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ÖN SÖZ

İnsanlık tarihi kadar eski mesleklerden biri olan “Mimarlık” kavramı başlangıçta 
“yapı yapma sanatı” olarak kullanılsa da günümüzde bu kavramın çok daha 
genişlediği görülmektedir. Yapı, çevresi ile bir bütünlük oluşturmaktadır. 
Mimari yapılar; hem bilimsel standartlara uygun hemde sanatsal olarak inşa 
edilmiş özgün eserlerdir. Bir mimari yapının; estetik, sanatsal, emniyetli, 
işlevsel, ekonomik, depreme dayanıklı, çevresel etkilere karşı dirençli, çevre 
ile uyumlu, sürdürülebilir, ekolojik, ergonomik, teknolojik vb. gibi pek çok 
parametreyi taşıması gerekir. Mimari yapılar adeta bir canlı organizma gibi 
kendini sürekli teknolojik, çevresel, toplumsal, kültürel gelişmelerin gereklerine 
uygun olarak yenilemelidir. Tarihten günümüze mimari yapılar çağın gelişimine 
göre değişim göstererek insanların ihtiyaçları doğrultusunda tasarım, malzeme 
ve yapım tekniği açısından sürekli olarak dönüştürülmektedir. Mimari yapılarda 
iç ortam, yapı kabuğu ve dış çevre olmak üzere üç ana unsurun detayları çağın 
gereklerine uygun olarak sürekli iyileştirilmektedir. Mimari yapılar; malzeme, 
yapı bileşeni, yapı elemanı, yapı, kent, bölge ölçeklerinde ele alınarak geleneksel 
mimari örneklerden esinlenerek gelişmiş teknolojilerin kullanılması ile çağdaş 
mimariye taşınmaktadır.  Dijital çağda insan ihtiyaçlarının değişmesi ile mimari 
yapılarda gerçekleşen değişim ve dönüşüm, sürdürülebilir akıllı yüksek mimari 
yapılara olan yönelimi arttırmıştır. Mimari yapılardan istenen özellikler arttıkça 
paydaşlar artmaktadır. Bu da farklı disiplinlerin mimari yapıların; tasarım, 
yapım, onarım ve periyodik bakım vb. süreçlerinde rol almasını gerektirmektir. 
Çağımızda daha yaşanabilir bir dünya için mimari yapıların tüm detaylarının 
ilgili alanda uzman kişilerin ve tüm paydaşların katkıları ile tasarlanıp inşa 
edilmesi konforlu bir yapı için bir zorunluluk olmuştur.

Mimarlık Bilimleri; hem bilim, hem de sanatın kesiştiği noktada yer 
almaktadır. Mimarlık Bilimleri; planlama, tasarım, onarım, koruma ve yönetimi 
içeren pek çok farklı disiplinin bileşkesidir. Le Courbusier, 1928’de mimarlık 
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kavramını; “Mimarlık disiplini hiçbir zaman yok olmayacaktır, tersine 
önemli sayıda kollara ayrılacak ve genişleyecektir” şeklinde tanımlamıştır. 
Le Courbusier günümüzde Mimarlığın geldiği noktayı bu cümlesi ile en iyi 
şekilde vurgulamıştır. Mimarlık Bilimleri; Bina Mimarlığı, Yapı Mimarlığı, 
Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstriyel Ürün 
Tasarımı vb. mekânsal planlama ve tasarımın temel disiplinleri bir araya 
gelmektedir. Günümüzde Mimarlık mesleği aslında değişen ve gelişen bir 
konumda olup teorik ve uygulama boyutuyla pek çok disiplin ile ilişki ve 
etkileşim içindedir. 

Bu kitapta özellikle; dijital çağda mimarlık eğitiminin değişim süreci, 
yapı kabuğu uygulamaları, tarihi yapılarda kullanılan harç malzemeleri, 
mekanda sanatın estetiğe dönüşümü, tarihi yapılardaki değişim ve dönüşüm 
süreçleri, ahşap yapıların taşıyıcı sistemlerinin boyutları ve depremselliği, 
mobilya tasarımında archicad uygulamaları, inşaat projelerinde çevik proje 
yönetimi ve scrum, yapı işlerinde risk yönetim sürecinin değerlendirilmesi 
temalı konular tüm detayları ile irdelenmiştir.

Kitabımızın tamamlanma ve yayına hazırlanma sürecinde emeği geçenlere 
teşekkürlerimi sunarım. “Mimarlık Bilimlerinde Araştırma ve Uygulamalar - I” 
adlı kitabın okuyucu için faydalı olmasını temenni ederim.

Doç. Dr. Murat DAL

Munzur Üniversitesi / Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / 
Mimarlık Bölüm Başkanı

muratdal1122@gmail.com

II     MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I



III

İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ I

 BÖLÜM 1 MİMARLIK EĞİTİMİ ve TEKNOLOJİ 1

 BÖLÜM 2 MİMARLIK EĞİTİMİNDE EĞİTİM ŞEKLİNDEKİ 
FARKLILAŞMANIN TEMEL ÇİZİM DERSLERİ ÜZERİNE 
ETKİSİNİN ÖĞRENCİ AKADEMİK PERFORMANSI İLE  
ÖLÇÜLMESİ 55

 BÖLÜM 3 UYARLANABİLİR MATERYALLERİNİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POTANSİYELLERİ: 
YAPI KABUĞU UYGULAMALARI 81

