. Her mahalledeki aktif yeşil alan türleri için belirlenen endeks değerleri ilgili
ağırlık katsayısı ile çarpılmış ve elde edilen dört değer toplanarak bunların ağırlıklı ortalamaları
hesaplanmıştır. Böylece, ilçe merkezi geneli ve her mahalle için Bütünleştirilmiş Aktif Yeşil Alan
Olanakları Değerlerine (BAYOD) ulaşılmıştır. Daha sonra kendi aralarında en yüksek endeks değeri100
kabul edilerek yeniden aynı yolla endekslenmiştir. Sonuçta her mahalle için Aktif Yeşil Alan Olanakları
Seti Endeksi (AYAOSE) değerleri elde edilmiştir.
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Şekil 1. Araştırma Alanı Haritası
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AYAOSE değerleri herhangi bir mahalledeki aktif yeşil alan olanaklarının düzeyinin tanımlayıcısıdır.
Ancak bu olanaklar aktif yeşil alanlarının kent geneli ve mahallelerdeki verimliliğini belirlemez.
Çalışma alanında olduğu gibi mahalleler arasında aktif yeşil alanlar açısından dengeli bir dağılım
bulunmayabilir. Bazı aktif yeşil alanlar bir mahallenin sınırları içinde bulunabileceği gibi, yakın ya da
uzak konumdaki mahallelerde yer alabilir. Bu durumda, olanakları yetersiz bir mahallede yaşayan
kullanıcı, arasındaki uzaklıkla ilişkili olarak konutuna yakın mahallelerdeki aktif yeşil alanlarda
gereksinimlerini karşılama yolunu seçecektir. Böylece, aktif yeşil alan bakımından zengin olan
mahallelerdeki kullanıcı sayısı diğer mahallelerden olan katılım sayısıyla birlikte artacak, bunun
sonucunda aktif yeşil alanların hem niceliği (kişi başına alan), hem de doluluk nedeniyle kullanım
niteliği azalacaktır. Bu olgular etkinlik değişmesi olarak tanımlanmaktadır [4]
Etkinlik değişmesi ve bunun matematiksel anlatımı mahaller arasındaki uzaklık ve konutla aktif yeşil
alan arasındaki en yüksek uzaklıkla ilişkilidir. Mahalleler arası uzaklık (UXY), bir mahallenin
merkezinden diğer mahallenin merkezine olan uzaklığı olarak tanımlanmaktadır. Diğeri ise, herhangi
bir aktif yeşil alan (i) ile ona en uzak konut arasındaki uzaklıktır (KUiya). Buna göre çalışmada birbirini
etkileyen herhangi iki mahalle (X ve Y) arasında aktif yeşil alan olanaklarındaki etkinlik değişme değeri
(EDİXY), [4] tarafından aktarılan ve araştırmanın amacına uyarlanan aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır.

EDİXY = 1–(UXY / KUiya) “UXY <KUiya ise”
EDİXY = 0 “UXY >KUiya ise”.

AYAOSE (Aktif Yeşil Alan Olanakları Seti Endeksi) değeri, mahallelerdeki aktif yeşil alan varlığını
tanımlamanın bir aracıdır. Ancak, varlıktan daha çok kullanılabilirlik, diğer bir deyişe etkinlik önem
taşımaktadır. Geniş miktarda aktif yeşil alan içeren bir mahalleye yakınlık verimli arzın büyümesine
neden olur. Nüfus yoğunluğu yüksek, aktif yeşil alanları daha az olan diğer mahallelere yakınlık da,
kullanıcılar arasında rekabet ve doluluk unsuru dikkate alındığında, etkin olanakları azaltacaktır.
Nüfusu ve aktif yeşil alan varlığı daha az olan mahalleler ise, çevresindeki mahallelerin daha geniş
etkin olanaklarından yararlanma yoluyla ETAYAOS (Etkin Aktif Yeşil Alan Olanakları Seti) değerini
yükseltme olanağına sahiptir. Çünkü düşük nüfuslu mahallelerde kullanıcı yoğunluğu daha az
olduğundan rekabet olgusu da azalabilecektir. Bu nedenle çalışmada AYAOSE değerleri, etkinliğini
belirleyebilmek için etkinlik değişme değerleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirmede, 1989 yılında
ABD Rekreasyon ve Parklar Yöntemince geliştirilen Etkin Rekreasyon Olanakları Seti [4]hesaplama
yöntemi çalışmaya uyarlanmıştır. Bu yönteme göre her mahallenin Etkin Aktif Yeşil Alan Olanakları
Seti (ETAYAOS) değeri aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır.
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2.3. Bulgular
Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan 2009 yılı faaliyet raporuna göre belediye sınırları
içerisinde 22 adet park, 73 adet çocuk bahçesi, 45 adet spor ve oyun alanı, 1 adet spor kompleksi
bulunmaktadır. Aktif yeşil alanların mahallelere göre dağılımı ise 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım
imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Yenişehir Belediyesi’nin 2008 yılı yeşil alan
envanteri, çalışma alanının uydu görüntüleri ve arazi çalışmaları ile belirlenerek AutoCAD ortamına
aktarılmış, alan hesaplamaları yine bilgisiyar ortamında yapılarak ulaşılan sonuçlar Çizelge 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1. Mersin Yenişehir İlçesi Kentsel Gelişme Alanındaki Aktif Yeşil Alanların Mahallelere Göre
Dağılımı
Mahalleler
Akkent
Eğriçam
Barboros
Dumlupınar
İnönü
Gazi
Palmiye
Piri reis
Cumhuriyet
Bahçelievler

Mahalle
2
Parkları (m )
1368
13000
3745
53685
27462
24942
1073
23935
2840
3984

Güvenevler
Aydınlıkevler
Batıkent
Menteş
Afetevler
Hürriyet
Limonluk
50.yıl
Deniz
Fuat Morel
Kocavilayet
TOPLAM

8242
3822
18585
2063
22995
11000
2400
225091

Çocuk Bahçeleri
2
(m )
4936
4281
4983
1716
8604
6590
9737
3880
12787
7240
6797
691
4638
7299
11339
2793
6422
10759
1350
2343
2400
121582

Kentsel Yerleşim Alanına Tümüne Hitap Eden
Birim
Spor Kompleksi

Spor ve Oyun
2
Alanları (m )
1041
2595
1449.5
715.5
1150
600
1126
8077.5
2598
5099.4
1647
3000
5120.7
18512
1367.5
885,5
6506.5
2466
63957.1
Alan Büyüklüğü (m²)
76000
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2

Toplam (m )
7345
19876
10177
56116
36066
32682
11410
28941
23704
13822
20138
2338
11460
30955
29851
6223
30302
28265
3750
4809
2400
410630

Çizelge 1.’de gösterilen alansal değerler her bir aktif yeşil alan türü için Çizelge 2.’de verilen nüfus
miktarlarına oranlanarak kişi başına değerlere dönüştürülmüştür. Her mahalle ve her aktif yeşil alan
türü için hesaplanan kişi başına değerler (KBD), yine her aktif yeşil alan türü için en yüksek KBD 100
kabul edilerek kendi içlerinde endekslenmiştir. Sonuçlar Çizelge 3.’te sunulmuştur.
Çizelge 2. Mersin Yenişehir İlçesinin Mahallere Göre Nüfus Dağılımı
Mahalle

0-12 Yaş Grubu Nüfus

12 Yaş Üstü Nüfus

Toplam Nüfus

2330
3629
2641
599
1625
1995
1534
2193
3993
2895
3679
2162
1429
2090
927
3211
691
990
448
688
509
40238

8152
12806
9320
2113
5736
7041
5415
7739
14091
10218
12983
7629
5042
7376
3271
11332
2439
3496
1583
2426
1798
142008

10462
16435
11961
2712
7361
9036
6950
9932
18084
13114
16662
9791
6471
9466
4198
14543
3130
4486
2031
3114
2307
182246

Akkent
Eğriçam
Barboros
Dumlupınar
İnönü
Gazi
Palmiye
Piri reis
Cumhuriyet
Bahçelievler
Güvenevler
Aydınlıkevler
Batıkent
Menteş
Afetevler
Hürriyet
Limonluk
50.yıl
Deniz
Fuat Morel
Kocavilayet
TOPLAM

Çizelge 3. Kişi Başına Aktif Yeşil Alanlar ve Endeks Değerleri
Kişi Başına Değerler m²
Mahalle
Akkent
Eğriçam
Barboros
Dumlupınar
İnönü
Gazi
Palmiye
Piri reis

Endeks Değerleri

MP

ÇB

SOA

SK

MP

ÇB

SOA

SK

0.13
0.79
0.31
19.80
3.73
2.76
0.15
2.42

2.11
1.18
2.89
2.86
5.39
3.30
6.34
1.77

0.13
0.20
0.16
0.34
0.16
0.11
0.15

0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

0.66
3.99
1.56
100
18.83
13.93
0.75
12.22

17,25
9,64
23,63
23,38
44,07
26,98
51,83
14,47

2,29
1,63
2,82
6,00
2,82
1,94
2,65

100
100
100
100
100
100
100
100
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Cumhuriyet
Bahçelievler
Güvenevler
Aydınlıkevler
Batıkent
Menteş
Afetevler
Hürriyet
Limonluk
50.yıl
Deniz
Fuat Morel
Kocavilayet
ORTALAMA

0.15
0.30
0.5
0.59
1.96
0.14
7.34
2.45
1.18
2.12

3.21
2.51
1.85
0.32
3.25
3.49
12.23
0.87
9.29
10.87
3.01
3.41
4.72
4.04

0.58
0.25
0.39
0.22
0.60
0.69
5.66
0.12
0.36
1.86
1.02
0.62

0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

0.75
1,5
0.25
2.97
9.89
0.70
37.07
12.37
5.95
-

26,24
20,52
15,12
2,61
26,57
28,53
100
7,11
75,96
8,88
24,61
27,88
38,59

10,24
4,14
6,89
3,88
10,60
12,19
100
2,12
6,36
32,86
18,02
-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Not = MP: Mahalle Parkı, ÇB: Çocuk Bahçesi, SOA: Spor ve Oyun Alanı, SK: Spor Kompleksi.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde aktif yeşil alanlar için kişi başına öngörülen ortalama en az değerler
mahalle parkı 8 m², çocuk bahçesi 6 m², spor ve oyun alanı için 8 m²’dir [6,7,8] . Spor kompleksi için
öngörülen en az değer 100.000’den fazla nüfus için 4 m² kabul edilmiştir [9]. Bu değerler dikkate
alındığında Yenişehir’deki aktif yeşil alanların kişi başına düşen miktarları mahallelere göre değişim
göstermekle birlikte özellikle spor ve oyun alanları ile parklar açısından öngörülen en az değerlerin
altında olduğu görülür. Çocuk bahçelerinde ise dört mahallede öngörülen değerler aşılmakta, diğer
mahallelerde öngörülen değerlere yaklaşma oranı parklar ve spor ve oyun alanlarına göre daha
yüksek görülmektedir.
Çizelge 3.’de verilere göre Dumlupınar Mahallesi mahalle parkı açısından çok yüksek bir değer
içermektedir. Bu mahallenin sahil şeridinde konumlanması, sahilde bulunan parkların diğer
mahallerle göre fazla büyük olması, nüfusun az olması, belediyenin yeşil alan kararlarında bu yöreyi
ön planda tutmasının önemli etkenleri olarak sayılabilir. Bir başka örnek verirsek; Limonluk Mahallesi
Yenişehir ilçesinde kuzeye doğru konumlanmış olup, kentin çoğunun sahil kısmının tersine kuzeye
doğru bir yönelme gözlenmiştir. İnsanların buralarda yerleşmesinden dolayı Limonluk Mahallesi çok
sayıda aktif yeşil alanlar bulunmaktadır. Çocuk bahçeleri yüksek değer içerirken, spor ve oyun alanları
bütün mahallelerde çok büyük değerler bulunmaktadır. Çizelge 3.’de her bir yeşil alan türü için
belirlenen endeks değerleri mahallelerin aktif yeşil alan varlığını daha belirgin olarak ortaya
koymaktadır.
Çizelge 4.’de verilen, her mahalle için ağırlıklandırılmış değerleri yöntem bölümünde açıklanıldığı
şekilde hesaplanmıştır. Değerlerinin hesaplanmasında kullanılan ve özgün olarak geliştirilen ağırlık
katsayısı (AK); mahalle parkı (MP) için 3, çocuk bahçesi (ÇB) için 3, spor ve oyun alanı (SOA) için 2 ve
spor kompleksi (SK) için 1 alınmıştır. Her dört ölçütün endeks değerleri ile ağırlıklı katsayıları
çarpılarak ağırlıklı ortalamalar elde edilmiştir. Çalışma alanı kentsel bölgesi için BAYOD değerlerinin
endekslenmesinden oluşan Aktif Yeşil Alan Olanakları Seti Endeks (AYAOSE) Değerleri Çizelge 4.’te
verilmiştir.
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Çizelge 4. Aktif Yeşil Alan Olanakları Seti Endeksi (AYAOSE) Değerleri.

MAHALLE

Akkent
Eğriçam
Barboros
Dumlupınar
İnönü
Gazi
Palmiye
Piri reis
Cumhuriyet
Bahçelievler
Güvenevler
Aydınlıkevler
Batıkent
Menteş
Afetevleri
Hürriyet
Limonluk
50.yıl
Deniz
Fuat Morel
Kocavilayet

(BAYOD / En Yüksek BAYOD) x 100 = AYAOSE

BAYOD Değerleri
17,59
16,02
20,13
53,57
32,08
25,37
29,07
20,60
47,13
19,37
17,77
12,84
23,31
26,63
66,67
14,19
50,20
25,50
21,30
24,41
23,97

En Yüksek BAYOD Değeri
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67

AYAOSE
26,38
24,03
30,20
80,36
48,12
38,06
43,60
30,90
70,70
29,06
26,65
19,27
34,97
39,94
100,00
21,28
75,30
38,25
31,95
36,61
35,96

AYAOSE değerlerini hesaplamak yani çalışma alanındaki aktif yeşil alan varlığını bütünleştirilmiş tek
bir endeks değeriyle tanımlayabilmek için BAYOD değerleri, kendi aralarındaki en yüksek endeks
değerini temel alınıp yeniden aynı yolla endekslenmiştir. Böylece her mahalle için, Aktif Yeşil Alan
Olanakları Seti Endeksi (AYAOSE) değerleri elde edilmiştir. BAYOD’lar arasında en yüksek endeks
değerini 66,67 ile Afetevleri Mahallesi vermektedir. Bu değer 100 kabul edilmiş, diğer mahalle
değerlerinin bu değere oranlama yoluyla hesaplanmasıyla elde edilen Aktif Yeşil Alan Olanakları Seti
Endeksi (AYAOSE) değerleri Çizelge 4.’de verilmiştir. Çizelge 4.’e göre 21 mahallenin AYAOSE
değerleri 19,27-100 arasında çok geniş bir aralıkla ortaya çıkmıştır. Bu durum nicelik olarak yetersiz
durumdaki aktif yeşil alanların mahalleler arasında çok dengesiz bir dağılım gösterdiğinin de kanıtı
kabul edilebilir.
Çalışmanın önceden belirtildiği gibi etkinlik değişme değerlerinin iki bileşeni bulunmaktadır:
 Mahalle sınırlarına bakılmaksızın bir aktif yeşil alan türü ile bu aktif yeşil alana en uzak konut
arasındaki uzaklık (KUiya),
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Mahalle merkezleri arasındaki doğrusal uzaklık (UXY),

Çizelge 5. Aktif Yeşil Alan Türü İle Bu Aktif Yeşil Alanların En Uzak Konut Arasındaki Uzaklıkların
Mahallelere Göre Durumu

AKTİF YEŞİL ALAN TÜRÜ İLE EN UZAK KONUT ARASINDAKİ UZAKLIK (m)
MAHALLE
Akkent
Eğriçam
Barboros
Dumlupınar
İnönü
Gazi
Palmiye
Piri reis
Cumhuriyet
Bahçelievler
Güvenevler
Aydınlıkevler
Batıkent
Menteş
Afetevleri
Hürriyet
Limonluk
50.yıl
Deniz
Fuat Morel
Kocavilayet

MP

ÇB

SOA

SK

1860,20
1101,25
1037,41
245,12
384,92

1571,66
1247,05
662,81
529,82
361,11

1370,41
804,08
1334,24
597,05
595,24

5345,01
4762,02
4255,44
4239,46
4532,88

418,61
494,22
331,97
625,74
871,32
638,89

345,58
455,57
341,38
390,02
536,85
1025,74

597,17
483,45
611,68
463,61
1324,72
958,05

5014,63
5201,13
5341,50
4746,60
4307,60
4153,51

94,78
991,61
1016,78
1574,94
1022,79
767,35
1615,76
1757,94
1401,36
1332,88

630,39
716,33
741,95
1451,02
409,98
950,57
1012,24
1509,30
1753,97
1223,92

885,15
1051,36
902,15
1461,34
668,14
1521,66
1025,85
1784,69
954,86
1041,84

3946,03
3643,88
3347,51
3430,50
4264,63
3415,42
2481,18
1956,80
2060,54
1580,50

Çalışma alanındaki aktif yeşil alan olanaklarının etkinlik değişme değerlerin belirlenmesi için her
mahalle için mahalle merkezleri arasındaki doğrusal uzaklıklar (UXY) ve mahalle sınırlarına
bakılmaksızın aktif yeşil alanlar ile bu alanlara en uzak konutlar arasındaki uzaklıklar (KUiya) temel
alınmıştır. Bu bağlamda mahalle merkezleri arasındaki doğrusal uzaklıklar (UXY) AutoCAD ortamında
belirlenmiştir. Buna göre mahalle merkezleri arasındaki uzaklıklar 561,79 m ile 6063,72 m arasında
değişmektedir. Harita üzerinden yapılan uzaklık ölçmelerinde, çalışma alanındaki herhangi bir aktif
yeşil alan (i) ile ona en uzak konut arasındaki uzaklık (KUiya) ise 2195,21 m bulunmuştur. Bu değer
temel alınarak herhangi iki mahalle arasında aktif yeşil alan olanaklarındaki etkinlik değişme değeri
(EDİXY); mahalle merkezleri arasındaki uzaklık 2195,21 m’den büyük ise “0” kabul edilmiş, küçük ise
EDİXY= 1–(UXY / KUiya ) eşitliğiyle hesaplanmıştır. Hesaplama sonuçları Çizelge 6.’da verilmiştir.
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Çizelge 6. Ġki mahalle arası etkinlik değiĢme değerleri (EDĠXY)

Çalışma alanındaki AYAOSE değerlerinin verimliliğini belirlemek için verimlilik değişme değerleri ile
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Böylece Efektif Aktif Yeşil Alan Olanakları Seti (EFAYAOS) değerlerine
ulaşılmıştır. EFAYAOS değerleri, yöntem bölümünde açıklanan eşitlikle hesaplanmıştır. Çizelge 7’de
karşılaştırma yapabilmek amacıyla AYAOSE ve EDİXY değerleri ile birlikte verilmiştir. Mahallelerin
AYAOSE değerleri en yüksek içeren mahalleye 100 endeks değeri verilerek saptanmıştır. Buna göre
Afetevleri Mahallesi 100 AYAOSE değeri ile diğer 20 mahallenin AYAOSE değerlerinin belirleyicisi
olmuştur.
Çizelge 7. Mersin Yenişehir ilçesinde kentsel gelişme alanında aktif yeşil alan olanakları seti endeksi
(AYAOSE) ve etkin aktif yeşil alan olanakları seti (ETAYAOS) değerleri
Mahalle
Akkent
Eğriçam
Barbaros
Dumlupınar
İnönü
Gazi
Palmiye

AYAOSE
Değerleri
26,39
24,03
30,20
80,36
48,12
38,06
43,60

Etkinlik Değişme
Değerleri
2,25
3,44
4,53
4,59
5,41
5,28
4,52
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ETAYAOS Değerleri
31,84
33,02
36,48
41,80
42,51
41,92
41,35

Pirireis
Cumhuriyet
Bahçelievler
Güvenevler
Aydınlıkevler
Batıkent
Menteş
Afetevler
Hürriyet
Limonluk
50.yıl
Deniz
Fuat Morel
Kocavilayet

30,90
70,70
29,06
26,65
19,27
34,97
39,94
100,00
21,28
75,30
38,25
31,95
36,61
35,96

3,50
5,02
5,84
5,88
5,12
3,54
4,30
2,41
4,61
3,42
2,97
2,46
2,1
1,69

41,44
42,62
41,33
40,69
38,77
41,74
40,94
61,66
41,22
45,26
44,60
40,28
42,40
34,59

AYAOSE değerleri, Yenişehir ilçe merkezinde 19,27-100 arasında geniş bir aralıkta değişim
gösterirken, ETAYAOS değerleri 31,84-61,66 arasında daha dar bir aralıkta oluşmuştur. Çalışmada
incelenen 21 mahalleden en yüksek AYAOSE değeri 100 olan Afetevleri mahallesinin ETAYAOS değeri
61,66’a gerilemektedir. Bu mahallelerdeki aktif yeşil alanların diğer mahallelerde yaşayanlar
tarafından kullanılması olasılığı, ortaya çıkan yoğunluk nedeniyle etkinlik azalması yaratmıştır.

3. Sonuçlar ve Öneriler
Araştırmada ulaşılan bulgularda belirlenen ETAYAOS değerleri etkin aktif yeşil alan değerlerinin
Yenişehir kentsel alanındaki dağılımı ve geliştirme öncelikleri konusunda kullanılabilir bilgileri
içermektedir. Ancak buradaki geliştirme öncelikleri görecelidir. Çünkü araştırmanın amacı Yenişehir
kentsel alanında varolan aktif yeşil alan olanaklarının dağılımında dengenin gözetilip gözetilmediği ve
kullanıcıya olan uzaklıkla ilişkili olarak bu olanakların kullanım etkinliğinin ne olduğunun
belirlenmesine yöneliktir. Bu durumda, herhangi bir mahallede aktif yeşil alanları geliştirme
önceliğinin düşük olması, o mahallede standartlarla ilgili sorunların çözümlendiği anlamına
gelmeyecektir. Gelecekte bu yönde yapılacak olan fiziksel planlama çalışmalarında ETAYAOS değerleri
temel ölçüt olarak alınabileceği gibi, aktif yeşil alanlarının varlığının bu konuda önerilen en düşük
değerlere yaklaşabilme düzeylerinin de diğer bir temel ölçüt kabul edilmesi gerekecektir.
Aktif yeşil alanların tesisinde nüfus, uzaklık ve önerilen en düşük değerler dikkate alınarak aktif yeşil
alan türlerinin dengeli dağılımını sağlaması gerekmektedir. Herhangi bir mahalledeki kişi başına aktif
yeşil alan varlığı standardı karşılasa bile (örneğin kişi başına 10 m2), bu durum yeşil alan sorununun
çözümlendiği anlamına gelmemektedir. Eğer, çevredeki mahalleler standardın çok altında aktif yeşil
alan varlığına sahipse, bu mahallelerden gelecek kullanıcı kütlesinin yaratacağı aşırı doluluk nedeniyle
aktif yeşil alanların kullanılabilirlik düzeyi ve kullanıcıların kullanımdan elde edecekleri doyum yani
verimlilik önemli ölçüde azalacaktır. Bu bağlamda kentlerde aktif yeşil alan planlamasının amacı, kişi
başına düşen alan miktarı ile kullanıcıya olan uzaklığı ilişkilendirerek, gerek kent geneli ve gerekse
mahalleler özelinde standardı yakalayan dengeli bir dağılıma öncelik vermek olmalıdır. Çalışmada
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ulaşılan Efektif Aktif Yeşil Alan Olanakları Seti (EFAYAOS) değerleri, bu konuda atılacak adımlar için
belirleyici bir araç olarak kullanılabilecektir.
Ülkemizde yeşil alanlar, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile tanımlanmaktadır. 1999 yılında
çıkarılan 23804 sayılı İmar Yönetmeliğine göre aktif yeşil alan (parklar, çocuk bahçesi, spor ve oyun
alanları) miktarı 10 m² değeri kentsel yaşam kalitesi için gerekli yeşil oranını belirlemektedir. Batı
ülkelerine göre yaklaşık dörtte bir oranında olan bu değer, kentlerimizin kentsel yaşam kalitesini de
standart açısından belirlemektedir. Buna göre, Yenişehir ilçesinde, kişi başına 5,12 m² aktif açık-yeşil
alan düşmekte ve nicelik olarak yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Çünkü kentleşme sürecindeki
Yenişehir ilçesi, düzenlenmemiş diğer potansiyel açık-yeşil alanlarıyla bir bütünlük oluşturmaktadır.
Bu yüzden kent içi ve çevresindeki mevcut açık yeşil alanların değerlendirilmesi halinde kişi başına
düşen açık-yeşil alan miktarının artırılması söz konusudur.
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Yeşil Binaların Kentsel Ekoloji ve Kendi İçinde Yarattığı Etkinin
İncelenmesi
Özgün Arın, Okan Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Kentlerin büyümesi ve kentli nüfusun giderek artması, yapılaşmış çevrenin doğa üzerindeki baskısını
arttırmaktadır. Bu değişim süreci ile birlikte, çevrede doğal referansların mümkün olduğu kadar
ortaya çıkarılması için; kentlerde yeşil alanlara daha çok yer verme arayışı, doğa ile bütünleşmek,
doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır *1+.
Yapılaşmış çevrenin baskısı altında yaşayanların nefes alabileceği park, bahçe vb yeşil alanların yerini
binalara bırakması ve ‘bina-sokak-kaldırım’ üçgeninin oluşturduğu bir kapalı çevrede sınırlanan yaşam
kalitesi, insanları doğadan uzaklaştırmaktadır.
Endüstrileşme ve kentleşme, doğa üzerinde olumsuz açıdan kalıcı etkiler bırakarak Endüstri Devrimi
öncesinde görülmeyen yeni bir sorunun kaynağını, Kentsel Isı Adaları’nı ortaya çıkarmaktadır. Kentsel
ısı adasının oluşumunda etkili olan faktörler; yapılaşma faaliyetleri sonucunda vejetasyonun ortadan
kalkması, beton ve asfalt gibi malzemelerin gündüz ısıyı emerek gece ortaya çıkan enerjinin kente
salınması, taşıt, havalandırma ve endüstriyel alanların ısı oluşumunda etkili olması, kentsel alanların
yeterli vejetasyona sahip olmamasından ötürü çeşitli faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ısının
emilememesi ve buharlaşmanın azalması ile kentsel alanların çevrelerinden daha sıcak bir iklime
sahip olmasıdır [1].
Yeşil binaların ‘yeşil duvar’ ve ‘yeşil çatı’ olmak üzere iki farklı düzlemde ele alındığı çalışmanın amacı,
bu binaların kentsel dokuda yarattıkları etkilerin ‘kent ekolojisi’ kapsamında incelenerek aynı
zamanda, bu binaların kendi içlerinde meydana getirdikleri farklılıkların olumlu ve olumsuz yönlerinin
belirlenmesidir (Tablo 1).
KENT EKOLOJĠSĠ
KENT ÖLÇEĞİ
BİNA ÖLÇEĞİ

SEYREK BĠTKĠLENDĠRĠLEN YEġĠL
ÇATILAR
(EXTENSIVE GREEN ROOF)

YOĞUN BĠTKĠLENDĠRĠLEN YEġĠL
ÇATILAR
(INTENSIVE GREEN ROOF)

Tablo 1. Yeşil duvar ve yeşil çatıların kent ekolojisi ile olan ilişkisi.
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1. Materyal ve Metod
Çalışmanın ana materyalini, yeşil duvarlar ve yeşil çatıların uygulandığı örnek tasarımlar ve bu
tasarımların kent ekolojisi ile kendi içinde yarattığı etkilere ait elde edilen veriler oluşturmaktadır.
Yeşil binaların kentsel çevre ve kendi içlerinde (binalar) yarattıkları etkilerin, iklim-hava-su-toprak
konularını ile birlikte malzeme, bitki ve konstrüksiyon türlerinin çevreye etkilerini içeren ‘ekolojik’;
kullanıcı katılımına yönelik ‘toplumsal’ ve yeşil binalarda kullanılan malzeme türlerinin uzun dönemde
maliyet ve istihdam açısından yaratacağı etkileri inceleyen ‘ekonomik’ alanlar olmak üzere üç bölüme
ayrılmaktadır (Tablo. 2).
KENTSEL ÇEVRE

BĠNA

YEŞİL BİNALAR

EKOLOJĠK
iklim
hava
su
toprak
malzeme, bitki ve
konstrüksiyon
türlerinin çevreye
etkileri

SOSYAL
Kullanıcı Katılımı
(mevsimsel değiĢimlere
bağlı olarak yeĢil
binalarda ortaya çıkan
görsel ve iĢlevsel
farklılıkların bina
kullanıcıları üzerinde
yarattığı etkiler)

EKONOMĠK
yeĢil binalarda
kullanılan malzeme
türlerinin uzun dönemde
maliyet ve istihdam
açısından yaratacağı
etkiler

Tablo 2. Konsept şema

2. Kentsel Isı Adaları
Kentlerin büyümesi ve kentli nüfusun giderek artması, yapılaşmış çevrenin doğa üzerindeki baskısını
arttırmaktadır. Bu değişim süreci ile birlikte, çevrede doğal referansların mümkün olduğu kadar
ortaya çıkarılması için;
• kentlerde yeşil alanlara daha çok yer verme arayışı,
• doğa ile bütünleşmek,
• doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
18. yy’ın sonları, 19. yy’ın başından itibaren, Avrupa’da başlayan Sanayi Devrimi’ni takip eden
ülkelerin endüstrileşme faaliyetleri ile birlikte iş gücü oluşturmaya yönelik uyguladıkları politikalar,
insanları iş olanakları bulmaya yönelterek özellikle göç vasıtasıyla belirli alanlarda toplanmalarını
sağlamış ve ‘kentleşme (urbanization)’ kavramı ortaya çıkmıştır [1]. Endüstrileşme ve kentleşme,
doğa üzerinde olumsuz açıdan kalıcı etkiler bırakarak Endüstri Devrimi öncesinde görülmeyen yeni bir
sorunun kaynağını oluşturmaktadır: Kentsel Isı Adaları.
376

Kentsel ısı adasının oluşumunda etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır (Şekil 1)
• yapılaşma faaliyetleri sonucunda vejetasyonun ortadan kalkması
• beton ve asfalt gibi malzemelerin gündüz ısıyı emerek gece ortaya çıkan enerjinin
kente salınması
• taşıt, havalandırma ve endüstriyel alanların ısı oluşumunda etkili olması
Bitkilendirilen bina cepheleri, kış mevsiminde binalarda olusan aşırı nemliliğe karşı koruyucu bir
önlem olarak görülmekte ve bitkilendirilmeyen bina cepheleri ile karşılaştırıldığında yapılara daha
uzun sürede yaşlanma olanağı tanımaktadır *2+.

Şekil 1: Kentsel Isı Adalarının kentsel-kırsal ve doğal alanlar üzerindeki
etki dağılımı *3+.

3. Bulgular
Yatay ve düşey düzlemde yeşil binalar; Yeşil Duvarlar (Green Walls): Yeşil Cepheler (Green Façades)
ve Yaşayan Duvarlar (Living Walls) ile Yeşil Çatılar (Green Roofs) , olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır.

4. Yeşil Duvarlar (Green Walls)
Yatay düzlemde, tamamı ya da bir bölümü bitkilendirilen duvar tipidir. Yeşil duvarlar, estetik açıdan
farklı görünümler sağlamalarının yanısıra, bulundukları çevrede canlılık etkisi yaratmaktadır.
Yeşil duvarların iç ve dış mekânlara sağladıkları faydalar ele alındığında;
• havadaki ısınmış gazın emilimi,
• iç ve dış mekân sıcaklığının düşürülmesi,
• daha kaliteli iç mekân havasının oluşturulmasında etkili oldukları görülmektedir.
Duvarlar aynı zamanda, kentsel alanlarda ısı adası etkisinin azaltılması ya da ortadan kaldırılması için
en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir *1+. Yeşil duvarlar, gece ve gündüz boyunca hava sıcaklığını
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normal seviyelerde tutarak binaların iç mekânlarını ısıtmak ya da soğutmak için gereken enerji
miktarını azaltmakta ve binalarda direkt güneş radyasyonu yolu ile elde edilen sıcaklık dalgaları ve
binaların ortalama sıcaklıklarını önemli ölçüde etkilemektedir *4+.
Yeşil duvarların mevsimlere göre bina ve çevresinde yarattığı etkiler incelendiğinde; yaz mevsiminde;
sarılıcı türlerin bina üzerinde yarattığı gölge etkisinden dolayı, yeterli güneş enerjisi alınamamasından
dolayı bina ısısı dengelenmektedir. Aynı zamanda, sarılıcı türlerin rüzgâr perdesi görevi görerek
rüzgârın yönünü değiştirmesi ile sıcak havanın hızlı bir sekilde çatıya yönelmesi sağlanırken, kış
mevsiminde ise; herdemyeşil (yaprak dökmeyen) türler yapı ile çevre arasında bir hava katmanı
oluşturarak konveksiyon (ısınan havanın yükselmesi) sonucunda oluşan ısı kaybını azaltmaktadır *5+.

5. Yeşil Cepheler (Green Façades)
Sarılıcı bitki türleri ya da basamak düzeni üzerinde kullanılan türlerle oluşturulan cephelerdir. İlk
kullanım dönemlerinde, sadece sarılıcı türlerin bina cephelerine sardırılması ile ortaya çıkan
tasarımlar, günümüzde cepheler üzerine getirilen destekleyici yapılar üzerinde düzenlenen
bitkilendirme çalısmaları haline gelmiştir. Destekleyici yapıların kullanılmasındaki amaç; bitki
köklerinin bina ile direkt ilişkisinin kesilerek türlerin büyüdükçe binaya zarar vermesini önlemektir *1+.
Yeşil cepheler;
1. bitkilerin yarattığı gölge etkisi sayesinde güneş radyasyonunun engellenmesi,
2. bitkilerin evotranspirasyonu (terleme yoluyla buharlaşma) sonucunda meydana gelen
soğuma,
3. cephelerin bitkilendirilmesi ile binalarda termal özellikli yalıtımın sağlanması,
olmak üzere üç temel alanda etkili olmaktadır *5+.
Yeşil cepheler, binalara sağladıkları olumlu etkilerin dışında kent ekolojisi üzerinde kentsel alanların
biyoçesitliliğini arttırma konusunda bina cephelerinde bazı canlı türleri için uygun yaşama ortamları
oluştururlar. Cephelere sardırılan bitki türleri (Hedera helix), özellikle kuşlar ve böcekler için besin
kaynağı özelliği taşımanın yanında canlılar için barınma alanı yaratır. Fakat, cepheler üzerinde
yaratılan doğal yasam alanına ait canlıların sayısında meydana gelecek kontrolsüz artış, yeşil
cephelerin asıl işlevlerini yitirmelerine neden olacaktır *2+.
Yeşil cephelerde öncelikle tırmanıcı türler duvara sardırılır; son dönemlerde bu işlem, destekleyici
çerçeveler kullanılarak yapılmaktadır. Bitkiler binanın zemin kotuna yerleştirilen saksılardan
köklenmeye başlayarak yukarı doğru yükselir. Cepheler, binalara bağlı olabildiği gibi, bağımsız tasarım
elemanları olarak da kullanılabilmektedir (Şekil 2).
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Şekil 2: Yeşil cephe örnekleri *8+.

Yaşayan Duvarlar-Bioduvarlar-Dikey Bahçeler
(Living Walls-Biowalls-Vertical Gardens)
Yaşayan duvarlar, bitkilendirmenin yapılaşmış çevreye entegre edilmesini sağlayan ve günümüzde
gelişmesini sürdüren önemli bir tasarım aracıdır [6]. Dikey bahçelerin tarihsel geçmişine baktığımızda,
bu kavramın tarımsal faaliyetlerin ortaya çıkışını takip eden süreçte, insanların bitkilerden
yararlanmayı keşfetmeleri ile birlikte bundan yaklaşık olarak 2500 yıl önce ‘Babil’in Asma Bahçeleri’
ile oluşmaya başladığı görülmektedir [7]. Yaşayan duvarlar, kent ekolojisi ve binalar üzerinde;
binaların termal performansını arttırma yoluyla enerji tüketiminin azaltılması, kentsel ısı adası
etkisinin azaltılması, hidrolojik döngü üzerinde olumlu etkiler yaratmak, hava kalitesini iyileştirmek,
gürültü kirliliğini azaltmak, kentsel biyoçeşitliliği arttırarak besin üretimine katkıda bulunmak ve
sağlıklı yaşam ortamlarının oluşturulması gibi konularda öncü rol oynamaktadır [6].
Dikey bahçelerin tasarım teknolojileri ele alındığında; kullanıldığı dikey yüzey üzerinde çok çeşitli bitki
türlerinin kullanımına olanak tanıması, bitki köklerinin yüzey boyunca serbestçe gelişimini
sürdürmesine olanak tanıyan hidrofonik sistemler ve plastik, metal ya da diğer malzemeler
kullanılarak üretilen boş kutuların içinin turba ya da benzeri alt tabakalarla doldurulması ile taşınabilir
nitelikteki modüler bitki saksıları olmak üzere 2 önemli sistemin kullanıldığı görülmektedir [3].
Yaşayan duvarlarda kullanılması uygun bitkiler arasında; Draceana godseffiana, Adianthum
raddianum, Hedera helix ve Diffenbachia picta türleri yer almaktadır.
Yaşayan duvarlar ile ilgili ortaya konan stratejilerden bazıları;
- Duvarların, binaların termal ölçekli performanslarının gelişiminde düşük miktarlı enerji kullanımı ve
sera gazı emilimi ile etkin bir tasarım stratejisi sergileyebilmesi,
- Bina tasarımlarının ilk süreçlerinde yer aldığında özellikle cephelerde, destekleyici yapılarda,
havalandırma ve su sistemlerinde düşük maliyetli çalışma olanakları yaratmakta ve binanın uzun
dönemli bakım çalışmalarında ciddi oranda ekonomik bir kazanç sağlaması,
- Duvarlarda hava kirliliğini azaltıcı etkiye sahip bitki türlerinin kullanımının, iç mekânların hava
kalitesini iyileştirerek, çalışma şartları ve insan sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahip olmasıdır *6+.

6. Yaşayan Duvarların Etki Alanları
Yaşayan duvarların işlevsel açıdan etkisini gösterdiği alanlar ele alındığında;
a. Yönlenme
b. Bitki türü seçimi
c. Sulama,
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d. Sürdürülebilirlik,
e. Bina tasarımı ile entegrasyon,
f. Maliyet, konuları öne çıkmaktadır (Şekil 3) [6].

Şekil 3 : Arazi eğimi değişimine bağlı olarak bitki türlerinin kullanım şekilleri *8+.

Dikey Bahçe Tasarımı
Dikey bahçe sistemleri;
- Metal bir çerçeve,
- PVC katmanı
- keçe tabakası, olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır.
Dikey bahçelerin tasarım süreci ise, sırası ile su aşamalardan oluşur:
1. Metal çerçevenin duvara monte edilmesi,
2. Üzerine perçinlenen 1 cm kalınlığındaki PVC levha konstrüksiyonunun stabilizasyonu sağlayıp su
geçirmez hâle getirilmesi,
3. Poliamitten yapılmış keçe katmanı PVC’ye tutturulması (keçe küflenmiyor ve homojen su
dağılımına izin veren bir özelliktedir)
4. Keçeye delikler açılıp tohum, çelik veya fide hâlindeki bitkilerin buraya dikkatlice yerleştirilmesi,
5. Köklerin bu tabaka tarafından sabit tutulması ve hava sirkülasyonunun sağlanması,
6. Bitkinin yetiŞme ortamında toprak kullanılmadığı için yük metrekare basına yalnızca 30 kg’dır.
Böylelikle, hiçbir boyut ve ağırlık kısıtlaması olmadan dikey bahçeler her duvara uygulanabilmektedir.
Yaşayan duvarlarda kullanılan bitki türleri, bulunduğu ortamın mikroklimatik koşullarına uyum
sağlayabilen türlerden seçilmektedir (Şekil 4).
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Yeşil cepheler ve yaşayan duvarlar yukarıda bahsedilen konu başlıkları göz önüne alınarak
karşılaştırılmıştır (Tablo 3). İki yeşil duvar türü arasında farklılıklar bulunmaktadır.
KRİTERLER

YEŞİL CEPHELER

YAŞAYAN DUVARLAR

bitkilerin yetişme süresi

yaklaşık 10 yıl

10 yıldan az

bitkilerin yetişme süresi

yaklaşık 10 yıl

10 yıldan az

bitkilerin büyüme ortamı

serbest

kısıtlı

kullanılan malzemeler

az

çeşitlilik gösterir

malzeme

ucuz

pahalı

Tablo 3 : Yeşil cepheler ve yaşayan duvarların belirli kriterler doğrultusunda karşılaştırılması.
Kentleşme, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin bozulması, enerji kullanımı, sağlık sorunları, hava-su
ve gürültü kirliliği ile birlikte ortaya çıkan diğer sorunların çözümünde doğanın insanlara sunmuş
olduğu olanaklardan yararlanılması kaçınılmazdır. Yeşil duvarlar bu noktada bina yüzeylerinde
üretilebilecek alternatif çözümlerden biridir. Tasarımlarında dikkat edilmesi gereken önemli nokta,
meydana getirilecek olan vejetasyon çeşitliliğinin kontrol edilmesidir.

7. Kullanıcı Katılımı
Yeşil duvarlar konusunda bina kullanıcılarının görüşlerinin inceleme altına alındığı bir alan
çalışmasının sonucunda elde edilen verilere göre; genellikle kullanıcıların yaşadıkları ortam içinde
yaratılan doğal atmosferden hoşnut oldukları gözlenmiştir *9+. Fakat, bina sakinlerinin önemli bir
bölümünün bina cephelerinin bitkilerle kaplanmasından psikolojik olarak olumsuz yönde
etkilendikleri kaydedilmistir. Özellikle kış mevsiminde bitkilerin yapraklarını döktükten sonra ortaya
çıkan görüntülerin binaları bakımsız gösterdiğine dair görüşler bulunmaktadır. Ayrıca, bina
sakinlerinin bir kısmı yeşil cephenin binanın görsel kalitesini düşürdüğünü ve bakımsız bir görünüm
kazandırdığını belirtmiştir. İnsan ile çevresi arasındaki algısal iletişimin boyutunu gözlemlemek amacı
ile birebir görüşme tekniği temel alınarak uygulanan bir anket çalışmasından oluşan çalışmanın
sonucunda, kullanıcıların bina cephesinde yer alan yeşil duvar hakkında öne sürdükleri olumsuz ve
olumsuz düsüncelerin bitkilerin insan psikolojisi üzerinde olumlu etki yarattığı görüşünü savunan
‘bilophilia teorisi’ni desteklemediği sonucu ortaya çıkmaktadır *9+.
Sonuç olarak, kullanıcıların bir kısmı yaşadıkları binanın iç mekânları ve yeşil cephe hakkında olumlu
görüşlere sahip iken, bir bölümü yeşil cephenin olumsuz etki yarattığını düşünmektedir. Her iki tip
katılımcı grubunun ortak görüşü, yeşil cephelerin bakımı (budama) konusunda süreklilik
sağlanmasının zor bir süreç olmasıdır *9+.
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8. Yeşil Çatılar
Yeşil çatılar kentsel alanlarda yer alan bina çatılarının üzerine toprak ve bitkisel katmanın getirilmesi
sonucunda ortaya çıkan alternatif yeşil alanlardır (Yeh, 2009). Baska bir tanımlamaya göre ise;
bitkilendirme için potansiyel oluşturan çatı alanlarında, bitki türlerinin yetişmesini ve hayatta
kalmasını sağlayacak olan katman, katman malzemeleri ve alt sistemlerin bir bütünüdür (Şekil 4) [10].

Şekil 4: Yeşil çatı örnekleri *11+.

9. Yeşil Çatılar
Yeşil çatılar kentsel alanlarda yer alan bina çatılarının üzerine toprak ve bitkisel katmanın getirilmesi
sonucunda ortaya çıkan alternatif yeşil alanlardır [9]. Yeşil çatı performansı, kentsel ölçekte ele
alındığında çevresel, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç alanda değerlendirme yapıldığında; çevresel
anlamda çatılarda kullanılan yalıtım sistemi sayesinde kış mevsimi boyunca bina enerjisi kullanımında
%10 oranında bir azalma sağladığı, kentsel ısı adası etkisini azaltıcı özellikte olduğu, yeşil çatılardan
süzülen suyun normal çatılar ile karşılaştırıldığında daha az kirletici içerdiği, atmosferdeki kirleticileri
filtre etme ve dış ortamdan gelen ses yoğunluğunu kırarak gürültü kirliliğini azaltıcı bir etkiye sahiptir
[12]. Sosyal açıdan, kentsel alanlarda insanların vakit geçirebilecekleri estetik yeşil alan
alternatiflerinin sağlanması ve hava filtrasyonunun gerçekleştirilmesi ile daha sağlıklı yaşam
ortamlarının kazandırımasına katkı sağlamakta; ekonomik açıdan ise, kaliteli yalıtım sisteminin
kullanımı ile binalarda uygulanan ısıtma ve soğutma çalışmalarının maliyetlerinde düşüş sağlandığı ve
drenaj çalışmaları için daha az harcama yapıldığı görülmektedir. Şekil. 5’te görüldüğü gibi, yeşil çatı
sisteminin uygulandığı binaların çatı yüzeyleri güneş ışınlarının bir bölümünü mevcut bitki örtüsünün
yaşamını devam ettirebilmesi için absorbe ederken, kalan miktarı atmosfere geri yansıtmaktadır.
Böylelikle, güneş enerjisinin bir kısmı bitkilendirilen çatı yüzeyinde depolanarak gerekli zamanlarda
kullanılabilmektedir.
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Şekil 5: Yeşil çatı ve normal çatıların güneş ışığını absorbe etmesi sonucunda
ortaya çıkan etki [12].
Şekil 5’te görüldüğü gibi, yeşil çatı sisteminin uygulandığı binaların çatı yüzeyleri günes ışınlarının bir
bölümünü mevcut bitki örtüsünün yaşamını devam ettirebilmesi için absorbe ederken, kalan miktarı
atmosfere geri yansıtmaktadır. Böylelikle, güneş enerjisinin bir kısmı bitkilendirilen çatı yüzeyinde
depolanarak gerekli zamanlarda kullanılabilmektedir. Yeşil çatı sistemi uygulanmayan binaların
çatılarında ise, güneş enerjisinin büyük bir bölümü atmosfere yansıtılarak ve binanın direkt olarak
güneş enerjisine maruz kalması sonucunda bina ve çevresinin daha çok ısınması sorunu ortaya
çıkmaktadır.