 BÖLÜM 4 TARİHİ YAPILARDA KULLANILAN HARÇ 
MALZEMELERİ VE ONARIMDA KULLANILAN 
MALZEMELERİN HARCA KAZANDIRDIĞI 
ÖZELLİKLERİN İRDELENMESİ 103

 BÖLÜM 5 SANATIN ESTETİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ MEKÂN; 
DİYARBAKIR GELENEKSEL KONUTLARI 135

 BÖLÜM 6 TARİHİ YAPILARDA DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜMLER:  
DİYARBAKIR LATİN KİLİSESİ - SÜLEYMAN NAZİF 
İLKOKULU ÖRNEĞİ 151

 BÖLÜM 7 GEÇMİŞTEN GELECEĞE ISPARTA ESKİ 
DEVLET HASTANESİ (TAŞ BİNA) 175

 BÖLÜM 8 TARİHİ YAPILARDA ÇAĞDAŞ EK:  
SUSUZ HAN’IN AVLUSU ÜZERİNE BİR DENEME 193

 BÖLÜM 9 MEKÂNSAL VE SOSYAL DOKUDA 
DEĞİŞİM-HARPUT 227

 BÖLÜM 10 ANADOLU’DAKİ BEŞ BELEDİYE BİNASI 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 249



IV      MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I

	BÖLÜM	11	 REKONSTRÜKSİYONU	YAPILAN	GELENEKSEL 
AHŞAP	YAPILARIN	TAŞIYICI	SİSTEM	 
BOYUTLANDIRMA	KARARLARINDA	 
GÜNCEL	DEPREMSELLİK	VERİLERİNİN	ETKİSİ	 273

	BÖLÜM	12	 MOBİLYA	TASARIMINDA	ARCHICAD	VE	ÜÇ	 
BOYUTLU	ÇİZİM	TEKNİKLERİ	 301

	BÖLÜM	13	 İNŞAAT	PROJELERİ	İÇİN	ÇEVİK	PROJE	YÖNETİMİ	 
VE	SCRUM	 335

	BÖLÜM	14	 KOMPOZİT	STRÜKTÜR	SİSTEMLERİNİN	MİMARİ	 
TASARIMA	KATKILARI	 367

	BÖLÜM	15	 YAPI İŞLERINDE RISK YÖNETIMI VE RİSK  
DEĞERLENDİRME SÜRECİ 	 389

	BÖLÜM	16	 KENTSEL PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA  
BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİM SİSTEMİ  407

	BÖLÜM	17	 GELECEĞİN KONUTU ARAYIŞLARINDA  
HAREKETLİLİK YAKLAŞIMININ İRDELENMESİ   425



1

B Ö L Ü M  1

MİMARLIK EĞİTİMİ VE 
TEKNOLOJİ

Architectural Education and Technology

Begüm Yelda Gür Karabulut1&Yasemin İnce Güney2

1(Öğr. Gör.) Ankara Medipol Üniversitesi, e-mail: begumygur@gmail.com, 
Orcid: 0000-0002-2704-1713

2(Doç. Dr.) Balıkesir Üniversitesi, e-mail: yasemince.guney@gmail.com,
Orcid: 0000-0003-4608-3692

1.  GİRİŞ

Mimarlık istenilen çeşitli işlevler için mekân oluşturma olarak 
tanımlanabilir. Mekânları oluşturmak 3 boyutlu fiziksel tasarımların 
tüm bilgilerinin saklanabilmesi ve bu bilgiler sayesinde istenilen 

hesaplamaların kısa sürede ve hatasız yapılabilmesi ve istenildiği zaman istenilen 
ölçeklerde 2 boyutlu ve hatta uygun 3boyutlu yazıcılarla 3 boyutlu çıktıların 
alınabilmesi mimarlık disiplinini daha önce olmadığı şekilde yenilenmesine 
neden olmuştur (Carpo 2011). 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tarayıcılar ve 3 
boyutlu modelleme ile tasarım ve üretim tek bir çizgi üzerinde devam edebilen 
bir sürece dönüşmüştür. Ayrıca farklı tasarımcılar ve kullanıcılar tasarım 
sürecinde 2 boyutlu görsellemeler üzerinden aynı proje üzerinde çalışabilmekte 
isterlerse 3 boyutlu görseller ve çıktılarla çalışarak bilgileri aynı dijital dosya 
içinde bütünleştirebilmektedirler. Carpo (2011) bu süreci zanaat ustalarının 
kendi elleriyle üretilen objelerle çalışmasına benzetiyor, ancak bu yeni dijital 
sistemde üzerinde çalışılan fiziksel obje değil onun dijital modeli. Günümüz 
CAD CAM uygulamaları ve 3 boyutlu yazıcılar gibi yeni teknolojilerle amaç 
tasarımı yapılmış ve bitmiş sonuç ürünün dijitalleştirilmesi ve dağıtımının 
yapılmasından öteye geçmiştir. Bu uygulamalar ve yeni teknolojiler tasarım ve 
üretim araçları olarak kullanılmaktadır artık. Günümüzde sayıları halen daha 
yetersiz olsa da dijital teknolojilerin potansiyellerini kullanan tasarımcılar 
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tasarımlarının dijital modelleri üzerinde çalışarak tasarımlarını istedikleri 
gibi değiştirebilmekte ve yaptıkları değişimlerin sonuçlarını son üründe direk 
olarak görebilmektedirler. Bu araçlar ve teknolojiler sayesinde daha önce 
tasarlanması ve üretilmesi nerdeyse imkânsız olan objeler tasarlanabilmekte ve 
üretebilmektedir. Bu nedenle bu araçların potansiyellerinin farkında olmak ve 
mimarlık disiplininin geleceği için bu potansiyeli ortaya çıkarmak için eğitimde 
bu araç ve teknolojilere yer açmak önemlidir. 

2.  GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİ ve MİMARLIK

I. Sanayi devrimi, buharlı makinelerin kullanılmaya başlanması ile başlamış, 
İngiltere’de dokuma tezgahlarının mekanikleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Odun 
yerine maden kömürü ve buharın kullanılması ile üretim fabrikalaşmış ve 
demiryollarının gelişimi artmış, tuğla, demir, çelik ve cam gibi malzemelerin 
seri üretimi artmıştır Güney, 2012, Güney, 2018). II. Sanayi devrimi ile birlikte 
elektrik ve montaj hatlarının kullanılması sonucu seri üretime geçilmiştir. Ayrıca 
çelik, kimyasal maddeler, elektrik ve petrol de kullanılmaya başlanmıştır. III. 
sanayi devrimi ile birlikte, dijital teknolojiler üretime katılmaya başlamıştır. 
Dijital teknolojiler bilgisayarların ve internetin gelişmesine imkân sağlamış ve 
her alanda kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu devrimlerin de zaman 
içerisinde evrilmesi sonucunda günümüzde IV. Sanayi Devriminden bahsedilir 
olmuştur. “IV. Sanayi devrimi”; ‘dijital devrim’ veya ‘dijitalizasyon çağı’ olarak 
adlandırılmaktadır (Oxman, 2006). IV. Sanayi devrimi ile birlikte birbiri ile 
etkileşim kurabilen teknolojilerin yer aldığı ekonomik, esnek, hızlı ve verimli 
üretimlerin yapılabilmesi sağlanmıştır

Endüstri devrimi, kırsal alandan kente göçü başlatmış ve sonuç olarak 
hızlı ve plansız yerleşimin önünü açmıştır. Modernizmi hazırlayan gelişmeler 
sonucunda mimari tasarımlarda özgürlük sağlayarak çelik, betonarme ve 
büyük boyutta cam yüzeylerin kullanılmasıyla kullanışlılık ilkesi öne çıkmıştır.  
Geleneksel malzemelerin ve süslemelerin yerine simetrik olmayan, fonksiyonuna 
göre biçimlenmiş ve üretimde yeni malzemelerin kullanıldığı yapılar inşa 
edilmiştir. Ayrıca hem yalın ve işlevsel tasarım, hem de hızlı bina yapımına ilave 
olarak ekonomiklik de ön plana çıkmıştır (Birol, 1996; Batur, 2006). Teknolojik 
gelişmelerle birlikte sanayi devriminin geçirdiği evreler aşağıdaki şekilde (Şekil 
1) verilmiştir (Kagermann, Wahlster ve Helbig, 2013).
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Şekil 1. Endüstri devriminin tarihsel süreci.

Teknolojinin gelişmesiyle, insanlığın dönüşümünü de içeren yeni bir teknolojik 
devrim “Dijital Devrim–Dijitalizasyon Çağı” kısaca sanayinin dijitalleşmesi 
olarak isimlendirilmektedir. Bu yeni devrimin hızı ve genişliği sayesinde tüm 
sektörleri etkileyen değişimlere tanıklık etmekteyiz, yeni iş modelleri ortaya 
çıkmakta, yerleşik düzenler değişmekte, sistemler yeniden biçimlenmekte ve en 
önemlisi çalışma ve iletişim kurma şekillerimiz değişmektedir (Fiske, 2014). Tüm 
bunlar katlanarak artan bir hızla gelişmektedir. Teknolojiler günlük olarak değil, 
anlık olarak değişmektedir. Boyutları, hızları ve kapsamları açısından tarihsel 
önemde bir değişimin içerisinde bulunmaktayız. Bu bir dönüşüm, bir devrim 
niteliğindedir. Yeni bir sanayi çağının ortaya çıkmasıyla, yeni üretim teknikleri 
gelişmiştir. Böylece ürünün çıktı süresi kısalmış (daha kısa yenilik ve yeni ürün 
geliştirme döngüsü), yani hız vezaman kazanılmış, esnek otomasyon imkânı 
sağlanmış ve daha ucuz üretimle verimlilik artışı sağlanmıştır. Sektördeki dijital 
devrim, Batı ülkelerinin yüksek teknolojisini rekabet avantajına dönüştüren bu 
üç temel unsura dayanmaktadır.

Dördüncü Endüstri Devrimindeki Teknolojiler: siber fiziksel sistemler, 
yatay ve dikey bütünleşme, internetin nesneleri, öğrenme robotları, büyük veri 
ve veri analizi, bulut bilişim, sanal gerçeklik, siber güvenlik ve katmanlı üretim 
(3b yazıcılar) dir.
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2.1.  Mimarlık Eğitimi ve Teknoloji

Mimarları yetiştiren kurumlar üniversitelerin mimarlık bölümleridir. Mimarlık 
teknoloji ve malzemelerdeki gelişmelerden direkt etkilenen bir disiplindir. 
Mimarların hızla değişen çağa ayak uydurmaları kendilerini geliştirme adına 
önemlidir. Eğitim görürken bu teknolojilerle tanışmaları bu süreci olumlu 
etkileyecektir. Küreselleşen dünyada mimarlık kültürünün temel kaynağı 
üniversitelerin mimarlık bölümleridir ve dijital teknolojinin mimarlık 
eğitiminde kullanılması değişimi de beraberinde getirmektedir. Mimarlık 
okullarının programlarına bakıldığında, mevcut mimari tasarım eğitimi ve 
mimari modelleme kavramlarının genellikle hem manuel hem de dijital olarak 
kullandığı görülmektedir (Süyük-Makaklı ve Özer, 2016).