Yeşil Çatı Türleri: Yeşil çatılar, üzerinde yer alan bitki türlerinin fizyolojik özellikleri, uygulama süreci
ve maliyet durumuna göre yoğun ve seyrek bitkilendirilen çatı sistemleri olmak üzere 2 ayrı gruba
ayrılmaktadır (Şekil.6) (Liu, 2004). Yeşil çatılarda; Sedum spp., Delosperma, Sempervivum ve
Euphorbia türleri kullanılabilmektedir.

Şekil 6: Yoğun (sol taraf) ve seyrek (sağ taraf) bitkilendirilen çatı sistemleri
[9]; [10].

383

Bitki türü seçimi
Yeşil çatıların tasarımında kullanılan bitki türlerinin seçiminde;
- estetik özellikler,
- yerel iklim koşulları
- bitki karakteristikleri
- hastalıklara karsı direnç ve uzun ömürlülük
- bitkilendirme için gerekli sistem derinliği, konuları göz önüne alınarak yapılmaktadır *14+.

10. Binalarda Yeşil Tasarım Standartları
Yeşil çatılar için uygulanan standartlar ele alındığında; ASTM (Standartları Geliştirme Organizasyonu),
FLL (Peyzaj Gelişimi ve Peyzaj İnşaatı Araştırma Kurumu) (Almanya’da Yeşil Çatı Yönergesi’nin
yayınlanması ve gelişiminden sorumlu kurumdur), Karlsruhe Performans Değerlendirme Sistemi ve
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design / Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik)
programlarının kullanıldığı görülmektedir [14].
Yeşil binalar için oluşturulan sertifika programlarından biri olan LEED (Leadership in Energy and
Enviromental Design) programının yeşil binalara yönelik ortaya koymuş olduğu kriterler kapsamında
sürdürülebilir alanlar, su yeterliliği, enerji, atmosfer, materyal-kaynaklar, iç mekân kalitesi gibi
konular yer almaktadır *3+.

11. Leed Yeşil Çatı Standartları
Leed kriterleri, giriş/ulaşma, şartname, yeşil çatı türü, sulama, uyum sağlama ve teşvik konularını
kapsamaktadır.Sürdürülebilir bina değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sonucunda düzenlenen
protokoller ( BREEAM, GBTool, LEED,...) Avrupa’da ve diğer kıta ülkelerinde yaygın hale gelmiştir.
Yeşil çatılar, Amerika’da ve Avrupa’da uygulanan protokollerde bulundukları çevrede oluşturdukları
doğal ortamlar ve kentsel alanlarda yarattıkları doğal görünümler neticesinde önem kazanmaktadır.

12. Sonuç
Kentsel topografya üzerinde yumuşak yüzeylerden sert yüzeylere doğru yaşanan hızlı geçis, binaların,
sahip oldukları yapısal eleman islevlerini kaybederek içi ve dışı doğal hayat koşulları ile örtülenen bir
kabuk haline dönüştürmektedir. Kent içindeki yeşil alanların yerini alan bina kütleleri, kentin fiziksel
isleyiş sistemine katılarak üretim-tüketim dengesinde farklılıklar oluşturmaktadır. İklimsel açıdan,
yeşil alanların kente kazandırdığı hava sirkülasyonu, sistem içinde meydana gelen bazı etkileşimler
sonucunda küresel ısınma, sera gazı emisyonu ve kentsel ısı adası gibi çağımızın temel iklimsel
sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.
Yapılaşma faaliyetleri başta olmak üzere, kentsel alanlarda yaşanan bu tahribatların en aza indirilmesi
amacı ile getirilen tasarım önerileri, yapıların yatay ve düsey düzlemlerinin doğal nitelikler kazanması
amacıyla tasarlanan ‘yeşil duvar’ ve ‘yesil çatı’ kavramlarını ortaya çıkarmıstır.
Binaların yatay ve düşey düzlemlerinin vejetasyon örtüsü ile sarılması; iklim değişikliği, küresel
ısınma, sera gazı etkisi, kentsel ısı adası gibi büyük ölçekli ve geri dönüşü olmayan kalıcı doğal
sorunlara karşı etkili bir yöntemdir. Ancak, içinde doğal hayat kosulları oluşturulmasına rağmen,
mevcut doğal doku dışında tasarlanan yapay alanların kontrolü kent içi flora ve fauna dengesinin
sağlanması açısından önemlidir.
Yeşil duvar ve yeşil çatılar, kent yaşamına kazandırdıkları etkiler bakımından çeşitli benzerlikler
taşımaktadır. Her iki tasarım türünün sahip olduğu ortak özellikler Tablo 4’te yer almaktadır.
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EKOLOJİK
Kentsel ısı adası etkisini azaltarak yaz mevsiminde daha ılıman iklim koşulları sağlanması ve iklim değişikliği
sorununa olumlu katkıda bulunulması
Isı adası etkisi ile bağlantılı olarak, iç mekânların hava sıcaklığının düşürülmesine katkı sağlanması
Havalandırma sistemi konusunda doğal yollarla uygun bina koşullarının oluşturulması
Atmosfer ve sudaki kirleticileri vejetasyon örtüsünün etkisi ile absorbe ederek hava ve su kalitesinin
iyileştirilmesi
Atık su kontrolünün sağlanarak yağmur suyu kayıplarının en az düzeye indirilmesi
Kentsel alanlarda biyoçeşitliliğin arttırılması
Yeşil duvar (yeşil cephe + yaşayan duvarlar) ve yeşil çatılarda (yoğun bitkilendirilen + seyrek bitkilendirilen
çatılar) kullanılan malzeme, bitki ve konstrüksiyon türü, duvar ya da çatı tipine göre farklılıklar taşımasına
rağmen ortak amaç, kullanılan sert ve yumuşak malzemelerin çevreye ve binaya en az zararı vermesidir.

SOSYAL
Duvar ve çatılar, insanlar üzerinde genel olarak olumlu etkiler bırakmaktadır. Kişilerin yaşam alanları (binalar)
içinde doğa ile iç içe yaşamalarının getirdiği rahatlık, gözardı edilmemesi gereken bir konudur.
İnsanlar için alternatif yeşil alan kullanımlarının oluşturulması ve gerçekleştirilen peyzaj tasarımları ile
psikolojik açıdan rahatlatıcı etkiye sahip yeşil bölgelerin ortaya çıktığı görülmektedir.
Her iki tasarım türü, Avrupa ve Amerika’da sürdürülebilir binalar için geliştirilmiş olan belirli protokoller
tarafından denetlenmektedir.

EKONOMİK
Yeşil duvar (yeşil cephe + yaşayan duvarlar) ve yeşil çatı (yoğun bitkilendirilen + seyrek bitkilendirilen çatılar)
türleri kendi içinde maliyet bakımından farklılıklar göstermektedir.
Yeni iş alanlarının ortaya çıkışı desteklenmektedir.

Tablo 4: Yeşil duvar ve yeşil çatı sistemlerinin ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi.
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Eco-Homo: İnsan Nasıl Çevresinin Olur -Modern Mekân Anlayışının
GelişimindeUexküll’ün Umwelt [Çevre-Dünya+Kuramının Etkisi
Erdem Ceylan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Alman filozof Friedrich Nietzsche (1844-1900) 1888 yılında yazdığı, ancak 1908 yılında basılan son
kitabı Ecce Homo: İnsan Nasıl Kendisi Olur’da (Alm.: Ecce Homo: Wie man wird, was man ist), katı
çileci Hristiyan ahlâkını eleştirirken, asil acılarla yoğrulmuş, aşkın Hz.İsa figürüne karşı, kendi kaderini
trajik acılarla yaşayarak deneyimleyen, buna karşın yine de yaşama sevinci ile dolu olan, soyut bir
eşitlik kavramından uzakta durarak yaşamı ve doğayı olduğu gibi kabullenen, dünyevî olan ile
bağlantılı ‘gerçek insan’ı konumlandırır; yaşama bakışın eksenini aşkın, ilahî ve soyut olandan, içkin,
dünyevî ve somut olana doğru kaydırır. Bildirinin üstbaşlığı, söz konusu kitabın başlığından
esinlenilerek ve kendisi ile yapılan bir sözcük oyunundan türetilmiştir.

1. Modern Mekân
“Bu dünya; … ne bulanık veya harâb olmuş bir şey, ne de sonsuza dek genişleyen bir şeydir, tersine,
kesin bir güç olarak kesin bir mekân içine yerleştirilmiştir. Bu mekân, her yerde ‘boş’ olan bir mekân
olarak değil, ama yaygın bir güç olarak, eşzamanlı bir biçimde bir ve çok olan ve burada çoğalırken
orada azalan güçlerin oyunu ve dalgaları olarak vardır.”
Friedrich Nietzsche, 1872
Tüm varoluşu kesin bir ontolojik çerçevede tanımlayan, belirleyen ve önceleyen, sabit, değişmez,
sonsuz ve evrensel bir biçimde geçerli aşkın bütünselliklerin (dinsel yapılanmalar tarafından
belirlenen çerçevenin) zaman ve mekânı birbirlerinden ayrı kategoriler olarak kavranabilir kılan
paradigmaları Rönesans ile birlikte çözülmeye başlamıştır. 18. yüzyılın sonlarından günümüze kadar
sürecek olan ‘modernist kültürün heterojen üretim alanı’nın *1+ oluşumu, söz konusu çözülmeyi
kronolojik olarak izleyen Aydınlanma Çağı’nın Kartezyen felsefesinin nesnelleştirici, homojenleştirici
mantığı üzerinde temellenen ve özünde Euclid geometrisine üçüncü bir boyutun eklenmesi
operasyonuna dayanan bir matematiksel mekân anlayışının üretilmesine, bir temsil ortamına
aktarılmasına ve pratiğe geçirilmesine paralel bir gelişme olmuştur. Modernist üretimin ortaya
çıkacağı ortamı belirleyecek olan bu matematiksel modern mekân, rasyonel düşüncenin uzantısı olan
bir yaklaşımın sonucu olarak, dünya dışındaki bir gözlemcinin nesnel bakışı içerisinde oluşan, ölçümü
geometrik temsil araçlarınca ifade edilebilir olan birbirlerine eşdeğer koordinatlar aracılığıyla yapılan,
sonsuza doğru homojen bir yayılım gösteren, her tür yerel ve kültürel özellikten arındırılmış ve
ontolojik ‘ağırlık’tan kurtarılmış, öznel deneyimden bağımsız, evrensel ve ölçülebilir bir mekândır.
Newton fiziğinde, duyular aracılığıyla öznel olarak ölçülebilen ‘görece mekân’a karşıt konumlanan
‘mutlak mekân’a karşılık gelen bu mekân, tek biçimli ve sonsuz olup, herhangi bir öznenin
bedeninden önce ve bağımsız olarak varolur. Newton’a göre, her maddesel koşulun kendisine göre
ölçülebildiği yeni bir aşkın gerçeklik varsayımı veya önkoşul olan bu mekân, öznenin bedeninin
‘gerçek devinim’inin ölçülmesi için de mantıksal olarak gereklidir; ancak apaçıktır ki, bu mekân dünya
üzerindeki gerçek yaşamdan kopuk, salt zihinsel bir üretimdir. Bu modern mekân, modern mimarlık
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episteminin ikonografisinde söz konusu soyut koordinat sistemi tarafından temsil edilerek, modern
mimarlık üretiminde ise metropolün somut gridinin belirleyiciliğine teslim olarak kurumsallaşmış,
böylelikle, öğelerinin genellikle parçalı kompozisyonlarına rağmen, sonuçta homojenleştirici bir şema
hâline gelmiştir. Öte yandan, doğası gereği tüm sabitlikleri yerinden eden modernlik, içerdiği çeşitli
sanatsal hareketlerin ve bilimsel disiplinlerin özgül mekân kavrayışlarının modern mekân anlayışı ile
etkileşime girerek onu mutlak homojenlik hedefinden saptırmalarına da olanak sağlamıştır. Böylelikle
ortaya çıkan modernist kültürün heterojen üretim alanı içerisinde, söz konusu Kartezyen
matematiksel mekân modern mimarlık epistemi ve pratiğinin sabit, aşkın, evrensel ve biricik kurucu
öğesi olmaktan uzaklaşmış, her ikisinin de oluşma, biçimlenme ve dönüşme süreçlerinin belirleyicisi
olan, değişken, ‘yer’ ve ‘an’a içkin, dolayısıyla, kaçınılmaz bir biçimde çeşitliliklere açık, karmaşık bir
dünyevî *2+ soruna dönüşmüştür. Artık anlamları, biçimleri ve üretim süreçleri önceden belirlenmiş
çözümlerin sürekliliğinden değil, ama tüm düşünsel ve pratik varoluşunu dünya üzerindeki yaşama
içkin bir düzlemden elde eden, ‘üretimin ve üretimin neden olacağı olayın niteliksel farklılık üretme
potansiyelinin bilincinde olan bir öznellik inşâ etme’ *3+ süreci tarafından belirlenen, sürekli olarak
çeşitlenmekte olan bir dünyevî üretimin parçalılığından, süreksizliğinden söz edilmektedir.
Her ne kadar ‘biçim’ (İng.: form) ve ‘tasarım’ (İng.: design) kavramları gibi modernliğin gelişimi ile
bağlantılı olsa da, ‘mekân’ (İng.: space) kavramı, ‘hacim’ ve ‘boşluk’ gibi terimleri kendisiyle eşanlamlı
olarak kullanan mimarlar arasında 19. yüzyılın sonlarına dek dolaşımda değildi.*4+ Ancak ‘mekân’
buna rağmen, ‘zaman’, ve ‘devinim ve karmaşıklık, veya güç’ eksenleri ile birlikte, modernist kültürün
heterojen üretim alanını belirleyen üç temel eksenden biri olmuştur.*5+ ‘Zaman’ ekseni, mutlak
boşluk olarak tanımlanan zamanın öznel bir biçimde, neredeyse aşkınlaştırılmış bir tanıma sahip olan
modern toplumun öznesi tarafından anlam, tarih, köken, gelenek gibi kategoriler temelinde
düzenlenmesi ile inşâ edilirken ve kendi mekânını hacimsel bir kapanma olarak kurgularken; ‘mekân’
ekseni, bu kez mutlak boşluk olarak tanımlanan mekânın, öznenin zamansallığının yadsınmasının
yanısıra nesneyi aşkınlaştırmaya yönelik olarak nesne ile temsili arasında olduğu varsayılan bir
özdeşlikten hareket edilerek ve öznel her tür nitelikten bağımsız, sabit, nesnel ve rasyonel temsilsel
kategoriler temelinde düzenlenmesi ile kurulur, iç ve dış mekânların sürekliliğini inşâ etmeye
çalışır.*6+ Her iki eksen de, apaçık bir biçimde, saf ve mutlak idealleri hedefleyen ve onlar
doğrultusunda düşey bir hiyerarşik sistem oluşturmaya çalışan kurgular olmalarına rağmen, modern
parçalanmışlığın içerisinde, sayısız beklenmedik, öngörülemeyen olayların neden oldukları sapmalar
sonucunda söz konusu aşkınlık hedeflerini gerçekleştirmekten uzak kalırlar. Öyle ki, mekân, bir
yandan 19. yüzyıl’da Alman mimarlık çevrelerinde Gottfried Semper (1803-1879) aracılığıyla mimarlık
kuramı içinde edindiği salt felsefe temelli ve arkitektonik epistemden bağımsız konumu korurken, öte
yandan 19. yüzyılın sonlarına doğru, mimari estetiğe, mekânı zihinsel bir özellik olarak ele alan, bir
başka deyişle, mekânı zihnin dünyayı anlaşılır kılmada başvurduğu mekanizmanın bir parçası olarak
gören Kant felsefesinden hareket eden bir psikolojik yaklaşımın ekseni hâline gelir. Söz konusu
yaklaşım, 20. yüzyıl başlarında insan zihninin mekânı dışsal, ayrıcalıklı bir gözlemcinin konumundan
değil, ama dünyanın ve yaşamın içinden algılayan kategorisi olarak ‘mekânsallık’ kavramının ortaya
çıkmasının öncüsü olacaktır.
Modernist kültürün heterojen üretim alanında varolan ancak sıklıkla görmezden gelinen üçüncü
eksen ise, zaman-mekân veya özne-nesne ikili karşıtlıkları üzerinde kurulan ve mimarlık mesleğinin
etkinlik alanını söz konusu aşkınlık yönlenimli iki eksenel yapıyla ve onların sırasıyla yorumsal ve
tümdengelimsel temsilleri ile sınırlandırarak tanımlayan indirgeyici, statik, tekil ve hiyerarşik düşey
şemalardan ayrılan, modern mimarlığa ait üretim alanının dinamizmini çoğul bakış noktalarından
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görmeye çalışan sınırsız, merkezsiz bir yatay düzlemdir. Söz konusu düzlem, üzerinde çok sayıda
olayın gerçekleşmesine neden olan bir güçler ağörgüsünden oluşmaktadır. Bu ağörgüsü, düğüm
noktaları arasında gerçekleşen sonsuz sayıda etkileşimsel bağıntının yarattığı akışkanlık içinde varolur,
ne öngörülebilir sonuçlar doğurur ne de kesin bir sonuçta tamamlanır, yalnızca bir sonraki olayı
gerçekleştirecek koşullar için gerekli zemini hazırlar, matematiksel soyutluktan uzaklaştırarak
biyolojik bir özellik olarak değerlendirdiği mekânı öznenin bedeninin yayılımı olarak görür, ürettiği
heterojen mekânsallıkların temsilini olanaklı kılan haritayı talep eder.*7+
Modern mekân anlayışında baskın olan Newtonyen mutlak mekân geç 19. yüzyılda, George Berkeley
(1685-1753) ve Ernst Mach (1838-1916) gibi biliminsanlarının çalışmaları sonucunda ampirik olarak
kanıtlanamaz olduğu ve bedenlerarası bağıntısal ölçüye olanak tanımadığı yönünde eleştirilerle
karşılaşır. Bu bağlamda, bildirinin üstbaşlığının esin kaynağı olan kitabın yazarı olan Nietzsche’nin
mekân kavramına getirdiği açılım önem kazanır. Nietzsche 1872 tarihli Trajedinin Doğumu (Alm.: Die
Geburt der Tragödie) adlı kitabında mekânı, düşünsel imgeleri gerçekleştirmeye odaklı zihinsel
(Apollonyen) içgüdüler ve yaşamın kendisini bedenin tüm varlığıyla sanatsal biçimlere bütünsel
katılımı aracılığıyla saf öznel deneyimle bütünleştirme arzusundaki bedensel (Diyonizyen) içgüdüler
karşıtlığı üzerinden, söz konusu bedensel içgüdülerin kendilerini gerçekleştirebildikleri, bedensel
devinimin dinamizmini içeren, öznenin bedensel deneyimine olanak tanıyan bir güçler alanı olarak
tanımlar.*8+
Nietzsche’nin mekânı öznel deneyimin ayrılmaz bir parçası olarak ele alan yaklaşımı, dünyanın çeşitli
görsel ve kaslara ait duyular aracılığıyla bedensel olarak deneyimlenmesi ile sezilen ‘mekân
duyusu/algısı’ (Alm.: Raumgefühl) ve bu algıdan hareketle üretilen mekânsal imgelem üzerinde
temellenen yeni bir mekân anlayışının kapısını aralar. Bu anlayışa göre, bedenden önce ve ondan
bağımsız olarak varolan bir mutlak mekân yoktur, özne bir bedene sahip olduğu için mekân vardır.
Söz konusu yaklaşımın fizik alanındaki kuramsal desteği Albert Einstein’ın (1879-1955) zaman ve
mekânı birbirlerinden ayrı kategoriler olarak tasavvur etmenin olanaksızlığını ve devinimin göreli
olduğunu kanıtladığı, ve dördüncü boyut olarak zamana sahip olan eğrisel, sonlu bir evren
tasavvurunda bulunarak Newton fiziğine karşı çıktığı 1905 ve 1916 tarihli Özel ve Genel Görelilik
kuramları tarafından sağlanır. Bu kurama göre, nesneler mutlak olarak boş olan bir mekânın ‘iç’inde
yer almazlar, ama söz konusu nesnelerin kütleleri her zaman etkin ve farklılaşmış olan bir güçler
alanını biçimlendirirlerken o alanın içine doğru yayılırlar.[9]
Bauhaus öğretim üyelerinden Siegfried Ebeling (1894-1963), 1926 tarihli Zar Olarak Mekân (Alm.: Der
Raum als Membran) adlı kitabında mekânı insan özne ve dış dünya arasında oluşan bir koruyucu zar
veya örtü olarak tasavvur ederken, mekânın doğrudan insanın biyolojik duyarlığı ve etkinliği
tarafından biçimlendirildiğine ve bu sürecin sonunda dış dünya ile olan ilişkiyle özdeşleştirildiğine
işaret etmekteydi.*10+ Böylelikle, insanın devinimine ve yaşamsal arzularının enerjisine bağlı olarak
etkinleştirilen, sürekli olarak inşâ edilmekte ve yıkılmakta olan bir devingen güçler alanı olarak
mekân, varoluşsal bir özellik kazanmış olur, mekânın algılanması, tasarlanması ve üretimi olarak
mimarlık yaşamın ve doğal olarak canlı öznenin organik bir bileşeni konumuna yerleşir. Artık,
Heideggeryen bir söylemle, bedenin varlığından uzakta, öznenin kendisinin dışında herhangi bir
‘mekânsallık’ yoktur, öznenin bizzat kendisi ‘mekânsal’dır *11+, ve mekâna sahip olabilmek için
bedenin aracılığına gereksinim vardır. Biyolog Uexküll’ün Umwelt kuramının mekânsal açılımlarının da
filizleneceği ortamın büyük kısmı nesne merkezli, küçük bir kısmı ise insan özne merkezli anlayışlar
üzerinde temellenen anahatları 20. yüzyıl başlarında bu şekilde belirginleşir.
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2. Umwelt [Çevre-Dünya+ Kuramı
“Biyoloji istisnasız bir biçimde bireye doğru yön değiştiriyor ve ona kendisinin evren ile hangi
bağlamda olduğunu gösteriyor. Onun, kendi dünyasını inşâ etmesindeki bireysel sorumluluğuna
dikkatini çekiyor.”
Jakob Johann von Uexküll, 1923
Tarihsel süreksizliklerin sürekliliğini savunan Michel Foucault (1926-1984), Kelimeler ve Şeyler - İnsan
Bilimlerinin Bir Arkeolojsi (Fr.: Les Mots et les choses) adlı 1966 tarihli kitabında Batı kültürünün
gelişimi içerisinde iki tarihsel epistemolojik yarılmadan söz etmektedir.*12+ Rönesans ile Klasik Çağ
arasında (17. yüzyıl ortaları) ve Klasik Çağ ile Modern Çağ arasında (geç 18. yüzyıl, erken 19. yüzyıl),
insanın düşünme ve yapma bilgilerinde kesintilere neden olan bilimsel devrimlerin continuumu içinde
gerçekleşen söz konusu epistemolojik yarılmalar ile birlikte, aşkın ve mutlak bütünsellikler kaynaklı
naklî bilginin egemenliğindeki hikmetin yerini almaya başlayan modern epistem, ‘aklî’ veya ’bilimsel
bilgi’ tarafından tanımlanmaya başlar. Foucault’ya göre bu epistemolojik yarılma 17. ve 18.
yüzyıllarda bir uzmanlık alanı hâline gelen üç yeni bilim dalı içinde gözlemlenebilir: etimoloji ve
gramer çalışmaları ile ansiklopedi ve sözlük üretimine odaklanarak temsillerin kendilerini
kendilerinden hareketle temsil etme güçlerini kazanmalarını sağlayan filoloji; üretim ve tüketim
çözümlemesi ile ilgilenerek zenginliklerin statik bir değere sahip olmaktan çıkarak dolaşıma girmiş,
değiştokuş edilebilir emtiaya dönüşmesinin şifrelerine odaklanan ekonomi; ve, anatomi, taksonomi
(sınıflandırma bilimi) ve doğa tarihi alanlarında yapılan çalışmalar aracılığıyla tüm canlı varlıkların
birbirleriyle bağlantılı oldukları, sistemler oluşturdukları bilgisine ulaşan biyoloji.
Tanrı, doğa, vb. aşkın ve mutlak bütünselliklerin toplumsal yaşam üzerindeki baskınlıklarını
korudukları çağlarda temelde özneyi ve onun ruhsal gelişimini hedeflemiş olan insan düşüncesi ve
yapımı odaklanma eksenini, Rönesans ve izleyen zamanlardaki epistemolojik yarılmalar ile birlikte
nesneye, nesnelerarası bağıntıların keşfine ve yeni nesnelerin üretimine doğru kaydırmıştır.
Böylelikle, Batı bilimi bir yandan özne ve nesne arasındaki örtüşmeyi bir kopmaya doğru taşırken -ki
bu operasyon yeni temsil araçlarıyla da ifade edilebilmektedir-, öte yandan söz konusu ayrım ile
ortaya çıkan nesnelliği kendi varoluşunun bilimsel ve etik koşulu olarak öne sürmüştür. Bu bağlamda,
biyoloji, asıl olarak nesneye, cansız olana ait bilginin elde edilesi ile ilgilenen Batı bilimi içerisinde
özneye, canlı olana odaklanan, ve dolayısıyla gerçeklik ile temsil arasındaki örtüşmenin çözünmesi
sayesinde kendisini ilk kez bir bilgi alanına yerleştirme fırsatı bulan insanı da inceleme nesnesi olarak
ele alan tek temel bilim dalı olarak önem kazanır.*13+
Canlı varlıkların düzenlilikleri alanındaki epistemolojik yarılma temelde, mutlak, statik ve kendi içinde
kapalı sabitlik kategorilerinden evrimsel süreçler içinde işleyen dönüşümlere ve farklı ölçeklerde
birbirleriyle bağıntılı yapılara doğru bir kaymaya işaret eder. Özellikle erken 19. yüzyılda tıp, botanik,
zooloji ve doğa tarihi alanlarında elde edilen bulgular, sonuçta somut canlı öznenin kendisinden
uzaklaşarak yaşamın gizli ve soyut dinamik mekanizmasına odaklanacak olan biyolojide üç önemli
gelişmeye neden olurlar: a) Tıbbî bilgi artık beden üzerindeki somut bulgulardan değil, laboratuvar
deneyleri ve istatistiksel hesaplamalar aracılığıyla elde edilmektedir; b) canlı varlıkların artık, tarihin
belli bir anında şu anda oldukları gibi yaratılmış olduklarına işaret eden değişmez, statik ve mutlak
sabitlik kategorileri içinde varolmadıkları, morfolojik açıdan sürekli bir evrim geçirmekte oldukları
keşfedilmektedir; c) o zamana dek bedensel bileşenlerinin de kendileri gibi bağımsız, bağıntısız
oldukları düşünülen canlı varlıkların bedenlerini oluşturan tüm bileşenlerinin ve daha da ileri gidilerek
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yerküredeki tüm yaşam biçimlerinin birbirleriyle çeşitli örgütlenme ilkeleri uyarınca bağlantılı bir
hiyerarşik sistemler bütünü oluşturdukları ortaya çıkarılmaktadır.
Nasıl ki artık tüm sözcükler kutsal olmayan bir kökene ve bir gramer yapısıyla birbirleri ile
bağıntılıdırlar, tüm zenginlikler kendilerini fiyatça ölçebilen bir ekonomik birime ve kendilerini
dolaşıma sokan bir akış içinde birbirlerine bağımlıdırlar, canlı varlığın bedenindeki organlar da
anatomik bir sisteme ve tüm canlı varlıklar da ortak bir soyağacına ve hiyerarşik bir taksonomik yapı
ile birbirlerine bağlıdırlar. Bu bulgular, bir yandan artık yerküre üzerinde ‘kendine özel’ herhangi bir
varlığın varolma olanağının bulunmadığını kanıtlarken, öte yandan bilimsel incelemenin öznel olan ile
hiçbir bağıntısının olamayacağını ortaya koyar.
Alman kökenli Estonyalı biyolog Jakob Johann von Uexküll’ün (1864-1944) kas fizyolojisi ve davranış
bilimi (etoloji) alanlarında hayvanlar üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya koyduğu Umwelt
(çevre-dünya) kuramı (Alm.: Umweltlehre), bir yandan canlı varlıkların düzenlilikleri alanında oluşmuş
olan söz konusu derin epistemolojik yarılmanın, öte yandan özellikle fizik gibi inceleme konusuna
nesnel yaklaşımın en yüksek derecede olduğu bir bilim dalı içinde 20. yüzyılın ilk yarısında meydana
gelen gelişmelerin oluşturduğu bağlamın çizdiği karşıtlık çerçevesi içinde önem kazanır.
Gerek bireydeki, gerekse bireyin ait olduğu türdeki tüm biyolojik oluşumları, morfolojik dönüşümleri
bir evrimsel sürecin nedensel ve zamansal belirleyiciliğine bağlayan Darwinyen görüşün temellendiği
kavram, çevre (İng.: environment) idi. Nasıl ki Newton fiziğinde nesne kendisinden bağımsız, soyut
koordinatlar aracılığıyla temsil edilen, homojen ve evrensel bir Kartezyen mekân tarafından
tanımlanmakta ise, Marxist felsefede özne toplumsal üretim ilişkileri aracılığıyla belirlenen bir
toplumsal çevre tarafından biçimlendirilmekte ise, Darwin biyolojisinde de yaşam, organizma ve
evrim kendilerinden önce varolduğu varsayılan çevre tarafından üretilmektedir. Ancak, Newtonyen
görüşe karşı 20. yüzyılın ilk yarısında Görelilik Kuramı çerçevesinde gelişen Einstein fiziğinde zaman ve
mekânın birbirlerinden bağımsız varlıklar olmamalarına, gözlemcinin bilimsel inceleme sürecinin
ayrılmaz bir parçası olmasına, ve Heidegger felsefesinde varlığın zaman ve mekân içinde
konumlandırılmış olmayıp onları yaratmasına, dolayısıyla mutlak zaman ve mutlak mekân
kategorilerinin varolmamalarına benzer biçimde, canlı olanın çevresini öznel algılama biçim ve
süreçlerine odaklanan Uexüll biyolojisinde de, özneden bağımsız ve onu üreten bir çevre yoktur,
tersine, temel olan, sahip olduğu algılama ve etkileme mekanizmalarının kapasitelerine göre kendisini
çevreleyen dünyasını, kendi Umwelt’ini kendisi üreten organizmadır.*14+
Çağının Darwinyen kuramsal yaklaşımlarının yetersiz olduklarını düşünerek daha somut bilgilere
ulaşılmasının gerekli olduğu inancıyla fizyoloji alanında çalışmalara yönelen Uexküll, 1909 tarihli kitabı
Hayvanların Çevre-dünyası ve İç-dünyası’nda (Alm.: Umwelt und Innenwelt der Tiere) -Nietzsche’nin
Ecce Homo: İnsan Nasıl Kendisi Olur adlı kitabının 1908 yılında basılmasından bir yıl sonraAlmanca’da o zamana dek genellikle evrensel geçerliliği olan, nesnel, salt fiziksel çevreyi
tanımlamakta başvurulan ve bir organizmanın içinde bulunduğu fiziksel çevreyi, nesnel olarak,
dışarıdan gözlemleyen insan özne tarafından kullanılan ekoloji terminolojisine ait habitat [15]
kavramına yaklaşan Umgebung (Türkçe’de muhit, etraf, civar, dolay anlamlarına gelen sözcük, etrafını
çevirmek, kuşatmak, çevirmek, sarmalamak anlamındaki umgeben fiilinden türer) sözcüğü yerine,
organizmanın yalnızca kendisinin deneyimlediği ‘kendi-dünyası’na işaret eden Umwelt (sözcük,
etrafında, çevresinde anlamına gelen um- öntakısı ile dünya anlamındaki Welt sözcüğünün birleşmesi
ile oluşur) kavramını öne sürer.
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Biyolojide Darwin-sonrası paradigma değişiminin öncüsü olan ve 1920’li yıllardaki çalışmaları ile daha
çok bir ‘biyoloji felsefesi’ *16+ olarak görülen kuramsal biyoloji alanının temellerini atan Uexküll’e
göre, her tekil organizma, öznel, yalnızca kendisine ait zaman-mekânsal iletişim ve anlamlandırma
süreçlerinin içinde gerçekleştiği, kendisini bir “sabun köpüğü/balonu” gibi saran ve kendisinden hiçbir
zaman bağımsızlaşmayan bir biricik çevreleyici dünyaya, Umwelt’e (Türkçe’de tam karşılığı
bulunmayan terim, çevre(-leyici)-dünya olarak çevrilebilirse de, bu metinde, konu ile ilgili tüm
dillerdeki yazında kullanıldığı gibi orijinal biçimiyle kullanılacaktır) sahiptir. Dolayısıyla, her organizma
kendi ürettiği Umwelt içinde kapatılmıştır, onu terk edemez.*17+ Zamansallığın düşey hiyerarşik
ekseni üzerinde temellenen evrim kavramı odaklı Darwinyen yaklaşıma karşıt bir görüş geliştiren
Uexküll, canlı olanın varoluşundaki temel öğe olarak gördüğü Umwelt aracılığıyla yaşam bilimleri alanı
ile ‘organizma odaklı (öznel) ve yatay’ *18+ mekânsallığı bütünleştirme yoluna giderken, Umwelt’in
çevreleyicilik özelliğini insanın duyuları üzerinden şöyle açıklar: “Etrafımızda giderek yoğunlaşan,
koruyucu bir duyular duvarı vardır. Dokunma, koku alma, duyma ve görme duyuları insanı, bedenin
dışında, giderek artan şeffaflıktaki bir giysinin dört katı gibi sarar. Herbir kişiyi bir giysi gibi saran bu
duyular adasına o kişinin Umwelt’I adını veriyoruz. Bu Umwelt, bir nesneye yaklaşılırken birbiri
ardısıra açımlanan, birbirlerinden ayrı duyusal alanlara bölünür.”*19+
Her organizma için biricik olan Umwelt, ait olduğu organizma için yararlı olan özellikleri baskın bir
biçimde içinde taşıyan, ancak ait olduğu organizma dışında hiçbir organizma tarafından farkına
varılamayan, yalnızca ait olduğu organizma tarafından deneyimlenebilen özel bir dünyadır. Bu
nedenle, farklı organizmalar aynı çevreyi paylaşsalar bile, farklı Umwelt’lere sahip olduklarından, söz
konusu çevreyi birbirleriyle aynı biçimde deneyimleyemezler. Bir başka deyişle, tüm canlılar aynı
evrende bulunsalar da, herbiri bir diğerininkinden farklı olan, öznel olarak belirlenmiş bir ortamda
yaşar. Aynı biçimde, bir nesne farklı bir Umwelt’e girerken bir öncekinden tamamen farklı bir anlam
kazanır.*20+ Bu bağlamda, yalnızca deneyimleme yetisine sahip canlı bir varlık *21+ tarafından
üretilebilen bir Umwelt’in, yalnızca ait olduğu organizma için bir anlam ifade edeceği, bir başka
deyişle, tüm gerçekliğin öznel bir görünümden başka bir şey olmayacağı açıktır.*22+ Kavram bu
nedenle, ‘kendi-merkezli dünya’, ‘öznel evren’, ‘anlamlı çevre’, ‘görüngüsel dünya’, ‘organizmanın
göstergesel dünyası’, ‘canlının işlevsel ve epistemik kapalı dünyası’ gibi hiçbir biçimde nesnellik
çağrıştırmayan tanımlarla açıklanmaktadır.*23+ Dolayısıyla, canlı olanı kendisine özgü deneyimleri
bağlamında incelemeyi amaçlayan ve söz konusu deneyimlerin tüm varlıkların fizyolojik yapılarına,
kendilerinin çevresel etkileri algılama ve algıladıklarına uyumlu tepki verme düzenlerine ve
süreçlerine göre farklılaşarak görelileştiklerini öne süren Uexküll’ün organizmanın öznel *24+
deneyimlerini temel alan ‘mekanizmacılık karşıtı’ yaklaşımına *25+ göre, artık hiçbir organizma için,
kendisinin dışında, mutlak ve yalnızca fiziksel olarak varolan, içindeki herşeyi üreten, evrensel ve
önsel bir çevre yoktur. Tersine, tüm organizmalar sahip oldukları algılama ve tepki verme organlarının
işlevsel kapasiteleri oranında ve yaşamsal gereksinimleri doğrultusunda etkin özneler olarak
Umwelt’lerini üretirler, kendi ‘dışsal gerçeklik’lerini yaratırlar. Dolayısıyla, bu üretimi yapabilen
istisnasız tüm canlılar, basit veya karmaşık yapılarından bağımsız olarak, eşit bir tamamlanmışlık
içinde bulunmaktadırlar. Uexküll, canlılar dünyası içinde hiyerarşik bir yapı kurarak canlıları ilkel ve
gelişmiş olarak ayıran Darwinyen evrimci görüşe karşı geliştirdiği yaklaşımını şöyle açıklamaktadır: “En
basitinden en karmaşığına dek, tüm canlılar kendi biricik dünyalarında eşit bir tamamlanmışlık ile
sabitlenmişlerdir. Basit bir dünya basit bir canlıya, daha karmaşık bir dünya ise daha karmaşık bir
canlıya karşılık gelir.”*26+ Böylelikle, herhangi bir canlının yalnızca kendisi için bir anlamı olan
algılanabilir işaretlerini içeren Umwelt’i, kendisinin etrafında yer alan ancak kendisinin algılaması bile
olanaksız olan çevresinden (Alm.: Umgebung, İng.: environment) ayrışır. Her işleyen Umwelt’in kendi
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içinde mükemmel olarak tamamlanmış olduğu, dolayısıyla daha az veya daha çok gelişmiş canlılar
arasında herhangi bir ayrımın geçersiz olduğu görüşü, o zamana dek insanı tüm canlılar arasında
ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmiş olan geleneksel biyoloji ve insan merkezli ekolojiyi insan merkezli
olmayan bir eksene doğru kaydırır.*27+ Bu eksen, Uexküll’ün, ‘evreni yalnızca insan algısının bir biçimi
olarak göstermek suretiyle evrenin kendini beğenmiş konumunu sarsmış olan Kant felsefesi’yle *28+
buluştuğu, ve bilimsel yöntem olarak fizikte başvurulan indirgemeci pozitivist nesnelcilikten ayrılarak
tüm bilimlerin temeli olmasını savunduğu biyoloji *29+ alanında büyük ölçekli ve gerçek yaşama daha
yakın olan öznel bir epistemolojinin temellerini atmaya başladığı yerdir. Biliminsanlarının da kendi
inceleme nesnelerini inşâ eden ve yorumlayan özneler olduklarından yola çıkan Uexküll,
‘metafiziksel’liğin tuzağına düşmekle suçladığı, tüm özneler için aynı anlama gelen evrensel bir nesnel
dünya düşüncesine ve genetik belirlenmişliğe sıkışmış bir yaşama, sayısız öznel Umwelt’ler tarafından
oluşturulan bir evren ve öznenin kendi yarattığı yaşam *30+ düşüncesiyle karşı çıkar.*31+
Çevreyi algılama, biçimlendirme ve dönüştürme noktasında, Batı biliminin o zamana dek insan lehine
sonuçlar ortaya çıkarmak üzere insan ve doğa arasına çizdiği çizgiyi, canlılar (özne) ve cansızlar
(nesne) arasına indiren Uexküll’e *32+ göre, her tekil organizma -eşzamanlı olarak kendi gelişimini de
etkileyen- öznel Umwelt’ini sürekli olarak etkin bir biçimde üretir. Biyolojinin görevi de organizmanın
etkin bir özne olarak bu ‘amaca uygun’ (Alm.: Zweckmässigkeit) üretiminin temelinde yatan kuralları
keşfetmek için, organizmanın çevresiyle etkin bir biçimde bütünleşmesini sağlayan yetilerine
odaklanmaktır.
Ancak, bir Umwelt’in üretim süreci canlının yapısal tasarımı, etkinlik derecesi, ve gereksinimleri
tarafından belirlenir. Uexküll, organizmanın çevresiyle etkileşme mekanizmasını, organizmanın
çevresiyle kurduğu ilişkiler tarafından yaratılan ve eşzamanlı olarak bu ilişkileri etkileyen bir ‘öznel
mekân’ (Alm.: subjektiver Raum) içerisinde evrilen, hem organizmanın amacına uygun ‘yapısal
tasarım’ına (Alm.: ‘yapı, inşaat planı veya tasarımı’ anlamında, Bauplan) bağlı olan, hem de söz
konusu ilişkilerden oluşan bir ikili ağörgüsü olarak tasavvur eder. Her canlı varlıkta kendisine özgü bir
biçimde varolan bu ikili ağörgüsü (Alm.: ‘duyu, algılama veya etki alma ağörgüsü’ anlamında Merknetz
ve ‘tepki verme ağörgüsü’ anlamında Wirknetz), Uexküll tarafından öznenin ‘iç-dünya’sı (Alm.:
Innenwelt) olarak tanımlanan mekânı kurmada devreye giren duyu organları (Alm.: Merkorgan) ve
tepki verme organlarının (Alm.: Wirkorgan) ortak çalışmasıyla oluşur. Bir öznenin çevresindeki nesne
söz konusu öznenin algılayabileceği bir ‘işaret taşıyıcısı’ (Alm.: Merkmalträger) ise duyu organları
tarafından algılanabilir bir ‘etki-dünyası’ (Alm.: Merkwelt) yaratır. Duyu organlarının ‘etki-dünyası’
tarafından uyarımı öznenin iç-dünyasında tepki verme organlarını devreye sokarak, bir ‘tepkidünyası’nın (Alm.: Wirkwelt) oluşmasına neden olur. Söz konusu tepki-dünyası ise etkiyi yaratan
nesneyi etkileyerek (Alm.: Wirkmalträger), çevrenin dönüşmesini sağlar. Bu etkileşim, işleyiş ilkeleri
önceden belirlenmiş olan ve Darwinyen anlamda tesadüfî değişikliklere açık olmayan, kendi içinde
kapalı *33+ bir ‘işlev-döngüsü’ne (Alm.: Funktionskreis) işaret eder. Uexküll’e göre, bir ortak plan
uyarınca doğa *34+ adı verilen bir birliğe bağlanan tüm evreni birarada tutan şey, sayısız Umwelt’leri
üreten ve dönüştüren bu işlev-döngüleridir. Bu işlev-döngüleri fiziksel oldukları kadar, aynı zamanda
göstergesel süreçleri de içerirler ve bu nedenle yalnızca canlılara aittirler.*35+ Aynı zamanda, her
göstergesel varlığın (işaret, metin, dil, kültür) kendi varoluşu için mutlaka ötekine, alıcısına
gereksinimi olduğunu, bu nedenle özne ve öznenin görüngüler dünyasının birbirlerinden ayrı varlıklar
olmadıklarını kanıtlarlar.*36+ Uexküll’ün 1920 tarihli işlev-döngüsü kavramı ve bu kavramı açıklamada
başvurduğu diyagramlar -ki düzenlenmiş bir süreç olarak davranışı ortaya koyarlar- 20. yüzyılın ikinci
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yarısında negatif geri besleme kavramı üzerinde temellenecek olan sibernetik, yapay zekâ,
enformasyon ve sistem kuramı çalışmalarının öncülüğünü yapacaktır.
Her ne kadar organizmanın göstergesel dünyası olan bir Umwelt işleyişini kendi içinde kapalı bir işlevdöngüsü aracılığıyla gerçekleştirse de, Umwelt’ler birbirleri ile etkileşime girerler. Biyoloji ile
göstergebilim (semiyoloji) arasındaki bağlantıyı kuran Uexküllyen terminolojide, önsel olarak
aralarında herhangi bir ortaklık olmayan ve doğrudan fiziksel veya kimyasal süreçler aracılığıyla
birbirleriyle etkileşmeyen özneler arasında (örneğin: dil ve kültür aracılığıyla öğrenim yoluyla) bir
bağlantının ortaya çıkışı semiyoz (Alm.: Semiosis) olarak adlandırılır. Bu bağlamda, birbirleriyle
bağlantılanmış Umwelt’lerin birlikteliği semiyosferi (Alm.: Semiosphäre) meydana getirir. İki ayrı
Umwelt birbirlerini deneyimleyemeseler de, aralarında herhangi bir iletişim oluştuğunda, aynı
semiyosferi paylaşırlar. Dolayısıyla tek bir semiyosferin ya da içerdiği tüm anlamların herbir özne
tarafından aynı biçimde algılandığı bir evrensel geçerliliği olan ideal göstergeler dünyasının oluşması
ancak tüm Umwelt’lerin birbirleriyle iletişime geçmeleriyle olanaklıdır, bir başka deyişle, olanaksızdır.