21.yy’ın pek çok yeni teknolojik gelişmelerin yanında dijital çağ olarak 
adlandırılması önemlidir. Dijital teknolojilerin gelişmesi, mimari modellemede 
ve mimari projelerin sunumunda da yeni tekniklerin kullanılmasına imkân 
sağlamaktadır. Fiziksel 3B modeller mimarlık eğitiminde hala önemli bir 
rol oynamakta olup (Kristianova, Jaklovave Meciar, 2018) yenilikçi dijital 
teknolojilerle mimari modelleme ve mimari projelerin sunumu ile yeni tekniklerin 
kullanımı mümkün olmaktadır. Gómez-Zermeño’ya (2020) teknolojideki 
gelişmelerin yanında öğrenme kaynaklarının da geliştirilmesini önermiştir. 
Teknolojinin gelişmesi ile bireylerin sürekli değişken ortamlara da hazır 
olmalıdır. Çünkü eğitim ve yeni teknolojiler anahtar faktörlerdir. Mimarlıkta 
derslerin yapısı gereği teknoloji, iletişim ve entegrasyonda önemlidir.

Bununla birlikte, yeni dijital teknolojilerin kullanımı, Bilgisayar Destekli 
Tasarım (CAD), Bina Bilgi Modellemesi (BİM), sanal 3B görselleştirmeler veya 
Arttırılmış Gerçeklik (AR) kullanımı mimarlığa yeni bir boyut getirmiştir. Dijital 
bilgisayar modellemesi hiçbir zaman tamamen üç boyutlu olmayıp düz bir 
bilgisayar ekranda görülen, uzamsal yapıların stereoskopik 3B görüntülemesine 
sanal gerçeklik alanında izin vermektedir (Joklova & Kristianova 2018). Özel 
araçlar kullanarak geliştirilmiş gerçeklik yöntemleri-sanal gözlükler veya özel 
stereoskopik cihazlar, önerilen nesnenin neredeyse gerçek gösterimine imkân 
vermektedir. Malzemelerin somut özelliklerini keşfetmek için tam ölçekli 
prototipler olarak modeller kullanılmaktadır. Mimari eğitimde model oluşturma, 
mimari yapıyı öğrenmenin bir biçimidir. Mimari yapıların fiziksel ölçek 
gösterimleri, bir mimari tasarımın özelliklerini incelemek veya tasarım fikirlerini 
iletmek için yapılmıştır. Fiziksel modelleme, tasarım stüdyosunda mimari form 
oluşturmada kullanılan etkili bir tasarım aracıdır (Abdelhameed, 2011). Bir tasarım 
sürecinin ilk aşamalarında kullanılan taslak modeller veya çalışma modelleri 
tasarım düşüncesinin gelişimi için önemlidir (Voulgarelis, Morkel, 2018). Model 



MİMARLIK EĞİTİMİ VE TEKNOLOJİ     5

yapımı, yaparak yaşayarak öğrenme şekli olup fiziksel modeli oluşturmak için 
belirli malzemelerinkullanılması, yapısal özelliklerin ve formun birleşmesiyle 
oluşur (Abdelhameed, 2011). Fikirlerin daha da geliştirilmesi ve nihai mimari 
tasarımın sunulması ve sergilenmesi için daha kesin ve ayrıntılı modeller 
kullanılmaktadır. Günümüzde takı, aksesuar, ayakkabı tasarımı, endüstriyel ve 
mimari tasarım, inşaat mühendisliği, inşaat işleri, otomotiv endüstrisi, havacılık, 
dişçilik ve tıp, eğitim, coğrafi bilgi sistemleri ve farklı alanlardaki bilimsel 
çalışmalarda üç boyutlu yazıcı teknolojisi de sıklıkla kullanılmaktadır.

Dijital teknolojierin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta her geçen 
gün önemi artmaktadır. Çok farklı alanlarda kullanılan dijital teknolojilerin 
mimarlık alanında hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde kullanılması 
kaçınılmazdır. Literatür taraması yapıldığında mimarlık eğitimi konusunda 
yapılan çalışmaların lisans düzeyinde genel bir değerlendirme şeklinde olduğu 
görülmektedir (Ertaş vd., 2014; EAAE, 2010; Ghonim ve Eweada, 2018). Ayrıca 
21.yy’da mimarlık ve teknoloji ilişkisi özellikle 3B yazıcılar, 3B yazıcılar 
için ön koşul dersler, 3B yazıcılarla mimarlık disiplini ilişkisinin belirlenmesi 
üzerine detaylı araştırmaların olmadığını söylemek mümkündür. Bu çalışmada, 
Türkiye’de mimarlık eğitimi veren üniversitelerin programları ve 3B yazıcı 
teknolojilerinin mimarlık lisans programlarında yer alıp almadığı sorgulanmış 
ayrıca programlarda bu teknoloji ile ilgili diğer derslerin neler olduğu 
incelenmiştir. 21.yy becerilerine sahip mimarların yetişmesi için ilk adımın 
lisans eğitiminde verilmesi önemlidir savı ile yola çıkan bu çalışma Türkiye’de 
mimarlık lisans eğitiminin bir durum değerlendirmesinin yapması amaçlamıştır. 
Tepavcevic (2017), teknolojik gelişmelerin, geleneksel mimari tasarım 
modellerine meydan okuduğunu ve bu nedenle de mimarlık eğitim pedagojisinin 
yeniden ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bunun yanında, Hadjri (2003), 
mimarlıkta verilen “mimari tasarım” derslerinin de yeniden yapılandırarak 
fiziksel ve dijital modeller arasında ilişkinin kurulmasının gereklilik olduğunu 
vurgulamaktadır. Diğer yandan, 3B teknolojilerin üniversite öğrencilerinin 
öğretimine entegre edildiği müfredat, genellikle mühendislik alanlarını özellikle 
de makine mühendisliği ve endüstri mühendisliğini kapsamakta olup mimarlık 
bölümlerinde de yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır (Rapp, Tornai, Zichar, 
2016; Radharamanan, 2017).

Mimarlık eğitimi ilk olarak deneme yanılma yöntemi ile deneyimsel olarak 
olmuştur. İlk insanlar malzemeleri bir arada tutan karışımlar bularak evlerini 
biçimlendirmişlerdir. Evlerin biçimleri karmaşıklaştıkça kopyalamak yeterli 
olmamış ve usta-çırak ilişkisi ile lonca sistemi oluşturulmuştur. Pragmatik olan 
bu ilk eğitim teorikten çok uygulama ağırlıklıdır (Kostof, 1977; Güney, 2018). 
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Loncalardaki eğitimin önce ahşap yada taş işçiliği eğitim olduğu, daha sonra 
ustalarla beraber çalışma şeklinde olduğu ve 7 yıllık teorik ve pratik eğitimi 
kapsadığı bilinmektedir (Kruft, 1994; akt. Güney 2018). Lonca tarafından 
projesi kabul edilen usta; mimar olarak adlandırılır. Modern mimarlık eğitimi 
Avrupa’da 19. yy da Ecoledes Beaux-Arts ile başlayarak günümüze kadar 
gelmiştir. Ecoledes Beaux-Arts okulunun eğitimi de geleneksel yöntemden 
farklı olarak resim, heykel ve mimarlık dallarını tek bir çatı altında toplanarak 
akademik bir kimlik kazanmıştır (Kostof, 1977; akt. Güney,2018).Rönesans’la 
birlikte, ilk üniversiteler kurulmuştur (Gelerneter, 1995; akt. Güney, 2018). 1919 
yılında Gropius tarafından, zanaat ve sanatın birleşmesini savunan Bauhaus adı 
verilen modern bir tasarım ve eğitim okulu açılmıştır. Teorik bilgi ve yaratıcılık 
ile temel tasar prensiplerini kullanarak ön yargılardan arınmayı hedefleyen 
Bauhaus metodu hala günümüz tasarım okullarında kullanılmaktadır (Gelernter, 
1995; akt. Güney, 2018).

Teknolojik gelişmeler mimarlık disiplinini ve mimarlığın nasıl temsil 
edildiğini de değiştirmiştir. Örneğin maket yapım biçimi değişmiş, Autocad 
gibi yazılım programlarının kullanılması ile maketi 3 boyutlu dijital olarak 
tasarlamak ve 3B yazıcı teknolojilerini de kullanarak üretmek mümkün olmuştur. 
Bu nedenle 3B yazıcılarla ilgili çalışmalar ve mimarlık bölümlerindeki derslerin 
incelenmesi önemli ve gereklidir. Türkiye›de ve dünyada mimarlık eğitiminde 
hangi derslerin neden ve nasıl verildiği, hangi teknoloji eğitimi ile ilgili olduğuna 
dair çalışmalar yok denecek kadar azdır (EAAE, 2010; Yazıcıoğlu, 2013; Ertaş 
ve diğerleri, 2014; Ghonim ve Eweda, 2018). Bu nedenle, Türkiye›de mimarlık 
lisans eğitiminde 3B yazıcıların ve yeni teknolojilerin eğitimi ve kullanımını 
araştıran bu çalışma, bu yeni teknolojinin eğitime nasıl entegre olabileceğinin 
değerlendirmesi açısından da kıymetlidir. 

Diğer yandan teknolojik gelişimlerle birlikte mikro elektroniklerde ve 
bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler tasarımların matematik tabanlı olarak 
bilgisayarlara taşınmasına ve dolayısıyla da yeni bir içerik ve biçimlendirme 
anlayışının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır (Altun Akyol, 2007; 
Fleck, Deshpande ve Ashby, 2010; Ford ve Minshall, 2017). Diğer yandan 
disiplinlerarası gelişmeler mimarlara, ütopik olabilecek tasarımlarını hayata 
geçirme olanağı sunmaktadır. (Altun Akyol, 2007). Diğer yandan, geleneksel 
mimari eğitiminin, dijital teknolojideki hızlı değişime ve arkasındaki 
hesaplama teorisine ayak uydurmak için gösterdiği çabanın yeterli olmadığını 
belirtmişlerdir. Mimarlık eğitimi ile bu yeni tasarım alanının arasında büyük bir 
boşluk olduğu çalışmalarda vurgulanmıştır (Hadjri, 2003; Çolakoğlu ve Yazar, 
2018; Kesim, 2018; (Süyük- Makaklı ve Özer, 2016; Taşdelen ve Gül, 2017).
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Üç Boyutlu Yazıcılar ve Gelişimi