3. Modern Mekân ve Umwelt [Çevre-Dünya+ Kuramı
“Mekân, varlığını, insan öznenin kendisinin algılama özelliklerini mekânsal bir biçimde giydiren içörgütlenmesine borçludur.”
Jakob Johann von Uexküll, 1928
20. yüzyıl başlarında, gerek yaşayan maddenin ve onun temsili olan dünyanın birbirlerinden ayrılamaz
bağıntılarını her ikisini de kapsayan, sürekli olarak üretken olan bir zamansal akışın (devam/müddet)
içinde tanımlamış olan Bergson felsefesi, gerekse zaman ve mekân kategorilerinin kaçınılmaz
birlikteliğini kanıtlamış olan Einstein fiziği, yaşamsal devinimi ve karmaşıklığı gözardı etmeyen bir
etiğe sahip olan üçüncü modernist üretim ekseninin meşrûiyet zeminini - salt insan merkezli bir bakış
açısıyla da olsa- inşâ etmekteydi. Uexküll’ün Umwelt kuramı bu ortamda, söz konusu bakış açısına
eleştirel bir yaklaşım getirerek, öznelliği sadece insan özne için değil, ama tüm canlı varlıklar için
varolan bir kategori olarak ele almasıyla öne çıkar. Öyle ki, Umwelt kuramı canlının yalnızca mekân
deneyiminin değil, ama zaman deneyiminin de göreliliğini ve fizyolojik koşullara bağlılığını vurgular.
Uexküll, bu nedenle, canlının yaşamsal deneyiminden soyutlanmış olduklarını düşündüğü ‘zaman’ ve
‘mekân’ kavramlarını kullanmak yerine, öznel deneyimin biricikliği ile doğrudan bağıntılı olduklarını
varsaydığı, canlının davranışlarını belirleyen en kısa ve en küçük indirgenemez anlamlı zamansal ve
mekânsal birimler olarak ‘an işaretleri’ (Alm.: Momentzeichen) ve ‘yer işaretleri’ (Alm.: Lokalzeichen)
kavramlarına başvurur. Bu bağlamda, kuramın her tür özne için biricik olan söz konusu anlık ve yerel
öğelerin, bir başka deyişle, bilgi ve enerji akışlarının giderek artan bir karmaşıklıkta birbirleriyle
eklemlendiklerini, bunu izleyen dönemde verili bir şemaya bağlı olarak performans ortaya
koyabilecek yetiye sahip işlevsel birlikteliklere doğru yöneldiklerini işaret eden kapsamlı bir biyolojik
mekanizma anlayışına yaklaştığı açıktır.*37+ Her canlıda kendine özgü olan bu biyolojik mekanizma,
insan özelinde, insanın içinde devindiği mekânı kendi duyu alanlarından ayırarak soyut bir yayılıma
genişletmesi operasyonuna karşı çıkar. Mekânın kendi merkezine sahip, durağan ve insan öznenin
bedensel deneyiminden kopuk bir kategori olarak bağımsızlaşmasına izin vermez.*38+
Klasik bir aşkın, mutlak ve ideal bütünsellik arayışına eşlik eden modern mekân anlayışı, yaşamın
dışında duran bir gözlemci konumundaki öznenin mekânı söz konusu mekânın dışındaki sabit bir
noktadan algılamasına olanak tanıyan bir mimari temsil biçimi olan perspektif ile mimari nesnenin
içinde yer aldığı fiziksel çevreden yalıtılarak, soyutlanarak nesnelleşmesini sağlayan kendi içinde
kapalı ve tamamlanmış bir mimari temsil biçimi olan üçlü ortografik izdüşüm sisteminin (plan-kesit394

görünüş) etkileşimi aracılığıyla Rönesans ile başlayan ve Aydınlanma ile devam eden süreçte oluşum
ilkelerini edinmiş, tüm modernleşme sürecinde de ‘zaman’ ve ‘mekân’ eksenleri etrafında gelişen bir
üretim etkinlikleri toplamı tarafından yaşama geçirilmişti. Ancak, özellikle modern metropolde
yaşanan kaotik gelişmeler klasik gözlemcinin aşkın ve mutlak bir modern mekân anlayışı çerçevesinde
bir homojen mekânsallık algılama ve üretme etkinliğini yaşama geçirmesine olanak tanıyacak sabit
konumunu korumasını olanaksız kılmıştır. Artık kesin ve statik kavramsallaştırmalar aracılığıyla
çözümlenemez olan söz konusu metropoliten kaos birbirleriyle sürekli bir etkileşim içinde olan
mekânsal parçalılıklara ve süreksiz toplumsal deneyimlere neden olurken, dünyayı sabit bir noktadan
izleyen gözlemciyi de kentsel karmaşıklık içinde sürekli devinmekte olan bir flaneure dönüştürmüştür.
Modern çağın flaneurü ise, İkinci Dünya Savaşı sonrasının küresel ölçekli politik, ekonomik, toplumsal,
kültürel ve teknolojik değişimleri nedeniyle sayısız güç çizgilerinin, bir başka deyişle, bilgi-maddeenerji akışlarının kesişim noktaları arasında dolanan Enformasyon Çağı’nın gezgin bireyi hâline
gelmiştir. Bu süreçte, iletişim ağlarının öngörülemez karmaşıklıktaki örgülerinin yerküreye yayılımı,
dijital teknolojilerin bir yandan atomize olmuş bireysellikleri öte yandan alışılmadık toplumsallık
biçimlerini beslemeleri, modern-sonrası metropolünün üstüste konumlanmaların, amorf yayılmaların
ve rastgele bitişmelerin belirsizliklerine olan eğilimi mimarlığı, dolayısıyla, mimari nesneyi içinde
bulunduğu tarihsel, toplumsal, fiziksel, yerel, vb. bağlamlardan bağımsız olarak düşünmenin,
çevresinden soyutlanmış bir nesne olarak ele almanın olanaksızlığını ortaya koymuştur. Mimarlığı bu
türden bağlamlar içinde düşünmek, ‘zaman’ ve ‘mekân’ kavramları üzerinde temellenen üretim
eksenleri tarafından mimari nesne, yer, doğa ve kent arasında geliştirilmiş olan homojenleştirici
modernist ayrımları geçersiz kılan bir ölçeklerarası sürekliliğin inşâ ettiği, bilgi-madde-enerji
akışlarının yoğunlaşmaları olarak görülebilecek karmaşık, çoğul ve heterojen bir mekânsallığı
gündeme getirmiştir.*39+ Söz konusu mekânsallık bedensel deneyimi, zihinsel kavramanın modern
zamanlardaki ayrıcalıklı konumunu sarsacak derecede önemsemektedir. Bu bağlamda, Uexküll’ün
Umwelt kuramı modern mekânsallığın çevreden bağımsız nesnelliğinden uzaklaşarak çevresiyle
dinamik bir etkileşim içinde bulunan, neredeyse özne ölçeğinde farklı algılama ve deneyimleme
süreçlerini tetikleyen bir tavıra doğru yaklaşmasına biyolojik bir meşrûiyet zemini sağlar. Kuram aynı
zamanda, gerek yaşamın dinamizmi ile uyumlu mimari biçimsel dönüşümler elde etmek üzere çizgisel
olmayan dinamik tasarım süreçlerini, gerekse bu süreçlere eşlik eden ölçeklerarası geçişliliği
(yerelden küresele, mikroskopik olandan makroskopik olana, genetik şifrelerden öznenin bedenine,
öznenin bedeninden mimari nesne ve kente, kentten yerküre topografyasına) *40+ kurmada biyoloji
sahasından hareketle genetik, coğrafya, iklimbilim, vb. disiplinlere dek uzanacak öznel, süreklilik
temelli, bedensel, mekânsal ve göstergesel bir düşünme modeli olarak hizmet etmektedir.
Canlıların zaman ve mekân algılarının mutlak olamayacağını, bu algıların canlının yapısına ve öznel
deneyimlerine göre farklılaşacağını ileri süren Uexküll, çevrenin özne tarafından etkin bir biçimde
üretilmekte olduğuna ve bu üretimin başka üretimler ile teknik olarak önsel bir şemaya uygun olacak
şekilde karmaşık bir etkileşimler ağı içinde bulunduğuna işaret eder. Dolayısıyla biyolojik oluşumun,
bu üretimler söz konusu olduğunda işlev-döngüleri aracılığıyla kaçınılmaz bir biçimde devreye giren
işlevsellik açısından, -karmaşıklıklarından bağımsız olarak- mükemmel organizmalardan meydana
geldiği ortaya çıkar. Bu gerçeklik, bir yandan insanın bilimsel düşünme ve üretim içerisindeki
ayrıcalıklı, merkezsel konumunu sarsarken, öte yandan 1960’lı yıllarda ortaya çıkacak olan ‘çevre
sorunları’na (Alm.: Umweltprobleme) karşı geliştireceği duyarlılığın biyoloji disiplini içerisindeki
kuramsal ve etik temellerini ortaya koyar.
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Uexküll, Darwinyen evrimci düşünce üzerinde temellenen zamansal kavramların biyoloji
terminolojisindeki hiyerarşi kurucu, nesnel, indirgemeci ve homojenleştirici egemenliğine karşı
geliştirdiği Umwelt (çevre-dünya) kavramı aracılığıyla, ‘öznel mekân’, ‘ağörgüsü’, ‘yapısal tasarım’, vb.
mekânsal kavramların yaşamın dinamizmine daha uygun olabileceklerine dikkat çekmiştir. Aşkın
bütünsellikler tarafından soyut hedeflere yönlendirilmeyen ama dünyaya içkin bir yaşamın dinamizmi
ile büyülenmiş olan Nietzsche tarafından ilk kıvılcımı çakılan, geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılın bazı
Alman mimarları tarafından sürdürülen bir sezginin -mekânın bedensel deneyimin bir ürünü,
dolayısıyla biyolojik veya organik varlığın ayrılmaz bir parçası olduğuna dair bir sezgi- biyolojik
temellerini kurmuştur. Kuram, devinim içinde, zaman ve mekânın bir birlik kurduklarından,
birbirleriyle olan bağıntılarını deneyimlenebilir kıldıklarından hareket eder.*41+ Dolayısıyla, Umwelt
kuramı üzerinde temellenen bir zaman-mekân anlayışı, benzerliklerden hareket ederek tipolojilere
varan aşkınlık peşindeki bir tekil modeli üretmeyecek, tersine söz konusu benzerlikleri yeni farklılıklar,
çoğulluklar, heterojenlikler üretecek koşulları sağlayacak biçimde yerlerinden etmeye -Deleuzeyen
ifadeyle, yersiz-yurdsuzlaştırmaya- çaba gösterecektir.*42+ Bu bağlamda, çağın güncel sorunlarına üst
düzeyde yanıt verebilme potansiyeline sahip bir mimarlığın düşünülmesi ve üretiminde, bir başka
deyişle, meşrûiyetini karşıtlıklardan alan hiyerarşik mekânsal yapılanmalar içinde alışılagelmiş iktidar
yapılarını inşâ eden temsil ve görsellik temelli bir eksenden, neredeyse rizomatik bir dağılım içinde
‘hem/hem de’ mantığı çerçevesinde oluşan heterojen mekânsallıklar kurmayı hedefleyen işlemsel ve
deneyimsel bir eksene doğru kaymakta olan bir mimarlığın kurulma sürecinde Uexküllyen bir öznellik
üzerinde temellenen biyolojik bir paradigmaya doğru yönlenim kaçınılmaz görünmektedir.*43+
Biyo-ontolojik bir öze dayanan Umwelt kuramı, çevrenin tek biçimli, evrensel geçerliliği olan ve
içindeki canlıların yaşamsal etkinliklerini eşit biçimde etkileyen bir fiziksel bir oluşum olarak ele
alınmasının karşısında durur. Çevre, fizikselliğinin ötesinde, her canlının üretimine etkin olarak
katıldığı, dolayısıyla kendisi için anlamlı kıldığı göstergesel bir kategori konumuna yükseltilir. Bu bakış
açısı, özellikle post-modern felsefenin etkin olmaya başladığı dönemlerde gelişmeye başlayan yerel,
bölgesel, geleneksel, kültürel, alt-kültürel, vb. yaklaşımların yeniden değerlendirilmeleri bağlamında
önemli bir kuramsal ve etik altyapı oluşturur.
Umwelt deneyiminin hem türe, hem de tekil organizmaya özel olduğunu belirten Uexküll’ün düşünsel
açılımı, biçimsel göndermelerden ve önsel belirlenmişlikten uzak duran, öngörülemez göstergesel
bağıntılar üretebilen, kendisi çevresinden, çevresi kendisinden kopuk mimari nesneler değil ama
olaylar üretebilecek bir mekânsal olanaklar alanı yapılandırmayı amaçlayan bir yaklaşıma sahip bir
mimarlığın altyapısının oluşturulmasında önemli rol oynayacaktır. Bu yaklaşım, birim-temelli (İng.:
unit-based) tasarımdan koşul-temelli (İng.: condition-based) tasarıma, ‘tasarım tanımlayıcı olarak
program’dan ‘program geliştirici olarak tasarım’a doğru kökten bir değişime işaret eder.*44+
Uexküll’ün neredeyse bir yüzyıl öncesine tarihlenen Umwelt kuramı, günümüz mimarlığının çevre ile
arasındaki pasif bağıntısının bir etkileşime dönüşümünde merkezsel bir rol oynadığında, bir başka
deyişle, insan ancak çevresini bedensel ve psikolojik deneyiminin bir uzantısı olarak üretebildiğinde,
insan gerçek anlamda çevresine (çevre-dünyasına) ait bir varlık ya da Eco-Homo olacaktır.
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Sosyal Çevre Tasarımının Toplumsal Cinsiyet Algısındaki Rolü
İpek Kaştaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

1. Giriş
Bu çalışmamda sosyal çevre ve kentsel tasarım ilişkisinde, kadınların neden ve nasıl erkeklere nazaran
farklı ve hatta yok sayılarak bakıldığını ele alıyorum. Günümüz tasarım çalışmalarında hedef kullanıcı
kitlesi olarak sadece orta yaştaki sağlıklı erkek bireylerin baz alınmasıyla geliştirilen tasarım
projelerinde toplumun büyük bir kesimi gözardı edilmektedir. Özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklar ve
kadınların ihtiyaç ve eksikliklerinin projelerde yer bulmaması, ilgili projelerin başarısını toplumsal
adalet ve eşitlik açısından olumsuz etkilemektedir. Ayrıca toplumun bu kesimlerinin ihmal edilmesi,
kent mekanlarının yaşanırlılığı, ve bu konudaki sürdürülebilirliğini de olumsuz etkilemektedir.
İhtiyaçları göz ardı edilen bu grupların içinden özellikle kadınların kentsel hayata entegre olmasını ve
kenti rahat kullanmasını sağlayacak kentsel tasarımlar çok azdır. Kadınlara yönelik bu tip bir ayrımın
olmasının temelinde toplumsal ve kültürel olarak yerleşmiş kadın-erkek arasındaki farklılıklar yer
almaktadır.
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını tanımlamak, kadın ve erkeğe yüklenen rollerin
temellerinin bu tanımlara ne şekillerde dayandığını anlamak birçok teorisyenin çalışma konularını
oluşturmaktadır. Kadın ve erkeklere yüklenen farklı roller sosyal mekânın oluşmasında büyük rol
oynarlar. Bu rollere ek olarak, cinsiyet kavramının tanımı ve kadın erkek rollerindeki değişimler
kamusal mekânın sosyal ve ekonomik boyutlarının şekillenmesinde de güçlü bir etkiye sahiptir. Kadın
ve erkekler toplum hayatında farklı alanlarda roller aldıkça, sosyal kurumların yapısını, kişisel
ilişkilerini ve kendileriyle ilgili görüşlerini yeniden şekillendirebilmek için güçlenirler *1+.
Kadınların erkeklerden farklılıklaşmasının nedenleri genelde iki şekilde tanımlanabilir. Birincisi, kadın
ve erkekler arasındaki doğal ve fiziksel farklılıklardan, diğeri ise toplum bilincinde oluşturulmuş
önyargılardan kaynaklanmaktadır. Kadın ve erkekler arasında belirli fiziksel farklılıklar vardır. Ancak
bu farklılıklardan yola çıkılarak kadın ve erkeklere belirli roller atanması ve toplumda bu tür bir
beklenti oluşturulması, toplumsal bilinçaltından kaynaklanan bir önyargıdır. Toplum algısında
kadınların yeri ev ve mahalle gibi ortamlarken, erkeklerin yeri şehir merkezi, sokaklar ve iş yerleridir.
Kadınların evde ailenin düzenini sağlamak, ev işleriyle uğraşmak en doğal görevi iken, erkekler
dışarda çalışıp eve para getirmekle yükümlüdür. Kapitalist dünyada ev ve kadın, erkeklerin çalışıp eve
döndükten sonra tekrar bu dünyaya hazır hale gelebilmesi ve kapitalist döngüyü tamamlaması için
gerekli koşulların hazırlanmasında görevlidir.
Toplumun kadın ve erkeklere biçtiği gelenkesel rolleri ve sorumluluklarına dair beklentileri, hayatın
her alanında kadın ve erkekler arasında toplumsal kaynakların dağılımında eşitsizlik ve adaletsizliğe
neden olmaktadır. Günümüz toplumunda her ne kadar kadınlar iş dünyasında ve sosyal hayatta
giderek artan bir şekilde rol alsa da, ev ve aileleri ile ilgili geleneksel sorumluluklarını da yerine
getirmeleri beklenmektedir. Gerek iş dünyasında kadınlara uygulanan ayrımcılık, gerekse ev, mahalle
ve kent ölçeğindeki mekansal tasarımlarda kadınların ihtiyaçlarının gözardı edilmesi, kadınların sosyal
çevrede rol almalarını zorlaştırmaktadır.
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Bu çalışmamın amacı “Kadın ve erkekler arasındaki toplumsal eşitsizliğin oluşmasında sosyal çevre
tasarımının rolü nedir?” sorusunu cevaplamaktır. Bu doğrultuda öncelikle cinsiyet ve toplumsal
cinsiyet kavramları tanımlanacak ve gündelik hayatta kadın ve erkeklere atanan roller tartışılacak. Bu
roller tartışılırken, algıyı oluşturan toplumsal ve doğuştan gelen faktörler incelenecektir. Daha sonra
da kadın ve erkekler arasındaki bu ayrışmanın kentsel mekân ile ilişkilerini nasıl etkilediği ve ne tür
farklılıklar yarattığı araştırılacaktır ve kadın erkek arasında oluşan eşitsizliklerde sosyal çevre
tasarımının rolü incelenecektir. Çalışmada yöntem olarak öncelikle bu konudaki literatürden
yararlanarak tanımlar ve analizler yapılacak daha sonra da kadınların sosyal mekânın kullanımına
örnekler verilerek, sosyal çevre ve kadınların ilişkisi incelenecektir. Araştırma kapsamında inceleme
için İstanbul İstiklal Caddesi’ni eylemleri için mekân seçen “Cumartesi Anneleri” ve Arjantin’de Plaza
de Mayo’da eylem yapan “Mothers of Plaza de Mayo” grupları örnek olarak alınacaktır. Bu örneklerle
birlikte kadınların kent mekânlarında kendilerine biçilen roller ve önyargılardan sıyrılarak,
düşüncelerini ifade etme çabaları ve kentle ilişkileri tartışılacaktır.
Feminist teorinin gelişmeye başladığı sosyal çevre, kadın ve erkeklere atanan rollerin aralarındaki
farklılıklarının anlaşıldığı ve daha çok belirginleştiği bir dönem ile aynı zamana denk gelmektedir.
Erken 20. Yüzyıl’dan itibaren, kadınların rolleri üretim ile direk bağlantılı aktivitelerinden ayrılıp, ev
işleri ve aile ile ilgili sorumluluklarla özdeşleştirilmiştir. Ev içinde kadınlara sağlanan kaynakların büyük
kısmı da maaşlı çalışan erkeklerin evdeki yeniden üretim aktivitelerini desteklemek için ayrılmıştır.
Kapitalist görüşe göre, sosyal çevredeki yeniden üretim, kapitalizmin sürekliliğini sağlayan kişisel
ilişkilerin ve sosyal hayatın önemli bir kısmını oluşturan maddi değerlerin devamlılığının
sağlanmasında önemlidir *2+. Sosyal hayat mahalle ölçeğinde düşünüldüğünde genellikle aile ve
cinsiyet kavramlarıyla özdeşleştirilmekle kalmayıp, toplumda kadın ve erkeğe atanan belirli roller
üzerinden de tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bu kavramları, aralarındaki farklılıkları ve atanan rollerin
nedenlerini daha net anlayabilmek için öncelikle cinsiyet kavramının açıklanması gerekmektedir.

1.1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramlarının Tanımı
Sosyal çevre tasarımında farklı cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin rolünü incelemek için öncelikle
cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının tanımlanması gerekmektedir. Scott’a göre cinsiyet
kavramı farklı cinsler arasındaki değişikliklerin sosyal organizasyonu olarak tanımlanabilir. Ancak
cinsiyet kadın ve erkek arasındaki sabit ve doğuştan gelen doğal farklılıklardan çok kadın ve erkeklerin
kültürler, sosyal gruplar ve zaman içinde oluşan değişikliklerden kaynaklanan bilgi birikiminden
oluşan bir algıdır *2+. Bir diğer görüşe göre, feminist coğrafyacılar cinsiyeti sadece kadınlara has değil
insan olmanın bir özelliği olarak tanımlarlar. Yine aynı görüş cinsiyet farklılıklarını incelerken insan ve
doğa arasındaki ilişkinin tarihsel sürecinin incelenmesinin gerekli olduğunu ve buna ek olarak ev ve iş
dünyasının, özel ve kamusal alanların aralarındaki kopuklukların ancak cinsiyet ve doğa arasındaki
mesafenin kapanmasıyla düzeleceğini savunurlar. Bunun başarılması için dişiliğin sosyal çevrelerce
oluşturulan bir kavram olduğunun algılanmasının gerekli olduğunu söylerler *1+.
Feminist teoriler ve tartışmalar, cinsiyete göre atanan roller arasındaki farklılıklar üzerine incelemeler
yaparken dişiliğin sosyal çevrelerce oluşturulan bir rol olduğunu vurgularlar. Bu duruma en iyi
örnekler de toplum içinde sosyalleşme çabaları sırasında karşılaşılan durumlarda ya da yazılı ve görsel
literatürde görülebilir. Bu nedenle Barry feminist, kadın ve dişi gibi kavramlar arasındaki farklılıkların
anlaşılmasının önemini vurgular. Barry’e göre feminist kelimesi politik bir duruşu simgelerken, kadın
biyoloji kaynaklı bir terimdir. Ancak diğer bir yandan dişi kelimesi kültürel ve sosyal çevreler
tarafından öngörülen belirli karakteristik özellikleri anlatmaktadır. Dişiliğin kültürel olarak tanımlanan
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doğasından yola çıkarak feminist düşünce kadın ve erkeğin kafasında oluşan sabit fikirlerin iki cinsiyet
arasındaki eşitsizliğe yol açtığını savunurlar *3+.
Bu farklılıklar göze alındığında, cinsiyet kavramıyla ilgili tartışmaların etkili bir sonuca ulaşması için ne
politik ve kültürel temellere ne de önyargılara dayandırılması uygundur. Millett ve Freud arasında
konuyla ilgili geçen tartışmada, Millett cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki önemli
farklılığa dikkat çekmektedir. Bu ayrıma göre, cinsiyet biyolojik bir kavramken toplumsal cinsiyet
sosyal çevrenin oluşturduğu, doğal olmaktan ziyade sonradan öğrenilen bir kavramdır *4+. Bu nedenle
bir kişi dişi olarak doğmaz, sonradan dişi olur demek mümkündür. Freud da aynı şekilde dişiliğin doğal
olarak gelen basit bir kavram olmadığını savunur. Freud’a göre dişilik hayatın ilk yıllarındaki
deneyimler ve çevre koşullarına sağlanan uyum ile öğrenilen bir durumdur. Bu fikirden yola çıkarak,
cinsiyetlere atanan rollerin kaçınılmaz ve değişmez değil, esnek ve değiştirilebilir olduğunu da
savunur [3].
Kadın ve erkeklerin toplumdaki rollerine dair bu tartışmalar sadece cinsiyet kavramının bu konuların
anlaşılmasında yeterli olmadığını, daha derin bir inceleme için öncelikle toplumsal cinsiyet kavramının
da detaylı olarak açıklanması gerektiğini gösterir.
Toplumsal cinsiyet kavramının incelenmesi sonucu erkek ve kadın olmanın farklı anlamlarının sosyal
olarak nasıl oluşturulduğu, kadın ve erkek olmanın hem evde hem de ev dışında yapılan her
aktivitede barındığı görülür *5+. Toplumsal cinsiyet kavramı seks kavramının toplumsal ilişkileri ifade
etmekteki eksikliği ve sadece cinsiyetler arasındaki farklılıklarının biyolojik açıdan açıklanmasının
sınırlamasından kurtulmak için önemli bir yer tutar. Bu kavram, kadın ve erkekler arasındaki
farklılıkların sadece biyolojik farklılıklar değil, aynı zamanda bu biyolojik çeşitlilikten kaynaklanan
sosyal ve kültürel değerlerin oluşturduğu farklılıkları da tanımlayabilmek için kullanılmaktadır.
Toplumsal cinsiyet kavramı kadın ve erkek arasındaki tüm sosyal ve kültürel olarak yaratılan farklılığa
hitap ettiği gibi, aynı zamanda da “kadın vücudunu” “erkek vücudundan” ayıran her türlü farkı da
kapsamaktadır *6+. Butler ve Scott çalışmalarında, toplumda varolan bazı güçlerin yarattığı cinsiyetler
arasındaki eşitsizliğin dışında, varolan cinsiyet temelli iş bölümü hem eşitsizlikler hem de baskılar
yarattığını anlatmışlardır. Bu durum genellikle erkekleri toplum içinde avantajlı konuma
getirmektedir. Mevcuttaki toplumsal cinsiyet kimlikleri bazı rolleri görünür ve doğal kılarken,
bazılarına karşı da ayrımcılığa ve toplumsal baskılara neden olmaktadır. Toplumsal cinsiyet ilişkileri,
kadın ve erkeği sadece dişi ve eril olarak tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda anne ve baba, kız çocuk
ve erkek çocuk, karı ve koca gibi sosyal ilişkileri de ifade eder. Butler ve Scott tüm güç ilişkilerinde
cinsiyete dayalı bir temel olduğunu kabul ederler *7+.
Toplumsal cinsiyetin kavramlaştırılması ve ne demek olduğunun anlaşılması hem aile içinde ve
dışındaki sosyal ilişkilerin içeriklerinin, hem de bu ilişkilerin neye göre belirlendiğinin anlaşılması,
mücadelelere neden olduğunun ve üzerinde tartışıldığının fark edilmesi açısından önemlidir.
Dedeoğlu’na göre toplumsal cinsiyet, sosyal ilişkileri anlamak için önemli bir bakış açısı sağlamakta ve
hem ailede hem de toplumda varolan egemen tiplerin nasıl yeniden üretildiği konusunda ipuçları
vermektedir [8].
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2. Cinsiyet Farklılıklarını Oluşturan Faktörler
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları tanımlandıktan sonra, bu bölümde kadın ve erkeklerin
gündelik hayatlarında ve sosyal çevrede yaşadıkları farklılıklar ve üstlendikleri roller tartışılacaktır.
Konusu geçen farklılıklar genellikle iki şekilde tanımlanır, doğuştan gelen ve sosyal çevre tarafından
oluşan farklılıklar. Genellikle sosyal çevrenin etkileri ile ortaya çıkan farklılıklar toplumsal cinsiyet
tartışmalarında daha baskın rollere sahiptirler. Çalışmamın bu bölümünde sosyal çevrenin ve
doğuştan gelen özelliklerin yarattıkları farklılıklar tanımlanıp tartışılacak ve takip eden bölümde de
kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin oluşmasında sosyal çevrenin tasarımının rolü
incelenecektir.

2.1. Biyolojik Özelliklerden Kaynaklanan Cinsiyet Farklılıkları
Şu bir gerçektir ki, kadın ve erkekler doğuştan gelen farklı biyolojik, fiziksel ve psikolojik özelliklere
sahiptirler. Toplumsal cinsiyet kavramı tartışılırken bu farklılıklardan da bahsedilmekte ve kadınlar ve
erkeklerle ilgili önyargılara bağlı bazı tahminler yapılmaktadır. Unutulmaması gereken önemli bir
konu da şudur: Mekanlar kadın veya erkekler tarafından işgal edilmelerine bağlı olarak o cinsiyetlerle
özdeşleştirilir. Bu tarz mekanlar belirli cinsiyetlere özgü bazı kültürel sosyal önyargılar ve fikirler
doğrultusunda kadın ve erkeklerin biyolojik ve fiziksel özellikleri ile eşleştirilmekte ve onlara has
kullanılan bazı sıfatlar ile nitelendirilmektedir. Buna örnek olarak pastel renkler ile dekore edilen,
daha yuvarlak çizgileri olan mekanlar kadınlar, yüksek ve ihtişamlı kuleler erkekler ve onların fiziksel
özellikleri ile eşleştirilmektedir *9+. 1999 yılında Scott çalışmasında bu konuya değinmektedir. Scott
kadınların doğuştan gelen kendilerine has, erkeklerden çok farklı karakteristik özelliklere sahip
olduklarını ve bu farkın kadınların değişik ihtiyaç ve arzuları olmasına neden olduğunu söyler. Bu
nedenle de kadınlara atanan rollerin erkeklerden farklı olmasının bu biyolojik farklılıklardan
kaynaklandığını, yani sosyal çevrenin etkilerinin sonucu değil doğal özelliklerin bir sonucu olduğunu
savunur.
Kadın ve erkeklerin rolleri arasındaki ayrım aynı zamanda feminist plancıların da ilgisini çekmiş ve
hem pratikte hem de teoride planlamanın kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına cevap verme konusunda
kendini nasıl ifade edebileceği üzerine çalışmışlardır. Pratikte, kadınların ilgi alanları ve istekleri
deneyimlerinden ve hayatta kalma içgüdülerinden kaynaklanmaktadır. Bir diğer yandan ise bu ilginin
şekillenmesinde feminist analizler doğrultusunda düşünüldüğünde kadınların erkeklerin himayesine
sokulma çabaları ve bu durumu değiştirme istekleri de çok büyük rol oynar.
Bütün bu tartışmalar yapılırken kadın vücudunun biyolojik ve fiziksel özelliklerinin erkeklerden
farklılıkları, kadınların daha narin, kırılgan ve güçsüz görülmesi sosyal hayatta belirli roller için doğal
olarak yatkın olmadıkları kanısı önemli bir rol oynamıştır. Belirli bir noktaya kadar erkekler ve kadınlar
arasında belirli biyolojik ve fiziksel farklılıklar olduğu kabul edilse de, kadınların erkeklerden daha
yetersiz ya da belirli işleri yapmaya yetkin görülmemelerinin nedeni çoğunlukla kadınlara karşı olan
toplumsal önyargılar ve sosyal olarak oluşturulan sınırlar ile alakalıdır.

2.2. Sosyal Çevrenin Etkilerinden Kaynaklanan Cinsiyet Farklılıkları
Toplumsal cinsiyet kavramının ve farklı cinsiyetler arasındaki güç ilişkilerinin anlaşılması için,
incelenmesi gereken bir diğer konu ise sosyal çevrede bu farklılıkların nasıl algılandığı ve ne tür
sonuçlar doğurduğudur. Rendell’e göre, antropologlar sosyal çevrenin somut bir şekilde kültürlerin
etkisiyle şekillendiğini ve mimarinin de bu kültürel katkının bir parçası olduğunu savunur. Bu görüşe
göre, çevre sadece doğal yollarla oluşması ve fiziksel ölçüleri olmasından öte, o mekânda yaşayanların
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gündelik hayatlarına, sosyal yapılarına, alışkanlıklarına ve aktivitelerine bağlı oluşan ve değişen bir
yapıdadır. Antropoloji çevre ve cinsiyet ilişkisini ve bu ilişkideki güç dengelerini ilk vurgulayan
disiplinlerden biridir. Rendell bu ilişkiyi şu şekilde özetler:
“…antropoloji ve coğrafya disiplinleri mekânların sosyal ve kültürel olarak üretildiğini ve benzer bir
şekilde toplumsal cinsiyet kavramının da sosyal, kültürel ve mekânsal olarak oluştuklarını savunurlar.
Bu durum iki soruyu doğurur. Bunlardan birincisi ‘toplumsal cinsiyet ilişkileri mekânda nasıl kendini
ifade eder?’ İkinci soru ise ‘mekânsal ilişkilerin toplumsal cinsiyet kavramının oluşumundaki rolü
nedir?’
Toplumsal cinsiyet ve mekân ilişkisinin boyutlarının anlaşılmasının öneminin yanı sıra, kadın ve erkek
arasındaki farklılıkların sosyal çevreye nasıl yansıdığının anlaşılması ve farklı cinsiyetlere atanan
değişik rollerin bu çevrede nasıl ifade edildiğinin anlaşılması da çok önemlidir. Her bir birey ya da grup
sosyal çevrede kendilerince bir yer işgal ederler ancak bu birey ya da gruplardan bazıları diğerlerine
göre daha baskın ve sosyal çevrede daha çok söz sahibi olabilir, grubun geri kalanını isteklerini ifade
etmemek için bastırabilir. Konu toplumsal cinsiyet olduğunda ise baskın grup olan erkekler,
susturulanlar ise kadınlar olmaktadır. Bu durumda sosyal çevre farklı cinsiyetler arasında düzenleyici
bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle de erkek ve kadın arasındaki farklılıklar incelenirken onların
toplum ve sosyal çevre ile ilişkilerinin de göz önünde bulundurulması çok önemlidir.
Ardener’e göre kadın ve erkek, kültürel olarak toplumsal cinsiyet ilişkilerini sürdüren, sembolize eden
ve güçlendiren belirli mekanlarla bağlantılıdır. Toplumsal cinsiyet ve çevre arasındaki ilişki, yapılı
çevrede bulunan güç dengeleriyle ilişkilidir *10+. Mackenzie ve Rose feminist teorinin temelini
oluşturan toplumsal cinsiyet ve çevre ilişkisini iki adımda açıklar. Birincisi, kadınlarla ilgili tarihsel algı
yıkılmalı ve onun yerine toplumsal cinsiyet ve farklı cinsiyetlerin aktiviteleri üzerinde sosyal çevrelerin
önemi incelenmelidir. Bu bakış açısı toplumsal cinsiyetin sosyal olarak oluşturulan ve tarih boyunca
değişebilen bir kavram olarak algılanmasının tekrar incelenmesine neden olur. İkinci adım ise feminist
düşüncenin temelini oluşturan çevre ilişkileri ile toplumsal cinsiyet arasındaki bağlamın
anlaşılmasıdır. Bu yaklaşımın doğurduğu sorulardan bazıları da “doğal çevredeki değişiklikler, kadın ve
erkekler için doğal olarak kabul edilen kuralları nasıl değiştirir?”, “toplumsal cinsiyet kavramını nasıl
farklılaştırır?” şeklindedir *11+. Bu sorular toplumsal cinsiyet kavramından doğan farklılıkların sosyal
çevrenin tasarımındaki rolünün tartışılmasına, kadınların daha kişisel ve mahrem mekanlarla
özdeşleşirken erkeklerin daha kamusal alanlarla özdeşleşmesinin nedenlerinin anlaşılmasına neden
olur. Bu tartışmalara ve detaylarına gelecek bölümlerde daha yoğun olarak değinilecektir.
Önceki bölümlerde de değinildiği gibi kadın ve erkeklere atanan roller genellikle sosyal çevrenin
önyargıları sonucu oluşur. Sandercock ve Forsyth 1992 yılında yazdıkları makalede tarih boyunca
kadın ve erkeklere sosyal çevrede farklı bölümler ayrıldığını savunurlar *12+.Tarih boyunca toplumda
kadın ve erkeğin yeri ve rolü ile ilgili tartışmalar, kamusal ve özel alanların belirli cinsiyetlere has
olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Martin’e göre, kadın ve erkeklerin toplumdaki farklı
tarzdaki rolleri, özel ve kamusal mekanın cinsiyetçi bir yaklaşımla parçalanmasından
kaynaklanmaktadır. Bu ayrımda kadın ev işleri ve aileye odaklanırken, erkekler mahalle ve şehir
ölçeğinde işe gidip para kazanmakla yükümlüdür. Rendell de hiyerarşik bir sistemde birbirinin zıttı
olarak ayrılmış alanlarda, şehir ile özdeşleşmiş ve üretimden sorumlu baskın erkek ve ev ile
özdeşleşen ve yeniden üretimden sorumlu boyun eğen kadını tanımlar. Evi şehirden, özeli kamusal
mekandan, üretimi yeniden üretimden, erkeği kadından ayıran bu teorilerin temelinde ataerkil ve
kapitalist düşünceler yatar. Bu nedenle kadınların kentte rollerini inceleyen feminist kent tarihçileri,
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kadının mekanla ilişkisinin temelinde ataerkil ve kapitalist teoriler gibi ideolojik mekanizmalar
olduğunun kavranmasının önemini vurgularlar *13+.
Feministlerin üzerinde çalıştığı bir diğer konu ise toplumsal cinsiyet farklılıklarının nasıl kültürel
anlayışları oluşturan bir mekanizma görevi gördüğüdür. Bu bakış açısına göre görünüş ve bakma
eylemi cinsiyet farklılıkları sonucu oluşan fantezilerle oluşturulan eğlemlerdir. Rendell’e göre feminist
araştırmalar; güzel sanatlar, fotoğraf ve film gibi görsel sistemlerde, kadınlık ve dişilik ile ilgili temsili
rollere ve toplumsal cinsiyet farklılıkları ile oluşan arzulamak ve arzulanmak, bakmak ve bakılmak,
dişiliğin görünüşü ile erkekliğin bakışı gibi durumlara odaklanırlar *9+. Benzer bir şekilde Durning ve
Wrigley de kadın ve erkek arasındaki hareket etmek ve ettirilmek, görmek ve görülmek, tüketmek ve
tüketilmek, değiştirmek ve değiştirilmek, sergilemek ve sergilenmek gibi ilişkilere odaklanmaktadırlar
[14].
Toplumsal olarak oluşturulan tüm bu farklılıklar düşünüldüğünde, kadın ve erkeklere atanan roller
arasında belirli farklılıklar olması kaçınılmazdır. Ancak çalışan eğitimli kadınların sayısının artması ve
toplumsal olarak oluşturulan cinsiyet farklılıklarına karşı seslerini yükseltmesi farklı cinsiyetler
arasında eşit haklar arzulanması ve bu durumun kentsel mekana yansıtılması isteğini ortaya
çıkartmıştır. Ancak artan eğitim seviyesi ve sosyal hayata katılımın kadınların toplumdaki söz hakkını
geliştireceği ve üzerlerindeki önyargıları kıracağına dair görüşlerin aksine, hala sosyal çevre
tasarımında kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlik çarpıcı seviyelerdedir.

3. Sosyal Çevre Tasarımının Cinsiyetler Arasındaki Eşitsizliklerin Oluşmasındaki Rolü
Daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi farklı cinsiyetlere eşit haklar sağlanması çabası birçok
zorlukla karşılaşmış, bunun yanısıra da modernleşme süreci ve kadın hakları arasında olması beklenen
ilişkinin sorgulanmasına neden olmuştur. Giele’in 1992 yılındaki çalışmasında belirttiği gibi 1970’li
yıllardan itibaren kadın hakları ve eşitliği üzerine olan çalışmalar yoğunlaşmaya başlamıştır. Böylece
kadın hakları konularında bilinçlilik ve feminist çalışmalar artmış, kadınların eşitliğinin önemi
anlaşılmıştır. Sonuç olarak da özellikle modern ülke ve kentlerde yaşayan kadınlar politik, ekonomik
ve sosyal statülerinde belirli bir iyileşme hissetmişlerdir. İyileşen şartlar oy verme, ücretli çalışma,
üniversitelere kabul edilme, evlilik hakları ve yurttaşlık hakları gibi hak ve hürriyetleri kapsamaktadır.
Ancak tüm feminist çalışmalara ve hızla artan endüstrileşmeye karşın, iş yerinde kadınların erkekler
ile eşit haklara sahip olması mümkün olmamıştır. Benzer şekilde modern ücretli işlerde çalışan
kadınların sayısının artması, kadınların sosyal hayatta istedikleri şekilde tam bir özgürlüğe kavuşmaları
da söz konusu olmamıştır. Son olarak da çocuk bakımı, doğum izni ve eşit çalışma koşulları
sağlanmasına dair politikalar da toplum hayatında, ev ve iş hayatında, sosyal çevrenin tasarımında
kadınlar ile erkekler arasında eşitliği sağlamakta yetersiz kalmıştır.
Feminist çalışmalar ile ilgilenen toplum bilimciler, kültürler arasında farklı cinsiyetlere verilen haklar
ve rollerdeki farklılıkların toplumların temelinde yatan sosyal ve kültürel özelliklerinden
kaynaklandığına dikkat çekmişlerdir. Bu anlayışa göre, kadın ve erkekler arasında eşitliğin sağlanması
için teknolojik açıdan ileri seviyede bir endüstriyel ekonomi, geniş aileden çok çekirdek aileye dayalı
bir akrabalık sistemi, demokratik bir yönetim sistemi, eşitlikçi bir sınıf sistemi, laik dini sistem ve
dünya görüşü gibi faktörlerin birleşimi gereklidir *15+. Tüm bu faktörlere ek olarak sosyal çevrenin
kadın haklarını ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurularak tasarlanması önemli bir rol
oynamaktadır. Ancak ilerleyen zamanlarda yapılan daha derin sosyal incelemeler sonucu, sözü edilen
bu faktörlerin de ötesinde farklı değer yargılarının da gerekliliğini ve kentsel mekanın dinamik yapısı
nedeniyle eşit standartlara ulaşmanın zorluğunu belirtmişlerdir.
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Hızla değişen kentsel şartların ışığında kadın hakları kavramının tanımını yapmak zordur. Giele ve
Kahne kadınların eşitliğini şu şekilde tanımlar:
“… Makro seviyede düşünüldüğünde, kadınların eşitliği politika ve ekonomi alanlarında liderlik ve
idari mevkilerde eşit yetkilere sahiplik anlamına gelir. Mikro ölçekte düşünüldüğünde ise, kadınların
eşitliği hem üretim hem de yeniden üretim alanlarında önem taşır. Üretim alanında eşitlik; eşit
eğitim, eşit iş imkânları ve maaş anlamına gelir. Yeniden üretim alanında eşitlik ise, kadının ailedeki
annelik görevlerinde yardım alınması, kadınların sadece eve ve ev işlerine mahkûm görülmemesi
anlamındadır *15+…”
Her ne kadar uzmanlar, kadınların çalışma ve para kazanma oranları arttıkça toplumsal eşitsizlikten
kurtulup, daha fazla eğitim, doğum kontrol, vatandaşlık haklarına sahip olacaklarını düşünseler de,
sonradan anlaşıldı ki durumun sadece çalışma oranlarının artmasıyla çözülmesi imkansızdır. İş
yerindeki ayrımcılık ve eşitsizliğin yarattığı hayal kırıklıklarına karşılık doğum oranlarındaki düşüş ve
eğitim seviyelerindeki yükselme gibi gelişmeler olumlu gelişmelerdir. Sonuç olarak da eşitlik fikrinden
yola çıkan yeni feminist teoriler üretilmeye başlanmıştır. Bunlar “domestik feminism” ve “eşitlikçi
feminism”dir.
“Domestik feminizm” kavramı kadınların gündelik işlerini daha kolaylaştırmak için mahalle ve
toplumun kaynaklarını kullanmaları için cesaretlendirilmeleri fikrinden ortaya çıkmıştır. Özel ve
kamusal alanların birbirinden kopuk olarak düşünülmesi, cinsiyet, ev, iş ve toplum gibi kavramların
birbiriyle ilişkili bir bütün olarak algılanması yerine tamamen kopuk hayat parçaları olarak
görülmesine neden olur *13+. Günümüzde daha çok kadının iş dünyasına girmesi ve para kazanmaya
başlamasıyla değişen istekleri nedeniyle kadınlara ait görülen çocuk bakmak, ev idaresi gibi işleri
üstlenecek alternatif bireyler bulunması ihtiyacı doğdu. Sonuç olarak yenilenen bu ihtiyaçlar kentsel
planlama ölçeğinde yeni çalışmalara başlanmasına neden oldu. Bu konuda üretilen teorilerin
temelinde ev ve iş yeri arasındaki ulaşım, iş yeri ve çevresi ilişkisi, ev içi iş bölümü gibi konuların
birbirleriyle bağlantısının düşünülmesi gerekliliği de ortaya çıktı *12+. Bu fikri destekleyen önemli
çalışmalardan biri de Hayden’e aittir. Hayden, toplum kaynaklarının eşit şekilde kullanılabilmesi için
mekan tasrımlarının önemine dikkat çeker. Eve bağımlı yaşadıkları farzedilen kadınlara göre
tasarlanan evler, sokaklar ve meydanlar aslında kadınların toplumun kaynaklarına ulaşmasını
kısıtlayan faktörlerdir. Bu tarz tasarımların çalışan, sosyal çevrede kendini ifade eden kadınların
hayatını kolaylaştırır şekilde tasarlanmalıdır. Çalışan kadınların ve özellikle annelerin, erkeklere oranla
ev işleri için daha çok zaman harcamaları, toplu taşımaya daha bağımlı oldukları için de ev ve iş
arasında daha çok vakit geçirmeleri onların iş yerinde başarılı olmak ve para kazanabilmek için
kullanacakları zamanı kısıtlamaktadır. Bu duruma çözüm olarak Hayden çalışan kadınların toplum
kaynaklarına ulaşımını kolaylaştıran, bütünleşik bir tasarım önermektedir *16+. Diğer bir yandan da
“eşitlikçi feminizm” kavramı ise, cinsiyetin, toplumdaki erkeklere verilen demokratik haklardan ve
vatandaşlık haklarından kadınların maruz bırakılması için kullanılmasını protesto eder. Aynı zamanda
da endüstrileşen ve gelişmekte olan ülkelerde kadınların gelişen iş hayatına katılım oranları, çalışılan
iş tipleri ve maaş eşitliği gibi ekonomik şartları incelerler. Bu yaklaşımların ortak amacı sosyal çevrenin
kadın ve erkeklere eşit haklar sunacak şekilde tasarlanmasıdır. Tasarımdan kastedilen sosyal çevrenin
hem fiziksel hem de zihinsel olarak şekillenmesidir.
Stevenson 1978 yılında yaptığı çalışmada kadınların artan eğitim ve iş imkanlarına karşılık,
haksızlıklara uğramaya devam etmelerini üç teori ile açıklamaya çalışır: Neoklasik Teori, Kurum
Teorisi, Radikal Alternatifler Teorisi [17].
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Neoklasik teori; eğitim, disiplin ve iş ahlaki gibi faktörlerden etkilenebilen bireysel performansın
kalitesine odaklanır. Bu teoriye göre, kadınların iyi işlere sahip olma şansları, daha az çocuk sahibi
olmaları, daha az ev işi yükü olması, buna karşılık tüm vakit ve enerjilerini kendi eğitimlerine ve
işlerine adayabilmeleri ile artar. Sonuç olarak, daha fazla sayıda kadının üst seviyede pozisyonlarda iş
sahibi olmaları ve erkekler kadar yüksek maaş alabilmeleri tamamen onların kendilerini üretime ve iş
hayatına daha uzun saatlerce adayabilmeleri ile alakalıdır. Diğer yandan kurum teorisi; çalışılan işin
yapısı, düzeni ve kültürel standartları gibi kadınların iş yerlerine ulaşabilmeleri ve buralardan kazanç
sağlayabilmeleri üzerine odaklanır. Bu açıdan bakıldığında kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik belirgin
bir şekilde görülmektedir. Erkekler daha fazla kazandıran, itibarı yüksek, birincil sektörlerde daha
yüksek seviyelerde çalışma imkanları bulurlarken, kadınlar güvenliği az, daha az kazanç getiren ve
yükselme şansının hiç olmadığı ikincil sektördeki işlerde çalışmak zorunda kalırlar. Ross bu durumun
en büyük nedenlerinden birinin ailevi görevlerin kadınları iş hayatından uzak tutması, onların işe
kendilerini adamalarını ve başarılarını etkilemesi olduğunu iddia eder *18+. Diğer bir bakış açısına göre
radikal alternatifler teorisi; durumun temelinde cinsiyetin kendisinin olduğunu, kadınların yaşadığı
tüm eşitsizliklerin nedeninin direk olarak kadın olmaktan kaynaklandığını savunur. Sosyalist
feministler, kapitalizmi kadınların ücretsiz çalıştıkları çocuk bakımı, erkeklerin üretim faaliyetlerine
geri dönebilmesini sağlayan destek faaliyetleri gibi yeniden üretim sağlayan işlerden dolayı suçlar ve
bu durumun kadınların ücretli işlerde çalışmasına engel olduğunu savunurlar *19+. Radikal feministler,
diğer bir yandan da erkekleri yücelten ve kadınları küçümseyen ataerkil değer yargılarını eleştirirler.
Ataerkil düzen ve ekonomik sömürü bir arada kadınlara büyük zarar vermektedir. Buna örnek olarak
genellikle tüm toplumlarda, eğitim seviyesinden bağımsız olarak, kadınların erkeklerden daha az
maaş alması, bazı işler için işe kendilerini daha fazla adayabilsinler ve aileden bağımsız daha uzun
saatler çalışabilsinler diye bekar genç kadınların seçilmesi verilebilir.
Her ne kadar daha fazla sayıda kadının sosyal hayatın tasarımında rol almasının, eşitsizliklerden
kaçmalarına ve daha yüksek düzeyde eğitim haklarına sahip olmalarına, doğum kontrol hakkına ve
vatandaşlık haklarına sahip olmalarına imkan tanıyacağına inanılsa da, istenilen düzeyde toplumsal
eşitlik sağlanamamıştır. Ancak yine de gündelik hayattan örnekler incelendiğinde kadınların toplumda
söz hakkına sahip olduğu durumlar görülmektedir. Takip eden bölümde bu şekilde iki örnek
incelenecek ve kadınların da erkeklerle eşit şekilde sosyal çevrede söz söyleyebildikleri durumlar
açıklanacaktır.