Dördüncü sanayi devriminin yeni mimarı olan 3 Boyutlu (3B) yazıcılar, diğer 
adıyla yeni baskı teknolojileri, geleceği şekillendirmektedir. 3Byazıcılar 
bilgisayar destekli tasarım modelinden otomatik olarak karmaşık şekil 
geometrileri üretebilen gelişmiş bir üretim sürecidir. 3B yazıcılar sayesinde 
imalat süreci, insan müdahalesi ve minimum malzeme kullanımı ile işlevsel 
prototipler oluşturmanın önemli avantajları var olup günümüzde birçok farklı 
sektörde uygulanmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile 3B yazıcı teknolojileri iş dünyasına oradan 
da okullara ve hatta evlere kadar girmiştir. 3B yazıcı 1984’te ilk kez Charles 
Hull tarafından kullanılmıştır. Charles Hull’un 3B yazıcıları SLA adı verilen 
teknoloji ile kullanılması büyük bir devrim olarak adlandırıldı. Bu makinelerde 
PLA adı verilen ve yüksek sıcaklıkta eriyen bir plastik kullanılarak katman 
katman yazdırma işlemi yapılarak istenilen nesne oluşturuldu. Yazıcılar; nokta 
vuruşlu yazıcılar, mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer yazıcılar ve 3B yazıcılar 
gibi bir süreç geçirerek günümüze kadar gelişerek gelmiştir. 1986’da bu alan 
3B Sistemlerle dünyaya yayılmaya başladı. 3B yazıcı, 1995’ten beri giderek 
genişleyen yeni bir pazar alanı haline geldi.

3B yazıcı teknolojisinin 1980’li yılların başından itibaren kullanıldığı 
görülmektedir (Schubert, Van Langeveld & Donoso, 2014). İlk zamanlar 
pahalı bir teknoloji olan 3B yazıcıların maliyetleri artık düşmüştür (Çallı ve 
Taşkın, 2015). Maliyetinin ucuzlaması ile birlikte kullanım alanları da gittikçe 
genişlemiştir (Gartner, 2015; Demir ve diğerleri, 2016). Kuneinen (2012) 3B 
yazıcıların zaman– maliyet ve geometrik özgürlük sunması açısından olumlu 
yanlarını sıralarken (Eisenberg, 2013); hammadde sınırı, izinsiz üretim ve kötü 
amaçlı kullanım gibi özellikleri ile de olumsuz yanlarından bahsetmiştir. Diğer 
yandan (Çallı ve Taşkın, 2015), mühendislik ve mimarlık alanında 3B yazıcıların 
kullanımına yönelik çalışmaların az olduğunu vurgulamışlardır.

Üç boyutlu baskı teknolojisi inşaat mühendisliği alnında da uygulama 
imkânı bulmaktadır. Wolfs (2015) çalışmasında, üç boyutlu beton baskı tekniğini 
inceleyerek yeni bir yöntem tasarlamıştır. Basılmış biçimler, malzeme davranışları, 
uygulanan kuvvetler ve baskı tekniğinin özellikleri ve stratejisinin seçimini göz 
önüne alarak çalışmaya başlamıştır. Yeni basılabilir materyalleri incelemek ve 
3B basılmış betonun tipik özellikleri de dahil olmak üzere şekilleri optimize 
ederek, bu umut verici tekniğin potansiyelini uygulamada gerçekleştirmenin 
mümkün olduğunu vurgulamıştır. Çalışmasında 3B beton baskıda yapılacak 
gelecek gelişmeleri yönlendirecek ve bina endüstrisinde başarılı bir şekilde 
uygulanmasını destekleyeceği sonucuna ulaşmıştır (Wolfs, 2015). 
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Modern tasarımda 3B yazıcının çok yönlülüğünü ve değişkenliğini 
ve duvarın istikrarını ve doğal estetiğini bir araya getirerek, 21. yüzyıl için 
yaşanabilir ve estetik açıdan cazip mimari formlar yaratmayı amaçlamaktadır. 