4. Kadınların Sosyal Çevreyi Kullanım Örnekleri
Toplumsal cinsiyet kavramını sosyal çevrenin tasarımındaki ve kullanımındaki yansımasını anlamak
için kentsel mekanın kullanım örnekleri incelenebilir. Bazı durumlarda mekanlar orayı kullanan
kişilerin cinsiyetlerinden yola çıkılarak ya da orada yapılan aktivitelere göre belirli cinsler ile
özdeşleştirilir. Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden birisi “mutfaklar”dır. Mutfakların
çoğunlukla kadınlar tarafından kullanıldığı ön yargısından dolayı dişi birer mekan oldukları ve orada
yapılan yemek pişirme eyleminin de dişi bir eylem olduğu savunulur. Diğer bir yandan ise, kent
hayatı, sokaklar, meydanlar ise benzer bir önyargı nedeniyle erkekler ile özdeşleştirilirler.
Ancak önceki bölümlerde de belirtildiği gibi kadınların artan orandaki eğitim, işe katılım oranları,
kazandıkları sosyal haklar ve gelişen politik rolleri sonucunda bu önyargılarda bazı değişiklikler
oluşmaya başlamış ve kadınların da sokakları, meydanları kullanması, oralarda kendilerini ifade
etmeleri daha sık rastlanır hale gelmiştir. Her ne kadar hala kadınların sosyal çevreyi kullanım ve
değiştirme şekilleri problemli olmaya devam etse de, toplulukların biraraya gelmeleri, idareleri gibi
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konulardaki liderlik vasıfları nedeniyle ilgi çekmektedirler. Kadınların biraraya gelerek sosyal çevrede
söz sahibi oldukları duruma örnek olarak Arjantin’den “Plaza de Mayo Anneleri” ve Türkiye’den
“Cumartesi Anneleri” gruplarının eylemleri verilebilir.
Feminist düşünürlere göre kadınlar toplumda değişiklikler yapabilecekleri görevlerde rol alabilecek,
iyi yönde çok büyük farklılıklar yaratmaya yetkin, saygıdeğer bireylerdir. Fakat tam tersine, özellikle
çalışan sınıftan kadınlar sosyal çevrede hiç bir değeri olmayan vasıfsız kişiler olarak görülürler.
Kadınlar çoğunlukla modernleşme sürecinde sosyal çevreyi değiştirmeye yetkin olmayan ve tam
tersine sosyal çevre tarafından şekillendirilmeye müsait pasif bireyler olarak algılanırlar.
Unutulmamalıdır ki bir mekanda söz sahibi olabilmek ve o mekanı dönüştürebilmek için sadece bazı
haklara sahip olmak yetmez, ayrıca o mekanı değiştirebilecek güç ve cesarete de ihtiyaç vardır.
Kadınların sosyal çevreyi dönüştürebilmesinde en önemli anahtar nokta o mekana giriş yapabilmeleri
ile alakalıdır. Bir kez olsun o mekanda kadınların varlığı görülüp onların gücü farkedildikçe bir sonraki
seferde arkadan gelen kadınların işleri kolaylaşır. Her ne kadar az sayıda da olsa, kadınların sosyal
çevreyi değiştirmek üzere varlıklarını ifade ettikleri, seslerini duyulur kıldıkları örnekler mevcuttur.
Kronolojik olarak ilk örnek Arjantin’den “Plaza de Mayo Anneleri” grubudur. Bu az sayıda ancak
kararlı kadından oluşan protesto grubu 1970’lerde Arjantin’in en önemli kamusal alanlarından birinde
yaptıkları eylemlerle uluslararası boyutta dikkat çekmeye başlamışlardır. Hanna Arendt’e göre Plaza
de Mayo toplumun kültürel ve politik grupları tarafından kontrol edilen, sosyal çevrede temsilin en
önemli örneklerinden biridir *20+. Bu konudaki ikinci örnek ise eylemlerine 27 Mayıs 1995 tarihinde
İstanbul’un en kalabalık kamusal mekanlarından biri olan İstiklal Caddesi’nde eylemlerini yapan
“Cumartesi Anneleri” grubudur *21+. İki grubun da ortak amacı polis gözaltındayken ortadan kaybolan
oğullarının ortaya çıkması ve bu kayıplara bir çare bulunmasıdır. Asker ve polis müdahalelerine
rağmen, bu grup eylemlerini günümüze kadar hala sürdürmekte, kayıplara ve yaşanan terör
olaylarında ölenlere karşı tepki ve üzüntülerini ifade etmeye devam etmektedirler.
Tüm bu örneklerin en önemli yanı, kadınlara, onlara toplum tarafından geleneksel olarak atanan
karılık, annelik, evlatlık rollerinden sıyrılıp, aktif, toplum düzenini değiştirmeye gücü olan bireyler
olarak toplumda söz sahibi olabileceklerini göstermesidir. “Plaza de Mayo Anneleri” ve “Cumartesi
Anneleri” gruplarının kamusal meydanları, fikirlerini ve güçlerini beyan edebilecekleri, sosyal üretim
için kullanılan bir alan olarak kullanmaları, binaların ve yapılı çevrenin ifade etmeye yetmeyeceği
şekilde güçlü bir ifadeye sahiptir *20,22+. Annelerin amacı, kayıplarının bulunabilmesi için seslerini
yükseltmektir. Kayıplardan sorumlu kişilerin ve yetkililerin, konuya karşı ses çıkarmamalarını sessizlik
eylemleriyle protesto ettiler. Annelerin yaptığı bu eylemler, özel gruplarca yapılan ve toplumun
ilgisini çekerek mekansal ve kentsel yeni düzenlemeler yapılmasına örneklerdir. Aynı zamanda da,
çoğunlukla erkekler ile özdeşleşen kamusal alanlarda kadınların da kendilerini ifade edebildiklerini,
isteklerini dile getirip, çoğunluğu erkeklerden oluşan grupları protesto edebildiklerini göstererek,
kadınların eksikliğinin çok belirgin görüldüğü kamusal alanları kontrol edebileceklerini
göstermektedirler. Yapılan eylemler sonucunda kadın grupları sadece sosyal çevrede kendilerini ifade
etmekle kalmamış, aynı zamanda da eylemlerin yapıldığı mekanları fiziksel olarak yeniden
şekillendirmişler ve o çevreyi kullanan halkın algısında da yeni çağrışımlar yapmışlardır. Bu eylemler
ile sonrasında ne Plaza de Mayo ne de İstiklal Caddesi sosyal, kültürel ve fiziksel olarak aynı
kalmışlardır.
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Lefebvre’nin kentsel mekanın yaratılmasına ilişkin tanımı, örneklerde sözü geçen grupların
faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin doğurduğu sonuçları anlatmak için çok uygundur. Lefebvre’ye göre
insanlar mekanı yönelimleri, konumları, işgal ettikleri alanlar, mimikleri, bıraktıkları izler ve lekeler ile
oluştururlar. Bu hareketlerin yapısı, mevcut kentsel mekanı tekrar işlevlendirebilme yeteneği,
mekanda yapılan hareketlerin görsel olarak mekanın işlevlendirilmesine yaptığı katkılar kentsel
mekanın yaratılmasına katkı sağlar *23+. Lefebvre bir diğer çalışmasında da algılanan çevrenin
toplumun bireylerinin ev, iş ve sosyal hayatlarında yaşadıkları deneyimlerin ve gündelik ritimlerinin
sonucunda tasarlandığını ve her seferinde yeniden üretildiğini anlatır. *24+

5. Sonuç
Özetlemek gerekirse; cinsiyetler arasındaki fark sosyal çevrelerce oluşturulur ve sosyal çevrenin
tasarımı kadın ve erkeklere atanan rolleri belirlemede çok önemli role sahiptir. Kadın ve erkeklere
uygun görülen roller ve tanımlamalar kişilerin gündelik hayattaki deneyimlerini etkiler. Ancak sosyal
ve kültürel çevrelerce tanımlanan roller ile biyolojik özelliklerden kaynaklanan roller arasındaki
farklılıkların anlaşılması da önemlidir. Kadın olmanın getirdiği özelliklerle beraber tanımlanan roller ve
kısıtlamalar, her ne kadar toplum tarafından öyleymiş gibi görülsede fiziksel olarak engelli olmak ile
aynı değildir. Kadınlık ve erkeklik ile beraber gelen her türlü tanım ve rol aslında sosyal çevrenin
klişelerden oluşan önyargılarıdır.
Feminist teorinin en önemli odak noktalarından biri de farklılıklar nedeniyle yaşanan deneyimler ve
çoğunlukla kadınların daha dezavantajlı konuma gelmesine neden olan olaylardır. Dezavantajlar,
kadınların hayat tecrübelerini kısıtlar, gelişme şanslarını azaltır ve aynı zamanda özellikle çalışan
kadınların hayatlarını çok zorlaştırır. Tüm bu dezavantajların incelenmesinin yanı sıra kadınların
toplumdaki değişen rolleri, artan eğitim seviyeleri, ekonomik ve politik rolleri daha derin bir şekilde
incelendiğinde teorisyenlerin merakını uyandıran ve yeni araştırmalara neden olan sorular
doğmuştur.
Yapılan araştırmalar, günümüzde gelişen ve iyileşen şartlar sonucunda kadınların sosyal çevredeki
yerinin daha sağlamlaşmış olduğunu ve daha fazla hakka sahip olduklarını göstermektedir. Aile ve iş
hayatında rolleri değiştikçe bu durum iki şekilde sosyal hayatın dönüşümüne yol açmıştır. Birincisi;
aile hayatında kadın ve erkekler arasında artan iş bölümü sonucu aile yapılarındaki değişimlerdir.
İkincisi ise; ekonomik olarak güçlenme ve sosyal çevrede daha fazla söz sahibi olmakla beraber
kadınların hayat standartlarının yükselmesidir. Her iki dönüşüm de sosyal çevrenin ve kültürel hayatın
yapısında önemli değişimler doğurmuştur. “Mothers of Plaza de Mayo” ve “Cumartesi Anneleri”
grupları sosyal çevrede kadının değiştirici ve dönüştürücü rolüne, aslında kadınların da erkekler gibi
sosyal çevrede önemli roller sahibi olduklarına ve verilen imkanlar, iyileşen koşullarla birlikte daha
aktif roller oynayabileceklerine çok iyi örneklerdir. Moser ve Levy ‘nin çalışmalarında da değindikleri
gibi kadınların ihtiyacları gözönüne alınır şekilde tasarımlar yapıldığında, sadece kadınların erkekler ile
eşit haklara sahip olması sağlanmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal ve politik faaliyetlere katılma
şansları artar *25+. Ev ve iş çevrelerinde, sokak, mahalle ve kent ölçeğindeki tüm çevrelerde kadınların
kendilerine daha geniş yerler bulmasıyla sosyal çevre hem fiziksel hem de zihinsel olarak baştan
tasarlanır ve yeni algılar oluşmaya başlar. Bu neden sosyal çevrenin tasarımı ve kadın erkek rolleri
arasında karşılıklı bir etkileşim mevcuttur. Biri değisince diğeri dönüşür, farklılaşır yeni anlamlar
kazanır.
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Kemaliye Geleneksel Kent Dokusunda, Konut Kullanım Sürecinin
Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi
Ezgi Taçoral,Erzincan Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu
Gülsu Ulukavak Harputlugil,Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi

1. Giriş
Türkiye’de ekonomik ve sosyal dengeyi kuramayan, dolaylı da olsa kullanmayı ya da kullanıcının
katılımını engelleyen, dayatmacı ve saklamacı koruma anlayışı geleneksel konut ve dokusunun
yaşatılmasında başarısızlıklara neden olmaktadır. Bu bağlamda geleneksel dokudan vazgeçilmesi, terk
edilmesi ya da işlev değişikliğinin gerektirdiği kullanımlara göre tüketilmesiyle, kültürel değerler kadar
ekonomik kayıplar süregelmektedir.*1+
Sürdürülebilir mimarlık hedeflerine göre geleneksel konut dokusunun geleceğe özgün işlevini devam
ettirerek ya da yeni işlevler yüklenerek aktarılabilmesinin koşullarından biri, kullanıcılar için gerekli
konfor koşullarını yeterli düzeyde sağlamasına bağlıdır.
Dünyada ve Türkiye’de geleneksel konut dokusuna sahip çok sayıda kent vardır. Türkiye’nin birçok
bölgesinde geleneksel kent dokusunun korunmasına ilişkin çalışmalar, artarak devam etmektedir.
Araştırma kapsamında Kemaliye geleneksel konut dokusunun seçiminde etkin olan ölçütler; özgün
yerleşim dokusu (sokak, parsel, yapı ilişkisi vb.), fiziki çevre organizasyonu ve en önemlisi varlığını
devam ettirerek özgünlük ve ekonomik değeri olan homojen yapısı ile özgün bir tipoloji
oluşturmasıdır. Kendine özgü coğrafi, sosyo-kültürel yapısı ve dokusuyla dikkat çeken yaklaşık 140
yıllık bir geçmişe sahip olan “Kemaliye geleneksel konut dokusu” nun büyük ölçüde korunarak
günümüze ulaşmasını sağlayan etkenlerin başında, ulaşım imkânlarının yetersizliği gelmektedir. *2+
Bu bildiri kapsamında, Kemaliye Evleri geleneksel konut dokusunda yer alan belediye sınırları
içerisindeki konutlarda, kullanım süreci değerlendirilerek korunmasında karşılaşılan problemler
belirlenmiştir. Bu çalışmada, geleneksel konut dokusunun mekânsal özelliklerini, koruma ve yaşatma
sınırları dâhilinde, kullanıcıya göre değişkenlik gösteren ihtiyaç ve beklentiler, kullanım sırasında
yaşanan kolaylıklar ve güçlüklere göre belirlenmiştir. Geleneksel konut dokusunun farklı
kullanıcılarına (yaş, cinsiyet, kültürel ve sosyal kimlik, vb.) uygulanan kullanılabilirlik anketleri, hem
geleneksel yaşam biçimine ve yapım teknolojisine göre oluşturulmuş korunması gerekli fizikselmekânsal özelliklerini, hem de bu özelliklerin bugünün konut gereksinimlerini karşılama
performansını tanımlamaya yöneliktir. Ayrıca “kullanıcı memnuniyeti” nin de test edilmesi ile fiziksel
çevre ve kullanıcı davranışı arasındaki ilişkiler belirlenmiştir.

2. Sürdürülebilirlik Açısından Geleneksel Kent Dokusu
Geleneksel mimaride amaç, doğaya hükmetmek değil, doğaya uyum sağlamaktır. Bu düşünce ile
günümüz mimarisinde de sürdürülebilirlik, doğaya hem uyum sağlamak hem de ona zarar vermeden
ve kirletmeden doğaya ait elemanları yaşanılan mekânlara alarak, gelişmiş teknoloji ve malzemeyle
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konfor şartlarına uygun olacak biçimde düzenlemektir. Gelişen ve değişen teknoloji çevre sorunlarını
da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlara yönelik çözüm arayışları, insanların çevreye zarar vermeden
ve doğa ile iç içe yaşamasını sağlayabilmek amacıyla sürekli gündemde tutulmaktadır. Sanayi
devrimiyle birlikte tüketim toplumunun oluşması, yapı sektöründe yeni tekniklerin kullanılması,
enerjinin ucuz ve tükenmezmiş gibi görünmesi ile enerji kullanımının artmasına sebep olmuştur. Tüm
bunların sonucunda mevcut arazi verileri, iklimsel veriler ve doğal çevre göz önünde bulundurularak
bir mimari yapının yerleşiminde, tasarımında ve malzeme seçiminde yapının enerji ihtiyacını en aza
indirgemeyi hedefleyen sürdürülebilir mimarlık kavramı ortaya çıkmıştır. *3+
Kohler’e göre sürdürülebilir binanın tasarım ilkeleri, ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
sürdürülebilirlik olarak tanımlanmaktadır. Ekolojik sürdürülebilirlik; kaynakların ve ekosistemin
korunmasına ilişkin stratejileri, ekonomik sürdürülebilirlik; kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği
ve kullanım bedellerinin düşük olabilmesi için stratejileri, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise hem
insan sağlığını, konforunu sağlayan hem de sosyal ve kültürel değerlerin korunması için stratejileri
kurgulayan ilkelerdir. Geleneksel koruma yaklaşımı sosyal ve kültürel değerlerin korunmasını
sağlamakta fakat sağlık ve konforun korunması konusunda yetersiz kalmaktadır. Geleneksel koruma
yaklaşımı ile ele alınan bu çalışmaların, sürdürülebilir mimarlık hedefleri çerçevesinde yeniden
değerlendirilmesi gerekmektedir.*4+

3. Kemaliye Geleneksel Konut ve Dokusu
3.1. Kemaliye İlçesi
Erzincan iline bağlı bir ilçe olan Kemaliye, Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat (Karasu) bölümünde yer alır.
Yerleşim, doğuda Munzur Dağları ve Fırat Nehri, batıda Hotar dağı ile sınırlanmıştır. Vadi tabanı
burada deniz seviyesine göre 813 metredir. Bu vadinin doğu yamacı dik bir duvar halinde yükselirken,
batı yamacı, yukarılardan inen küçük bir dere boyunca ve bir amfiteatr biçiminde, daha hafif bir
eğimIe gerileyerek kasabanın kurulmasına uygun bir zemin oluşturmaktadır.*5+ Kemaliye’nin
güneyinde Ağın, Keban (Elazığ), güneybatısında Arapgir (Malatya), batısında Divriği (Sivas), kuzeyinde
İliç (Erzincan), doğusunda Çemişgezek ve Ovacık (Tunceli) konumlanmıştır. İlçe merkezi en yakın il
merkezlerine (Erzincan, Malatya ve Elazığ) ulaşım yaklaşık 150-200 km. ve 3’er saat uzaklıktadır.*6+
Erzincan Yolu

Resim 1. Kemaliye Yerleşim Dokusu
Kemaliye’nin önceki adı “Eğin”dir. Kentin kuruluş tarihi ile ilgili bilgiler, kaynaklara göre 11. yy.ın
öncesini geçmez.
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Bizans ve Osmanlı devleti zamanında kuzey-güney arasında geçiş sağlayan ulaşım hatlarından birisinin
bu vadi üzerinden geçmesi, Kemaliye yerleşmesinin buraya kurulmasındaki ana nedenini ortaya
koymaktadır.
Cumhuriyet döneminde önce Elazığ, ardından 1926 yılında Malatya’ya bağlanan Eğin, 1938’de
Erzincan ili sınırlarına katılmıştır. Eğin’den 1922 yılında Atatürk’e, içinde verebilecekleri asker ve erzak
miktarını belirtir bir bağlılık telgrafı çekilmiş; Atatürk verdiği yanıtta Eğin yerine Kemaliye adını
kullanarak kasabanın adını değiştirmiştir.*7+
Kent nüfusu 1927 de 22.542 kişi iken 2007 yılı nüfus tespit sonuçlarına göre kent nüfusu 2.236 kişi
olarak kaydedilmiştir.*8+ Kırsal nüfustaki azalmanın temel nedeni ise kente göçtür. Ekilebilir tarım
arazisinin topografik yapı nedeniyle elverişli olmaması, halı dokumacılığı ve hayvancılığın yeterli
düzeye erişememesi bu göçün temel nedenleridir. Kemaliye’deki genç nüfus yükseköğrenim yapmak
ve çalışmak için büyük kentlere göç etmektedir.*9+

3.2. Kemaliye Geleneksel Konut Dokusu
3.2.1. Fiziksel Özellikler
Kemaliye (Eğin’in) ‘’İlk kuruluş yeri, batıda yer alan Taşdibi Mahallesi’nin batısında savunma amacı
göz önünde bulundurularak inşa edilmiş ve bugün çok az kalıntıları bulunan kaledir. Kasabanın yer
aldığı alanın eğim ve dereler nedeniyle yerleşmeye elverişli olmaması, insanları uygun olan alanlara
yani bahçe içlerine konutlarını inşa etmeye zorlamıştır. Böylece XVIII. Yüzyıla kadar Gençağa,
İshakpaşa, Ariki, Bahçe mahallelerinin belirli kesimleri birbirinden bağlantısız dağınık bir şekilde
gelişme göstermiştir. Fakat batıda dağlık alan, doğu ise Fırat Nehri ( Keban Baraj Gölü) gelişimi
engellediğinden, yerleşme daha iyi olanaklar sunan kuzey-güney yönündeki alanlara doğru ilerlemeye
başlamıştır. Böylece önceleri bağ, bahçe alanı olarak kullanılan alanlarda yeni mahalleler ortaya
çıkmıştır.[10]

Resim 2. Kemaliye
Fiziksel dokunun işlevsel bölümlenmesi; “çarşı ve yönetim merkezi”, “dini ve sosyal merkez”, “konut
alanları” olarak saptanabilmektedir. Arazinin en az meyilli yerinde konumlanan çarşı ve yönetim
merkezi, tarihsel süreç içinde fiziksel dokunun en fazla değişim geçiren bölümdür. Cami, medrese,
hamam ve çeşmeden oluşan dini ve sosyal merkez, ilçe için bir simge niteliği taşıyan, hatta
yerleşmenin varlık nedenini de açıklayan Kadı Gölü su kaynağı çevresinde gelişmiştir.*11+
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Resim 3. Kemaliye (Eğin)’de Sokak Dokusu
“On mahalleden oluşan planlama alanında konut alanları beldenin %30-45 eğimli bir araziye kurulu
olması nedeni ile yamaçlarda yer alır ve oldukça dağınık bir düzende tüm yerleşim alanına yayılmış
durumdadır. Kentsel sit alanının temel ögesi olan konutlar 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına
tarihlenir. Yönetim ve çarşı merkezi dışında, konut dokusunun ortalama son bir yüzyıldır özgün
durumunu koruduğu söylenebilir. Genelde yapı alanına göre oldukça büyük olan bahçeler, mülkiyet
sınırlarını belirleyen alçak duvarlar dışında görsel kesintiye uğramadan konutlar arasında eğimli yeşil
alanlar oluşturmakta, bu da yerleşimin mekansal yapısında yeşil dokunun egemenliğini sağlamaktadır.
Bahçeler ayrık düzende yapılaşmış konutlar arasında sokağı sınırlayan ikinci öge durumundadır.
Konut dokusunda mekansal organizasyonda ana görsel yönlendirici Fırat Nehridir. Sokak ise yalnızca
giriş düzeyindeki ilişkisi ile önem kazanır. *12+

Resim 4. Mualla POYRAZ Evi-Kemaliye(Eğin)
Kemaliye Kentsel Sit Alanı’ndaki yapıları bir döneme tarihlemek üzere yeterli bilgi ve belge
bulunmamakla birlikte Kemaliye evlerinin tarihinin 120-140 yıllık bir geçmişe sahip olduğu tapu
kayıtları ve evlerin duvarlarındaki yazıtlardan tespit edilebilmektedir.*13+ Konutlar sokak cephesinden
genelde iki katlı algılanırken, ana katı yol düzeyinde olan evler kaçak katla birlikte dört, alt kat
düzeyinde sokağa açılan evler kaçak katla birlikte üç katlıdır. Kemaliye evlerinde taş, ahşap, kerpiç ve
demir kullanılan dört ana malzemedir.
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Evler geleneksel “hımış” yapım tekniğinde; ana kat düzeyine kadar ahşap hatıllı yığma moloz taş, ana
kat ve kaçak katı (Bkz. Şekil 1) ise kerpiç dolgulu ahşap karkas olarak inşa edilmişlerdir.*14+
Bölgede bulunabilecek ahşap (çam ve ceviz) taşıyıcı boyutlarının 6m. ile 7m. arasında olması Kemaliye
evlerinin açıklık sınırlarını ve buna bağlı olarak kullanılan modüler birimin boyutlarını etkileyen en
önemli etken olmuştur. Kemaliye bölgesinde kerpicin kendi başına bir yapı öğesi oluşturduğu
gözlemlenmemiş, sadece ahşap karkas duvarlar içerisinde dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit
edilmiştir. Demir kullanımına ise kapı ve penceredekiler dışında yapı malzemesi olarak başka hiçbir
yerde rastlanılmamıştır.*15+

Şekil 1. Eğimli arazide konumlanan Kemaliye (Eğin) evleri*16+

3.2.2. Mekansal Özellikler
Kemaliye konut dokusunun ayırtkan özelliği; evlerin tümüne yakın bölümünde katların -kaçak katı
dışında- doğrudan dış çevre ile ilişkisinin sağlanabilmesidir (Şekil 1). Eğime paralel yolları sınırlayan
evlerde, yol ile doğrudan ilişki ancak bir kat düzeyinde sağlanabilmekte, ikinci ve üçüncü kat, önce
kendi kotundaki avlu veya bahçeye açılmakta sonra da; ya doğrudan ana girişin olduğu yola ya da köşe ve bitişik parsellerde uygulandığı gibi- başka bir yola dolaylı olarak bağlanmaktadır. Eğime dik
yolları sınırlayan evlerde ise her kat düzeyinde, yol ile doğrudan bağlantı sağlanabilmektedir.
Sonuç olarak, her yönden ve her kottan yapıya yaklaşım verileri doğrultusunda benimsenen temel
ilke, eve ana katlarda arka cepheden, alt katlarda ise ön ve yan cepheden giriş sağlanması şeklinde
belirlenmektedir.[17]
Oldukça eğimli bir alan üzerine çoğunlukla iki veya daha fazla katlı olarak inşa edilmiş evler; yapının
eğim ile ilişki düzeyine ve manzaraya yönelme durumuna göre genellikle tek cepheye sahiptirler. Ön
cephe güneş alma ve manzaraya yönlenmesi sebebiyle oturma birimlerinin konumlandığı bölümdür.
Arka cephe ise servis mekanlarının çözümlendiği tespit edilmiştir.
Kemaliye’de eğimli arazinin uygun yapılanma koşullarını engelleyen durumu; Kemaliye evlerinin
düşey düzlemde genişlemesine neden olmuştur.
Kemaliye evlerinde geleneksel Türk evlerinde olduğu gibi işlevsel özellikler ve tipolojik veriler
değerlendirildiğinde ana katın genellikle sokak ile ilişkisi olmayan üst katlarda bulunduğu tespit
edilmiştir. Evlerde mekan düzenlerinin geleneksel Türk evinin iç sofalı plan tipine uygunluk gösterdiği
tespit edilmiştir.*18+
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Şekil 2. Geleneksel Kemaliye (Eğin) Evinde Mekan Organizasyonu (İç Sofalı Plan Tipi)*19+
Yapıldığı dönemde yaşam, hizmet ve üretim mekanı olan Kemaliye evlerinin tasarım programını
yönlendiren; sosyo-kültürel ve ekonomik konumunun belirlediği ilişkiler düzeni içinde, ailenin günlük
yaşantısında tekrarladığı eylemler bütünü olmuştur.
Genellikle bütün evlerde etkin olduğunu gözlemlediğimiz eylemler şöyle gruplanabilir:
Yaşama eylemleri

:Yeme, yatma, oturma, konuk ağırlama.

Hizmet eylemleri

:Hazırlama, pişirme, yıkama, temizlik, ütü, hayvan bakımı.

Üretim eylemleri

:Halı ve bez dokuma, sebze ve meyve yetiştirme kurutma ve değerlendirme.

[20]
Kemaliye evlerinin mekanlarını işlevsel özellikleri bakımından oturma ve servis mekanları olarak iki
farklı grupta inceleyebiliriz.

Resim 5. Oturma Birimi ( Direküstü Oda)

Oturma birimleri kendi içerisinde mevsimlik kullanımlarına göre yazlık ve kışlık odalar olarak, sosyal kültürel değerlerin oluşturduğu kullanım biçimlerine göre selamlık ve başodalar gibi farklı biçimlerle
karşımıza çıkmaktadırlar.
Servis mekanları ise kullanıcıların yiyeceklerinin korunup saklandığı kiler-soğukluk, yemeklerin
hazırlandığı mutfak, farklı bir depolama alanı olan dam, hayvanların barınıp beslendiği ahır gibi
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birimlerle; konuklara hizmet amaçlı yapılmış kahve ocakları gibi mekanlar olarak karşımıza
çıkmaktadırlar.[21]
Evlerde genellikle oturma ve servis birimlerinin tek bir yapı bütünü içinde örgütlendiği çözümlerin
tercih edildiği gözlenir. Diğer yandan, geleneksel Türk evinin katları arasındaki işlevsel kademelenme,
Kemaliye evlerinde yerini hemen her katta benzer mekan örgütlenmesine bırakmıştır. Evlerin işlevsel
açıdan ayırtkan özelliği olarak belirlenen bu örgütlenme düzeninde, her katta yer alabilen kiler,
mutfak, kahve ocağı ve yaşama birimlerine, alt katlarda ahır ve samanlık mekanlarının, kaçak katında
ise dam ögesinin eklendiği saptanabilmektedir.[22]

4. Geleneksel Konut ve Dokusunun Kullanım Süreci Değerlendirmesi
4.1. Anket Çalışması
Kemaliye geleneksel konut ve dokusunun geleceğe özgün işlevini devam ettirerek ya da yeni işlevler
yüklenerek aktarılabilmesi çağdaş konfor koşullarını sağlamasına bağlıdır. Bu bağlamda yapının
bugünün konut gereksinimlerini karşılama performansı, yerinde yapılan inceleme, araştırma, derin
görüşme ve kullanım süreci değerlendirme anketleri sonuçlarına göre tanımlanmıştır.
Kullanım süreci değerlendirme anketleri, Kemaliye belediye sınırları içerisindeki geleneksel konutların
korunmasında karşılaşılan problemleri nedenleri ile birlikte tespit etmeye yönelik soruları
içermektedir. Çalışma alanındaki 20 adet geleneksel Kemaliye konutu için kullanım süreci
değerlendirme anketi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Anket uygulaması aile
reisleri ve eşlerinin demografik yapı, ekonomik yapı ve sosyo-kültürel yapısının yanı sıra
konutlarındaki kullanım kolaylıkları, kullanım güçlükleri, kullanıcı gereksinim/beklentilerini
tanımlamak amacıyla hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır.

4.2. Geleneksel Dokuda Kullanıcı Profili
4.2.1. Demografik Özellikler
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Aile Reisinin Aynı Yerleşimde Yaşam
Süresi
Aile Reisi Eşinin Aynı Yerleşimde Yaşam
Süresi

0-9 Yıl

10-19 Yıl

20-29 Yıl

30-39 Yıl

40-49 Yıl

50- 59 Yıl

60-69 Yıl

Şekil 3. Aile Reisleri ve Eşlerinin Araştırma Alanındaki Yaşam Süreleri
Uygulanan anketlere göre; aile reisleri ile eşlerinin araştırma alanındaki yaşam süreleri benzerlik
göstermektedir (Şekil 3). Aile reislerinin %45’i, eşlerinin ise %25’inin araştırma alanında yaşam
süreleri 30 yılın üzerindedir. Fakat aile reislerinin %55’inin, eşlerinin ise %75’inin araştırma alanındaki
yaşam sürelerinin 30 yılın altında olması azalan ilçe nüfusunu doğrulamaktadır. Aile reislerinin %55’i,
eşlerinin %50’si Kemaliye’de doğmuştur. Aile reislerinin %15’i (bu grubun tamamı 60 yaş üzerinde)
araştırma alanında doğup konutunu değiştirmeyenler, %85’i ise göç ettikleri tarihten itibaren
araştırma alanında yaşayanlardır. Yapılan derin görüşmeler ve anketlere göre Kemaliye’de kış
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aylarının sert geçmesi nedeniyle nüfus yaz aylarına oranla daha azdır. Kullanıcıların %55’i konutlarını
devamlı olarak kullanırken, %45’i ise yılın sadece yaz aylarında kullanmaktadırlar.
Ortaöğretim sonrası yükseköğrenim ve çalışmak için genç nüfusun Ankara ve İstanbul gibi büyük
şehirlere göçü ile yerleşimdeki nüfusun büyük çoğunluğunu ya emekli olup Kemaliye’ye dönen aile
büyükleri ya da ilçedeki resmi kurumlarda, eğitim alanında ve sağlık sektöründe çalışanlar ile aileleri
oluşturmaktadır. Kemaliye’de yaşamayı seçmiş, ticaretle uğraşan genç nüfus aile büyüklerinden bir ya
da ikisiyle aynı evi paylaşmaktadır. Bu üç grubun hane halkı sayıları farklılık gösterir. Emekli ailelerde
(%25) hanede 1 veya 2 kişi; resmi kurum çalışanları ve ailelerinde(%60) ise hanede 3–4 kişi;
Kemaliye’de çalışıp aile büyükleri ile yaşayan Kemaliyelilerde (%15) hanede 1 ya da 2 aile ve 5-6 kişi
yaşamaktadır.*23+

4.2.2. Sosyal Yaşantı ve Nüfusun Değişen Sosyo-Kültürel Yapısı
Mekansal yapının organizasyonunda dolayısıyla konut kullanımında esas etken ailelerin ya da bireyin
sosyo-kültürel yapısını belirleyen yaşam biçimidir.*24+ Bu bağlamda kullanım sürecini belirlemede
kullanıcının sosyo-kültürel yapısı incelenmiştir. Sosyo-kültürel yapıyı belirlemede, başlıca etken
kullanıcıların serbest zaman değerlendirme biçimleridir.Aile reislerinin (%80’i) ve eşlerinin (%65’i)
çoğunluğunun orta yaş ve üzerinde olması ile sosyal yaşamda durağanlık görülmektedir. Bu olgu,
serbest zaman değerlendirme ile ortak mekan kullanma biçimlerinden de anlaşılmaktadır. Aile reisleri
ve eşlerinin serbest zaman değerlendirme aktiviteleri benzerlik göstermektedir.Uygulanan anketlere
göre, aile reislerinin serbest zaman değerlendirme biçimleri, %25 çarşı-pazar gezme/alışveriş yapma,
%30 gazete-kitap okuma ve tv izleme, %20 eş-dost ziyareti yapma, %10 camiye gitme ve %15 bağ
bahçe işleriyle uğraşma olarak saptanmıştır. Aile reisi eşlerinin serbest zaman değerlendirme
biçimleri ise, %20 çarşı-pazar gezme/alışveriş yapma,%20 eş-dost ziyareti yapma, %15 gazete-kitap
okuma ve tv izleme, %15 yöresel el işleri yapma, %15 yöresel yiyecek üretimi ve pazarlaması, %15 bağ
bahçe işleriyle uğraşma olarak tespit edilmiştir.
Bahçe, avlu ve sokak dışında ortak kullanım alanlarının olmaması sosyal yaşantıyı bu mekanlarla
sınırlandırmakta ve geleneksel sosyal yaşam biçiminin sürekliliğini öngörmektedir.

4.3. Anket Sonuçları ve Değerlendirme
Kullanıma ilişkin gereksinim ve beklentiler, yapı niteliği ile birlikte kullanıcıya göre değişken olduğu
için, kullanıcı nitelikleri de kullanım sürecini belirlemede etken olmaktadır.
Uygulanan anketlere göre; aile reislerinin eğitim düzeylerinin (reislerin %45’i ilkokul, %5’i lise, %10’u
meslek lisesi, %15’i ön lisans, %10’u lisans ve %15’i lisansüstü mezunu) eşlerine benzer olduğu
söylenebilir. Aile Reislerinde 40 yaşın altında ilkokul mezunu olanların tamamını ticaretle uğraşan
Kemaliyeliler, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının tamamını ise memur olan ve sabit gelirle
çalışanlar oluşturmaktadır. İlkokul mezunu olup 50 yaşın üzerindeki aile reisleri ve eşleri (%67)
çoğunluktadır. Lisans ve lisansüstü mezunu kadınların tamamı ise (eşlerin %10’u) 50 yaşın altında
olup eşleri memur olan ve sabit gelirle çalışanlardır.
Kullanım sürecini belirlemek amacıyla uygulanan anketlerde kullanıcıların, geleneksel dokuda yaşama
tercihlerinin nedeni sorgulanarak, sosyal bağların (%80) ve ekonomik gerekçelerin (%20) en önemli
etkenler olduğu saptanmıştır. Kemaliye geleneksel konutlarında yaşamanın başlıca nedenleri ise
(%80) yapının fiziksel-mekansal özellikleri, (%25) yaşam alışkanlıkları ve (%20) ekonomik gerekçeler
olarak tespit edilmiştir. Tercih nedenleri 50 yaş altındaki kullanıcılarda benzerlik göstermektedir. 5160 yaş arasındaki aile reisleri ve eşlerinde %50 sosyal bağlar, %50 ekonomik gerekçeler olarak
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saptanmıştır. 61-70 yaş aralığındaki aile reisleri ve eşlerinde Kemaliye geleneksel konutlarında
yaşamanın başlıca nedeni %50 yaşam alışkanlıkları, %35 ekonomik gerekçe ve %15 yapının fizikselmekansal özellikleridir. 70 yaş üzerindeki kullanıcıların tamamında ise tercih nedeni yaşam
alışkanlıkları olarak belirlenmiştir.

4.3.1. Kullanım Güçlükleri
Uygulanan kullanım süreci değerlendirme anketlerine göre; geleneksel konutta karşılaşılan kullanım
güçlüklerinin, yapının üretildiği dönemdeki konut konfor olanaklarının bugünün yaşam koşullarına
uygun olmamasından ve ataerkil aile yaşam biçimine göre oluşturulan mekan organizasyondan
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kullanıcıların %55’i Kemaliye geleneksel konutlarının bugünün konut
konfor olanaklarına göre yetersiz olmasından, %45’i ise fiziksel özelliklerinden şikayetçidirler (Tablo
3). Ayrıca, yapıyı koruma zorunluluğu nedeniyle konutlarında konfor düzeyini yükseltmek amacıyla
müdahale yapılamadığı belirtilmektedir. Kullanıcıların tamamı kullanım güçlüğünü aşmak için
geleneksel konutlarında değişiklik yapmak istemektedirler. Bu grubun %20’si ıslak hacimleri
iyileştirmek, %40’ı ısınma problemini iyileştirmek, %10’u oda, kömürlük ve her kata hela eklemek,
%30’u onarmak istediklerini belirtmişlerdir. Kullanıcıların sadece %35’i geleneksel konutlarının özgün
işlevinde kullanılmasından memnun değillerdir ve konutlarını turizm ve ticaret amaçlı kullanmayı
talep etmektedirler.

Geleneksel Konutu Kullanım Güçlükleri
Islak Hacimler Yetersiz
İyi Isıtılamaması
Konfor
Güvenli Olmaması
Koşulları
Alt Yapı Sorunları
Aydınlanma Problemi
Çok Büyük Olması
Çok Küçük Olması
Fiziksel
Çok Katlı Olması
Koşullar
Çok Eski Olması
Konut İçi Merdivenlerin Engelli
ve Yaşlılar İçin Elverişsiz Olması

%
%10
%25
%5
%10
%5
%10
%5
%5
%15
%10

%55

%45

Tablo 1. Geleneksel Konutu Kullanım Güçlükleri
Kullanım süreci değerlendirme anketleri sonuçlarına göre geleneksel konutun kullanımında konfor
koşullarından şikayet edenlerin %60’ı iyi ısıtılamamasından şikayetçidir. Yaş gruplarının hemen hepsi
için geçerli olan bu memnuniyetsizlik özellikle 60 yaş üzerindeki kullanıcılarda ve 40 yaş altındaki
kullanıcılarda yoğunlaşmıştır. Isınma problemi yaşayan ailelerin çocuk sayılarına bakıldığında bir
farklılık gözlenmemiştir. Bu nedenle problemin davranışsal değil fonksiyonel performans ile doğrudan
ilgili olduğu düşünülebilir.
Geleneksel konutun büyüklüğünden ve çok katlılığından şikayet edenlerin tamamı çocukları evden
ayrılan ve 60 yaşın üzerindeki kullanıcılardır. Kemaliye evlerinin tümüne yakın bölümünde katların kaçak katı dışında- doğrudan dış çevre ile ilişkisinin sağlanabilmesi nedeniyle 60 yaş üzerindeki
kullanıcılar konut içi merdivenleri kullanmamakta ve katlara dışardan giriş yapmaktadırlar.
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Konutlarının çok eski olduğunu belirtenler, konutların yıkılıp yeniden yapılmasını değil, Turizm
Bakanlığı tarafından yaptırılan bedelsiz restorasyon işlerinden faydalanmak isteyenlerdir.

4.3.2. Kullanım Kolaylıkları
Uygulanan kullanım süreci değerlendirme anketlerinin sonuçlarına göre kullanıcıların %65’i
konutlarında işlev değişikliği istemediklerini belirtmişledir. Turizm amaçlı kullanıma talep %35
oranında kalmıştır. Ayrıca kullanıcıların %50’sine göre geleneksel konut ve dokusu yaşlıların,
kadınların ve çocukların yaşamasına uygundur. Kullanıcıların %65’i yaşadığı geleneksel dokudan
memnundur.
4.3.3. Kullanıcıların Gereksinim/Beklentileri
Derin görüşme ve anket sonuçlarına göre kullanılabilir/yaşanabilir konut, kullanıcıların %45’i için
müstakil bahçe veya avlusu olan konut, %40’ı için yaşadığı (geleneksel) konut, %10’u için apartman
dairesi, %5’i için tek katlı, müstakil yeni konuttur. Bu tanımlama cinsiyet gruplarına göre benzerlik
gösterirken, yaş gruplarına göre değişkenlik göstermektedir. Kadınların yaşanabilir konut beklentileri
ilerleyen yaşla değişerek apartman dairesinde yoğunlaşmaktadır.
Aile reislerinin %45’i kullanılabilir/yaşanabilir konut çevresini, iyi komşuluk ilişkilerinin bulunduğu
yaşam çevresi, %20’si sokakları ve binaları bakımlı yaşam çevresi, %15’i güvenli ve huzurlu yaşam
çevresi, %10’u temiz ve düzenli yaşam çevresi, %5’i ortak kullanım alanları özellikle park-bahçesi olan
yaşam çevresi olarak tanımlamaktadır. Aile reisi eşlerinin %65’i ise kullanılabilir/yaşanabilir konut
çevresini, kentsel hizmetlere (hastane, belediye vb.) yakın yaşam çevresi, %15’i güvenli ve huzurlu
yaşam çevresi, %10’u temiz ve düzenli yaşam çevresi, %5’i akrabaların bulunduğu yaşam çevresi
olarak tanımlamaktadır.
Kullanılabilir Konut Özellikleri
Müstakil Bahçe veya Avlusu Olan Konut
Yaşadığı(Geleneksel) Konut
Apartman Dairesi
Tek katlı, müstakil yeni konut
TOPLAM

Aile Reisi (%)
45
40
10
5
100

Aile R. Eşi (%)
45
40
10
5
100

Tablo 2. Aile Reisi ve Eşlerine Göre Kullanılabilir Konut

5.Sonuç:
Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri bağlamında geleneksel konut ve dokusunun fiziksel ve mekânsal
özelliklerini koruma ve gelecek nesillere aktarma gerekliliğine bağlı olarak yaşatılabilmesi konusunda
kapsamlı bir çalışmanın ilk basamağı olan bu bildiri ile Kemaliye geleneksel konut dokusunun kullanım
kısıt ve olanaklarına ilişkin veriler değerlendirilmiştir.
Kullanım sürecinin değerlendirilmesi, yapı ve çevresinde değişimlere neden olan yeni gereksinimleri,
işlevleri tanımlamada ya da bunların oluşturacağı sorunlara karşı önlem alınmasında kullanılmaktadır.
Bu şekilde hem yetersizliklerin giderilmesi sağlanabilir hem de gelecekteki tasarımlar için bilgi elde
edilebilir.[25].
Kemaliye geleneksel konut ve dokusunda kullanım süreci niteliksel (derin görüşme, araştırmacının
gözlemleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri, yazılı ve görsel basına ait bilgiler, literatür, planlar,
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çizimler vb.) ve niceliksel (anket çalışmaları) yöntemler kullanılarak yapılan sosyal, mekansal ve
ekonomik analizlerle sorgulanan, kullanım kolaylıkları/güçlüklerine dayalı olarak belirlenmiştir.
Uygulanmış olan kullanım süreci değerlendirme anketleri göstermektedir ki; kullanıcıların %40’ı için
kullanılabilir/yaşanabilir konut, yaşadığı (geleneksel) konuttur. Fakat karşılaşılan kullanım güçlükleri
kullanıcı sağlığı ve konforu açısından tehdit unsuru oluşturmaktadır. Karşılaşılan kullanım
güçlüklerinde en büyük orana sahip olan ısınma problemi kullanıcı konforunu önemli ölçüde
azaltmaktadır. Konutlardaki ıslak hacimlerin konfor yetersizliği, alt yapı sorunları, güvenli olmaması ve
aydınlanma problemi de kullanıcı konforunu olumsuz etkileyen diğer etmenlerdir. Ayrıca yapıların çok
eski olması ve buna bağlı olarak sürekli onarım gerektirmesi de kullanıcılar için bir başka problemdir.
Aile reislerinin ve eşlerinin %75’inin orta yaşın üzerinde olduğu Kemaliye geleneksel konut
dokusundaki yapıların fiziksel ve mekânsal yetersizliklerinin iyileştirilmesi beklenmektedir.
Bu bildiri ile Kemaliye geleneksel kent dokusundaki konut kullanım süreci değerlendirilmiş olup,
konutların geleceğe aktarılmasında kullanıcıların karşılaştığı problemler tespit edilmiştir. Konutlarda
kullanıcı memnuniyetini yükseltecek iyileştirmelere yönelik yapısal çözüm önerileri çalışmanın
devamını oluşturacaktır. Böylece geleneksel konut dokusunun işlev değişikliği gerektirmeden,
çevresel ve kültürel sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesine ilişkin olanaklar ortaya çıkartılmış olacaktır.
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Çevre Sistemine Dayalı Kırsal Mimari Tasarım: Eskişehir
Çifteler Köy Enstitüsü
Neslinur Hızlı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1. Giriş
İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan, günümüze kadar değişik uygarlıklar altında varlığını
sürdüren ve tarihi çok eskiye dayandığı için “Eskişehir” adını alan ilimiz; ilk çağ dönemlerinde, Sakarya
ırmağından Porsuk ırmağına uzanan verimli ama ıssız topraklara sahip olmuştur. Sulak arazilerinin
insanlar tarafından işlenerek bölgeye göçlerin artması ile Orta Çağ’dan günümüze kadar binlerce
kültür ve medeniyetin varlığı burada hüküm sürmüştür.
Eskişehir şimdi eğitim ve bilimin de büyük katkısıyla, sürekli gelişen çevresi ile Anadolu kenti unvanını
almıştır. Belli başlı köylerinde alan çalışması yaptığımız3 Eskişehir’in bu unvanı taşımasında, özgün
kırsal yerleşim dokularının büyük ölçüde payı olduğu görülür. Bu bağlamda bildiride, Hamidiye ve
Mahmudiye köylerinde bulunan yapılarıyla Çifteler Köy Enstitüsü ve köy mekânlarıyla etkileşimi
irdelenmiştir. İncelemede, enstitünün yarışma, uygulama ve mevcut dönemleri gruplandırılarak,
yapıların inşa edildikleri bölgenin iklim tipine göre gerek kaba ve ince yapıda kullanılan
malzemelerinin cinsi ve binalarda oluşan stil farklılıkları, gerekse köy mekanının büyüklüğüne göre
düzenlenen mahalli kurgusu ve bunun ışığında açık ve yarı açık mekanların düzenlenmesi baz alınan
değerler arasındadır. Bu veriler öncesinde, kırsal yerleşimde eğitim yapıları ve Köy Enstitüleri ile ilgili
bilgi vermek yerinde olacaktır.

1.1 Kırsal Yerleşimde Eğitim
Türkiye’nin farklı bölgelerinde kendi iklim ve coğrafi koşullarına göre yerleşmiş olan köyler için
modernleşmenin sinyallerini veren ilk resmi adım 1924’de çıkarılan Köy Kanunu ile sağlanmış ve bu
kanunda belirtilen öngörüler ışığında ilk değinilen unsur köy halkının olanakları olmuştur. Bu doğal
çevre sistemi içerisinde, köyün ortasında bir meydan ve etrafında konumlanacak olan ortak yaşantı
için yol ve yapıların şekillenmesi ile köy mekânının yaşanabilir bir alan olacağı düşünülmüştür.
F. Aytaç’ın “Açıklamalı Köy Kanunu, Köy idaresi hakkında Bilgiler” adlı kitabında yukarıda bahsedilen
biçimlenmeye ilişkin içerisinde “köyün en havadar yerine bahçesiyle birlikte bir okul yapmak” [1]
ifadesinin de yer aldığı yasalarla köyün iyileştirilmesi adına bazı yöntemler geliştirilmiştir ve bu dönem
köy koşullarıyla birlikte irdelendiğinde, günümüzde birçok köyün altyapı ve yerleşim açısından
istenilen ölçüde düzenlenebilmiş olduğu görülür.
İsmail H. Tonguç’un “Eğitim Yolu ile Canlandırılacak Köy” *2+ adlı kitabıyla her ne kadar köy halkının
sosyo-kültürel gelişimi üzerinde daha çok durulsa da, köy mekânının da aynı şekilde, sadece bir eğitim
3

Bina Bilgisi YL Programı, ”Anadolu’da Kırsal Yerleşim ve Konut” dersi kapsamında Dr.Nezih R. AYSEL ile birlikte Eskişehir’de
Mayıs ayında alan çalışması yapılmıştır.
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yapısına sahip olması ile ne kadar gelişebileceği ve yaşanabilir hale geldiği, kırsal bölgelerimizde var
olan eğitim yapıları ile görülebilir.

1.2 Köy Enstitüleri
Köylerdeki eğitim faaliyetini canlandırmak için ilk uygulanan “Eğitmen Yetiştirme Kursları” atılımının
ardından “Köy Öğretmen Okulları”nın 1920’li yıllarda oluşturulan altyapısı geliştirilerek, 1930’lara
gelindiğinde deneme aşamasına ulaştırılmıştır. İlk iki Köy Enstitüsü, 1937 yılında "Köy Öğretmen
Okulu" adıyla Eskişehir-Çifteler ve İzmir-Kızılçullu'da açılmıştır. Bunlara, 1938'de Trakya-Kepirtepe Köy
Okulu da eklenmiştir. “Köy Öğretmen Okulları” 1940 senesinde, Köy Enstitüleri Kanunu’nun
çıkarılması ile “Köy Enstitüleri” olarak değiştirilmiş ve düşünülen bu üretici eğitim sistemi tüm ülke
genelinde uygulanmak üzere belirli kriterler çerçevesinde uygulamaya konmuştur. Kent ve
kasabalardan uzak, geniş arazisi bulunan uygun alanlara kurulması hedeflenen Köy Enstitüleri yaklaşık
altı yıl kadar bir sürede sayısını 21’e ulaştırmış ve çok sayıda eğitmen, sağlık elemanları, bayan-erkek
öğretmenler yetiştirilmiş; 600 modern yapı ve 7000 köy okulu yaptırılmıştır [3].

1.3 Köy Okul Binaları İçin Düzenlenen Proje Müsabakaları
Köy enstitüleri mezunları çalışacakları köylerde yaptırılacak okul binaları için mimari proje yarışmaları
düzenlenmiştir. Şehirlerdeki kısıtlı alanlarda kurulan belli başlı büyük binalar yerine, büyük bir alanda
düzenlenmiş olan enstitü birimleri için tasarlanacak projeler, o dönemde birbirini takip edecek diğer
projelerin de destekçisi ve rol modeli olacaktır.
Bu çalışmaya katılarak farklı bir deneyim edinecek olan mimarlardan istenenlerse, şehirlerde var
olandan farklı biçimde; köy mekânında kültürel izlerden kopmayan, rasyonel, amaca dönük, kullanım
özelliklerini vurgulayan ve en önemlisi de yerin niteliğini ve kimliğini belirleyen bir tavır
sergilemeleridir.
•
Yer: Tasarımda en önemli unsurlardan biri olan yer unsuru şartnamelerde “katılımcının yeri
görmesi” ifadesiyle ilk sırada yer almıştır. Ülke çapında kurulacak bu enstitüler bölge merkezi olacak
yerlerde kurulmalıydı. Her enstitü kendi bölgesi içine giren illerden bir anlamda sorumlu olacaktı.
•
Bağlantı hatları: Diğer önemli bir madde de enstitünün dışarıyla bağlantı hatlarının dikkate
alınmasıdır. Bu tanımlamaya enstitüyü köye ve tren durağına bağlayacak ana yolların istikametlerinin
rüzgâr yönüyle birlikte ele alınması da yer almıştır.
•
Doğal Arazi: Bir diğer esas şart ise; amaca uygun planlamanın önemseneceği bu projelerde,
büyük ölçüde toprak hafriyatından kaçınılması gerektiğidir. Bu sebeple tasarlanan projelerde köyün
doğal arazi yapısı, mevcut binaları, köprüleri ve yolları üzerinde çok büyük değişimler olmaması
gerektiği görülür. Ayrıca seçilecek bölgede orman ve varsa su öğelerine yakınlık mutlaka göz önünde
bulundurulmalıydı. Çoğu köy mekânında altyapı sorunları ile karşılaşıldığı için bu tür problemleri aşan
ve köyü kalkındıran fikirler daha çok önemseniyordu.
•
İklim: Oldukça geniş bir alana yayılması düşünülen enstitülerin düşünülen kırsal alanlarda
iklimsel verilere ve bunun paralelinde malzeme özelliklerine çok dikkat edilmeliydi. Daha sık
kullanılacak binaların daha havadar bölgelere yerleştirilmesi, vaziyet planının kurgusunda önem
taşıdığı gibi tasarlanan binaların cephe, pencere ve kat irtifaları için de gerekli önlemlerin alınması
gerekiyordu.
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Köy enstitüleri için açılan bu yarışma projeleri için birçok mimarın farklı bakış açılarından
yararlanılmıştır. Düşünülen her ayrı ilde; o döneme ve yere ait malzeme, topografya özellikleri, bina
sayıları ve kademeli olarak yapılanması belirli bir mimari program önerisi içerisinde sunulmuştur.
Enstitü binalarının ve mekân organizasyonunun değerlendirilmesi aşamasında, mimarlık disiplini
dışından dile getirilen bir takım görüşler de olmuştur. Mekânsal yapının, yaşantının kurgusuyla
örtüşen en önemli özelliklerinden biri olan bu durumu Gedikoğlu, Ş. “Köy enstitüleri” kitabında
“kümeler” olarak aktarır ve enstitülerde yapıların “50 kişilik kümeler için çalışma, dinlenme ve
barınma alanları ayrılmış dağınık bir yerleşimle kurulan bir köy ya da mahalle” oluşturduklarını belirtir
[4].
Türkiye’nin her bölgesinde farklı sıcaklıklar hüküm sürmektedir. Hatta aynı iklim bölgesi içinde bile
aykırı iklimi olan köyler mevcuttur. Bunu dayanak olarak göstererek, köy enstitü ve okulları için açılan
yarışmalarda, tasarlanacak binaların soğuk, sıcak, ılıman iklim bölgeleri göz önünde bulundurularak üç
tip projenin oluşturulduğu birçok örnek bulunmaktadır. Malzemelerinin Anadolu köylerinden kolayca
temin edilebildiği bilinen enstitü yapı projelerinde, arsadaki konum, sınıf pencere yönlerinin
istikameti, binaların özellikle balkon bölümlerinde rastlanan saçak ve kolonadlar, avlulu tasarımlar bu
projelerin birbirinden mimari açıdan ayrılmasını sağlayan temel unsurlardır. Soğuk iklim bölgesindeki
örneklerde temel ve beden duvarları taş düşünülürken, sıcak iklim tipinde kerpiç, ılıman bölgelerde
ise tuğlanın uygun görülmesi de buna bir örnektir [5].

2. Çifteler Köy Enstitüsü
Eskişehir-Konya anayolu hattı boyunca sıralanan büyük arazilere yerleşmiş köylerden biri olan ve
küçük bir kasaba izlenimi veren Hamidiye Köyü, yarışma projesi 2 Ocak 1942 olan Çifteler Köy
enstitüsünün burada yerleşmesinden ötürü zamanla büyük bir gelişim göstermiştir.

Şekil 1: Enstitünün yerleştiği köylerin genel görünümü
(Hava Fotoğraflarındanyararlanılarak hazırlanmıştır,N. Hızlı, 2011)
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Yarışma şartnamesinde Hamidiye köyünde 35 yapısı bulunduğu gibi Mahmudiye Köyünde de 30
yapısı yer alan enstitünün mimarları, yaşadıkları dönemlerde Türkiye’nin birçok önemli yapısında
imzası olan Anıtkabir’in mimarı Yüksek Mimar Emin ONAT ve Prof. Leman TOMSU’ dur. Yine birlikte
kazandıkları bu yarışmada daha önce de Kepirtepe Enstitüsü’nü tasarlamışlardır. Bu enstitüde görülen
yalın ve rasyonel dili Çifteler Köy enstitüsünde de görmek mümkündür.

2.1 Yarışma Dönemi
İşlevlere ve yere uygunluğu ile göze çarpan kurumun konumlanmasındaki ana problem, tarla sorunu
olmuştur. Tarım Bakanlığından 7000 dönümlük arazi satın alınarak bu sorun çözülmüş ve arsanın 600
dekarlık kısmı sebze-meyve üretimine, 4000 dönümlük kısmı tarla tarımına ayrılarak hem köyün
yaşam kalitesi arttırılmış hem de enstitü doğadan kopmayarak yeşil bir tabiat içerisinde inşa edilmiştir
(Şekil 1).

Şekil 2: Hamidiye Bölümü Yerleşim Krokisi Şekil 3: 1949 Mahmudiye Bölümü Krokisi Resim 1: Mahmudiye Köyünde Seydi suyu
(İlyas Küçükcan Ç.K.E sempozyum belgelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır,Neslinur Hızlı, 2011)

Köy mekânı, enstitünün yerleşmesiyle gerekli altyapı sistemlerini de giderecektir. İkinci Dünya savaşı
sonrasında gelen yokluğa rağmen; özellikle enstitülerin ilk tasarlanan yapıları olarak bilinen müdürlük
binalarının yakınına yerleştirilen küçük bir su öğesinden faydalanılarak, ufak bir elektrik santrali
yapılmıştır. Hem okulun elektrik imkânı giderilmiş, hem de Hamidiye Köyü aydınlanmıştır.
Bahsedilen bu su öğesi, enstitünün yerleştiği her iki köy için de önemli bir geçim kaynağı ve projenin
çıkış noktalarından biri olan Seydi Suyu’dur (Resim1). Frig Yaylası adı verilen platodan doğan Seydi
Suyu, Sakarya Nehri'nin en önemli kaynaklarından biri olup, Eskişehir ve Afyon arasında bulunan
engebeli arazileri geçtikten sonra Seyitgazi ovasına açılır[6]. Her iki köyün de su ihtiyacını karşılayan
ve enstitünün sağlıklı içme suyuna kavuşturulmasında payı olan Seydi, enstitünün bozkırların
ortasında yemyeşil bir doğada yer almasını sağlamıştır.

2.2 Uygulama Dönemi
— Yerleşim Planlarının Şartnamedeki Esaslar Dikkate Alınarak İncelenmesi
Eskişehir-Konya-Afyon Karayolu üzerinde bulunan iki köyde ayrı ayrı çalışan enstitü birimlerinin
Hamidiye ve Mahmudiye köylerindeki mimari kurgusunu irdelediğimizde yarışmalarda istenen kırsal
modelin, bu kompleks kurumun aksine daha yalın ve işlevsel bir dille vurgulanması ve bulunduğu
yerin kimliğine uygunluğu yerleşim planları açısından çok önemlidir.
Enstitü birimlerinin konumlanması ve köyle olan bağları her iki köyde de bir bütün arz etmektedir.
Bunun yanı sıra, büyük bir ölçekle tüm enstitüyü ele aldığımızda; iki köyü birbirine bağlayan tarım
arazisi ve bu araziden geçen Seydi suyu aslında projenin oluşturduğu kırsal dokuyu gösterir (Şekil1).
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Hamidiye Köyü
Hamidiye Köyü’ nde enstitü birimlerinin belirgin bir kararlılıkla araziye yerleştirildiği görülür. İşlevsel
amacına uygun biçimde rasyonel olarak konumlanmış olan binalar doğu-batı hattı boyunca gruplar
oluşturarak dizilmiştir. Kümeler diye adlandırılan bu disiplin geometrik bir biçimlenme ile alanda yer
almış ve binaların güneye bakan cephelerinin uzun cepheler olmasına dikkat edilmiştir (Şekil4).
Vaziyet planını incelediğimiz Hamidiye Köyü’nün yaşam alanlarını enstitü birimlerinden ayıran tek
unsur bölücü bir bahçe duvarıdır. Köyün meydanı, toplanma alanı ise, yine bu duvarın köye giren ana
yol üzerinde sonlandığı ve iki bölgeyi birbirine bağlayan geniş alandır. Merkezde bulunan bu alanı
köyün kahvesi, oturma alanları, spor alanları, park ve yeşil alanlar çevrelemektedir. Yemekhane binası
ve mutfak biriminin de buraya yakın tasarlanması yine işlevselliğin ön planda olduğunun
belirleyicisidir. Revirin köye daha uzakta tasarlandığı görülür, yine şartname programında istenen
zirai binaların hayvan barınaklarının yanına yapılması maddesi de uygulanmıştır ve merkezdeki eğitim
alanlarından daha uzak bir bölgede yer almıştır. Bu bölgeye işlevsel açıdan daha yakın olan atölye
binaları da aynı şekilde depo birimleriyle birlikte gruplandırılmıştır.

Şekil 4: Hamidiye Köyü Vaziyet Planı Resim 2: Ana yapı inşa edilirken

Resim 3: Enstitü Bririmleri

(G.Earth’den faydalanılarak hazırlanmıştır.
Neslinur Hızlı, 2011)

(Emin Onat yapıları Rehberi)

(Emin Onat yapıları Rehberi)

Şartnamedeki maddeler esas alınarak kararlı bir şekilde tasarlanan yerleşim planında, öğretmen ve
müdür lojmanları, tarım ve hayvancılık birimleri ve eğitim birimleri olarak üç grubun kendi
içerisinde biçimlendiğini ve bu birimlerin birbirinin konumuna göre düzenlendiği görülür. Böylece
kendi içlerinde aynı işleve sahip olan bu üç grup kendi dış mekânlarını tanımlar (Grafik 1).
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Grafik 1: Yerleşim Planı( G.Earth’den faydalanılarak hazırlanmıştır.N.Hızlı, 2011
Daha önce bahsedilen yarışma şartnamelerinde, üzerinde dikkatle durulan bağlantı hatlarının
yapılarla ilişkilendirilmesi bu enstitüde özenle işlenen diğer bir esastır. Çifteler Köy enstitüsü
Hamidiye Köyü’nün yanında çok büyük bir arsaya sahip olmasına rağmen hem köyle hem de
bulunduğu ana yolla olan ilişkisi sayesinde gerek insan ulaşımı gerekse malzemelerin köye getirilmesi
aşamasında kolaylık sağlamıştır. Bazı köy enstitülerinde ise demiryollarına yakınlık derecesi,
karayollarına olan yakınlıktan daha fazla önem arz etmektedir. Enstitüde tıpkı yaşam alanımız gibi
şekillenen bir düzen içermektedir. Köy alanında bulunan yaşam birimleri ve her birimin kendi
bahçesinin olması durumu enstitü birimlerinin tasarımında düşünülmüştür. Kapalı mekânların mimari
programı belirlendiği gibi, açık alanlar için de özel bir program tasarlanmıştır. Hayvan ve bitki
bahçeleri, teraslar, parklar, oturma alanları, spor alanları ve yeşil alanlarla ele alınan program vaziyet
planında bina-açık alan, bina-bahçe gibi grupların oluşmasını sağlamıştır. Bu grupların örgütlenmesi
ışığında halkın birbiriyle sık sık karşılaşıyor olması, sosyal açıdan ilişkilerin kenetlenmesi açısından dışa
dönük bir yaklaşımdır. Bu sistemin köyden koparılmayarak tasarlanması, köy halkı için yaşanabilir
alanların sunulmasını sağlamıştır.
Şartnamedeki önemli bir diğer madde gereksiz toprak hafriyatından kaçınılması amacıyla, Hamidiye
Köyü’nde Seydi Suyu ile birlikte devam eden yeşil alanların korunarak bu alanlara daha yakın yerlerde
tarım ve hayvancılık birimlerinin yerleştirildiği görülür.

Mahmudiye Köyü
Osmanlı döneminde tarihi bir kimliğe sahip olan ve Çifteler Çiftlik-i Hümayun (Padişah Çiftliği) olarak
bilinen bölgede, II. Mahmud’un emri ile tarımsal faaliyetler, at ve koyun yetiştiriciliği önem kazanmış
bu sebeple adı Mahmudiye olarak değiştirilmiştir. O dönemde orduya at yetiştiren hara’nın da burada
kurulması günümüze kadar gelen bir uğraşın ilk ışıkları olmuştur.
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Şekil 5: Mahmudiye Köyü Vaziyet Planı
(G.Earth fotoğraflarından faydalanılarak hazırlanmıştır.
Neslinur Hızlı, 2011)

Resim 4: Enstitü Bririmleri
(Emin Onat yapıları Rehberi)

Hamidiye Köyünde de olduğu gibi burada da Seydi Suyu’nun köy mekânına katkısı oldukça
büyüktür. Izgara planlı yerleşim içerisinde ana yolun hemen üzerinde inşa edilen enstitü
birimlerinin yanında bahsedilen Çifteler Harası ve arazileri yer almaktadır. Enstitü tarlaları ve
akasya ormanlıkları ortasında yer alan derslik, ana yapı, öğretmen evleri, toplantı alanı merkezde
bir meydanda toplanmıştır. Bu köyde de işlevsel yönden yakın olan binalar daha iç içe tasarlanarak
belirli gruplar oluşturmuşlardır (Grafik 2).

Grafik 2: Mahmudiye Enstitü Yerleşim Planı
( G.Earth’den faydalanılarak hazırlanmıştır.N.Hızlı, 2011)
Hamidiye köyünün aksine kuzey-güney yönünde hizalanan yapılar, dört ayrı küme olarak görülebilir.
Eğitim yapıları, tarlalar, hizmet alanları ve hara bölgesi olarak vaziyet planında görülen bu örgütlenme
ile kapalı ve açık mekânlar da belirginleşmektedir (Şekil5). Ana yola ve Seydi suyuna yakın inşa edilen
enstitü birimleri bu bölgede de rasyonel ve amaca dönük olarak tasarlanmıştır.
— Bina Formları
Yalınlık ve işlevselliğin temel alındığı tasarımlarda yapıların işlevlerin ötesinde yeni bir kırsal mimari
tavır sergilemesi ile Çifteler, kendinden sonra gelecek enstitüler için önemli bir örnek olmuştur.
Eğitsel ve sosyal bir bütün içerisinde kurgulanan her iki bölümde de çoğunlukla kırma çatılı ve
öğrenci-köylü imecesiyle, duvarlarının tuğla örüldüğünü bilinen kâgir yapılar bulunmaktadır. Bu genel
görünüm içerisinde mimari biçimlenmeler açısından birimler kıyaslandığında, farklılık gösteren
kısımlar genelde cephe özellikleri ve kat yükseklikleri olmaktadır.
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Şekil 6: Enstitü Planları

Resim 5: Değişik form ve cephelerdeki enstitü birimleri

( G.Earth’den faydalanılarak
hazırlanmıştır.N.Hızlı, 2011)

Ana yapılar (derslik ve laboratuar birimleri) daha özenle inşa edilmiş ve genelde girişleri
merdivenlerle vurgulanmış modellerdir. İki veya üç katlı olarak tasarlanan bu birimler kütle
biçimlenmesi olarak diğer yapılardan ayrılır.
Hamidiye Köyündeki Ana yapıyı incelediğimizde büyük dikdörtgen planlı hacminin cephedeki yalın
ifadeyle hafifletildiği görülür. Merdivenli girişi basamaklı duvarla vurgulanmış olup gömülü zemin kat
üzerinde iki kat yükselmiştir. Okul müdürünün odasının açıldığı balkon cephede belirgindir ayrıca bu
özellik 1974’de eklenen ikinci okul binasında da uygulanmıştır. Cephelerde gruplandırılan düşey
açıklıklı pencereler ve balkonlarda sık sık kullanılmış olan ahşap kolonlar, Onat dönemi yapımı olarak
ayırt edilen biçim öğeleridir. Pencerelerin yapının kütlesi ile orantılı olarak tasarlandığı ve eşit
aralıklarla dizili olduğu görülen diğer yapılarsa pansiyon, lokal ve yemekhane binalarıdır. Bazı
yapılarda pencerelerin üst kısmında ve denizliklerde yatay şeritler uygulanırken bazıların da daha
sade ve düz bir dil seçilmiştir.

Şekil 7: Mahmudiye Enstitü Planları

Resim 6-7: Macar Tipi Ana Yapı

(F. Earth Hava Fotoğrafından Yararlanılarak hazırlanmıştır. N Hızlı, 2011 )

(Emin Onat Yapıları Rehberi )

Mahmudiye’deki ana yapı “Macar tipi” adlandırılmasıyla ünlenmiştir* [7] ve çatı kısmında eşit
aralıklarla dizili pencereler bulunmaktadır. Girişte merdiven ve basamaklı duvarla vurgulanan yapı ilk
tasarlanan binalardan biridir (Resim 6-7). Büyük ölçekli ve birbiriyle işlevsel bağları daha kuvvetli olan
birimler yoğun bir şekilde bu ana yapı etrafında düzenlenmiştir. Bu bölgede dik açılı formların
*

Mahmudiye Köy Öğretmen Okulu döneminde (1938) yapımına başlanan bu yapının Macar Tipi adını almasının sebebi,
Macar Sili Layoş' un önderliğinde, eğitmen adayları ve öğrenci emeği ürünü olarak hizmete alınmasıdır [7].
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etkisinden ötürü, ara yolların da ızgara hatlar olarak birbiriyle kesiştiği görülebilir. Daha küçük ölçekte
tasarlanan fırın, çamaşırhane-hamam, elektrik santral binası, revir gibi birimler incelendiğinde az
pencereli ve parçalı kütleleriyle merkezden daha uzakta düzenlendikleri görülür.

Şekil 8: Altı Binalar Planları (N.Hızlı, 2011)

Resim 8: Lojman Birimi

Resim 9: Depo ve Yaşama biriminin ayrımı

Hamidiye Köy’ünde, enstitü birimlerine uzak tasarlanmış, köye giriş yapıldığında ana yol üzerinde
insanları karşılayan altı binalar (derslik ve lojman) ise kendi aralarında belirli bir düzende yer
almaktadırlar. Dikdörtgen formlu tek katlı bu birimler doğrusal bir şekilde uzanır ve bu hattın
paralelinde kavaklık yer almaktadır. Planlarını irdelenen birimlerin üç ayrı tipten oluştuğu görülür
(Şekil 8). Her bir lojmanın arka kısmında kendine ait bahçesi, ahırı ve deposu yer almaktadır
(Resim8- 9).
Genel olarak büyük ölçekli binaların her iki köyde de aynı işlev şemasına sahip olduğu ve kütlenin
parçalanmasını sağlayan merdiven kovaları, sirkülasyon alanlarının aynı mimari üsluba sahip olduğu
görülür.
— Malzeme
Mimari karakteri oluşturan öğelerden biri olan malzeme seçimi, yapıların bulunduğu yerle ilgili
özellikleri yansıtır. Kendi şartları ve olanakları çerçevesinde malzeme temin etme yöntemleri farklı
olmasına rağmen bina ve yapılarda kullanılan yerel malzeme önemlidir. Hamidiye Köyü, kerpiçten
yapılmış duvarları, çamurla sıvanmış çatıları, kısmen de kiremitle örtülü damları olan tek katlı evleri
ile göze çarpar. Köy enstitüsü binalarının köyün etrafında artması ile köydeki yerel malzeme dokusu
da değişim göstermiştir. Kısa zamanda inşa edilmesi gereken ve nefes alan yapılar tasarlamak için
kerpiç tercih edilmiştir. İklimsel veriler ışığında ılıman iklim tipine göre kullanılan malzeme seçimi
daha çok kerpiç ve tuğla’dır.
Büyük ölçekli yapılar da çoğunlukla betonarme döşemelere rastlandığı gibi bazı yapıların giriş
saçaklarında ve balkon açıklıklarında ahşap taşıyıcı elemanların kullanıldığı örnekler de görülmüştür.
Dikdörtgen formlu ve büyük hacimli yemekhane binası, düşey taşıyıcı elemanlarla geçilmemiştir.
Burası bazı dönemlerde, köyün tiyatro ve konferans salonu olarak işlevini sürdürmektedir.
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2.3 Günümüzdeki Durumu
Köy enstitülerin çoğunda mimari adımlar projelerden önce atılmıştır, enstitüde çalışan öğretmen ve
öğrenci desteği ve emeğiyle kendi olanakları içerisinde yapımları başlanan binaların yapımına;
yarışma projelerinin uygulanma kararının gelmesiyle belirlenen proje çerçevesinde devam edilmiştir.
Zaman ilerledikçe her iki köyde de gerek yapılarda gerekse bağlantı yollarında bazı değişiklikler
olmaya başlamıştır. 1952 yılına kadar Mahmudiye ve Hamidiye’de iki kademe halinde devam eden
kurumun Mahmudiye bölümündeki eğitim ve işletim kısmı daimi olarak Hamidiye’ye taşınmıştır.
Sadece yetiştirme yurdunun sabit kaldığı Mahmudiye ilçesinde enstitü birimleri yavaş yavaş işlevsel
olarak değiştirilmeye ve dönüştürülmeye başlanmıştır.
İçerisinde dersliklerin, laboratuarların bulunduğu yapılardan biri 2007 senesinde Meslek Yüksek
Okulu olarak işlevini sürdürmektedir (Resim 12). Bu okul kapsamında derslerde atçılık, binicilik ve
yarış atları dersleri verilmektedir. Çifteler Hara’sının bulunduğu bölüm ve ilçedeki bazı alanlarda bu
eğitimin uygulanması için gerekli alanlar da temin edilmiştir. Eğitimin bu blokta yapıldığı birimin diğer
yapısı da yarışma dönemlerinde bahsedilen Macar tipi adını alan ana yapıdır. Bu yapıda da köklü
değişiklikler yapılmıştır. Sadece çatı katıyla birlikte iki katlı olan yapı, gömülü zemin katıyla birlikte iki
kata çıkarılmıştır(Resim 10). Yeniden planlanan iç kurgusundan dolayı, çatıdaki pencerelerin
bulunduğu kısımla birlikte tüm cepheler değiştirilmiş ve toplantı, yatakhane, yemekhane
birimlerinden oluşan kompleks blok olmuştur.

Resim 10: Mahmudiye MYO Binası

Resim 11: 1974 Yılında İnşa edilen

Resim 12: Meslek Yüksek Okul Ablok

Y. Emre Lisesi

Yarışma sürecinden bu yana değişmeyen alanlar park ve giriş kısmındaki yeşil alanlar olmuştur. Fakat
daha önceki krokilerde görülen Eskişehir-Konya anayolu üzerinde olan enstitü birimleri, ana yolun
değiştirilerek başka bir hatta alınmasıyla okul, ilçe içerisindeki bu eski ana yol üzerinde kalmıştır.
Dolayısıyla bahsedilen bağlantı yollarıyla olan ilişki de bir anlamda değişmiştir. 1949’da derslik
fonksiyonuna sahip olan diğer bir bina da Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapısı olmuştur. Aynı şekilde diğer
yapılar da farklı eğitim kuruluşları tarafından alınarak işlevlendirilmiştir.
Hamidiye Köyü’ndeki durum da neredeyse bu köyle aynıdır. 1990 yılı itibariyle öğrenim yıllarının
değiştirilmesi ve yeni kanunların çıkarılması ile birlikte enstitünün 1974 senesinde eklenen ana yapısı
Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi olarak adlandırılmıştır (Resim 11). Günümüzde bu ana yapı
dışında sadece belirli zamanlarda yemekhane binasının konferans salonu amacıyla kullanıldığı,
pansiyon ve müdür lojmanının hala kullanılıyor olduğu bilinmektedir. Orta meydanı çevreleyen
yapılardan birisi olan ve yeniden işlevlendirilen* yatakhane yapısının orjinal işlevini sürdürdüğü
*

Metruk iki katlı yatakhane yapının yeniden değerlendirilerek eğitime katılması 2008 yılında, Prof. Dr.Murat SOYGENİŞ ve
proje ekibi ile birlikte projelendirilmiştir.
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bilinmektedir [8]. Bu iki katlı dikdörtgen birim, uzun kenarının orta aksından bir koridorla tek katlı bir
birime bağlanır.
Altı binalar olarak bilinen derslik ve lojmanlar da bazı kısımları onarılarak enstitüdeki öğretmen ve
işçilerin yaşadığı konut birimleri olmuştur. Çamaşırhane-hamam, yatakhane, atölyeler, tarımcılık
birimleri hala ayakta olmasına rağmen gerekli bakımı göremediğinden harap durumdadır. Eski revir
binası da mescit olarak değiştirilmiştir. Lise bu boş ve hasar görmüş yapılar içerisindeki ayakta kalan
tek yapıdır. Köyün anayola geçiş yolu olan köy enstitüsü şimdi sadece mezunlarının ve ziyaretçilerinin
arada sırada uğradığı bir kurum haline gelmiştir.

3. Sonuç
Bu araştırmada yer verilen Çifteler Köy Enstitüsü konumu ve tasarlanan yapıları ile birlikte diğer
enstitüler için örnek alınacak ideal bir model olmuştur ve tasarlandığı yere nitelik kazandırmıştır.
Hamidiye ve Mahmudiye Köylerinde iki kademe olarak inşa edilen kurumun en belirgin mimari
özelliği gerek yerleşim planında gerekse işlevsel açıdan her iki köyde de bir bütün olarak işliyor
olmasıdır. Seydi Suyu gibi önemli bir su öğesinin varlığı ile yeşillikler arasında konumlanmış olan
kurumu ayrı ayrı ele aldığımızda, Hamidiye Köyündeki yaşantıya ve yerel değerlere sahip çıkarak ve
buradaki yaşantıyı yansıtarak tasarlanan vaziyet planındaki binaların her biri kendi içerisinde önemli
mimari eserlerdir. Kümeler şeklinde gruplandırılarak tasarlanmış ve birbirine bu işlevsel anlamda
entegre edilmiş olan birimler şartnamede belirtilen yerel karaktere özgü niteliklerinin yanı sıra, köyün
dışındaki alanlarla da bağlantı kurmuş olması ile çevresi tarafından algılanan ve ilgi gören bölgeler
olmuştur.
Ana yolla ilişkilendirilen tasarımı sayesinde, enstitünün orada yaşayan halk için bir geçiş alanı haline
gelmesi sağlanmıştır. Gerek köye ulaşımında gerekse Ankara yolu üzerinde bir geçiş yapısı olan
kurum, köyü tamamlayan önemli bir parça haline gelmiştir. 1954 yılında enstitülerin kapatılması ve
diğer eğitim binalarına dönüştürülmeleri ile günümüzdeki durum, terkedilmiş ve harabe mekânlardan
oluşan alanlardır.
Mahmudiye Köyünde inşa edildiği zamanlarda daha çok atçılık ve tarım faaliyetleri ile ilgilenen enstitü
birimi tıpkı Hamidiye’de olduğu gibi köyün canlanmasındaki en önemli etkenlerden biri olarak
görülmüştür. Mahmudiye Köyündeki yeni düzen ile atçılık dersleri verilen birimler daha önceki
mimarisinden çok farklı olarak tasarlanmış ve bazı küçük ölçekli birimler kullanılmayacak hal almıştır.
Hamidiye’de ise Lise binasının etrafındaki birimlerin kullanılmıyor olması ile köydeki eski canlılığı
yitirmiş ve bu bölgede belirgin bir şekilde nüfus azlığı görülmüştür.
Cumhuriyet dönemi mimarisine ait, eğitim kompleksi olarak yer eden enstitü yapılarının bu kadar kısa
zamanda hızla yok olması ülkemiz açısından önemli bir kayıptır. Oradan mezun olan ve oradaki
yaşanmışlıkları bilen insanların gözüyle Hamidiye ve Mahmudiye köyleri şimdiki görünüşlerinden çok
ayrı yerlerdedir.
Çifteler örneği üzerinden üç ayrı dönemini belirtmiş olduğumuz köy enstitülerini genel olarak ele
aldığımızda; kapatılan veya öğretmen okulları olarak görev yapan birimlerinin yeniden etrafındaki
çevre sistemleriyle birlikte bir bütün içerisinde değerlendirilmesi ve bu bütünün içerisindeki
konumları, ilişkileri tekrar irdelenerek bulundukları köylere kazandırılmaları koruma ve tasarlama
açısından oldukça önemlidir. Bu hızlı tükenişin karşısında durabilmek için, kırsal alanlarımızda mevcut
olan dokunun korunması, yerel malzeme kullanımı ve mimari anlayışın bu yalın ve sade dilde
kalabilmesi gerekmektedir.
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Nilgün Ç. Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Oya Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Giriş
Günümüz büyük kentlerinin konut alanlarında pek çok mekansal ve sosyal sorun yaşanmaktadır.
İletişimsizlik, çevreye duyarsızlık, güvenlik sorunları, kimliksizlik gibi pek çok sorun kentlerin
geleneksel alanlarında ve gelişme alanlarında ortaya çıkmaktadır. Eskinin mahallelerine, buradaki
sosyal ilişkilere duyulan özlem, ancak TV ekranlarında mahalle dizileri olarak ortaya çıkmaktadır.
Gündelik yaşamın koşuşturması içindeki kentliler, yaşadıkları mekanın sosyal ve fiziksel konfordan
yoksun olması sorgulayamamaktadırlar. Bu sorunun farkına varan ve imkanı olan kesim ise kent
çeperlerinde, toplu olarak üretilmiş konut alanlarına taşınmayı çare olarak görmektedir. Kent
çeperlerindeki konut alanlarına taşınanlar; güvenlik, doğa, komşuluk, günlük gereksinimlere hizmet
eden donatılara kolay erişim, kimlikli mekan beklentilerinin bir ya da birkaçının karşılanması ümidi ile
yer seçme eğilimi göstermektedir.
Yukarıda tanımlanan problemden hareket ile bu çalışmanın amacı; İstanbul gibi büyük kentlerde
(yanısıra kırsal yerleşmeleri de etkileyen içerikte) gerek planlarla, gerekse plan dışı yapılaşmanın
etkisinde göz ardı edilen/unutulan bir kavram olan mahalle ve tasarım sürecinde doğal-sosyal çevre
ilişkilerinin sorgulanması olarak belirlenmiştir.
Çalışma kapsamında; planlama ve tasarım aşamalarında mahalle kavramının nasıl ele alınacağı, hangi
ölçütlerin yer seçimi kararlarını etkilediği ve tasarım aşamasında bu ölçütlerin mahalle
biçimlenmesinde nasıl etki etmesi gerektiği ortaya konulacaktır.
Çalışma 3 bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde ‘mahalle’ kavramının önemi vurgulanırken, ikinci
bölümde günümüzde mahalle kavramını ortadan kaldıran planlama ve tasarım yaklaşımları
tartışılacak, problem tespiti yapılacaktır. Üçüncü bölümde ise mahalle için işlev alanları yer seçim ve
tasarım ölçütleri sıralanacak konunun nasıl ele alınması gerektiği açıklanacaktır.

1. Konut Alanı Planlama Sürecinde Mahalle Kavramı
Kent mekânı; konut, çalışma, donatı ve bunları birbirine bağlayan ulaşım alanları olmak üzere dört
temel işlev alanından oluşmaktadır. Mahalle; bu işlev alanlarının içinde konut alanlarının bir parçasını,
yerleşme içindeki en küçük yönetim birimini tarif etmektedir. Sahip olduğu nüfus, alan ve sınırları ile
belirli bir boyut tanımlaması gereken mahalle birimi; kentsel mekânın oluşturulmasında,
algılanmasında ve fizik mekânı kadar sosyal yaşamının biçimlenmesinde de son derece önemlidir.
Mahallenin tanımında iki temel kavram belirleyici olmaktadır. Birincisi mahallenin “fiziksel bir alt
bölge” olması ki bu tanım; doğal çevreden hareket ile eşiklerle (doğal ve yapay sınırlayıcılar)
tanımlanmış algılanabilir bir sınır içinde, belirli bir nüfusun yaşadığı bir birimi ortaya koymaktadır. Bu
tanımın ortaya koyduğu nüfus ve alan büyüklüğü sınırı da beraberinde ikinci tanımın referansı olan
tanış olma, yüzyüze ilişkiler kurma boyutunun sağlandığı “sosyal alt bölge” olmasıdır.
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1.1. Mahalle: Fiziksel ve Sosyal Bir Alt Bölgedir
Mahalle kentin içinde temel bir alt bölgedir. Bu alt bölgenin mahalle olarak tarif edilebilmesinin bir
koşulu, sınırlarının yapay ve/veya doğal eşikler ile tarif edilmiş olmasıdır. Şöyle ki mahalle içinde
yaşayanlar ya da ziyaretçiler mahallenin nerede başlayıp nerede bittiğini anlayabilmelidir. Bu
bağlamda mahallenin sınırları akarsu, vadi, kıyı, orman, tarım alanları, mera alanları ve benzeri doğal
eşikler ile tarif edilebilir. (Şekil 1)Bunlara ek olarak otoyol, demiryolu gibi ulaşım alanları da mahalleye
sınır (yapay eşik) oluşturabilir. Ancak bir ulaşım aksının ayırıcı olması için mahallenin içinden geçen
yollardan daha üst kademe olması gerekir. Kent içinde taşıyıcı yollar, şehirlerarası yollar, erişim
kontrollü otoyollar mahalleler için ayırıcı eşik oluşturabilmektedirler. Bunlara ek olarak kentsel
ölçekteki, geniş alan kaplayan donatı alanları, hastane, otogar, kent parkı, geniş eğitim alanları ve
çalışma alanları da yapay eşik oluştururlar. Örneğin iki mahallenin ortak kullandığı donatı alanları;
eğitim tesisleri, park alanları, sağlık tesisleri gibi donatılar da mahalle sınırlarını tarif eden işlev
alanlarıdır. Mahalle sınırlarının tarif edilmiş olması aynı zamanda mahalle giriş ve çıkışlarının da
kontrollü olmasını beraberinde getirmektedir. Toplu taşıma duraklarının da destekleyeceği mahalle
girişleri bu özelliklerine ek olarak mahalleli için bir karşılaşma ve tanış olma ortamı yaratan bir sosyal
mekan da oluşturmaktadır. Yabancıların farkedilmesini de kolaylaştıracak olan bu durum kriminal
güvenliğin sağlanmasında da fayda getirecektir.

Şekil 1: Doğal ve Yapay Eşikler ile Sınırlandırılmış Mahalle Birimleri (İstanbul/Şile Örneği) *1+

Ancak planlanan konut alanlarının mahalle olabilmesi için sınırlarının tanımlı olması yeterli değildir.
Mahalle; yüzyüze ilişkilerin kurulabildiği, erişim konforunun. yaşam kalitesinin ve güvenliğin
sağlandığı bir birim olabilmesi için, bir alan ve nüfus büyüklüğüne sahip bir konut alanını tarif
etmelidir. Bu nedenle mahalle büyüklüğünü belirleyen etmenler yaşayacak olan nüfusun büyüklüğü
ve bu nüfusun fiziksel ve sosyal davranışlarıdır.
Mahallenin alansal büyüklüğün belirleyen en temel etmen bir yayanın yorulmadan yürüyebildiği
mesafe, nüfus büyüklüğünü belirleyen en temel etmen ise yüzyüze ilişki kurulabilecek kişi sayısıdır.
Mahalle büyüklüğü bu temel iki etmenin birbiri ile ilişkisinden hesaplanır. Bu bağlamda mahallenin
alan büyüklüğünün en temel ölçütü yaya mesafesidir. Buna göre bir yetişkinin yorulmadan
yürüyebildiği bir mesafe, mahallenin büyüklüğünü tarif etmektedir. Yetişkin bir insan, topografyanın
zorlayıcı olmadığı durumda, ortalama 800 m. yorulmadan yürüyebilir. Bu demektir ki mahalleli
alışveriş, sağlık, kent merkezine ulaşım, eğitim gibi günlük gereksinimlerini karşılarken en fazla 800 m
yürümelidir. Bu değerden yola çıkarak mahalle büyüklüğünün en çok 50 Ha olabileceği hesaplanır. En
küçük mahalle boyutunun hesaplanmasında ise optimum nüfus ve optimum donatı büyüklüğü ilişkisi
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kullanılır ve bu hesaplardan çıkan sonuç ise yaklaşık 20 Ha’dır. Bu büyüklük kısıtı aynı zamanda donatı
alanlarına yürüme mesafesinde erişme kolaylığını da beraberinde getirmektedir (Şekil 2, 2a ve 2b).

Şekil 2: Yaş gruplarına göre erişme mesafeleri *2+

Ancak mahalle büyüklüğünü belirleyen tek etmen alansal büyüklük değildir. Mahalleyi mahalle yapan
unsurların içinde tanış olma, yüzyüze ilişki kurabilme ve örgütlenme gibi etmenler de yer almaktadır.
Bu nedenle mahalle boyutu söz konusu olduğunda nüfus büyüklüğü de önem taşımaktadır.
Mahalle nüfusu bir insanın gündelik yaşamında görüp hatırlayabileceği yüz sayısı ile tarif
edilmektedir. Buna göre 3500 – 5000 kişinin yüzü [3] kişi tarafından ayırdedilebilmekte ve
hatırlanabilmektedir. Bu ölçek sosyal boyutunun dışında mahalleye güvenlik boyutu da
kazandırmaktadır. Böylece mahalleye giren yabancılar da ayırt edilebilir hale gelmektedir. Tanış olma
durumu bir mahallede güvenlik, iletişim ve örgütlenmeyi sağlayabilmektedir. Bu nüfus büyüklüğü
aşıldığında herhangi bir sorunu aşmak için fikir birliğine varmak da zorlaşmaktadır. Bu yüzden mahalle
nüfusunun verilen değerlerin arasında olması en baştan bazı yönetsel, sosyal sorunların aşılmasını da
sağlamaktadır.
Mahalle yerleşme kademelenmesi içinde de önemli bir konumdadır; bir kaç komşuluk ünitesinin
biraraya gelerek oluşturduğu eğitim, sağlık, alışveriş gibi gereksinimlere ilişkin donatıları içeren en
küçük yönetim birimini de tarif etmektedir. Bu durum da örgütlenme konusunun önemi
artırmaktadır. Bu bilgilerin ışığında mahalle; doğal ve sosyal çevre etkileşiminin belirlediği, yapılaşmış
çevre kurgusu ile kolay algılanabilen bir kentsel mekânı ve yüz yüze ilişkilerin kurulabildiği, aidiyet ve
sahiplenme duygularını ortaya çıkaran bir sosyal büyüklüğü tarif eden temel bir altbölgedir.
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A.
B.
C.

KONUT ÇEVRESİ: Oyun, komşuluk ilişkisi,
MAHALLE: Dükkan, çocuk bahçesi, ilkokul, sağlık ve sosyal hizmetler, durak,
KENT: Alış-veriş merkezi, kültür tesisleri, orta ve lise eğitimi, çalışma alanları,

Şekil 2a: Konut çevresinde uzaklık ve zaman ilişkisi *4]

Konut çevresinde hareket ve yaşantı mekanı

Şekil 2b: Konut Çevresinde Hareket *5]

Mahalle bir bütünün parçasıdır: mahalle kendi içinde bir bütün olmakla birlikte bağımsız bir birim
değildir. Mahalle kentsel ya da kırsal bir yerleşme bütününün parçasını oluşturmaktadır (Şekil 3a ve
3b).

Şekil 3a: Kentsel Yerleşme Hiyerarşisi *6+

Şekil 3b: Kent ve mahalle birimi ilişkisi *7+

Mahalle en küçük yönetim birimi olmanın yanısıra aynı zamanda bir ekosistem olmalıdır. Şöyle ki;
doğal kaynakların tüketimi, atık üretimi gibi pek çok konuda geri dönüşüm/sürdürülebilirlik mahalle
ölçeğinde sağlanmalıdır. Su, rüzgar, toprak gibi, kaynakların kullanımı vb. konular gibi güvenlik,
gürültü, atık yönetimi gibi konularda en küçük birim olan mahalle ölçeğine organize edilmelidir (Şekil
4).
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Şekil 4: Mahalle birimi sürüdürülebilirlik ilişkisi *8]

Geleneksel Anadolu yerleşmelerinde mahalle birimi; doğal eşik alanlar ile tanımlanmış ve yaya
erişiminin belirlediği sınırlar içinde ‘sosyal ve fiziksel altbölge’ olma ilkesinin mekana taşındığı son
derece net bir şekilde izlenmektedir (Şekil 5).

Şekil 5: Kastomonu Kenti Mahalle Sınırları *9]

Günümüz de Avrupa kentlerinde oluşturulan oluşturulan konut gelişme alanlarında; mahalle
kavramının önemsendiği ve donatı alanları, erişme mesafeleri ölçütleri ile sosyal ve fiziksel bir
altbölge oluşturarak, yaşanabilir kentsel çevre hedefledikleri izlenmektedir (Şekil 6a, 6b).
Mahalle birimi içinde yer alması gereken donatı alanları; bir yönü ile yaşam kalitesini artırma, bir
yönü ile sosyal odak ve buluşma noktası oluşturarak aidiyet tesis etme, bir yönüyle de sınır
oluşturarak algılanabilir bir alt bölge oluşturmak açısından önemlidir.
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Şekil 6a: Hollanda Rotterdam / Nieuwerkerk [10]

Şekil 6b: Hollanda Rotterdam / Nieuwerkerk *10+

Sonuç olarak mahalle birimi;


doğal ve yapay eşikler ile sınırlandırılmış,



sınır ve eşiklerinin algılabildiği / okunabildiği,



eğitim, kültür, sağlık ve açık yeşil alan donatıları ve bu donatı alanlarına erişilebilirliğin
sağlandığı,



sınırlı nüfus ve alan boyutu ile yüzyüze ilişkinin sağlanabildiği,



bu bağlamda güvenlik ve aidiyetin var olduğu,



dolayısı ile planlamanın en temel birimi olarak kabul edilen,

sağlıklı ve kaliteli konut yaşam çevresidir (Şekil 7).

Şekil 7: Mahalle Tanımı *11]

1.2. Mahalle Birimi Kavramının Yitirilmesi ve Yaşanan Sorunlar
Doğal çevreyi göz ardı eden, sosyal katmanları ve yaşam alışkanlıkları farklılaşan grupların aynı pota
içinde eritilerek, birbirine benzer hale getiren yapılı çevre anlayışı; günümüz kentlerini kültürel
birikiminden uzaklaştırıp sıradanlaştırmış, birbirine benzer hale getirmiştir. Bu problem en somut
biçimi ile mahalle birimlerinde de algılanmaktadır. Günümüz kentlerinde mahalle; sadece bir yönetim
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birimi kimliğini sürdürmekte, sınırlarını genellikle içinde yaşayanların dahi kestiremediği, yaşayanların
birbirine aşina olmak bir yana, hiçbir aidiyet hissetmedikleri kentsel bir parça haline gelmiştir.
Bunlar alan ve/veya nüfus büyüklüğü, sınırları, donatıları ve sosyal ilişkiler bağlamında tam anlamıyla
mahalle ol(a)mayan konut alanlarını anlatmaktadır. Bu konut alanları büyüklük sorunları dışında
aidiyet, güvenlik, donatı yetersizliği, kimlik ve benzeri sorunları da içermektedir.
Yapılan araştırmalar sonucunda tarihi geçmişi olan ve büyük oranda yerleşik Kadıköy ilçesinin toplam
nüfusu 550.801 kişidir. Sadece nüfus verisi bağlamında bir hesap yapıldığında, bu ilçede yaklaşık 110
mahallenin bulunması gerekmektedir. Kadıköy ilçesinin yüz ölçümüne göre, olması gereken kentsel
ölçekteki donatı miktarı (%40) düşülerek bir hesap yapıldığında ise ilçede yaklaşık 50 adet mahallenin
yer alması gerekmektedir. Oysa toplamda yalnızca 21 mahalle bulunmaktadır (Tablo 1) ve ortalama
mahalle büyüklüğü 120 Ha’dır. İstanbul metropoliten alan bütünü içinde ortalama mahalle
büyüklüğüne sahip bir ilçede bile, böylesine çarpıcı sonuçların ortaya çıkması dikkat çekmektedir.
Boğaz köyleri, Fatih İlçesi mahalleleri gibi geleneksel mahalleler incelendiğinde yüzölçümü olarak bu
mahallelerin optimum mahalle büyüklüğünü sağladıkları görülmektedir. Ancak zaman içinde parsel
bazında yoğunlaşma sürecinin sonunda bu mahalleler de nüfus ölçütünü aşmışlardır. Bu mahallelerde
artan nüfus ile birlikte donatı alanı yetersizlikleri de en temel sorunlardan biri olmuştur.
İlçe / Mahalle

KADIKÖY
Fikirtepe
Acıbadem
Caferağa
Bostancı
Caddebostan
BAŞAKŞEHİR
Başakşehir
Güvercintepe
Altınşehir

Nüfus
Kişi
(2008
DİE)

Alan
Ha

550801 2507
20884
38
35021
124
25476
97
38043
135
21185
179
193750 10448
21450
583
(198)4
36438
454
(290)
11079
117

Yoğunluk
k/Ha

Nüfusa göre
beklenen
mahalle
adedi

Yüzölçümüne
göre
beklenen
mahalle adedi

Mevcut
mahalle
adedi

Mevcut
ortalama
mahalle
büyüklüğü

220
550
282
263
281
118
19
37
(108)
80
(126)
95

110
4
7
5
8
4
39
4

50
1
3
2
3
4
63
11

21
11
-

120 Ha
950 Ha
-

7

10

-

-

2

2

-

-

Tablo 1 Kadıköy ve Başakşehir İlçelerinde mevcut ve beklenen mahalle büyüklükleri
Yukarıda yer alan tabloda da görüldüğü üzere, mahalle alaraktanımlanan yönetsel sınırlar; nüfus ve
alan kriteri açısından son derece büyük ve algılanamayan boyutlar ortay koymaktadır. Kadıköy İlçesi
Acıbadem Mahallesi örneğinde; nüfus kriteri baz alındığında olması gereken 7, alan kriteri baz
alındığında ise 3 mahalle birimi ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde Başakşehir mahallesinde de nüfus
kriterine göre 4, alan kriterine göre 11 mahalle birimi ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak idari sınır
olarak tanımlanan mahallelerin; algılanabilir bir içerik ortaya koymayan boyutları ve nüfus
4

Mahalle sınırları içinde yapılaşmamış alanlar bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılaşmış alan üzerinden ikinci bir değerlendirme
yapılmıştır.
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büyüklükleri ile sosyal ve fiziksel alt bölge kavramından uzaklaşan ve dolayısı ile aidiyetin temin
edilemediği birimler oratay çıkmaktadır.
Mahalle birimleri açısından bir diğer değerlendirme de mahalle birimlerinin sınırları ve içinde yer alan
işlevler açısından söz konusudur. Kadiköy ilçesi örneğinde konuyu ele aldığımızda; E-5 Karayolunun ve
bir diğer önemli eşik olan demiryolunun içinden geçtiği mahalleler, güvenlik, yoğunluk, algılanabilirlik
sorunları ortaya koymaktadır (Şekil 8, 8a). Konunun kavramsal bölümünde de açıklandığı üzere
mahalle bütünlüğünü bozan ve gerek yaya güvenliği gerekse ulaşım akışkanlığını zedeleyen işlev
alanlarının mahalle birimi içinde yer almaması gerekmektedir.

Şekil 8 Kadıköy İlçesi Mahalleleri *12]
Yine Kadıköy ilçesi örneğinde Caferağa Mahallesi; üç yönü ile doğal eşikler ile tanımlanmış bu
bağlamda algılanabilir bir sınır tanımı ileörtüşen bir birim ortaya koymaktadır. Ancak kuzeydoğu
yönünde merkez işlevlerinin yer aldığı Osmanağa Mahallesi ile sınırı son derece belirsizdir.

Şekil 8a Kadıköy İlçesi Caferağa ve Osmanağa Mahalleleri *12]
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Metropoliten sınırlarının içindeki gelişme alanlarını oluşturan bir başka bir ilçe, Başakşehir ele
alındığında yaşayan nüfusa göre 39 mahalle, yerleşik alan sınırlarına göre ise ilçenin % 50’sinin
yerleşik alan olmasından yola çıkılarak ve kentsel donatı alan miktarı düşüldükten sonra elde edilen
yerleşik alan büyüklüğüne göre ilçenin 63 adet mahalleye sahip olması gerekmektedir. Oysa ilçe
toplamda sadece ve sadece 11 mahalleden oluşmaktadır. Bu sayının içinde ilçede yerleşik olmayan
alanlardaki mahalleler de dahildir. Kısaca Başakşehir’de ortalama mahalle büyüklüğü 950 Ha’lık bir
büyüklüğü tarif etmektedir ki bu değer neredeyse yaya yürüme mesafesinin neredeyse 20 katıdır.
Başakşehir İlçesi örneğinde bir diğer konu da; mahalle sınırları içinde kentsel ölçekteki işlev
alanlarının yer alması, konut mahremiyetini zedeleyen bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Dolayısı ile
alanın bir mahalle olarak algılanması ve aidiyet oluşturması mümkün değildir (Şekil 9).

Şekil 9 Başakşehir İlçesi Mahalleleri *13]
Mahalle birimi kavramının yitirilmesi ile ortaya çıkan sorunlar;



Mahalle sınırları belirlenme aşamasında, alan ve nüfus büyüklüğü dikkate alınmaması,
Mahalle sınırları oluşturulurken doğal (kıyı, eğim, vadi, akarsu, bitki örtüsü gibi coğrafi
unsurlar) ve yapay eşikler (demiryolu, otoyol, sanayi alanı, büyük donatı alanları …) gözardı
edilmesi,
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Mahalle biriminin bütünlüğünü zedeleyen, kent ya da alt bölge ölçeğine hizmet edecek
içerikte işlev alanlarının (sanayi alanı, askeri alan, üniversite vb.), mahalle sınırlarının içinde
yer alması,
Günlük gereksinimleri sağlayan donatı alanlarının (yeşil alan, ticaret, eğitim, sağlık, kültür) ve
sosyal iletişim olanağı tanıyan mekanlardan yoksun olması,
Bu bağlamda yaşam kalitesi göstergelerinin sağlanamaması,
Transit, kent / semt ölçeğine hizmet eden ulaşım arterlerinin mahalle güvenlik ve
bütünlüğünün zedelenmesi,
Sosyal iletişime olanak tanıyan (yüzyüze ilişkileri, tanış olma ve yabancıyı ayırd etme) ve
güvenlik düzeyini artıran tanımlı mahalle girişlerinin olmaması,
Doğal çevre rölyef eşiklerinin ve yönlendirmesinin tasarıma yansıtılmadığı günümüz mahalle
kurgularında, birbirine benzer ve kimliksiz, yalnızca yüksek yapılar ile tanımlanan bir niteliğe
bürünmesi,
Mahalle konusu ile ilgili bir diğer önemli sorun ise; sosyal çevre ile yapılaşmış çevre arasındaki
ilişkilerin kurgulanması konusudur. Aile büyüklüğü ve tipolojisinden, yaşam alışkanlıklarına
değin birçok kültürel değişken üzerine oturan sosyal çevreninde irdelenmesi ve yapılaşmış
çevrenin bu kurgu üzerine oturtulması, tasarım sürecinin gereğidir. Dolayısı ile mahalle birimi
tasarımı; doğal ve sosyal çevre değişkenlerinin algılanabilirlik ve yaşanabilirlik ölçütleri
bağlamında yapılaşmış çevreye taşınması süreci olarak özetlenmektedir.

Sonuç olarak; günümüzde ikamete bağlı nüfus sayımına temel oluşturmak, resmi evraklar için
başvurulacak en küçük yönetim birimi olmak ve seçmen listelerini kontrol etmek dışında örgütlü
topluma aracı olan mahalle kavramı yitirilmektedir.
Günümüz İstanbul’unda bu sürecin işlediği örnekler görmek mümkün olmamaktadır. Toplu üretim
yoluyla elde edilen konut alanlarının reklamlarında mahalle kavramından söz edilmekte, her yaş ve
sosyal gruba uygun yapıların varlığı anlatılmaktadır. Hatta isimlerinde bile mahalle sözcüğünün geçtiği
örneklere rastlanmaktadır. Bu da mahalle kavramının kaybolan bir değer olduğunun farkına varıldığını
ya da ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Ancak bu sloganları pazarlama alanında kullanan örnekler
değerlendirildiğinde durumun hiç de beklendiği gibi olmadığı anlaşılmaktadır. Mahalle sıcaklığı, sosyal
ilişkiler, huzur mutluluk ve güvenlik vadeden bu toplu üretilmiş konut birimlerinin; çoğu zaman bir
gelişme alanında, komşuluğundaki konut dokularında yüksek duvarlar ve çitlerle ayrılmış, donatı, alan
ve nüfus büyüklüğü ölçütlerini sağlayamadıkları görülmektedir.

Şekil 10 Mahalleİstanbul *14]
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2. Konut Alanları Tasarımı Nasıl Ele Alınmalı?
Doğal çevre konut alanları yerşeçiminde ve tasarlanmasına en önemli ölçüttür. Doğal yapının ortaya
koyduğu rölyef; vadiler, tepeler ve sırtlar planlama aşamasında mahalle biçimlenmesinde
değerlendirilmelidir. Kuşkusuz teknoloji kullanarak, hemen her tür coğrafya da yapı yapma olanağı
vardır. Ancak coğrafya değişkenleri eşiklerinin tasarıma yansıtılmaması; mekansal farklılıkları ve kimlik
öğelerinin de ortadan kaldırılmasına, yerleşmelerin birbirine benzer hale getirilmesine neden
olmaktadır. Günümüz kentsel yerleşmelerinin en önemli sorun alanlarından biri de budur. Öte
yandan içinde bulunduğumuz yüzyılda doğanın hızla tahrip edilmesi; flora-fauna varlığı ve devamında
insan soyunun sürdürülebilirliği açısından çok ciddi bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır. Bu
bağlamda doğa ile mücadele ederek ya da tüketerek yaşam alanı oluşturmak yerine; barışarak, izlerini
ve ortaya koyduğu doğruları takip ederek karar üretmek, tasarım kararlarını bu doğrular üzerine
oturtmak planlamanın olmazsa olmaz ilkeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca bu tip coğrafi özellikler
kamu kullanımına açık yeşil alanlar olarak değerlendirildiğinde, aynı zamanda mahalle sınırlarını
oluşturabilme imkanı da sağlanmış olur. Özellikle vadilerin açık yeşil alan olarak değerlendirilmesi, su
taşkınlarının yapılı çevreye zarar vermesini önleyeceği gibi altbölgenin havalanmasını sağlayacak bir
kanal aynı zamanda manzara da oluşturacaktır.
Mahale planlaması ve tasarımında dikkat edilecek konular;


Mahalle büyüklüğünde optimum büyüklük sınırları olan 20 -50 ha sınırlarının aşılmaması,



Büyüklük ve biçimi tasarlanırken maksimum erişme mesafesinin gözetilmesi,



Nüfus büyüklüğü aralığı olan 3500 – 5000 kişi sınırının aşmaması,



Doğal eşiklerinin yerleşmeye konu edilmemesi, donatı alanı olarak işlevlendirilmesi ve bu
doğrultuda algılanabilirliğinin artırılması,



Doğal yapının eşik tarif etmediği durumlarda, mahalle sınırlarının yapay eşiklerle
tanımlanması,



Doğal oluşumların (tepe, vadi gibi) kamusal açık alan olarak değerlendirilmesi,



Kontrollü mahalle giriş ve çıkışlarının tasarlanması ve toplu taşıma durakları ile
desteklenmesi,



Sosyal iletişimi destekleyecek mekansal tasarımların (mahalle grişileri, açık yeşil alanlar,
mahalle odakları gibi) gerçekleştirilmesi,



Günlük gereksinimleri karşılayan donatı alanlarının standartlar doğrultusunda tasarlanması,



Tasarımda her yaş ve sosyal grubun düşünülmesi, mahalleye ilişkin tüm kamusal mekanların
tüm toplumsal katmanların kullanabilmesi olanağının sağlanması,



Yaya erişimini destekleyecek tasarımların uygulanması, motorlu taşıt trafiği ile yaya trafiğinin
ayrılması gerekmektedir.

Sonuç olarak konut alanları üretiminde mahalle temel bir birim olarak ele alınmalıdır. Bütüncül
planlama esasına göre mahalle bütünlüğü oluşturmayan parçacıl konut alanı üretimine izin
verilmemelidir. Planlama aşamasında eşikleri algılanabilen, donatı alanları tarif edilmiş mahalleler
oluşturulmalı, üretilecek konut alanları bu bütünlerin birer parçası olarak tasarlanmalıdır.
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Semt Pazarları: Kent Mekânı İçinde Geçici Sosyal Çevre Algısının
Kartal Semt Pazarı Örneği Üzerinden İncelenmesi
Begüm Erçevik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Nilgün Çolpan Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Alışveriş, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için karşılıklı yarar ilişkisine girmeleri sonucu ortaya çıkmış
sosyal bir eylemdir. Alışverişin meydana gelmesi için ürün veya hizmet, satıcı, müşteri öğelerinin bir
arada bulunması gerekmektedir. [1] Dünyada alışveriş eylemi, “değiş-tokuş” ya da başka bir deyişle
“trampa” yolu ile ilk çağlardan beri süregelmektedir. *2+ İnsanoğlunun birçok ihtiyacını dışarıdan elde
eder duruma gelmesi, değiş-tokuş işlevini geliştirmiş ve bu işlev için özelleşmiş mekân ihtiyacı ortaya
çıkmıştır.
Alışveriş etkinliğinin mimari biçime kavuşması ve kentsel alanda sosyal odak olması, Antik YunanHelenistik dönemine dayanmaktadır. M.S. 1. yüzyıldan itibaren Roma kentlerinde sütunlu alışveriş
caddeleri görülmeye başlanmıştır. Bu tür caddelerin ilk örneklerinin Roma dönemine kadar uzandığı
bilinmekte; Side, Efes (Ephesus) gibi Yunan kentlerinde de ilk örneklerine rastlanmaktadır. [3] Veriler
doğrultusunda, sosyal bir eylem olan alışverişin gerçekleştiği, sosyal ilişkiler için elverişli yapılı
çevrelerin yaratılmasına M.S. 1. yüzyılda başlandığı sonucuna ulaşılabilir. Sıcak iklim bölgelerinde,
güneşten korunmak amacıyla alışveriş sokaklarının üstleri örtülerek, İstanbul Beyazıt Kapalıçarşı
örneğindeki gibi “kapalı çarşılar” oluşturulmuştur. Vitrin camının olmaması nedeniyle 17.yy.’a kadar
satıcılar, gün boyu dükkânlarının önünden müşterilere seslenmiş; mallarını sokakta tanıtmışlardır. *4+
Yaya alışveriş sokakları sadece hareketlerin yer aldığı yapılı çevreler olarak değil; farklı sosyal ve
kültürel yaşantıların barındığı ve iç içe geçtiği, yaşayan sosyal çevreler olarak ifade edilebilir.
Yerleşimlerin belirli sokaklarındaki araç trafiğinin bir gün süre ile engellenip, sokakların
yayalaştırılması ile oluşturulan, üstü örtülü veya açık, geçici alışveriş alanlarına “semt pazarı”
denilmektedir. İstanbul genelinde; Avrupa yakasında 243, Anadolu yakasında 115 olmak üzere
haftada toplam 358 semt pazarı kurulmaktadır. Bu semt pazarlarının 54 tanesi Cuma günü
kurulmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen Kartal ilçe sınırları içinde Cuma günü (Erzincan Mahallesi,
Kartal Merkez) 2 olmak üzere haftada toplam 10 semt pazarı kurulmaktadır. *5+
Bu çalışmada, insanların günlük kentsel kullanım alanları üzerine kurulan geçici sosyal çevrelerin farklı
bireysel algılar bağlamında analiz edilmesi amaçlanmıştır. Alışveriş ve pazar konulu kaynak
taramalarında elde edinilen bilgi birikimine göre, pazar yeri olgusunu sosyal çevre olarak ele alan
çalışmalara rastlanmamıştır. Bu doğrultuda semt pazarlarının yani geçici sosyal çevrelerin bağlamı
içerisinde analiz edilmesi amaçlanmıştır. İnceleme, “semt pazarında sosyal etkileşim”, “semt
pazarında asli işlev: alışveriş”, “sosyal çevrenin fizik mekânda yarattığı sorunlar” olmak üzere 3 başlık
altında ele alınacaktır. “Semt pazarında sosyal etkileşim” başlığı altında semt pazarlarında oluşan
mecburi etkileşim tartışılarak; pazar esnafının semt pazarı memnuniyeti sorgulanması hedeflenmiştir.
Pazar esnafının temel ihtiyaçlarının karşılanması sırasında oluşan etkileşim ortamı incelenecektir.
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“Semt pazarında asli işlev: alışveriş” başlığı altında semt pazarındaki asli işlev tartışılarak; ikincil
işlevler olan buluşma, yeme-içme, eğlence vb. işlevlerin mevcudiyeti araştırılması hedeflenmiştir.
Semt pazarının tezgâh ve tente düzeni nedeniyle olaşan cephe algısındaki kısıtlamaların yol açtığı
olası sokak kullanım aksaklıkları incelenecektir. “Sosyal çevrenin fizik mekânda yarattığı sorunlar”
başlığı altında çevre esnafın ve kullanıcıların sosyal çevrenin fizik mekân olan sokaklarda yarattığı
düşünülen sorunlara bakış açıları yorumlara da yer verilerek incelenmesi amaçlanmıştır. Bildiride,
kısıtlı yer ve zaman nedeniyle, gözlem ve anket çalışmalarında ele alınan bazı konulara yer
verilmemiştir.
Araştırmada, anket çalışması / gözlem yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında pazar
esnafı, çevre esnaf, pazar sokağında oturan sokak sakinleri ve pazar kullanıcıları ile anket çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmaları sırasında, farklı eğitim seviyelerine sahip katılımcılarla
çalışılabileceği düşünülerek; açık, kısa ve anlaşılır sorular hazırlanmış; yalın bir dil kullanılmıştır.
Mimari ve bilimsel terimlerden kaçınılmıştır. Pazar esnafı, çevre esnaf, pazar sokağında oturan sokak
sakinleri ve pazar kullanıcıları için farklı içerikte ve sayıda soru bulunduran farklı anket formları
hazırlanmıştır. Anket çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Açık uçlu yorum sorularına
%100 katılım sağlanmadığı gözlenmiştir.
Her gruptan 25 katılımcı ile toplam 100 katılımcıya anket uygulanmıştır. Anketler katılımcılara birebir
soru sormak yoluyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kişisel görüş ve yorumlarını elde etmek
amacıyla “görüşme tekniğinden” faydalanılmıştır. Katılımcılar ait oldukları gruplar göz önünde
bulundurularak gelişigüzel seçilmiştir. Katılımcı seçiminde cinsiyet, yaş, eğitim durumu vb. özellikler
dikkate alınmamıştır. Ayrıca, İstanbul Pazarcılar Derneği Kartal Şubesi ile Kartal Merkez Pazarı ile ilgili
görüşmeler yapılmıştır. 5
Cuma pazarı ve Pazar kurulan sokaklarla ilgili çıkarımlarda bulunabilmek amacıyla yerinde gözlemler
yapılmıştır. Gözlemler Pazar kurulan Cuma günü, Pazar kurulmayan gün hafta içi günler, Pazar
kurulmayan hafta sonu günler olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. Her 3 aşamadaki gözlemler
10.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilmiş. Gözlemler sonucunda elde edilen çıkarımlara
dayanarak anket çalışması hazırlanmıştır. Gözlemler kişisel deneyim ve tespitlere dayanmaktadır.
Pazar kurulmayan günlerde yapılan gözlemlerde, sokak dokusu, sokak en kesiti, sokakta yer alan
işlevler, yaya ve araç ulaşımı, çevre esnaf profili üzerinde durulmuştur. Pazar kurulan günlerdeki
gözlemler, tezgâh ve tente düzeni, ürün çeşitleri, tezgâh adedi, Cuma Pazarı’nın boyutları, pazarın
yaratacağı düşünülen sorunların tespiti, sokak cephesi algısı, kullanıcı davranışları üzerine
yoğunlaşmıştır.
Çalışma kapsamında elde edilen veriler, sosyal çevrede kullanıcı memnuniyetinin araştırılmasında,
yapay bir çevre olan sabit pazarın işlevselliğinin incelenmesinde, alışveriş alışkanlığının
araştırılmasında doğrudan veri olarak kullanılabilir.

2. Alışveriş Kavramı ve Yaya Alışveriş Sokakları
Antik çağda, eski yunan kentlerine bakıldığında, çevre evler ve kamu yapıları ile tanımlanan bir açık
alan olan agora, toplanmaya ve alışveriş yapmaya imkân veren mekânsal bir oluşumdur. [6] Roma
uygarlığında ise kent meydanları, ticaret merkezi işlevi gören forumlardır. [7] İlk planlı alışveriş
mekânları, agoralar ve Roma dönemindeki forumlardır. *8+
5

İstanbul Pazarcılar Derneği Kartal Şubesi genel sekreteri “Hüsamettin Güneşli” ile
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Alışveriş işlevi, sosyal ilişkilerin ve sosyal çevrenin oluşumunda bir araç görevi görmektedir. Tarih
boyunca alışveriş işlevinin yarattığı sosyal ilişkiler, sadece yapılı çevrelerde değil; meydan ve
sokaklarda da gözlemlenmiştir. Alışveriş işlevi sokaklarda, dolaşım ve sosyal ilişkilerin yoğunlaşmasına
olanak sağlamıştır. Böylece sokaklar sosyal çevreler olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Ortaçağ
meydanlarında, meydanda toplanan kalabalıktan ticari açıdan yararlanmak amacıyla seyyar satış
birimleri ve belirli günlerde kurulan pazarlar yer almaktadır. *9+ Meydanlarda kurulan pazarlar geçici
sosyal çevrelerin oluşumuna olanak sağlamaktadır. Tarih boyunca bilinçli olarak yapılı çevre içinde
sosyal çevre / ilişkilerin oluşturulduğu görülmektedir.
Organize ticaretin Anadolu’daki ilk temsilcileri olan Asurlular, kendi coğrafyalarında var olmayan bakır
kaynaklarına kavuşmak için hem yaşanılan hem de ticaret yapılan Karum adlı site devletleri
kurmuşlardır. *10+ Ticaret ve alışverişin yapılı çevre oluşmasında önemli bir faktör olduğu, Karum site
devletleri örneğinde açıkça görülmektedir.
12. yüzyılda Anadolu’da, Selçuklu ticaret yollarının kontrol altında tutulup, ticaret yollarının
güvenliğinin sağlanması gerekliliği, ilk ticari konaklama yerleri olan han ve kervansarayların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı alışveriş geleneğinde bedestenler, transit ticarete konu olan
malların satışına yönelik kapalı alışveriş alanlarıdır. Bedestenler, Türk-Osmanlı çarşısının merkezi
niteliğinde olup; değerli eşyaların satılması, korunması ve belgelerin arşivlenmesi görevlerini
üstlenmiştir. *11+ Alışveriş işlevinin farklı yapılı çevrelerin de oluşumuna katkıda bulunduğu
gözlenmektedir. Böylece çeşitli sosyal çevrelerin ortaya çıkması da kaçınılmazdır.
Yaya alışveriş sokakları sadece hareketlerin yer aldığı yapılı çevreler olarak değil; farklı sosyal ve
kültürel yaşantıların barındığı ve iç içe geçtiği, yaşayan sosyal çevreler olarak ifade edilebilirler.
Bireyler kentin bir parçası olan bu yaya alışveriş sokaklarında karşılaşarak; etkileşimde bulunurlar.
[12] Bireylerin sosyalleşme sürecinin önemli bir parçası olan sokaklar, birbirlerini tanımayan
insanların sosyal bir duygu ile bir araya geldikleri yerlerdir. *13+
Yayalaştırma, olumsuz psikolojik durumları azaltarak, sosyal etkileşim olanaklarını arttırmakta; rahat
dolaşım, sosyal bütünleşme ve alışveriş için elverişli çevreler oluşturmaktadır. Kent içinde araç
trafiğinden arındırılarak yayalaştırılan cadde ve sokaklar, kentin algılanması ve tanımlanması
açısından önemli görsel öğelerdir. Yayalaştırılmış sokaklar ve yaya alışveriş sokakları, bireyler arası
sosyal ilişkilere olanak tanır; ilişkileri yönlendirir ve geliştirir. *14+ İstiklal Caddesi; üzerinde yer alan
ticari fonksiyonların artmasına bağlı olarak yapılı çevre içinde canlı ve hareketli bir sosyal eylem alanı
olarak gelişmiştir. 1990 yılında yaya hareketini kolaylaştırmak; sosyal eylem alanlarını öne çıkartmak
amacıyla yayalaştırılmış; yaya alışveriş aksına dönüştürülmüştür. *15+
Araç ve yaya kullanımına açık sokakların bir günlük süre ile yayalaştırılması sonucu, yerleşimlerin
belirli alanlarında semt pazarları kurulmaktadır. Sokaklar insanların hareketine olanak tanır; birbirini
görme-tanıma, buluşma, alışveriş gibi sosyal ilişkilerin gerçekleştiği sosyal çevrelerdir. *16+ Alışveriş
eylemi bu sosyal çevrenin yaratılmasına ve ilerletilmesine olanak tanır. Semt pazarları, sosyal çevreler
üzerinde konumlanmış, bireyler arası etkileşime dayalı bir eylem olan alışverişin gerçekleştiği
alanlardır. Bir günlük süre ile sokaklardaki taşıt ulaşımı işlevinin durdurulması sonucu ortaya çıkan
geçici sosyal alanlardır. Kısıtlı bir süre içinde hizmet vermesi, konumlandığı sokakların süreli ve ikincil
işlevi olması (sokakların birincil işlevi yaya ve taşıt ulaşımı) nedeniyle geçici sosyal çevrelerdir. Semt
pazarları, kent mekânında belirli günlerde oluşturulan gezici ve geçici sosyal çevreler olarak
nitelendirilebilir.
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3. Kent Mekânında Semt Pazarı Algısı: Kartal Merkez Pazarı Örneği
Alan çalışmasının gerçekleştirildiği Kartal İlçesi İstanbul’un Anadolu yakasında, Kocaeli Yarımadası’nın
güneybatısında konumlanmaktadır. Kartal İlçesi kuzeyde Sancaktepe, kuzeydoğuda Sultanbeyli,
doğuda Pendik, batıda Maltepe İlçesi ile güneyde Marmara Denizi ile sınırlıdır (Resim 1).

Resim 1 Kartal ilçe sınırları ve Kartal Merkez Pazarı’nın Kartal ilçesi içindeki konumu (Erçevik, 2011)
Kartal İlçesi’nin yüz ölçümü 48.000 m2, 2008 nüfus sayımına göre nüfusu 501.209’dur. *17+ Kartal
Merkez Pazarı Kartal Sahil Bölgesinde Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu) ve Kızılay Bulvarı’nın kesişim
noktasında yer almakta; yaklaşık 15 sokak üzerine kurulmaktadır. (Resim 2).
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Resim 2 Kartal Merkez Pazarı ilçe içi konumu ve çevre ilişkisi (Erçevik, 2011)
Kartal Merkez Pazarı kurulan sokaklar
Kartal Merkez Pazarı etki alanı (konut dokusu)
Kartal Merkez Pazarı etki alanı (ticaret dokusu)

Kartal Merkez Pazarı’nın kurulduğu sokak dokusunun, zemin katları işyeri olarak kullanılan çok katlı
konutlardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Sokaklar gün boyu yaya ve çift yönlü taşıt trafiğine açıktır.
Yaklaşık 6 metre en kesitli sokaklarda gün boyu çift taraflı araç park edildiği gözlemlenmiştir.
Çalışmada “çevre esnafı” olarak tanımlanan işyeri dokusunu eczane, optik, müzik market, kuaför,
ayakkabı dükkânı, perde-kumaş dükkânı, fırın, kafeterya, çeyiz mağazası, süpermarket, turizm
acentesi, balıkçı, kırtasiye, giyim mağazası, avizeci vb. esnaf oluşturmaktadır.
Kartal Merkez Pazarı’nın kurulduğu sokaklara ait pazar kurulan günler (Cuma günü) dışındaki
görüntüler aşağıdaki gibidir (Resim 3, Resim 4):
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Resim 3

Resim 4

Resim 3, 4 Pazar dışındaki günlerde Kartal Merkez Pazarı’nın kurulduğu sokaklar (Erçevik, 2010)
Çalışmada yapı-sokak ilişkisi, Pazar kurulan sokakları ve sokakları tanımlayan (sınırlayan) yapıları
içeren kesit çizimleri ile ifade edilmiştir (Çizim 1, 2, 3, 4, 5, 6):

Çizim 1 Plan- Kartal Merkez Pazarı alanı ve kesit yerleri (Erçevik, 2011)
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Çizim 2 A-A Kesiti - Kartal Merkez Pazarı kurulan Cumhuriyet Caddesi kesiti (Erçevik, 2011)

Çizim 3 B-B Kesiti - Kartal Merkez Pazarı kurulan Çırçır Caddesi kesiti (Erçevik, 2011)

Çizim 4 C-C Kesiti - Kartal Merkez Pazarı kurulan Kuyumcu Sokak kesiti (Erçevik, 2011)

Çizim 5 D-D Kesiti - Kartal Merkez Pazarı kurulan Kuyumcu Sokak kesiti (Erçevik, 2011)
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Çizim 6 E-E Kesiti- Kartal Merkez Pazarı kurulan Çırçır Caddesi kesiti (Erçevik, 2011)

Cuma günleri kurulan Kartal Merkez Pazarı’nda 400 civarında; gıda (sebze, meyve, kuruyemiş, zeytin
vb.) ve Amerikan (Amerikan Tezgâh: hediyelik, ayakkabı, parfümeri, giyim, çamaşır, tuhafiye, bijuteri
vb.) tezgâhları bulunmaktadır. Kartal Merkez Pazarı’na (Cuma Pazarı) ait görüntüler aşağıdaki gibidir
(Resim 5, Resim 6):

Resim 5

Resim 6

Resim 5, Resim 6 Kartal Merkez Pazarı (Erçevik, 2010)

Kartal Merkez Pazarı’nın kurulduğu Cuma günlerinde araç trafiği engellenerek, ara sokaklar
yayalaştırılmaktadır. Gün boyu araç ulaşımı ve park alanı olarak kullanılan sokaklarda, Pazar kurulan
günlerde, yaşayanlar ve çalışanlar için ulaşım ve park sorunu olabileceği düşünülmektedir. Pazar
tezgâhları ve hava koşullarından korunmak için oluşturulan tenteler sokak algısını kısıtlamakta ve
cephelerin görünürlüklerini olumsuz etkilemektedir. Bu kısıtlı görüş açısının kullanıcıların Pazar
kurulan günlerde yön bulma ve hedef noktaya ulaşma konusunda nasıl bir davranış sergiledikleri
sorusunu gündeme getirmektedir. Araştırmacı tarafından yapılan gözlemler sonucunda gürültü,
kirlilik, koku, güvenlik ve maddi hasarlar (Tente iplerinin dükkân ve balkon demirlerine zarar vermesi,
pencere-vitrin camlarının kırılması vb.) Cuma Pazarı’nın yarattığı başlıca sorunlar olarak belirlenmiştir.
Cuma Pazarı’nın kurulduğu günlerde sokaklara giriş çıkışın kontrol edilmemesi güvenlik sorununu
beraberinde getirmektedir. Özellikle sokak sakinleri ve çevre esnafın gasp konusunda tedirgin
oldukları düşünülmektedir.
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Kartal Merkez Pazarı’nda pazar esnafı, Pazarcılar Derneği’ne üye olarak; üye aidatı ödemektedirler.
Ayrıca Belediyeye tezgâh için yıllık olarak ücret ödemektedirler. Kartal İlçe Belediyesi’nin pazar
esnafına hiçbir hizmeti yoktur. Geçmiş yerel yönetim pazarı merkezden kaldırarak “Kartalite” isimli
kapalı, katlı bir pazar alanına taşımayı planlamıştır. Bina yapımı tamamlanmıştır. Fakat aynı dönemde
belediye seçimleriyle yeni bir partinin iş başına geçmesi ile bu proje iptal edilmiştir. Yeni yerel
yönetim inşa edilen binayı başka amaçlarla kullanmak için yeniden projelendirmiştir. Şu anda Kartal
Merkez Pazarı’nın kalkması / taşınması ile ilgili güncel bir proje bulunmamaktadır.
Çöpleri toplamayan, belediyenin belirlediği saatlerden geç tezgâh toplayan, tezgâh hizalamasını
bozan (öne çıkan tezgâhlar), gürültü kirliliği yaratan, tente iplerini balkon demirlerine bağlayan
tezgâhlara bazı cezalar uygulanmaktadır. Belediyede kirliliği önlemek amaçlı “çevre koruma” bölümü
bulunmaktadır. Görevliler fotoğraf çekerek kuralları ihlal eden pazar esnafını tespit etmektedirler.
Pazar kurulan günlerde, güvenliği sağlamak için sivil polisler gezmektedir; üniformalı ekipler görevli
değildir. Başka bir güvenlik uygulaması yoktur. *18+

4. Katılımcı Niteliklerini Değerlendirilmesi
Çalışmaya katılan pazar esnafın %88’i erkek, %12’si kadındır. Katılımcı esnafın yaş verileri
incelendiğinde, %20’sinin 25 yaş altı grubunda, %60’ının 26–50 yaş arası, %20’sinin 51 yaş üstü
grubunda olduğu görülmektedir. Eğitim durumu verilerine göre katılımcı esnafın, %16’sı lise, %36’sı
ortaokul, %16’si ilköğretim düzeyinde eğitim almıştır. Katılımcıların %32’sinin eğitim durumu
okuryazar düzeyindedir. Üniversite mezunu katılımcı bulunmamaktadır. Katılımcı verileri
doğrultusunda, pazar esnafının 26–50 yaş arası erkeklerden oluştuğu tespit edilmiştir. Eğitim
durumları okuryazar seviyesinde ya da ortaokul düzeyindedir.
Katılımcı çevre esnafın %72’si erkek, %28’i kadındır. Katılımcı esnafın yaş verileri incelendiğinde,
%12’sinin 25 yaş altı grubunda, %56’sının 26–50 yaş arası, %32’sinin 51 yaş üstü grubunda olduğu
görülmektedir. Eğitim durumu verilerine göre katılımcı esnafın, %8’i üniversite, %52’si lise, %20’si
ortaokul, %8’i ilköğretim düzeyinde eğitim almıştır. Katılımcıların %12’sinin eğitim durumu okuryazar
düzeyindedir. Çevre esnafın da 26–50 yaş arası erkekler üzerinde odaklandığı gözlenmiştir. Eğitim
durumları lise mezunu düzeyinde yoğunlaşmaktadır.
Araştırmaya katılan pazar kullanıcılarının %44’ü erkek, %56’si kadındır. Katılımcıların yaş verileri
incelendiğinde, %8’inin 25 yaş altı grubunda, %56’sının 26–50 yaş arası, %36’sının 51 yaş üstü
grubunda olduğu görülmektedir. Eğitim durumu verilerine göre katılımcı pazar kullanıcılarının, % 24’ü
üniversite, %60’ı lise, %16’sı ortaokul düzeyinde eğitim almıştır. Okuryazar düzeyde ve ilkokul
mezunu katılımcı bulunmamaktadır. Pazar kullanıcıları lise mezunu 26–50 yaş arası kadınlar üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
Çalışmaya katılan sokak sakinlerinin %56’sı erkek, %44’ü kadındır. Katılımcıların yaş verileri
incelendiğinde, %20’sinin 25 yaş altı grubunda, %48’inin 26–50 yaş arası, %32’sinin 51 yaş üstü
grubunda olduğu görülmektedir. Eğitim durumu verilerine göre katılımcı sokak sakinlerinin, %12’si
üniversite, %48’i lise, %4’ü ortaokul, %24’ü ilköğretim düzeyinde eğitim almıştır. Katılımcıların
%12’sinin eğitim durumu okuryazar düzeyindedir. Sokak sakinlerinin 26–50 yaş arası erkek ve
kadınlardan oluştuğu; eğitim seviyesinin lise düzeyinde yoğunlaştığı gözlenmiştir.

5. Semt Pazarında Sosyal Etkileşim
Katılımcı Pazar esnafının %80’i Cuma Pazarı’nın apartmanlar arasında kurulmasından memnun
olduğunu, sabit pazarı tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Kullanıcıların semt pazarına kolay ulaşımı,
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alışveriş amacı dışındaki dolaşım sırasındaki muhtemel satışlar, yılların getirdiği kalıplaşmış kullanıcı
profili yapılı çevre arasında kurulmuş olan geçici semt pazarlarının yoğunluklu olarak tercih edilme
nedenleri olarak gösterilebilir. Semt pazarı, sokak sakinlerinin karşılaştıkları, sohbet ettikleri, alışveriş
hakkında yorum ve tavsiyelerde bulundukları bir sosyal çevredir. Ulaşım kolaylığı nedeniyle yereldir;
semt halkına hitap eder. Sokaklar arasında kurulan semt pazarlarında sosyal etkileşimin, semt dışında
kurulan sabit pazara oranla daha yüksek olduğu düşünülmektedir. “Kalıplaşmış kullanıcı profili”
olgusu da karşılıklı etkileşim ve güvenin yüksek olduğunu kanıtlamaktadır. Fakat özellikle giyim
ürünlerinin satıldığı tezgâh sahiplerinin sergileme ve denemeler için alan sıkışıklığı sorunu yaşadıkları
ve deneme alanlarının yerleştiremedikleri için sokak genişliğini yetersiz buldukları gözlenmiştir. Sokak
genişliği ile ilgili sorunların sabit pazar yönelimi arttırdığı düşünülmektedir.
Pazar esnafı, tente iplerinin bağlanması, elektrik kullanımı, temel ihtiyaçların karşılanması vb
konularda çevre esnaf ve sokak sakinleri ile mecburi bir etkileşim içindedir. Çalışmadan elde edilen
veriler, semt pazarlarının sosyal bir etkileşim ortamı olduğunun kanıtıdır. Yaz aylarında pazar alanında
elektrik kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır. Kış aylarında en çok jeneratör ve akü kullanılmaktadır.
Ayrıca tezgâh sahipleri, tezgâhlarını önlerinde konumlandırdıkları dükkânlardan günlük bedeli
karşılığında elektrik sağlamaktadırlar. Elektrik kullanımı için kurulan ilişkiler, pazar esnafı ve çevre
esnaf arasında tanışıklıkların ve sosyal ilişkilerin başlamasına olanak sağlamakta, bu etkileşimin
ilerlemesi için ortam oluşmaktadır. Yeme içme konusunda pazar esnafı birçok alternatife sahiptir.
Sebze tezgâhları, tezgâhtaki (domates, salatalık vb.) ürünlerden tükettiklerini; ayrıca evden peynir
getirdiklerini belirtmişlerdir. Yemek ihtiyaçlarını, çevre esnaftan tezgâha getirtmek; ekmek arası
ürünler tercih etmek; evden kumanya getirmek gibi pek çok yolla karşılamaktadırlar. Pazar alanında
pazar esnafına hizmet eden seyyar çay ocağı kurulmaktadır. İçecek ihtiyaçlarını bu seyyar çay ocağı
yoluyla karşılamaktadırlar. Yemek ihtiyacı için çevre esnafın tercih edilmesi çevre esnaf-pazar esnafı
tanışıklıklarını ve ilişkilerini etkilerken; seyyar çay ocağı pazar esnafı arasındaki sosyal etkileşimi
güçlendirmektedir. Pazar esnafının tuvalet ve hijyen ihtiyaçları için yakındaki cami, hastane ya da özel
tuvaletlerden yararlanması da semt pazarının yarattığı sosyal etkileşim düşüncesini
güçlendirmektedir.
Tente iplerini balkon ve dükkân demirlerine bağlamak kesinlikle yasaktır. Bağlayan pazar esnafı
zabıtalar tarafından tespit edildiği takdirde ceza uygulanmaktadır. Fakat çevre esnaf ve pazar sokağı
sakinleri tarafından tente iplerinin balkonlara bağlandığı belirtilmiştir. Araştırmacı tarafından tente
iplerinin demirlere bağlandığı tespit edilmiştir. Katılımcı pazar esnafının %32’si tente iplerini
bağlamak için dükkân ve balkon demirlerini kullandıklarını belirtmektedirler. Bu durumun pazar
esnafı, çevre esnaf ve sokak sakinleri arasında mecburi bir tanışıklığın oluşmasına neden olduğu
açıktır. Semt pazarları, periyodik (belirli günler, belirli saatler) ve dinamik etkileşimlerin meydana
geldiği, tanışıklıkların yaşandığı, ilerletildiği günlük ve geçici sosyal çevrelerdir.

6. Semt Pazarında Asli İşlev: Alışveriş
Katılımcı Pazar kullanıcılarının %76’sı pazarın kurulduğu sokaklarda oturmayı tercih etmezken; %24’ü
Cuma Pazarı’nın kurulduğu sokaklarda oturmak istediğini belirtmiştir. Pazar sokağında oturmak
isteyen kullanıcılar arasında 51 yaş üzeri kadınların çoğunlukta olduğu gözlenmiştir. (Cuma Pazarı’nın
kurulduğu sokaklarda oturmak istediğini belirten 6 katılımcıdan 5’i, 51 yaş üzeri kadın katılımcılardır.)
Dâhil oldukları yaş grubunun, bedensel kısıtlamalara / rahatsızlıklara yol açtığı, alışveriş alanlarına ve
insan yoğunluğuna yakın olma isteğini arttırdığı ve bu nedenle pazar kurulan sokaklarda oturmayı
tercih ettikleri düşünülmektedir.
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Cuma Pazarı’nın tezgâh ve tente düzeninin cephe algısını engellediği ve hedefe ulaşımı zorlaştırdığı
düşünülmektedir. Cephe algısındaki kısıtlılık, hedefi görememe, benzer Pazar dokusu içinde
kaybolma, fiziksel doluluk nedeniyle yaya olarak hedefe ulaşamama vb nedenlerle hedef olarak
belirlenen dükkânlara ulaşım ve alışveriş ya da konutlara ulaşım engellenmektedir. Bu nedenle, Pazar
kurulan günlerde sokakların -Pazar alışverişi- dışında kullanılamadığı düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu
doğrultuda, semt pazarında cephe algısındaki kısıtlılığın sokak kullanımını etkileyip etkilemediğinin
araştırılması amacıyla Cuma Pazarı kurulduğu günlerde sokakların pazar alışverişi dışında kullanımı
sorulmuştur. Katılımcı kullanıcıların %68’i pazar kurulan günlerde sokakları pazar alışverişi dışında da
kullanmaktadır. Katılımcıların %32’si pazar kurulan günlerde sokakları sadece pazar alışverişi için
kullanmaktadır. Kullanıcılar pazar kurulan sokakları, Cuma dışındaki günlerde de (pazar kurulmayan
günlerde de) kullanmaktadırlar. Bu nedenle, sokak dokusu hakkında kesin algılara sahip oldukları ve
yön bulmada zorlanmadıkları düşünülmektedir.
Yayalaştırılmış alışveriş aksları alışveriş işlevinin yanı sıra eğlence, buluşma, yeme-içme vb. ikincil
işlevleri de barındıran, bireylerin sosyal etkileşimini güçlendiren sosyal çevreler olarak tanımlanmıştır.
Alışveriş amaçlı kurulan geçici semt pazarlarında da ikincil işlevlerin mevcudiyetinin araştırılması
amacıyla Cuma Pazarı’nın kullanım amaçları sorulmuştur. Katılımcı kullanıcıların %96’si Cuma pazarını
“alışveriş” amaçlı kullandığını belirtmiştir. Cuma Pazarı’nı ”eğlence”, “buluşma” ve “yeme-içme”
amaçlı kullanan katılımcı bulunmamaktadır. Geçici semt pazarında “sosyal etkileşim için buluşma”
işlevinin araştırılması amacıyla kullanıcılara, bir arkadaş ya da yakınları ile buluşacak olsalar, pazarı
buluşma noktası olarak seçip seçmeyecekleri sorulmuştur. Katılımcıların %80’inin pazarı buluşma
noktası olarak seçmeyeceğini belirtmesi nedeniyle, pazarın buluşma noktası olarak algılanmadığı
ortaya çıkmıştır. Bulgular, semt pazarlarının yerel kullanıcılar tarafından tesadüfî buluşmaların ve
tanışıklıkların yaşandığı, geçici etkileşimlerin kurulduğu, alışveriş eyleminin yoğunluk kazandığı bir
sosyal çevre olarak algılandığı düşüncesini güçlendirmektedir. Kullanıcılara göre, semt pazarlarında
asli işlev ihtiyaç karşılamaktır; alışveriştir. Geçici semt pazarları, planlanmış buluşmalar ve planlanmış
sosyal ilişkiler yerine tesadüfî etkileşim ve tanışıklıkların yer aldığı sosyal çevrelerdir.
Pazar kurulan sokaklar incelendiğinde sebze, meyve, zeytin vb. taze gıdaların satıldığı dükkânlara
rastlanmamıştır. Pazarın kurulduğu sokaklarda, paketlenmiş kuru gıdaların satıldığı sadece tek bir
market mevcuttur; bu markette semt pazarında satılan taze gıda ürünlerinin satışı yapılmamaktadır.
Tüm ürünlerin bir arada bulunduğu hipermarket yürüme mesafesinden oldukça uzaktır. Yakın
çevrede taze gıdaların temin edileceği marketlerin bulunmaması, Cuma günleri kurulan semt
pazarındaki gıda tezgâhlarına yönelimi arttırdığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, kullanıcıların
%56’sının “gıda” ürünlerini tercih ettiklerini belirtmesi “ihtiyaç karşılamak için alışveriş” düşüncesinin
kanıtıdır.

7. Sosyal Çevrenin Fizik Mekânda Yarattığı Sorunlar
Sosyal bir çevre olarak nitelenen semt pazarlarında, etkileşim ve ilişkiler bir fizik mekânda
gerçekleşmektedir. Bu fizik mekân ise sokaklardır. Toplumsal yaşam ve paylaşımın sürdüğü sokaklar,
alışveriş, gezme, öğrenme, araştırma aktiviteleri ve bireyler arası ilişkilerinin yaşandığı toplumsal
mekânlardır. Semt pazarlarının sokaklarda yarattığı düşünülen bazı sorunlar araştırmacı tarafından
gözlemler sonucunda tespit edilmiştir: Gürültü, Kirlilik, Fizik Mekân Zararları, Koku, Kalabalık. Tespit
edilen sorunlara katılımcı değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:
Gürültü: Katılımcı çevre esnafın %76’sı Cuma Pazarı’nın gürültüsünden rahatsız olduğunu, %24’ü ise
rahatsız olmadığını belirtmiştir. Katılımcı kullanıcıların %80’i Cuma pazarının gürültülü olduğunu
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belirtirken; %20’si gürültülü olduğunu düşünmemektedir. Katılımcı sokak sakinlerinin %56’sı Cuma
Pazarı’nın gürültüsünden rahatsız olmadıklarını belirtirken; %44’ü gürültüden rahatsız olmaktadır.
Kirlilik: Katılımcı çevre esnafın %96’sı Cuma Pazarı’nın kirlilik yarattığını düşünmektedir. Özellikle
eczaneler Cuma Pazarı’nın kurulduğu günlerde büyük hijyen sorunları yaşadıklarını vurgulamışlardır.
Katılımcı kullanıcıların %84’ü Cuma Pazarı’nın kirlilik yarattığını, %16’sı kirlilik yaratmadığını
düşünmektedir. Katılımcı sokak sakinlerinin %44’ü Cuma Pazarı’nın kirlilik yarattığını, %56’sı kirlilik
yaratmadığını düşünmektedir (Resim 7, Resim 8).

Resim 7

Resim 8

Resim 7 Kartal Merkez Pazarı’nın dükkanlar önünde yarattığı kirlilik (Erçevik, 2010)
Resim 8 Kartal Merkez Pazarı’nın konut girişleri önünde yarattığı kirlilik (Erçevik, 2010)

Görüntü Kirliliği: Tenteler sokak dokusunun örtülmesine neden olmaktadır. Ayrıca tenteler, tente
ipleri, tente direkleri, kullanıcı kalabalığı, mal kolileri vb. görüntülerin görüntü kirliliği yarattıkları
düşünülmektedir. Katılımcı sokak sakinlerine Cuma Pazarı’nın kurulduğu günlerde balkondan /
camdan bakıldığında görüntünün rahatsız edip etmediği sorulmuştur. Katılımcıların %60’ı pazar
kurulduğu günlerde balkondan/camdan baktıklarında görüntüden rahatsız olduklarını belirtmişlerdir
(Resim 9, Resim 10).
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Resim 9

Resim 10

Resim 9 Sokak sakinlerinin pazar kurulduğu günlerde balkondan / camdan görüntüleri; sokak
dokusunun tenteler ile örtülmesi (Erçevik, 2010)
Resim 10 Kartal Merkez Pazarı’nın yarattığı görüntü kirliliği (Erçevik, 2010)

Fizik Mekân Zararları: Katılımcı çevre esnafının %8’i Cuma Pazarı’nın fizik mekânlarına zarar verdiğini;
%92’si zarar vermediğini belirtmiştir. Fizik mekânına zarar verildiğini vurgulayan mobilya kaplama
mağazası sahibi “Geçen sene tezgâh demirlerinden biri düşüp vitrin camımı kırdı.” şeklinde
açıklamada bulunmuştur. Kırtasiye sahibinin, fizik mekânına zarar verildiğini ve mağaza kepenk
demirlerine tente iplerinin bağlandığını belirtmesi kepenk demirlerine fiziksel zararlar verildiği
düşüncesini öne çıkartmaktadır. Katılımcı sokak sakinlerinin %32’si Cuma Pazarı’nın fizik mekânlarına
zarar verdiğini; %68’i zarar vermediğini belirtmiştir (Resim 11, Resim 12).

Resim 11

Resim 12

Resim 11, 12 Tente iplerinin dükkân demirlerine bağlanması (Erçevik, 2010)
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Koku: Katılımcı çevre esnafın %68’ı Cuma Pazarı’nın kokusundan rahatsız olduğunu belirtmiştir.
Katılımcı kullanıcıların %76’sı Cuma Pazarı’nın kokusundan rahatsız olduğunu, %24’ü ise rahatsız
olmadığını belirtmiştir. Katılımcı sokak sakinlerinin %56’sı Cuma Pazarı’nın kokusundan rahatsız
olduğunu, %44’ü ise rahatsız olmadığını belirtmiştir.
Kalabalık: Pazar kullanıcılarının % 96’sı Cuma pazarını kalabalık bulduğunu belirtmiştir. Katılımcı sokak
sakinlerinin %52’sı Cuma Pazarı’nın yaratığı kalabalıktan rahatsız olduğunu, %48’i ise rahatsız
olmadığını belirtmiştir.
Elde edilen bulgulara dayanarak bazı sonuçlara ulaşılabilir: Kartal Merkez Pazarı’nda gıda (sebze,
meyve, zeytin, kuruyemiş vb.) tezgâhlarının çoğunlukta olduğu gözlenmiştir. Pazar kullanıcıları ile
yapılan anket çalışmalarında en çok alışveriş yapılan ürünlerin “gıda” ürünleri olduğu tespit edilmiştir.
Kartal Merkez Pazarı’nın tercih edilme nedenleri araştırıldığında, “taze ürünler” seçeneğinin %28
oranla en yüksek tercih nedeni olduğu ortaya çıkmıştır. Yakın çevrede taze gıdaların temin edileceği
marketlerin bulunmaması, Cuma günleri kurulan semt pazarındaki gıda tezgâhlarına yönelimi
arttırdığı düşünülmektedir. Araştırmacı tarafından semt pazarının yarattığı başlıca sorunlar olarak
belirlenen kalabalık, kirlilik, gürültü ve kokunun rahatsızlık yaratan konular olduğu, çevre esnaf ve
kullanıcı değerlendirmeleri doğrultusunda doğrulanmıştır. Fakat taze gıda ürünlerini yakın çevreden
temin edebilme avantajı özellikle sokak sakinlerinin Cuma Pazarı memnuniyetini olumlu etkilediği
düşünülmektedir. Bu nedenle, pazarı kullanan sokak sakinleri semt pazarının yarattığı olumsuz
koşulları göz ardı etmektedirler. Pazar kurulan sokakta oturmaktan memnun olmayan katılımcılar
araştırmacı tarafından semt pazarının yarattığı başlıca sorunlar olarak belirlenen kalabalık, kirlilik,
gürültü ve kokunun rahatsızlık yaratan konular olduğunu doğrulamışlardır. Fakat pazar kurulan
sokakta oturmaktan memnun katılımcılar, kalabalık, kirlilik, gürültü ve kokudan rahatsızlık
duymamaktadırlar.
Pazar kurulan günlerde sokak sakinleri su, tüp vb. acil ihtiyaçlarının karşılanması sırasında araçların
konut girişlerine yanaşmasında zorluklarla karşılaştıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca afet durumunda
ambulans, itfaiye, polis gibi araçların yanaşması semt pazarı nedeniyle zorlukla sağlanmaktadır. Bu
nedenle sokak sakinleri afet durumlarına karşı endişelerini vurgulamışlardır.

8. Sonuçlar
Semt pazarı, kentlerin belli sokaklarında geçici olarak kurulan, üstü açık ve ya örtülü alışveriş
alanlarıdır. Çalışmada, insanların günlük kentsel kullanım alanı olan sokaklar üzerine kurulan semt
pazarlarındaki sosyal etkileşim bağlamı çerçevesinde analiz edilmiştir. Sokak sakinleri ve çevre esnafPazar esnafı arasındaki mecburi etkileşim tartışılmış; Pazar esnafının semt pazarı memnuniyeti ve
nedenleri araştırılmıştır. Semt pazarlarında asıl işlevin alışveriş olduğu ve alışveriş dışı ikincil işlevlerin
mevcudiyeti tartışılmıştır. Kullanıcıların ürün tercihi ve nedenleri sorgulanmıştır. Sosyal ilişkilerin
gerçekleştiği fizik mekân “sokak” olarak tanımlanmış; sosyal çevrenin yarattığı sorunlar tartışılmıştır.
Semt pazarlarında, sokak sakinleri ve çevre esnaf-Pazar esnafı arasında Pazar esnafının temel
ihtiyaçları nedeniyle mecburi bir tanışıklık ve etkileşimin kurulması kaçınılmazdır. Fakat Pazar
kullanıcıları olan yerel halk tarafından semt pazarları buluşma, eğlence, yeme-içme vb işlevleri de
bünyesinde barındıran yaya alışveriş aksları olarak algılanmamaktadırlar. Semt pazarları tanışıklıkların
ve tesadüfî buluşmaların yaşandığı geçici sosyal alanlardır. Sadece ihtiyaç karşılamak için alışveriş
amacıyla kullanımı nedeniyle “buluşma” işlevi gözlenmemiştir. Geçici ve periyodik ilişkilerin yaşandığı
alışveriş işlevinin yoğunlaştığı günlük sosyal çevrelerdir. Alışveriş işlevinin sosyal etkileşim ve ilişkilerin
ortaya çıkmasındaki önemli yeri vurgulanmıştır. Sokaklar insanların hareket, görme-tanıma, buluşma,
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alışveriş gibi sosyal ilişkilerin gerçekleştiği çevrelerdir. Bu çıkarımlar, semt pazarlarını da sosyal
çevreler olarak nitelendirmemizin nedenidir. Fakat günlük ve tesadüfü ilişkileri barındırması
nedeniyle yaya alışveriş akslarından ayrılarak; geçici sosyal çevreler olarak tanımlanmaktadırlar.
Her sosyal ilişkinin bir fizik mekâna ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde, geçici sosyal çevreler olan semt
pazarlarının da fiziksel çevresi günlük kullanım alanları olan sokaklardır. Yayalaştırma, sokakların
alışveriş işlevine uygun fiziksel çevrelere dönüşmelerini sağlar. Gözlemler sonucu araştırmacı
tarafından tespit edilen kirlilik, koku, gürültü, kalabalık, güvenlik sorunlarının sosyal çevrenin fizik
mekâna yansıyan sorunları olduğu doğrulanmıştır. Fakat sokak sakinlerinin taze gıda ürünlere kolay
ulaşması nedeniyle oluşan memnuniyeti, sokak sakinlerinin bu sorunları göz ardı etmelerine neden
olmaktadır. Böylece sosyal çevre memnuniyetinin, sosyal çevrenin fizik mekâna yansıyan sorunlarını
ortadan kaldırdığı görülmektedir.
Kartal Merkez Pazarı’nda gerçekleştirilen bu çalışma, yaya alışveriş akslarının düzenlenmesinde
doğrudan veri olarak kullanılabilir. Geçici sosyal çevre kavramının ön plana çıkartılması, semt
pazarlarının yenilenmesi için öneriler oluşturulması, yapay sosyal çevrelerin (alışveriş merkezlerinin)
semt pazarlarına olumlu / olumsuz etkilerinin tartışılması, semt pazarlarının neden olduğu sorunların
minimize edilmesi çalışmaları gelecek araştırmalar için önerilen konulardır.
Ülke ve bölgelere göre değişen sosyal, kültürel ve ekonomik özellikler, iklim özellikleri, kullanıcı
profili, alışveriş alışkanlıkları vb. yaya alışveriş akslarının kullanımı ve tasarımında farklılıklar
yaratabilmektedir. Farklı ülke ve bölgelerdeki yaya alışveriş alanlarının tasarım süreçlerinde, farklı
bireysel algıların yeniden ele alınarak değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
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Safranbolu’da Endüstriyel Alanların Kamusal Fonksiyonlarla Yeniden
Değerlendirilmesi
Fuat Fidan, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Seda Tönük, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Aktif oldukları dönemlerde bulunduğu kent ve alan için önemli niteliği olan ancak zaman içerisinde
sosyo-kültürel ve ekonomik nedenlerle işlevlerini yitiren endüstri yapılarının ve alanlarının yeniden
işlevlendirilmesi günümüzde önemle değerlendirilmesi gereken bir konudur. Genellikle işlev gereği
kentin dışında konumlanmış bu mekanlar zaman içerisinde yapılaşmaların bu alanlara kaymasıyla
kent merkezinin ve yerleşim alanlarının içerisinde kalmaktadırlar. Özellikle işlevlerini kaybettikten
sonra terk edilerek, bakımsız ve boş bırakılan endüstri yapıları kent içindeki bulundukları konum
itibariyle bulunduğu kent ve alan için sağlık ve güvenlik sorunları taşımaktadırlar. Bu noktada atıl
durumda olan, kentin çöküntü haline gelmiş bu alanlarının tekrardan kente kazandırılması noktasında
çözüm önerileri geliştirmek gerekmektedir.
Bu çalışmada; Safranbolu için tarihi süreçte önemi büyük olan tabakhane alanının; geçmişten
günümüze sahip olduğu özellikler anlatılacak ve mevcut mekansal potansiyeli ortaya konularak,
alanla ilgili özellikler tespit edilecektir. Safranbolu kentinin mekansal anlamda sorunları belirlenerek
tabakhane bölgesinin bu noktada hangi konulara çözüm olabileceği yöntemleriyle birlikte
tartışılacaktır.

2. Safranbolu’da Dericilik
Safranbolu’da; 1568 yılına ait tahrir defterlerinde ismi geçen dericiliğin 20. y.y. ortalarına kadar
devam ettiği görülmektedir. Dericilik; özellikle 19. y.y.’ da kentin en önemli iş kollarından biri
olmuştur. Bu süreçte Safranbolu dericilik merkezi konumundadır. Safranbolu’daki iş kollarına
bakıldığında eğimli bir arazi üzerinde zorluk ve kirlilik derecesine göre kademelenme vardır ve en alt
kademede tabakhaneler mevcuttur*1+. Suyun nehri terkettiği alt kademede ham derinin işlenmesiyle
başlayan süreçte işlenen deri; yukarıya doğru değişik iş kollarına aktarılarak saya olur, ayakkabı olur,
yemeni olur, eyer olur ve en son kademede de pazara ulaşır*2+. Yazılı kaynaklara göre sayısı 84 adet
olan deri imalathaneleri ve anıtsal nitelikteki deri fabrikası koku ve atık sorunu sebebiyle kentin en dış
noktasında, birbirlerine yakın şekilde, Akçasu ve Gümüş derelerinin birleştiği alanda
konumlandırılmışlardır. Çevre yerleşim yerlerinden Safranbolu’daki pazara getirilen manda, büyükbaş
ve küçükbaş hayvan derileri pazardan alınıp tabakhanede işlenmektedir. Tabakhane bölgesi; Aşağı
Tabakhane ve Yukarı Tabakhane sokakları olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarı Tabakhane Sokağı’nda
semerin üzerindeki setken gibi daha ince deri işlenmiştir. Alt Tabakhane Sokağı’nda ise valeta, yemeni
üstü, yemeni altı gibi daha kalın olan manda derisi işlenmiştir. Manda derisinden kösele yapılır. Boyalı
manda derisi saraçlara, keçi derisi semercilere, sığır derisi yemenici ve ayakkabıcılara verilmektedir.
Koyun derisi kıllarını keçeciler, keçi derisinin kıllarını ise mutaflar kullanmaktaydı. Tabakhane
bölgesinde deri işlemeciliğinin yanında bağırsakçılık, keçecilik gibi iş kolları da bulunmaktadır.
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1950’li yıllarda açılan Karabük Demir Çelik fabrikasına dericilik sektöründen yoğun olarak işçi göçünün
yaşanması, sanayileşme ile birlikte dericilik sektöründe teknolojideki gelişmelere ayak uyduramama,
yemeni yerine lastik kullanımının artması gibi nedenlerden dolayı bu süreçten sonra dericilik hızla
önemini kaybetmeye başlamıştır[3]. Bununla birlikte tabakhane bölgesindeki mekanlar hızla terk
edilmeye başlanmış ve bu alan kent için çöküntü noktası haline gelmiştir. Günümüzde de maalesef bu
sürecin devam ettiği ve alanın niteliksiz bir şekilde gecekondulaştığı görülmektedir. Günümüzde ise
Safranbolu’da dericilikle uğraşan kimse kalmamıştır.

Şekil 1. Tabakhane bölgesi genel görünümü

3. Tabakhane Bölgesindeki Mekan Analizi
Tabakhane bölgesine şehirlerarası ve kent içi ulaşımın kolay olduğu, alanın; Çukur mevkiinin
merkezine, konut alanlarına, ticari alanlara ve turizm yapılarına yürüme mesafesinde olduğu tespit
edilmiştir. İçerisinde endüstri mirasına ait; kapalı, yarı açık ve açık mekanları bulunduran, kanyon ve
derelerin şekillendirdiği tabakhane bölgesi Safranbolu koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde yer
almaktadır ve alandaki bazı yapıların tescillendiği bilinmektedir[4].
Tabakhane bölgesinde yapıların işlev gereği dere kenarında konumlandıkları görülmektedir. Konuyla
ilgili yazılı ve sözlü kaynaklardan anlaşıldığı üzere alandaki bir çok yapı deri dükkanı olarak
kullanılmıştır. Safranbolu kentinde kurulan pazardan temin edilen ham deriler tabakhane alanına inen
yol aksında depolanıp ihtiyaca göre buradan alandaki deri dükkanlarına getirilerek işlenmişlerdir. Deri
dükkanlarının alt katları ham derinin yıkama, traşlama gibi işlemlerin yapıldığı ve havuzların olduğu
kapalı mekanlar olarak kullanılırken, üst katlar derilerin yağlandığı, boyandığı, asıldığı ve kurutulduğu
yarı açık mekan olarak kullanılmışlardır[3]. Alana açılan İncesu ve Gümüş kanyonları bulunmaktadır.
Bu kanyonların duvarlarına deri dükkanı ve kahve gibi mekanlarda yerleştirilmiştir. Bunun yanında
alanda; çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak cami, kahve, konut mekanlarının olduğu
görülmektedir. Günümüzde ise bu mekanların işlev değişikliğine uğradığı, boş kaldığı veya yıkıldığı
görülmektedir. Bu sayede sahip olunan bu kültürel mirasın büyük ölçüde yok olduğu
gözlemlenmektedir.
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Tabakhane bölgesinde toplamda yaklaşık olarak 6500 m2’lik kapalı mekan potansiyeli mevcuttur. Bu
kapalı mekanların yaklaşık olarak 3500 m2’si günümüzde hiç kullanılmamakta ve terk edilmiş
durumda yıkılmaya yüz tutmuştur. Ayrıca alandaki bazı mekanlarda bulunan geçmişteki dericilik
üretimine ait techizatlar ve deri yıkama havuzu gibi açık mekanlar günümüze kadar korunarak
gelebilmiştir.

Şekil 2. Deri yıkama havuzu

Şekil 3. Tabakhane bölgesindeki deri imalathaneleri

Gözlemlemelere göre Safranbolu İlçesinin Çukur mevkiinde tabakhane bölgesinde günümüzde 39
adet bina kalmıştır. Eskiden büyük çoğunluğunun deri imalathanesi olarak kullanılan bu yapıların
günümüzde 22 tanesinin konut olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bazı binaların samanlık ve depo
olarak kullanıldığını, bazılarının ise boş olarak kullanım dışı kaldıkları görülmektedir. Bu alanda sadece
dış duvarları kalmış, çatısı ve iç duvarları ise büyük ölçüde yıkılmış deri imalathane binaları da
mevcuttur. Günümüzde tabakhane bölgesine üst ölçekten genel olarak baktığımızda alanda fiziki
koşulların yetersiz düzeyde olduğunu, alanın kentten koparak metruk bir görünüme sahip olduğunu,
sahip olduğu derenin, peyzajın, binaların yeterince değerlendirilmediği görülmektedir. Bu noktada
alanın; sahip olduğu mekansal potansiyel, dericilik kültürü mirasına ait sahip olduğu; kent hafızası ve
mekansal özellikler dikkate alındığında kentte turizmin geliştirilmesi ve mekansal eksiklerin
giderilmesi anlamında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Bu bağlamda yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilere göre;
-Tabakhane toplam alanı: 20.000 m2
-Toplam bina alanı: 6500 m2
-Mesken veya başka amaçlı kullanılan bina alanı: 3000 m2
-Kullanım dışı kalan bina alanı: 3500 m2
-Tescilli bina alanı: 2750 m2 alanın bulunduğu görülmektedir.
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Bu noktada Tabakhane bölgesinin sahip olduğu değerlendirilebilir mekan stoğunun kentin mekansal
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yeterli nitelik ve kapasitede olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Tabakhane bölgesi yapı analiz haritası[4]

4. Tabakhane Bölgesinin Yeniden İşlevlendirilmesi
Tabakhane bölgesinin; sahip olduğu endüstri mirasının korunması sağlanmalı ve Safranbolu kentinin
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alana verilecek yeni işlevler ile kentle bütünleşmesi
hedeflenmelidir. Bu noktada çalışma kapsamında konuyla ilgili yapılan analizler, incelemeler,
gözlemler neticesinde tabakhane bölgesi için öngörülen yeni işlevler bağlamında;
-Konuya ilk olarak kentsel ölçekten bakıp kentin ve tabakhane alanının fiziki, ekonomik ve mekansal
sorunlarını tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulan noktalarda bütüncül yaklaşımla çözümlerin üretilmesi
gerekmektedir.
-Kentin; tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik kimliğine uygun nitelikte hareket edip kentin ve yapıların
sürekliliği sağlanmalıdır.
-Tabakhane bölgesindeki sağlıksız, güvenliksiz çevreyi ortadan kaldırmak amacıyla verilecek yeni
işlevlerle burası kentle bütünleştirilmelidir.
-Endüstri mirasının bina, alan ve teçhizat ölçeğinde korunması, sergilenmesi ve tanıtılmasını
sağlanmalıdır.
-Kentin ihtiyaçları doğrultusunda birçok işlevi bünyesinde barındıran, farklı kullanıcı gruplarına hitap
eden ve sosyal yaşama katılan kentsel ve kamusal mekanlar üretilmeli ve burası kentin odak noktası
haline getirilmelidir.
-Tabakhane bölgesine ulaşım, diğer mekanlara olan uzaklığı ile ilgili analizler yapılıp çözümler
üretilmeli, mevcut altyapı sistemlerinin güçlendirilmesini sağlanmalıdır.
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-Endüstri yapısı ve endüstri alanı ölçeğinde yapılacak müdahalelerde Safranbolu Koruma Amaçlı İmar
Planına uygun nitelikte hareket edilmelidir.
-Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda daha sağlıklı ve doğru hareket etmek amacıyla konuyla ilgili farklı
disiplinlerin ortak çalışması sağlanmalıdır.
Yerinde gözlemlemeler neticesinde Safranbolu’nun en büyük sorununun sosyal ve kültürel
mekanların eksikliği ve turizm çeşitliliğinin sınırlı ölçekte kaldığı görülmektedir. Bu konuda Tabakhane
bölgesinde özellikle mevcut derenin tanımladığı 3 alanda ayrı işlevler önerilmiştir.

Şekil 5. Tabakhane bölgesinin yeniden işlevlendirilmesine yönelik öneri haritası[4]
-Safranbolu Çukur mevki merkezinden gelen ulaşım aksının Tabakhane bölgesine açıldığı alanda
dericilik endüstrisi işlevi önerilmektedir. Bunun temel nedeni Tabakhane bölgesinin sahip olduğu
dericilik endüstrisi mirasının kent hafızasındaki yerinin korunmasını sağlamaktır. Bu noktada alandaki
yapılar incelendiğinde bazı yapılarda deri üretimine dair techizatların, bazı açık mekanlarda deri
yıkama havuzlarının günümüze kadar korunmuş oldukları görülmektedir. Ancak buradaki temel sıkıntı
bu yapıların bakımsızlıktan ve kullanım dışı kaldıklarından özellikle malzemelerinde görünen
bozulmalardır. Bazı binaların ise konuta dönüştürülmüş olduğu görülmektedir. Bu konutların
oluşturulmasında uygun olmayan restorasyon yöntemleriyle yapıların kendi kimliklerini büyük ölçüde
kaybettikleri görülmektedir. Bu noktada alandaki tescillenmiş yapıların sayısının yetersiz olduğu
görülmektedir. Kültürel mirasa sahip bu alandaki tüm yapıların tescillenip koruma altına alınması
veSafranbolu koruma imar planı yönetmelik esaslarına göre restore edilmeleri gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Alandaki deri üretim mirası izlerine sahip yapıların; dericilik müzesine dönüştürülerek
deri üretiminin aşamaları uygulamalı olarak anlatılarak bu mirasın devamlılığının sağlanması
öngörülmektedir. Bu işlevin yanında dere kenarında alt katı kapalı, üst katı yarı açık mekana sahip
yapılar yeme-içme mekanına uygun nitelikte görülmektedir. Alandaki diğer binalarda ise sergi, deri
ürünleri satış birimleri gibi alt hizmet birimleri ön görülmektedir.
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-Tabakhane bölgesinde önerilen bir diğer işlevde kültür işlevidir. Dere ve kanyon duvarı arasında
tanımlanan düzlük alanda deri imalathane binaları, deri fabrikası ve geniş ölçekte peyzaj alanları
bulunmaktadır. Buradaki bazı yapılar günümüzde konut olarak kullanılmakta, bazılarının sadece dış
duvarları kalmış durumdadır. Deri fabrikasının ise çatısı yanmış, iç duvarları ise büyük ölçüde
yıkılmıştır. Buradaki yapıların mekansal özelliklerinden dolayı Safranbolu kentinin en büyük
sorunlarından biri olan sosyal- kültürel mekanlar bu alanda öngörülmektedir.
-Tabakhane bölgesindeki; Çukur mevkiinde konutlaşmanın olduğu alana sınır konumundaki alanda ise
yakın zamanda konuta dönüştürülmüş ancak yeni işlevlendirme ile farklı kullanım öngörülen
yapılarda kalanlar için barınma birimlerinin oluşturulması öngörülmektedir. Bu sayede konut
alanlarının devamlılığı sağlanarak, Tabakhane bölgesinde kalanlar için yer sorunu çözülmüş olacaktır.
Bu alanda öngörülen bir diğer işlev ise Safranbolu’daki üniversite potansiyeli de düşünülerek açık, yarı
açık ve kapalı mekanların birer atölyeye dönüştürülerek dinamik bir alan yaratma düşüncesidir.

5. Kültür Alanı Önerisi
Vaziyet planı ölçeğinde öneri getirilen kültür alanındaki en büyük hacme sahip eski deri fabrikası
binası kültür merkezi, etrafındaki irili ufaklı binalar ise kendi özgün kullanımları da dikkate alınarak alt
hizmet birimleri olarak tasarlanmıştır. Alana bağlantı sağlayan köprüden sonraki giriş noktasındaki
binaya giriş-danışma işlevi, yanındaki yapıya da idari hizmet işlevi öngörülmüştür. Yukarı tabakhane
alanı için önceden kahve olarak kullanılan ancak günümüzde boş ve bakımsız kalan binaya özgün
işlevine uygun olarak çayhane işlevi uygun görülmüştür. Yapı bütününde ve mekan ölçeğinde özgün
plan şemasını kaybetmeyen yapı için dericilik ile ilgili sergi- müze amaçlı kullanım öngörülmüştür. Eski
deri fabrikasının karşısında olan günümüzde sadece dış duvarları kalmış harabe durumundaki yapılar
önceden dinlenme ve dericilikle ilgili malzemelerin konulduğu işleve sahip yarı açık mekan olarak
kullanılmıştır. Dere kenarında bulunan bu yapıların özgün işlevlerine uygun olarak kafe-restaurant
işlevleri uygun görülmüştür. Alandaki özgün işlevlerine yönelik izlerini kaybetmiş diğer binalar ise
ihtiyaçlar doğrultusunda hediyelik eşya satış birimi, kütüphane gibi kültürel fonksiyonlara hizmet
edecek şekilde işlevlendirilmişlerdir. Alandaki derenin kenarında; yaya yolları, oturma alanları, yeşil
alanlar oluşturulmuştur.

Şekil 6. Yıkılmış deri imalathanesi

Şekil 7. Tabakhanedeki eski kahvehane yapısı
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Şekil 8. Tabakhane bölgesi kültür alanı öneri haritası

6. Kültür Merkezi Binası Önerisi
Eski deri fabrikasının; sahip olduğu mekansal büyüklüğü ve kent içindeki konumu düşünüldüğünde
kentin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel işlevlerin karşılanmasına yönelik olarak kültür merkezi işlevi
ile yeniden değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Günümüzde harabe durumunda olan mevcut
yapının ayakta kalan duvar yüzeylerinde ve zemin kat döşeme kısmında malzeme bozulmaları, bitki
oluşumları gözlemlenmektedir. Yapıya zarar verici bu durumun ortadan kaldırılması amacıyla uygun
tekniklerle cephelerin bitkilerden temizlenmesi önerilmektedir. Bu noktada kültür merkezi
tasarımında; fuaye, büyük salon, ıslak hacim, teknik servis, kafe-restaurant gibi işlevleri barındıran
ihtiyaç programı oluşturulmuştur. Binanın tarihi ve kültürel kimliği göz önünde bulundurulduğunda
yapının ayakta kalmış olan tüm dış duvarlarını ve içte kalmış olan duvar kalıntılarını aynen koruyup
oluşturulacak yeni işlevlerin en az müdahale ile yapıya uygulanması düşünülmektedir.
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Şekil 9. Eski deri fabrikası rölöve çizimleri[5]
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Şekil 10. Deri fabrikası dıştan görünüm

Şekil 11. Deri fabrikası içten görünüm

Yapıya anıtsal nitelikteki görünümünü dıştan ve içten engellemeyecek şekilde yapı içerisinde cam
kütle önerilmektedir. Geleneksel malzemedeki dış kabuğun içerisine eklenecek kütlede günümüzü
yansıtan ve tarihi binaya işlev olarak ta uygun nitelikteki cam ve çelik malzeme kullanımı uygun
görülmüştür. Bu sayede tarihi yapı görsel olarak aynen korunmakta olup, içerisinde oluşturulacak
yeni mekanlarla günümüz ihtiyaçlarına yönelik işlevlere de hizmet verebilecek niteliğe
kavuşturulacaktır. Mevcut yapı içerisinde oluşturulan yeni mekanların taşıyıcı sistemi yapı
duvarlarından bağımsız olarak tasarlanmıştır. Yapıyı taşıyıcı duvarlarını zorlamamak için yeni duvarlar
mevcut duvar yüzeylerinden 75 cm içeri çekilmiştir ve arada kalan mesafe sergi amaçlı kullanılması
düşünülmüştür. Tarihi yapı içerisine eklenen yeni kütlenin dışarıdan okunabilir olması amacıyla yeni
kütlenin üst noktası mevcut taş duvarların üst kotundan 1, 5 m daha yukarıda tutulmuştur. Katlar
arasında ve tavan döşemesinde yapı yükünü hafif tutmak amacıyla çelik konstrüksiyonlu döşemeler
kullanılmıştır. Mevcut yapının iç mekanında görülen döşeme izlerinden yapının özgün halinin iki katlı
olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada yapının ilk haline uygun nitelikte mekansal bölünmeler
öngörülerek yapının büyük salonu ve fuayesinde özgün haldeki döşeme izleri kotunda döşemeler
oluşturulmuştur. Yapının içerisinde özgün halinden kalan taş duvarın sınırlandırdığı iki mekandan
daha küçük olanı fuaye olarak düşünülmüş, diğeri ise mekansal büyüklük gerekliliği açısından çok
amaçlı salon olarak tasarlanmıştır. Mevcut yapının ön cephesinde yer alan iki farklı giriş sayesinde acil
çıkış kapısı da oluşturulabilmiştir. Fuayenin mekansal bütünlüğünü bozmamak ve mekanı
küçültmemek amacıyla yer altı kotunda ıslak hacimler oluşturulmuştur. Katlar arası ulaşım çelik
konstrüksiyonlu merdiven ve asansör ile sağlanmaktadır. Binanın bitişiğinde yer alan ve iç mekandan
bağlantısı bulunan tek katlı bina ilk yapıldığı süreçte deri fabrikasının teknik servis mekanı olarak
kullanılmıştır, günümüzde ise bu yapı konut olarak kullanılmaktadır. Öneri kapsamında bu yapı özgün
işlevine uygun olarak kültür merkezinin teknik servis mekanı yapılmıştır.
Mevcut yapının arka tarafında kalan kanyon duvarlarının içerisinde Tabakhane bölgesinde dericiğin
aktif olduğu süreçte deri dükkanı olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise buraları bakımsız ve
kullanılmayan araçların park edildiği yer olarak kullanılmaktadır. Bu kısımlara öneri kapsamında
hediyelik eşya satış birimleri düşünülmüştür.
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Şekil 12. Eski deri fabrikası restorasyon projesi çizimleri

7. Sonuç
Özgün kullanımını yitirmiş ve sahip olduğu kültürel mirasın her geçen gün yok olduğu tabakhane
bölgesinin sahip olduğu açık, yarı açık ve kapalı mekan potansiyelinin günümüzde yeteri kadar
değerlendirilmediği görülmektedir. Bu çalışmada, günümüzde terkedilmiş bir durumda olan
tabakhane bölgesinin kentle bütünleştirilmesi, kültürel mirasın yerinde ve kültür amaçlı kullanımlarla
değerlendirilmesi ve korunması vurgulanmıştır. Bu bağlamda;
Bölgede bulunan binaların kademeli olarak iyileştirilmesi ve bölgenin “dericilik hafızası”nı da
sürdürebilmek amacıyla, dericilik müzesi ve çeşitli workshop atölyelerinin, diğer kültürel amaçlı
fonksiyonlarla karma olarak bölgede yer alması ana hedeflerden biri olarak ele alınmalıdır.
Yapılan araştırma ve gözlemler sonucunda, kent merkezine yaya olarak 5 dakika mesafede olan
tabakhane bölgesinin özellikle kentte eksikliği görülen sosyal ve kültürel fonksiyonlarla yeniden
değerlendirilmesi, hem kentin kültürel mekan potansiyelinin zenginleşmesine hem de günümüzde
işlevini kaybetmiş bir sektör olan kentteki dericilik hafızasının unutulmamasına yardımcı olacak bir
çözüm olarak düşünülmelidir.
Çalışmada incelenen ve tabakhane bölgesinin en önemli ve en büyük hacme sahip olan yapısı olan
deri fabrikasının Safranbolu kentinin kültürel mekan ihtiyacını karşılaması ön görülmüştür. Bu
bağlamda;
Mevcut duvarlarda yer alan döşeme izleri fabrikanın iki katlı olduğunu göstermektedir. Bu izlere
dayanarak fabrika içinde iki ayrı katta tasarlanan iki salonun, alt ve üst fuayelerin aynı anda farklı
etkinliklerine hizmet etmesi amaçlanmıştır. Fabrika için önerilen salonların döşemesi, konferans
salonu şeklinde kademeli olarak değil, değişik kullanımlara imkan verebilmesi için düz olarak
düşünülmüştür.
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Fabrika’nın yeniden kullanılması için, fabrikanın mevcut duvarları içine yerleştirilmesi öngörülen
şeffaf kutu; kutu içinde kutu (box in box) anlayışına bir örnek teşkil etmektedir. Bu anlayış, binanın
duvarlarını olduğu gibi koruyarak kentin hafızasına en az zarar veren çağdaş bir yaklaşım olarak
değerlendirilmektedir. Ayrıca fiziksel sürdürülebilirlik ve enerji kullanımı açılarından şeffaf yüzeylerin
mevsim şartlarından daha az etkilenmesi için, çift cidar cam arasında panjur sistem olarak düşünülen
şeffaf kutunun, binanın ısıtma ve soğutma yüklerine olumlu etkilerinin olacağı düşünülmüştür.
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Kırsal Yerleşimlerin; Plan, Ölçek, Algı Yönünden İrdelenmesi Eskişehir Örneği
Merve Yüksel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü

1. Giriş
Kentler, göç alımlarına bağlı olarak büyümekte ve mega kentlere dönüşmektedir. Giderek artan
kentsel nüfusun barınma ihtiyacını karşılayabilmek için eski yerleşim alanları kendi içinde
yoğunlaşmakta, sürekli olarak yeni yerleşim alanları yapılaşmaya açılmaktadır. Bu şekilde giderek
büyüyen kent, yakınında bulunan köy yerleşimlerini de bünyesine katmaktadır.
Kentlerdeki nüfus artışının çok hızlı yaşandığı günümüzde, büyüme hızıyla orantılı olarak, kent içinde
meydana gelen değişimler de çok hızlı olmaktadır. Bu hıza ayak uydurabilmek için kendi kültürümüze,
yaşantımıza, yere uyumu önemsenmeden batıdan alından modellere uydurulmaya çalışılarak yeni
‘yabancı’ yapılar, ‘yabancı’ çevreler oluşturulmaktadır. Oysaki yer, bir yapının kurgusunu oluşturan
kökleri, daha başlangıçta, yapı yapılmadan önce, zemin ile birlikte bağışlar. Yapıyı yereye ve diğer
yerleşmelere ilişkilendirerek bir yönlendirici gibi çalışır [1]. Burdaki yer kavramı fiziksel çevre koşulları
olarak yorumlanabileceği gibi, toplumsal ve kültürel koşullar olarak da yorumlanabilir. Günümüzde
yerin yönlendiriciliği göz ardı edilerek, kentler devamlı bir yenileme alanı haline gelmektedir. Yollar
büyütülmekte, yeni yollar açılmakta, var olan yapıların üzerine kat çıkılmakta ya da yıkılıp çok daha
yüksek yapılar inşa edilmektedir. Bu süreçte çevre olgusu unutulmuş, insan ölçeği kaçırılmış
görünmektedir.
Bunun sonucu olarak kent içinde bulunan, karakterlerini koruyan, kültürel birikimini, mimariyle
sokağa yansıtan yerleşimler ile nüfus hareketliliğinden etkilenen veya kent bünyesinde kalan özgün
yapıya sahip kırsal yerleşimler giderek yok olmakta ya da özgün niteliklerini kaybetmektedirler. Bu
bağlamda kentlerdeki mimari oluşumun, öz yaşantımıza uygun gelişebilmesi için kültürümüzün
şekillendirdiği yerleşmeleri incelemekte fayda vardır.
Bu çalışmada, kentlerin ufak bir modeli sayılabilecek kırsal yerleşimler / köyler üzerinden bir inceleme
yer almaktadır.
Konuyla ilgili örnek olarak Eskişehir kırsalı seçilmiş ve Mayıs 2011’de, Mahmudiye ilçesine bağlı
Hamidiye, Mesudiye, Doğanca, İsmetpaşa, Türkmenmecidiye; Çifteler ilçesine bağlı Hayriye,
Eminekin, Zaferhamit; Beylikova ilçesine bağlı Aşağı Doğanoğlu, Yukarı Doğanoğlu, Aşağı Dudaş,
Yukarı Dudaş ve Sivrihisar ilçesine bağlı Gerenli, Yaverören, Selimiye köylerinde yapılan alan çalışması
bu bildirinin kaynaklarından biri olarak değerlendirilmiştir. Alan çalışması yapılan köylerin sahip
olduğu nitelikler; sokak genişlikleri, yapı adası ve parsel boyutları, malzeme kullanımı özelinde
incelenerek belgelenmiş köy planları çıkarılarak bu planlar ve ölçümler üzerinden köy yerleşimleri
irdelenmiştir. Bu bildirinin hedefi; planlar, kesitler, silüetler, fotoğraflar ve grafikler eşliğinde; ölçek,
planlama, algı kavramlarına dikkat çekmek ve kırsal alan özelinde bu terimlerin kapsamlı şekilde
araştırılması yolu ile günümüz mimarlığı kapsamında çevresel konforun artırılması yönünde katkı
sağlamaktır.
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Çalışma yapılan köylerde, tarım ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşılmaktadır. Yapı malzemesi olarak
ağırlıklı kerpiç olmak üzere taş ve ahşap kullanılmıştır. Yeni yapılar ise betonarme yapılmaktadır. Bazı
yapıların sokak cephesine bakan duvarlarında pencereler bulunmaktadır. Parsel giriş kapısı kuzulu
kapılar olup ahşaptan yapılmıştır ve formuyla yöresel bir kimlik oluşturmaktadır (yeni yapılan kapılar
demirden yapılmaktadır). Parsel içinde kompleks yapılar mevcuttur. Her bir yapı kompleksinin kendi
iç bahçesi bulunmaktadır. Kompleks yapılar konut, ahır, yazlık mutfak vb.’den oluşmaktadır. Yapılar
genellikle tek veya iki katlı ve teraslıdır. Konutlar içe dönük planlanmıştır. Bu içe dönük yapılar
arasında camiler, sosyal bir mekan işlevi görmekte ve bu özellikleriyle köyün merkezi sayılmaktadır.
Alan çalışmasından elde edilen veriler bu bildiride üç temel başlık altında değerlendirilecektir: Plan,
ölçek ve sokak algısı.

2. Kırsal Yerleşimlerin Plan Yönünden İrdelenmesi
Alan çalışması yapılan köylerde plansız ve planlı olmak üzere iki tip yerleşme mevcuttur. Plansız
gelişmiş köyler, doğal bir evrim içerisinde gelişerek, ihtiyaçlar doğrultusunda oluşmuş, genellikle
Osmanlı döneminde kurulmuş köylerdir. Planlı köyler ise özellikle düz sayılabilecek alanlarda ızgara
planlı olarak tasarlanmış Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan 20.yy köyleridir. Bu köylerde plana uygun
yerleşme sağlanmıştır. Kırsal yerleşmeler, konumlandıkları topografyaya veya yola göre gelişme
göstererek farklı sözcüklerle adlandırılırlar.

2.1 Plansız Köyler
Plansız köy tipleri kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar, plansız toplu köyler ve hat boyu köyleridir. Plansız
toplu köylere yığın veya küme köyler de denebilir; düzensiz, plansız, sıkışık veya gevşektirler.
Çoğunlukla merkezden çevreye doğru sıkışıklıkları azalmakta ve büyüyen bir gevşekliğe yerlerini terk
etmektedirler. Planlarında bölgesel karakterde elemanlara sahip olabilirler. Örneğin kısa çıkmaz
sokaklar veya değişik büyüklükter meydanlar gibi [2]. Hat boyu köylerinde meskenler sıkışık veya
gevşek, tek veya çift sıra halinde olabilirler. Birkaç kilometre boyunca uzanabilen bu yerleşimler
çoğunlukla bir vadiyi, bir akarsuyu, bir kanalı veya seddi izler [3].

Aşağı Doğanoğlu (hat boyu köyü)

Aşağı Dudaş (plansız toplu köy)

(şekil 1: Köy Yerleşimi, Hava Fotoğrafları)
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Aşağıdudaş köyü, Eskişehir’in kuzeyinde, düz bir arazide, Mihalıçcık yolunun tek tarafında
konumlanan plansız toplu köydür (bkz. şekil 1). Abdülhamit zamanında Romanya’dan gelen
göçmenlerin yerleştirilmesiyle 15 hane ile Çepel köyü adıyla kurulmuş ve zamanla göçmenlerin
terketmesiyle, ilçemiz Mihalıçcık'a bağlı Yalımkaya(domya) köyünden göç almıştır. Bu göçler şu an ki
mevcudun kökenini oluşturmaktadır. Orta Anadolu kültürü hakimdir [4]. Günümüzde 70 haneli, 250
nüfusludur. Aşağı Doğanoğlu köyü, Eskişehir’in kuzeyinde, bir vadiye yerleşmiş hat boyu köyüdür
(bkz. şekil 1). Köyün kurulumu Osmanlı Devleti'nin kuruluş sonrası dönemleridir [5]. Günümüzde 70
haneli, 250 nüfusludur. Bu köyde topoğrafya köyün gelişimini sınırlamıştır ve köy doğal sınırlarına
yaslandığından büyüyebileceği alan kısıtlıdır.

2.2 Planlı Köyler
Alan çalışması yapılan, ızgara planlı, İsmetpaşa, Mesudiye ve Hayriye köyleri ‘yol boyu köyleri’dir (bkz.
şekil 2). Bu yerleşmeler bir yolun üzerinde bir veya iki yanında birer sıra halinde uzanırlar. Gevşek
veya sıkışıktırlar. Meskenler doğrudan doğruya hemen yolun kenarında yer alabildikleri gibi önlerinde
yola uzanan birer bahçe de bulunabilir. Bu tip, yerleşme şekillerinin en basitidir; aynı zamanda yaygın
bir yerleşme şeklidir [6].

İsmetpaşa
(yol boyu köyü)

Mesudiye
(yol boyu köyü)

(şekil 2: Köy Yerleşimi, Hava Fotoğrafları)

İsmetpaşa köyü, Eskişehir’in orta kısmında düz bir arazide yol kenarında konumlanmaktadır. 1920’li
yıllarda İsmet Paşa tarafından kurulmuştur. Köye ilk yerleşen; Balkan göçmenleri, Bulgaristan, Razgrat
ve Kalava göçmenleridir. İlk olarak 250 hane civarında, nahiye olarak kurulmuştur. İlk kurulduğu
yıllarda, jandarma karakolu ve hükümet konağının mevcut olduğu bilinmektedir [7]. Günümüzde 270
haneli ve 1500 nüfusludur. Ölçülen en büyük alana sahip yapı adası 60x100m’dir. Bir ana ulaşım aksını
merkez alarak dört bir yana doğru gelişmiştir ve büyüyebilmektedir (bkz. şekil 3). Mesudiye köyü,
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Eskişehir’in orta kısmında düz bir arazide Eskişehir - Konya yolu kenarında konumlanmaktadır. 1900
yılında Bulgaristan göçmenlerinden Hoca Ali *Yazgı+ tarafından kurulmuştur. 1 yıl sonra Kırım
tatarlarından 40 aile ile büyümeye başlamıştır [8]. Günümüzde 185 hane, 750 nüfusludur. Ölçülen en
büyük alana sahip yapı adası 140x255m’dir Ana aksın tek tarafında üç sıra halinde yerleşmiştir (bkz.
şekil 3). Hayriye köyü, Eskişehir’in güneyinde düz bir arazide yol kenarında konumlanmıştır. Köy,
Osmanlı-Rus savaşından sonra Kırım'dan Türkiye'ye göç eden Kırım Tatarlarından bir kaç aile
tarafından 1902 yılında kurulmuştur [9]. Günümüzde 52 haneli, 129 nüfusludur. Ölçülen en büyük
alana sahip yapı adası 120x350m’dir Ana aksın her iki tarafına doğrusal bir şekilde yerleşmiştir (bkz.
şekil 3).
Mesudiye ve Hayriye köylerinde, ana yola paralel ana sokaklar oluşmaktadır. Mülkiyet giriş kapıları bu
sokaklara açılmaktadır. Ana sokaklar ise birbirlerine daha dar ve kısa ara sokaklarla bağlanmaktadır.
Bu köyler yola paralel şekilde, doğrusal olarak büyümektedir (bkz. şekil 3).

(şekil 3: Köy Gelişim Şemaları)
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3. Kırsal Yerleşimlerin Ölçek Yönünden İrdelenmesi
Alan çalışması yapılan plansız ve planlı köyler arasında, nüfusa oranla; parsel kullanımları, parsel ve
yapı adası büyüklükleri, belirlenen yürüme hattı uzunlukları, sokak uzunluk ve genişlikleri arasında
belirgin farklar mevcuttur. Kırsal yerleşimler, ölçek yönünden, parsel analizleri ve yürüme mesafeleri
olmak üzere iki başlık altında irdelenecektir.

3.1 Parsel Analizleri
Plansız ve planlı köy parsel morfolojileri karşılaştırıldığında yapı adaları, genellikle 20-25-30-40m’lik
parsellere bölünmüştür (bkz. şekil 4). Bu da planlı köy parsel bölüntülerinin, plansız köy
yerleşimlerinden yola çıkılarak oluşturulduğunu göstermektedir. Parseller kimi zaman miras
paylaşımları nedeniyle de bölünmektedir. 1 - 1,5 - 2 - 2,5 dönümlü parseller, planlı ve plansız köylerde
mevcutken plansız köylerde 1 dönüm altında parseller, planlı köylerde de ise 3 dönümün üstünde
parseller bulunabilmektedir (bkz. şekil 4).
Parsel kullanımlarına bakarsak, plansız köy grubunda yer alan Yukarı Doğanoğlu köyünde, ölçülen
350m²’lik bir parselde, 250m² avlu, parselin kalan 100m²’sinde iki katlı konut ve ahır yer almaktadır.
Izgara planlı İsmetpaşa köyünde, 1,5 dönümlük bir arazinin 1 dönümü avlu olarak, parselin geri kalan
yarım dönümünde iki katlı konut, ahır, depo, kuyu ve ambar yer almaktadır. Izgara planlı Mesudiye
köyünde ölçülen, 1,5 dönümlük bir parselde, yarım dönüm avlu, parselin geri kalan bir dönümü, tek
katlı konut, yazlık mutfak, kiler, samanlık, ambar, odunluk, depo, wc, ahır, garaj olarak
kullanılmaktadır.
Plansız köyler ile planlı köylerin, en uzun sokakları ve sokak genişlikleri, köy gelişim hattınını da
etkisiyle farklılıklar göstermektedir. Plansız köylerde, belirlenen sokakta ölçülen değerler: 65 haneli,
300 nüfuslu Zaferhamit köyünde, sokak uzunluğu 160m, sokak genişliği 4m; 90 haneli, 460 nüfuslu
Hamidiye köyünde, sokak uzunluğu 130m, sokak genişliği 7m; 4m; 70 haneli, 72 nüfuslu Aşağı
Doğanoğlu köyünde, sokak uzunluğu 43m, sokak genişliği 5m; 50 nüfuslu Yukarı Doğanoğlu
köyünde, sokak uzunluğu 43m, sokak genişliği 5m’dir. Planlı köylerde, belirlenen sokakta ölçülen
değerler: 270 haneli, 1500 nüfuslu İsmetpaşa köyünde, sokak uzunluğu 100m, sokak genişliği 10m;
185 haneli, 750 nüfuslu Mesudiye köyünde, sokak uzunluğu 250m, sokak genişliği 16m; 129 haneli,
52 nüfuslu Hayriye köyünde, sokak uzunluğu 360m, sokak genişliği 25m’dir. Yol boyu köylerindeki
sokak uzunlukları diğer köy sokaklarından oldukça fazladır. Planlı köylerin sokak uzunluk ve
genişlikleri, plansız köylere oranla fazladır. Yukarıdaki veriler, sokak uzunluk ve genişliklerinde,
nufusun, planlı köylerde etkili olmadığını düşündürmektedir.
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(şekil 4: Yapı Adası ve Parsel Morfolojileri ve Analizleri)

3.2 Yürüme Mesafeleri Analizi
Camiler, avlusunda köy sakinlerinin toplandığı, birbirleriyle etkileşim ve iletişim içinde oldukları köyün
sosyal alanlarıdır. Köy sakinleri, camileri yoğun olarak kullanmaktadır. Bu sebeple, alan çalışması
yapılan köylerde belirlenen bir hat doğrultusunda yürüme mesafeleri incelendi. Bu mesafelere
bakıldığında köy sakinleri, köy merkezinde yer alan camiye ulaşmak için, 2 camisi bulunan İsmetpaşa
köyü 3 farklı noktadan alınan ölçülere göre: 400m, 580, 880m; 2 camisi bulunan Mesudiye Köyü 2
farklı noktadan alınan ölçülere göre: 470m ve 600m ; tek camisi bulunan Zaferhamit köyü 2 farklı
noktadan alınan ölçülere göre: 520m ve 290; tek camisi bulunan Aşağıdoğanoğlu köyü 2 farklı
noktadan alınan ölçülere göre: 150m ve 200m yol yürümektedir (bkz. şekil 8 - 9 - 10).
Plansız köylere göre geç dönemde tasarlanarak kurulmuş planlı köy sokak genişlikleri, - özellikle yol
boyu köylerindeki - sokak uzunlukları ve yürüme mesafeleri fazlalıkları dikkat çekmektedir. Hatta
Hayriye köyünde boş parselde kullanıcı tarafından oluşturulan iki uzun sokak arasını birbirine
bağlayan kestirme yollar oluşmuştur (bkz. şekil 3). Bu da Hayriye köyündeki, yürüme mesafesinin
uzun olduğunu göstermektedir.
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4. Kırsal Yerleşimlerin Sokak Algısı Yönünden İrdelenmesi
Gözlemciler bir yolu kesin yönüne göre algılamakta ve devam ettiği istikamete göre o yolu
tanımlamaktadır. Yol, başka bir şeyi takip eden şey olarak algılanmaktadır. Yol, güçlü bir sınır
noktasıyla bu algıyı desteklemelidir. ... ara hedeflere ulaşan bir gezinti, kendi başına bir anlam
taşımaya başlar. Yol üzerindeki nesneler, hareketin uzaklık açısının ve perpektifin etkisini güçlendirir
[10]. Aaşağıdaki fotoğrafları bu tanımlar üzerinden incelersek: Mesudiye Köyünde mülkiyet sınırları
boyunca dizilen yapılaşmalar, Hayriye ve Aşağıdudaş köylerinde ise yol kenarlarındaki sıralı ağaçlar,
yolu sınırlamaktadır. Ancak Mesudiye ve Hayriye köylerinde ara hedef belirlemek mümkün değildir.
Bunun sebebi yol üzerindeki yapılaşmaların monotonluğu, geniş bir yolun algıyı dağıtması ve yol
kenarındaki tanımsız alanların fazla geniş olmasıdır. Oysa Aşağıdudaş köyünde, ağaçlar, alan
genişliğini sınırlayarak; algıyı, devinim hattına yönlendirmektedir. Ara hedef olarak sağdaki ağaç
öbeklerinin ardından yol kıvrımındaki evler belirlenmektedir (bkz. şekil 5) .

Mesudiye Köyü (ızgara planlı)

Hayriye Köyü (ızgara planlı)

Aşağıdudaş Köyü (plansız)

(Şekil 5: Köy Sokak Fotoğrafları)

Kenarlar, yollar gibi algılanmayan doğrusal unsurlardır. Her zaman değilse de genellikle iki tür alanı
birbirinden ayıran sınırları oluştururlar [11]. Alan çalışması yapılan köylerde mülkiyet sınırları duvarla
çevrilmektedir. Duvarlar, sokakta güçlü bir kenar çizgi oluşturarak kamusal alanı ve mülkiyet alanını
birbirinden ayırmakta ve çevresel imgelemi arttırmaktadır.
Organik planlı köylerde, ızgara planlı köylerde olmayan düğüm noktaları mevcuttur (bkz. şekil 6).
Düğüm noktası, hem bir kesişim noktası hem de bir yoğunlaşma alanı olabilir [12]. Aynı zamanda
sokakların rahatlama noktları olmaktadır. Düğüm noktaları, devinim hattı yönüne göre geniş bir
perspektiften dar bir perspektife geçisi sağlayarak ya da tam tersini yaparak çevresel imgelemi
arttırmakta (bkz. şekil 7) ve süprizli mekanlar oluşturabilmektedir. Izgara planlı köylerde düğüm
noktaları yoktur ancak sokak kesişim noktalarında, parsel kenarları pahlanarak düğüm noktalarına
benzer bir etki oluşturulmak istenmiş olabilir. (bkz. şekil 4 - 6)
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(şekil 6 :Yerleşim Dokusu Yol İzleri)

Bir yolun yönsel nitelikleri belirlendiğinde, ölçeklendirilmesi de mümkündür. Toplam mesafesine
bakarak nerede olduğunuzu kavrayabilir ve ne kadar yol aldığınızı veya alacağınızı kestirebilirsiniz.
...Çoğu kez ölçeklendirme bilinen işaret öğelerinden veya yol üzerindeki düğüm noktalarından
yararlanılarak yapılmıştır [13]. Yol bulma sürecinin stratejik halkası çevresel bir imgedir. ...net bir imge
kişinin kolay ve hızlı hareket etmesini sağlar [14]. Bu tanımlara göre köylerdeki cami minareleri;
çevreyi algılamakta ve konumumuzu belirlemekte zorluk çektiğimiz ova yerleşmelerinde,
konumumuzu ve yönümüzü belirlediğimiz bir işaret öğesidir. Düğüm noktaları ise hedef noktamızı
ölçeklendirmeye yardım ederek ara hedef noktaları oluşturmaktadır.

(şekil 7 : Zaferhamit Köy Fotoğrafı. Düğüm Noktasından Sokağa Bakış)
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(şekil 8 : İsmetpaşa Köy Analizi)
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(şekil 9 : Mesudiye Köy Analizi)
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(şekil 10 : Zaferhamit Köy Analizi)
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5. Sonuç
Christopher Alexander, uzun yıllara yayılan bir seyir içinde ortaya çıkan kentlere doğal kentler adını
verir. Bunu, doğal kentleri, tasarımcı ve planlamacılar tarafından bilinçli biçimde yaratılmış yapay
kentlerden ayırt etmek için yapar. Yapay kentlerin, kentlere özgü özsel bileşenlerinden yoksun
olduğunu öne sürer [15]. Kente göre çok daha ufak ölçekli bir yerleşme olmasına rağmen alan
çalışması yapılan kırsal yerleşmelerde; plansız köylerin sahip olduğu özgünlüğün, sosyal yaşamın,
planlı köylerde olmadığı gözlemlenmiştir.
Aristo bize ‘en iyi polisin tek bir bakışta görebileceğimiz büyüklükte olması gerektiğini’ söyler. Polis’in
nüfusu yalnızca bir ‘politik toplum’ içinde ‘iyi yaşam’ ve ‘kendine yeterlilik’ yaratmaya yetecek kadar
değil, aynı zamanda yurttaşların ‘birbirinin kişisel özelliklerini bilmelerine’ olanak tanıyan bir
büyüklükte olmalıdır [16]. Oysaki ızgara planlı köylerde bulunan, özellikle de yol boyu köylerindeki
yapı ada büyüklükleri ve uzun sokaklar, yürüme mesafesini arttırmakta; geniş sokaklar, evleri
birbirinden uzaklaştırmakta; doğrusal sokakların aynı ritme sahip duvarları, monotonluğa neden
olmaktadır. Düğüm noktlarının ise çevresel imge açısından yadsınamaz yeri olmasına rağmen bu
noktalar planlı olarak tasarlanmış köylerde bulunmamaktadır. Tüm bu etmenler, planlı köylerdeki
toplumsal yaşamı olumsuz etkilemekte, yüz yüze iletişimi zedelemektedir. İnsani bir ortam en azından
insani ölçeği, yani kamusal kavrayışa, kişisel katılıma ve yüz yüze ilişkilere dayanan bir ölçeği
önvarsayar [17].
Bu inceleme; mimari planlama ve çevre tasarımının, insan yaşamını ve insanlar arasındaki etkileşimi
doğrudan etkilemekte olduğunu birkez daha gözler önüne sermektedir. Plansız köylerin, eski kent
dokusunun; planlı köylerin ise yeni kent dokusunun birer modeli olduğu düşünüldüğünde, kentlerin
ve köylerin planlama anlamında insan ölçeğini ve çevre etmenlerini gözden kaçırdığı söylenebilir.
“Mimarlık bir sanat değil, bir doğal işlevdir. Hayvanlar ve bitkiler gibi topraktan yetişir... [18]. Bu
bağlamda sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğin göz önünde tutulduğu insan odaklı bir
planlama anlayışına yönelmek gereklidir.
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Kentsel Tasarımda Kentsel Bellek ve Kentsel Kimlik
Aslı Pınar Biket, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

1. Giriş
Yaşayan bir organizma olan kentin sürekli yenilenme ve değişim göstermesi kaçınılmazdır.
Toplumlarda görülen sosyal ve ekonomik değişimlerin neden olduğu yeni eylemlere bağlı olarak
doğan ihtiyaçlar kentte yeni işlevleri ve buna bağlı olarak da eski yapıların yeni kullanımlarını veya
yeni yapılar inşa edilmesini gerektirmektedir. Ancak kentsel bütünü ele almayan yenilenme ve
değişimler, tarihi kentler dikkate alındığında kentsel bellek ve kentsel kimliğin zedelenmesine
dolayısıyla da sosyal ve kültürel yapının bozulmasına neden olmaktadır. Öyleyse tarihi kentlerde
oluşan yeni yapı ihtiyacını karşılamak için yapılacak çalışmalarda, tarihi doku ve onu oluşturan
kültürel ve sosyal yapı tanınmalı, korunmalı ve ona uygun yeni tasarımlar araştırılmalıdır. *1+
Sadece kent kavramının tanımını farklı bakış açılarından ele aldığımızda karşımıza birbirinden farklı
birçok tanım çıkar ancak hepsinin özünde kimlik kavramı ortak olarak yer almaktadır. Kentsel kimlik
kavramı, kentin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve bu yapının insanlar tarafından nasıl algılandığı ve
anlamlandırıldığı ile ilgilidir.
Bellek, sadece geçmişte olmuş olayların zihinde canlandırılmasından ibaret değildir. Özellikle
toplumsal bellek, günün gereksinimlerine göre yeniden şekillendirilebilen ve geçmişe değil bugüne
hizmet veren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır ve bellek, birey ile toplum arasındaki kesişme
noktasını oluşturmaktadır. Geçmişle bağlantı kuran, ortak bir bellek oluşturan toplumların kimlikleri
belli bir temele dayanmaktadır.
Bu çalışmada kentlerimizde, bugün karşı karşıya kaldığımız niteliksel sorunların büyük ölçüde, başta
tarihi kent, kentsel tasarım, kentsel bellek ve kentsel kimlik gibi birçok kavramın yanlış
değerlendirilmesine bağlı olarak ortaya çıktığı düşüncesinden yola çıkarak bu kavramlar ve
birbirleriyle olan ilişkileri üzerinde durulacaktır.

2. Kent ve Kentsel Tasarım
Kent kavramı en basit şekliyle, “Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan,
tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, şehir.” *2+ olarak tanımlanabilir. “Kent çağımızın, içinde
yaşadığımız bir organizma olarak, niceliksel ölçütler dışında, niteliksel olarak tanımlanması oldukça
zor ve karmaşık bir olgudur…Bunun en temel nedeni bir tanım yapabilmek için, bazı sabit ölçütlerin
tanımlanmasına gerek olduğudur. Oysa ki dünya üzerinde var olan her kent ayrı bir coğrafyada, ayrı
niceliksel değerlere sahip bulunmakta ve en önemlisi kendine özgü niteliksel özellikler ortaya
koymaktadır. Hiçbirisinin nitelikleri bir diğeri ile tam bir benzerlik içinde değildir. Bu açıdan hemen
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her kenti kendine özgü ölçütler ile tanımlamak gerekmektedir.” *3+ “Kent bir iletişim alanı olarak
insanlara yaşam biçimi ve anonim kimlik veren bir yer”dir. *4+
Kentlerin oluşum sürecinde, coğrafik, topografik, iklimsel gibi fiziksel etkenlerin yanı sıra toplumsal,
kültürel ve ekonomik etkenler de önemli bir yere sahiptirler. Kentlerin tesadüfen, kendiliğinden
oluşmadığı, sosyal ve tarihsel değerler içerdiği unutulmamalıdır.
Kent, nesnel işlevlerin ve fiziksel ortamların oluşturduğu bir yer olmanın yanında, insan hayatının
kişisel ve psikolojik süreçlerinin geçtiği, sosyal ve duygusal tüm deneyimlerinin anı niteliği kazandığı
‘yer’dir. Öyleyse insan yaşamında bu denli önemli olaylara, çocukluk, gençlik, yaşlılık gibi farklı
dönemlere mekan olan kenti planlamak sadece bölümlere ayırıp üzerine konut, ticaret, eğitim, sağlık
... v.b. mekanları oturtmak olmamalıdır. Nasıl bir ailenin özel mekanı olan ‘ev’ bir tasarım sonucu
oluşuyorsa kent de aynı tasarım sürecinden geçmelidir. Nitekim “mekan, fiziksel tanımın ötesinde
hislere hitap eden psikolojik bir kavramdır.” *5+
“Kentsel tasarım, yapı ve mekanın insan ölçeğinde ele alınarak bir bütünlük içinde tasarlanması
eylemidir.”*6+ Kentsel tasarım sürecinde, insan ihtiyaçlarının karşılanabildiği, aynı zamanda
kullanıcıların birbirleriyle olan sosyal ve psikolojik ilişkilerinin oluşmasına yardımcı, işlevsel ve
mekansal ortamlar oluşturmak ana hedef olarak belirlenmelidir. Çünkü kentsel tasarım, kullanıcı
gereksinimlerini karşılayan estetik çevreler yaratan ve kentlerdeki gelişimi ve değişimi yönlendiren bir
disiplindir. Kentlinin istekleri ve çıkarları gözetilerek yeni bir durum yaratılması olan kentsel tasarımın
belirleyici ana kavramı insan olmalıdır. Kentsel tasarımın, bahsedilen ön çalışmalar doğru olarak
gerçekleştirilmeden yapılmaya çalışılması durumunda kentin, devamlılığını yitirmiş, yan yana gelmiş
yapılar yığını olması kaçınılmazdır.
Sonuç olarak, kentsel tasarım, büyük metropollerde kimliksizleşmeyi önlemekte ve kentlere imaj
yaratmakta ve toplumsal gelişim ve değişim sonucu ortaya çıkan mekansal değişim gereksinimlerini
yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Kentte ya da en azından kentin bir bölgesi içinde tek bir
kentsel tasarım düşüncesi oluşturulmazsa aralarında tesadüflerle ortaya çıkan negatif mekanlar
oluşturan yapılar birbirleriyle olumlu bir diyalog kuramamış olurlar. Kentsel tasarımda tek bir tasarım
düşüncesinden bahsederken tüm binaların birbirinin aynısı olması gerekliliğinden
bahsedilmemektedir. Bu, kenti sıkıcı ve monoton kılmaktan başka işe yaramaz, yapılacak “tasarım
uyumlu bir bütün olmalıdır; burada uyum’u sadece form, ölçek, doku, renk, v.b. yönlerden birbirine
benzeyen öğelerin katı bir düzen içinde bir araya gelmesi olarak anlamamalıyız; fakat Le Corbusier’nin
açıklamış olduğu gibi içinde çeşitlilik, karşıtların – kontrastların beraberliğinden oluşan bilinçli bir
birliktelik olarak anlamalıyız.” *7+ Kortan aynı zamanda kenti çok sesli müziğe benzetmektedir. Çok
sesli müzikte farklı sesler çıkardıkları halde önceden hazırlanmış uyumlu bir besteye göre ses çıkartan
müzik aletleri olduğu gibi, kente de ortak bir tasarım düşüncesine uyan fakat birbirlerinde farklı
binalar bulunmalıdır. Ancak bu şekilde kargaşa olmadan bir bütünlük elde edilmiş olur.
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3. Tarihi Kentler, Koruma, Kentsel Kimlik
“Geçmişi bugünde yaşatan tarih bilincidir. Tarih bilinci geçmişte yaşamak değil, kendi kimliğini yapan
öğeleri tanımak ve onları bugünün ışığında, bugünü de onların ışığında yorumlamaktır.” *8+
Ortak geçmiş ve hafızanın oluşturduğu büyük kompleksler olan tarihi kentlerdeki fiziksel çevre,
toplumların kimliklerini oluşturan ve halkı bir arada tutan toplumsal bağları somutlaştıran,
hatıralarının dayanak noktasıdır. Tarihi kentlerin, insan ölçeğinde düzenlenmiş mekanları, sosyal
ilişkileri olumlu yönde etkileyen ortamlar yaratır. Her bir tarihi kentte kendine özgü bir kentsel kurgu
gözlenmektedir. Birinde sur duvarları ile çevrili dar sokaklar arasındaki küçük parselli bitişik nizam
evler kentsel dokuyu oluştururken, diğerinde geniş bir düzlükteki birbirinden ayrık, bahçeli ev tipleri
dikkat çekmektedir. Bu kentlerin karakterini, sokakların biçimleri, mekansal ilişkileri, parsel boyut ve
biçimleri, cephelerdeki doluluk boşluk oranları belirler. Tarihi kentlerin karakterini belirleyen bu
elemanların oluşumunda da iklimsel ve topografik özelliklerin etkisi büyüktür.
“Kentlerdeki tarihi çevrelerin belirleyici öğesi hiç kuşkusuz geçmişin mimari ürünleridir. Sadece anıtsal
yapılar değil, bunlarla birlikte sivil mimari örnekler, sokaklar, meydancıklar, anlamlı kalıntılar ve diğer
eski kent ve mekan öğeleri korunabiliyorsa, bulundukları doku da tarihi kimliğini sürdürüyor
demektir. Bunlar artık yoksa ya da sürekli yok olmaktaysa, her yeni yapı ‘tarihtekilere benzer’
görünümde olsa bile, aynı çevreye belki de artık başka bir ad vermek daha doğru olur.” *9+Tarihi
kentlerdeki doku doğru olarak incelendiğinde, geçirdiği dönemlerdeki aile yapısından, günlük yaşam
kurgusuna, mekanların kullanım biçimlerinden, yapı teknolojisi ve malzeme kullanımına kadar birçok
konuda önemli ip uçları yakalanabilir.

Şekil 1. Tarihi Kent Dokusu Örneği (Kayaköy – Muğla)
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Tahrip olmuş, halkın daha çok ‘köhne’ diye nitelendirdiği yapıların oluşturduğu tarihi kentlerin
ayrıcalıklı bir niteliğe kavuşturulabilmeleri için halkta ‘kentsel hatıra’ ve ‘kültürel miras’ olgularının
benimsenmesi gerekmektedir. Halkın ‘köhne’ olarak nitelendirdiği her tarihi kent, yaşayanı ve gezeni
için farklı duygular hissettirir.
Ancak korumanın da bazı sınırları olmalıdır. Yoksa zamanla her şeyi koruma altına alarak, mimarlığı,
şehirciliği ve kentsel tasarımı öldürerek büyük bir müze yaratmış olunur. Burada tarih biter çünkü
insanlar eski bir tarihte yaşarlar, yeni bir tarih yaratamazlar. Bugün de yarının tarihi olduğuna göre,
bugünden yarınlara bir şeyler bırakmalı olduğumuzu unutmamalıyız. Ancak bunun da ayrımı iyi
yapılmalıdır. Ne olacağını bilmediğimiz bir yarına ‘tarihi eser’ bırakmak uğruna bugünün gerçek tarihi
eserleri de yok edilmemelidir.
Sonuç olarak, tarihi kentlerde koruma planlanırken, sosyal yapının ve toplumsal hafızanın da
yaşatılması hedeflenmelidir, yoksa kent, sadece anıtlar yığını olmaktan öteye gidemez. Oysa ki kent,
kendisini oluşturan toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısıyla bir bütündür ve onlardan soyutlanarak
bir tiyatro sahnesi gibi düşünülemez. Fiziksel çevremiz ile onu yaratan kültürel ve sosyal yapı
arasındaki ilişki son derece önemlidir. Tarihi kentlerde yıkılan, yok edilen her öğe, toplumun kültürel
mirasını biraz daha yoksullaştırmaktadır. Böylece yok edilen geçmiş, geleceği de belirsiz kılmaktadır.
4. Kentsel Bellek (Hafıza)
Hafıza; “Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama
gücü, akıl, bellek, dağarcık.”*2+ olarak tanımlanmaktadır. Hafıza, hatırlama olgusu ile doğrudan ilişkili
bir kavramdır ve “hatırlama önceki yaşantıların ve öğrenilenlerin imgesel (imagery), sözel ya da
benzeri diğer yollarla yeniden yaşatılmasıdır.”*10+ İnsanın, gelişmesinin, olgunlaşmasının ve tüm
davranışlarındaki bütünlük ve sürekliliğin temeli, yaşadıklarının ve öğrendiklerinin hafızasında
bıraktığı izdir. “Hafıza, doğrudan doğruya gözlemlediğimiz bir davranış değil, gözlenen davranışlardan
muhakeme ile çıkardığımız bir işlevle ilgili olarak zihinde inşa edilen bir kavramdır.” *11+ Hafıza, soyut
bir kavramdır, hatta psikoloji profesörü Özakpınar’ın yazdığı gibi “hafıza bir soyutlamadır.” *11+ Kişi,
yeni gördüğü her şeyi, önceden var olan hafıza şemasındaki diğer renk, doku, şekil ya da yapı gibi
somut olgulara bilinçli ya da bilinçsiz olarak benzetme ve ilişkilendirme sonrasında depolamakta ve
sıralayarak hafızasına eklemektedir.
Hafıza, yukarıda en genel şekliyle tanımının yapıldığı gibi sadece geçmişte olmuş olayların zihinde
yeniden canlandırılmasından ibaret değildir. Özellikle toplumsal hafıza, günün gereksinimlerine göre
yeniden şekillendirilebilen ve geçmişe değil bugüne hizmet veren bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır ve hafıza, birey ile toplum arasındaki kesişme noktasını oluşturmaktadır.
Öyleyse öncelikle geçmiş kavramını incelemek gerekmektedir. Bu kavrama bakıldığında, zaman
geçince geçmiş oluşur ve “bugün yarın olduğunda geçmiştir, düne dönüşmüştür” *12+ diye düşünülür
ancak aslında bu çok ilkel bir düşüncedir. Geçmişe böyle bakan, sadece günü geçirip geçmişi
oluşturma çabası içinde olan toplumların yok olup unutulması kaçınılmazdır. Assmann, “Geçmiş,
ancak kendisiyle ilişki içinde olunması halinde ortaya çıkar” demiştir. Çünkü geçmiş, hatırlanarak yok
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olmaktan kurtulur ve yeniden kurulur. Geçmiş, içinde bulunulan zamanın anlam ve dayanak
ihtiyacından doğan sosyal bir yapıdır. “Günümüz dünyasını, geçmişin olaylarıyla ve nesneleriyle
nedensellik bağlantıları içindeki bir bağlamda, yani geçmişin, o anda yaşamadığımız olayları ve o anda
algılamadığımız nesneleri bağlamında yaşarız.”*13+ “Geçmişle ilişki içinde olmak için, geçmişin
‘geçmiş’ olarak bilincimize yerleşmesi gerekir. Bunun için iki koşulun yerine gelmesi zorunludur:
Geçmiş tamamen kaybolmamalı ve geride kalmış bazı deliller olmalıdır ve bu deliller ‘bugün’e göre
karakteristik bir farklılık göstermelidir.” *12+
“Toplumlar öz imgelerini (kendilerini algılayış ve tanımlayışları) hayali olarak oluştururlar ve
yarattıkları hatırlama kültürü ile bu imgeyi kuşaktan kuşağa iletirler.” *12+ “Kültür, insandan insana,
kuşaktan kuşağa bilgi ve görgü aktarımını sağlayan ortamı oluşturur. Kültür bir toplumun hafızasıdır;
toplum yaşantılarını ve yaşantılardan öğrendiği sonuçları kültür içinde kuşaktan kuşağa aktarır.”*14+
Kültür, hem sosyal hem de zaman boyutunda birleştirici ve bağlayıcı bir yapı oluşturur. “Ortak
deneyim, beklenti ve eylem mekanlarından bir ‘sembolik anlam dünyası’ yaratarak, birleştirici ve
bağlayıcı gücüyle güven ve dayanarak imkanı sağlayarak insanları birbirine bağlar…Bu yapı aynı
zamanda, önemli deneyim ve anıları biçimlendirip canlı tutarak, ilerleme halindeki şimdiki zamanın
ufkuna, bir başka zamanın görüntülerini ve öykülerini katarak ve böylece ümit verip anıları
canlandırarak, dünle bugünü birleştirir.” *12+
Sosyoekonomik ve mekansal yapı bütününe bakıldığında kültürel kimliğin somut olarak yansıdığı en
belirgin platformlar kentler olduğuna göre kentin, kentsel hafızanın ve kent kimliğinin arasındaki ilişki
yadsınamayacak kadar önemlidir.*15+ Kimlik nasıl insanlarda bireyi diğerlerinden ayıran özelliklerin
tümüyse, kenti de diğer kentlerden ayıran özelliklerin tümüdür ve kente bireysellik, teklik, özgünlük
katmaktadır.*16+ Geçmişle bağlantı kuran, ortak bir hafıza oluşturan toplumların kimlikleri belli bir
temele dayanmaktadır. Toplumlar, tarihlerini hatırlayarak ve kökenlerine ait hatırlama figürlerini
hafızalarında canlandırarak kimliklerinden emin olabilmektedirler.
Assmann, ‘Kültürel Bellek’ ile ilgili kitabında hafızayı; mimetik hafıza, nesneler hafızası, iletişimsel
hafıza ve kültürel hafıza olarak dört farklı grupta incelemiştir. Kültürel hafıza ile iletişimsel hafızanın
en önemli ortak özelliği hafızayı mekanlaştırma güdüsüne sahip olmasıdır ve işte bu noktada kentsel
hafıza devreye girmektedir. Kentsel hafıza, kültürel hafıza ile iletişimsel hafızanın mekana yansıması
olarak tanımlanabilir. “Bir gerçeğin bir grubun belleğinde (hafızasında) yer etmesi için gerçek belli bir
kişi, yer ya da olay biçiminde yaşanması gereklidir.” *12+
Geçmişe dayalı hafızamızda kentin çok önemli bir yeri vardır. Çünkü hatıralar, belli bir mekanda
cisimleştirilmek isterler ve nasıl ev, bir aile için hatıra mekanı ise kent de yaşayan halkı için bir hatıra
mekanı oluşturmaktadır ve hatıralar, bize kendimiz hakkındaki gerçeği gösterir. “Kendini grup olarak
sağlamlaştırmak isteyen her topluluk sadece içsel iletişim biçimlerinin sahnesi olarak değil, aynı
zamanda kimliklerinin sembolü ve hatıralarının dayanak noktası olarak mekanları yaratmak ve garanti
altına almak ister. Belleğin, mekana ihtiyacı vardır, mekansallaştırma eğilimi içindedir.” *12+
Kentler, ortak bir tarih ve hafıza ürünüdürler. Geçmişi olmayan, sıradan, rasyonel bir kent genel
olarak istenen bir ortam oluşturmamaktadır. Kentsel yaşam, katı kurallarla, doğal oluşumlar
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arasındaki daimi mücadeleyi esasa almıştır ve kentsel bir çevrenin kişiler tarafından beğenilme ve
hoşa gitmedeki doğru ölçütü tarihi, hafızası ve yerel kimliğidir. Her kentin insanlar üzerindeki etkisi ve
çekiciliği farklıdır ve farklı olmalıdır.
Kentsel hafızayı incelemek, tasarımda 4.boyut olan zamanın da işin içine girmesine sebep olmaktadır.
Kentsel hafızayı oluşturan eski kent dokusu elemanlarının yıkılıp yok edilmesi kuşaklar arası iletişimde
kopukluk yaratmaktadır. Eski doku yıkılıp yeniden yaratılmış bir kentsel çevrede yaşayan bir genç
maalesef ailesinin çocukluk ve gençlik anılarını somut bir mekanda canlandırıp paylaşamamaktadır.
Kentsel hafızanın elemanları yeri geldiğinde yıkık dökük harabe halleriyle toplumsal bir değere
sahiptirler. Onları yıkıp yeni malzemelerle eskiyi taklit ederek yeniden inşa etmek çoğu zaman
hafızanın silinip baştan yüklenmesi gibi olumsuz bir etki yaratmaktadır. Önünden dolgu yol geçirilen
bir tarihi yalının restore edilerek korunduğu iddia edilemez. Yapının kentsel bütün içerisindeki önemi
deniz ile olan ilişkisi olduğuna göre bu ilişkinin koparılması, yapının hafızasının silinmesine yol
açmaktadır.
Sonuç olarak, bir tarihi çevrenin, var olduğu en eski dönemden beri taşıdığı mekansal anlamaları,
toplumsal değişimlerini, tarihi birikimini, kuruluş ve gelişme kurgusunu ya da kısaca kentin anlam
bütününü oluşturan kentsel hafızasını bilmeden o tarihi çevreyi anlamış olunmamaktadır. Çünkü
tarihi kentin kentsel hafızasını bilmek, o kenti görünen tarihi öğeler birikiminden daha öte, daha farklı
bir gerçeklikle anlaşılmasını ve tanınmasını sağlar. Kentlere kişilik veren kentlilerin, kendilerini kentle
bir bütün hissetmelerini sağlayan en önemli öğe, zaman içinde oluşturdukları ortak hafıza ve kültürel,
toplumsal ve ekonomik yapının oluşturduğu ve içinde büyüdükleri sosyal çevredir. Öyleyse bu sosyal
çevrenin ve toplumsal hafızanın mekana kazandırdığı ‘kentsel hafıza’ ortaya çıkarılmadan, yeterince
araştırılmadan, sonuçları dikkate alınmadan gerçek bir koruma düşünülemez. William Churchill’in de
dediği gibi; “Çevre insanı, insan da çevreyi yaratır.”

5. Sonuç
Sonuç olarak, geçmişin toplumsal, sosyal, ekonomik, kültürel yapısının somut ürünü olan tarihi
kentleri çağdaş yaşamın mekansal, sosyal ve teknolojik gereksinimleriyle donatılmış yaşanılası
mekanlar haline getirebilmek için, kentin kimliğini ve toplumun oluşturduğu ortak kentsel hafızasını
ortaya çıkararak kenti yaşayanları kente yabancılaştırmadan koruma altına almak ve buna göre
gerekli yeni tasarımları yapmak gereklidir. Koruma altına alınmış tarihi kentlerde sadece fiziksel
yapıda değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yapıda da iyileştirme yapılmış olmalıdır. Bu
iyileştirmenin boyutları da iyi belirlenmelidir. Sadece turistik hedefler göz önünde tutularak yapılan
koruma çalışmaları, tarihi alanda artan ticari kullanım sonucu, yerleşik halkın yok olup, geçmişin
metalaşmasına kadar varan yanlış sonuçlar doğurabilir ve tarihin sadece bir turistik dekor olarak
kullanılıp tüketilmesine yol açabilirler.
Korumanın amacı, tarihi bir binayı onarmak değil, o binayı kendi dönemindeki kentsel hafızası, çevresi
içindeki önemi, yeri ve işlevi ile ortaya koymak olmalıdır. Aksi takdirde tekil yapı ölçeğinde yapılan
koruma ya da başka bir deyişle onarma çalışması zamanla niteliğini yitirmiş anıtlar yığını
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oluşturmaktan öteye gidememektedir Kentsel dizgesiyle olan ilişkisi bozulmuş, zaman ve mekandan
soyutlanmış bir tarihi yapı, ne kadar restore edilirse edilsin tek başına ‘kentsel koruma’ kapsamına
giremez. Kent, yaşadıkları ve onu yaşayanların oluşturduğu bir toplumsal hafıza mekanıdır. Kenti
oluşturan doğal, yapma ve sosyal çevrenin, kentsel yapının büyüme evrelerinin ve mekan
oluşumunun analizi ve kurgusunun araştırılması ve değerlendirilmesi, korumanın vazgeçilmez ön
koşulu olmalıdır. Sadece elle tutulan, gözle görülen yapıları ayakta tutmaya çalışmak yeterli
olmamaktadır. Yapılacak çalışmalar bu çevrede yaşayan ve büyüyenleri kapsamadıkça hiçbir olumlu
sonuç getirmeyecektir.
Giderek artan oranda kentleşen bir dünyada yaşanabilir ortamlar yaratmanın yolu insanları
yaşadıkları ortama yabancılaştırmamak, onlara aidiyet hissini yaratacak hafıza mekanları
oluşturmaktır. Hafızamızdaki geçmiş ve hatıralar bize kendimiz hakkındaki gerçeği gösterir. Kentsel
hafıza ise kentin gerçeğidir.
Tarihi kentler bakımından oldukça zengin olan ülkemizde yukarıda sözü edilen yanlış veya eksik
koruma anlayışları ve uygulamaları çok sık görülmektedir. Ülkemizde tarihi çevre koruması
kapsamında yapılanlar; mimari tipolojisi her ölçekte yeterince araştırılmadan, nitelikli bir tasarım ve
yaratıcılık aranmadan yapılan düzenlemeler sonucu bir dekorasyondan öteye gitmemekte ve en
önemlisi, tarihi kentlerimizde tarihin izlerinin, mimari ve kültürel kimliğin silinmesine yol açmaktadır.
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