Blakeway ise (2016) modern tasarımların 3B yazıcılarla yapılmasının 
geleneksel yapım tekniklerine göre daha fonksiyonel, çok yönlü ve kullanılan 
malzeme çeşidine göre estetik açıdan daha cazip mimari formları yaratabileceğinin 
sonucuna ulaşmıştır. 3B yazıcı teknolojilerinin kullanılması ile hem tasarımın 
ürüne dönüşmesinin önü açılacaktır hem de inşaat süreci azalacaktır. 3B 
yazıcıların kullanımı ile deprem-tsunami gibi doğal felaketlerden sonra hızlı, 
ucuz ve kısa sürede yeni evler yapmak mümkün olacaktır. Örneğin WinSun 
şirketi, 200 m²’lik 3B yazıcılarla üretilen evin fiyatının 3500€ ön görmektedir 
(3dörtgen). 3B yazılım teknolojideki araştırmalar devam ederse, bu yapım 
sürecini tüm inşaat sektörüne genelleştirmesi kaçınılmazdır. Hager, Golonka 
ve Putanowicz (2016) çalışmalarında 3B yazıcıların kullanılarak geleneksel 
tekniklerle yapılan binalar yerine, geometrik ve karmaşık gibi görünen neredeyse 
imal edilmesi mümkün olmayan yapıların yapılmasına olanak tanınacağını 
savunmuşlardır. Çalışmalarında, yakın gelecekte inşaat endüstrisinde devrim 
niteliğinde bir teknik olarak Contour Crafting teknolojisini kullanmışlardır. 
Contour Crafting teknolojisinin maliyetlerin ve zamanın azaltılması, çevre 
kirliliğinin en aza indirilmesi ve şantiye üzerindeki yaralanmaların ve ölümlerin 
azaltılması gibi yararları vurgulanmıştır. Birçok avantajı olmasına rağmen, 
teknolojide halen birçok sınırlamalar da vardır. Ayrıca çalışmada inşaat 
endüstrisinde 3B yazıcılar kullanılarak yapılan örnek sunumlara yer verilmiştir. 
Canal House, Amsterdam, Win Sun şirketi ve bina için basım başvurusu Skanska 
şirketi tarafından yürütülmektedir. Autodesk Inventor’da hazırlanan örnekler 
modeller ve 3B baskı modelleri hazırlamak için uygun diğer araçlar da kısaca 
tartışılmıştır. Birçok farklı modelleme programında, 3B yazıcılar için uygun 
bir model oluşturmak mümkün olduğu ve bunun STL formatı kullanılarak 
yapılabileceği vurgulanmıştır (www.totalkustom.com/, 2016)

Günümüzde, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve NASA (Ulusal Havacılık 
ve Uzay İdaresi) ay yerleşimi için 3B yazıcı üretimi şirketler ile birlikte 
çalışmaktadırlar. Foster+Partners Mimarlık Şirketinin konsorsiyumundaki 
ESA 2030’lu yıllara kadar ContourCrafting kullanarak ay tabanında NASAya, 
2020’ye kadar yol, radyasyon koruma duvarı gibi alt yapıyı oluşturacaktır.3B 
baskı teknolojisi ile yapılacaklar sınırsız olup, yaşadığımız çevreye meydan 
okuyarak, binamızın çevresel ayak izini azaltmak için yenilikçi teknolojiye 
odaklanmamıza izin vermektedir. Sakin ve Kiroğlu, (2017) çalışmalarında son 
teknolojileri ve 3B yazıcılar kullanılarak geleceğin binalarının oluşturulmasında 
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Contur Crafting kullanılacağını vurgulamışlar ve 3B yazıcılar ile geleneksel 
yöntemi karşılaştırmışlardır. 3B yazıcılar için yazılım geliştirmişler ve 
BİM metodunu kullanmışlardır. Yeni teknolojinin yararları ve faydaları ile 
sınırlılıklarını tartıştıkları çalışmalarında, daha iyi tasarımla enerji verimliliğin 
arttırılacağını, maliyetin düşürüleceğini ve yapının izolasyonunun arttırılacağı 
sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmanın sonunda 3B basım teknolojisinin geleneksel 
yapım sisteminden daha avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır (Sakin ve 
Kiroğlu, 2017).

3B yazıcıların tarihsel gelişimleri, günümüzdeki kullanımları ve 
mimarlık alanında nasıl kullanılabileceği üzerinde çalışmalar son yıllarda 
artmıştır (Higman ve diğerleri, 2017; Lo ve diğerleri, 2016; Johnson vd., 
2014; Kagermann, Washlster ve Helbig, 2013; Jaklova ve Kristianova, 2018 ; 
Kristianova, Joklova ve Meciar, 2018). Mimarlıkta kullanılması ile matematiksel 
olarak aktarılan değerlerin görselleştirilmesi ve 3B yazıcılarla da somut hale 
gelebilmesi sağlanmaktadır (Segerman, 2012; Slavkovsky, 2012; Voulgarelis ve 
Morkel, 2018).

Balletti, Ballarin, ve Guerra (2017) çalışmalarında, son yıllarda kültürel 
miras alanında uygulanan 3B teknolojilerin geliştirilmesinin, varlıklarımızın 
korunması, değer kazanması, iletişimi ve hayata geçirilmesi açısından son 
derece önemli sonuçlara yol açtığını belirtmişlerdir. Özellikle, farklı alanlardaki 
araştırmaların işbirliği sayesinde disiplinler arası projeler üretilebileceğini 
vurgulamışlardır.

Dünyadaki mimarlık gündeminde bilgisayarlı teknolojiler, mimarlıkla 
ilgili yazılımlar, algoritmalar, yapay zekâ, mikro elektronikler, nano teknoloji, 
robotik gibi disiplinlerarası gelişmeler ve etkileşimler önemli yer tutmaktadır.  
Gelişmeler, ekolojik mimarlık, bilgisayar mimarlığı, yeni malzeme ve yapım 
sistemleri, genetik mimarlık gibi alanların da doğmasına sebep olmuştur. 
Disiplinlerarası gelişmeler mimarlara, ütopik olabilecek tasarımlarını hayata 
geçirme olanağı sunmaktadır (Altun Akyol, 2007).

Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yüksek öğrenimi 
düzenlemektedir. Mimarlık eğitimi mimarlık fakültelerinde teorik ve 
uygulamalı olarak verilmektedir. Mimarlık bölümüne girebilmek için üniversite 
sınavına girmek ve belli bir puan almak gerekmektedir. Üniversiteye giriş için 
değerlendirme sistemi, her yıl yaklaşık 1,5 milyon öğrenci tarafından iki bölümde 
alınan ulusal bir üniversite sınavına dayanmaktadır. Mimarlık bölümüne öğrenci 
alınırken ayrı bir sınav yapılmamaktadır (Süyük-Makaklı ve Özer, 2016).

Mimarlık bölümü öğrencilerinin el becerilerinin, uzamsal becerilerinin 
gelişmiş olması ve mimar olmak için istekli olmaları gerekmektedir. Ancak 
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öğrenciler ÖSYM puanlarına göre tercih yapmaktadır. Mimarlık eğitiminin süresi 
4 yıldır. Ülkemizde 2019 Şubat ayı itibari ile 130 devlet, 78 vakıf üniversitesi 
olmak üzere 208 üniversite bulunmaktadır (ÖSYM 2019.) Türkiye’de toplam 
96 Üniversitede mimarlık eğitimi vardır. 51 devlet, 45 Vakıf üniversitesinde 
mimarlık bölümü mevcuttur. Ayrıca Kıbrıs, Azerbaycan, Moldova gibi ülkelerde 
de ÖSYM puanı ile yerleştirilen mimarlık bölümleri de vardır.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayları toplanarak mimarlık eğitiminde 
gelişmeleri ve sorunları incelemektedir. TMMOB 2017 yılındaki toplantılarında 
mimarlık eğitimi ile ilgili sorunlara yer vermiştir. Bunlar: Mimari tasarım 
sürecindeki insan kaynakları ile ilgili problemler, Mimari tasarım–toplum 
ilişkisi ile ilgili problemler, Mimarın kazanması gereken biçimlenim ile ilgili 
problemler, Mimari tasarım sürecinin yapısı ile ilgili problemler, Mimarlık 
eğitimi–mimari araştırma ilişkisi ile ilgili problemler, Mimarlık eğitim 
politikası ile ilgili problemler, Yaşam boyu eğitim ile ilgili problemler, 
Mimarlık bölümlerinin kontenjanlarının boş kalması ile ilgili problemler, yeterli 
altyapısı geliştirilmeden açılan mimarlık fakülteleri ile ilgili problemler, vakıf 
üniversiteleri yönetimlerinin de kontrolsüz bir şekilde mimarlık bölümü açma 
istekliliği, Mimarlık okulları arasındaki nitelik farkının meslek ortamına girişte 
önemli bir kriter olması ile ilgili problemler, Vakıf yönetimleri kontenjanların 
doldurulmaması ve piyasada yaşanan ekonomik krizden hareketle bütçe 
kısıntılarına gitmekle ile ilgili problemler, genç öğretim üyelerinin üzerindeki 
ders saati yükünün artması ile ilgili problemlerdir. 

Küreselleşen dünyada mimarlık kültürünün temel kaynağı üniversitelerin 
mimarlık bölümleridir ve dijital teknolojinin mimarlık eğitiminde kullanılması 
değişimi de beraberinde getirmektedir. Mimarlık okullarının programlarına 
baktığımızda, mevcut mimari tasarım eğitimi ve mimari modelleme kavramları 
genellikle hem manuel hem de dijital yaklaşımları kullandığı görülmektedir 
(Süyük-Makaklı ve Özer, 2016). 

Al-Matarneh ve Fethi’nin (2017) çalışması, mevcut mimari tasarım 
eğitimiyle mimari modelleme kavramları arasındaki kopukluğun, öğrencilerin 
geleneksel yöntemlerle öğrendikleri becerilerin dijital yönteme aktarılmamasına 
neden olduğunu göstermektedir. Andia (2002), yeni teknolojilerin kullanımının 
hem uygulayıcıları hem de öğrencileri yetenekleri ve eğitimsel ve mesleki kültür 
ortamları açısından etkilediğini ve geleneksel tasarım yaklaşımlarını dijital 
teknolojiyle birleştirmesinin mimari pratiği etkin bir şekilde iyileştirdiğini 
göstermektedir.

Tepavcevic (2017), teknolojik gelişmelerin, geleneksel mimari tasarım 
modellerine meydan okuduğunu ve bu nedenle de mimarlık eğitim pedagojisinin 
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yeniden ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bunun yanında, Hadjri (2003), 
mimarlıkta verilen “mimari tasarım” derslerinin de yeniden yapılandırarak 
fiziksel ve dijital modeller arasında ilişkinin kurulmasının gereklilik olduğunu 
vurgulamaktadır. Diğer yandan, 3B teknolojilerinin üniversite öğrencilerinin 
öğretimine entegre edildiği müfredat, genellikle mühendislik alanlarını özellikle 
makine mühendisliği; endüstri mühendisliği; polimerlerle tasarım ve imalat; 
mekanik tasarım ve üretim süreçleri; ürün gerçekleştirme; ürün geliştirme; 
mühendislik tasarımı; ürün ve endüstriyel tasarım; grafik tasarım; bilgisayar 
grafikleri; ve bilişim alanlarına kullanılmakta (Rapp, Tornai, Zichar, 2016; 
Radharamanan, 2017) olup mimarlıkta yeni gelişmektedir.

Teknolojik gelişmeler mimarlık disiplinini ve mimarlığın nasıl temsil 
edildiğini değiştirmiştir. Örneğin maket yapım biçimi değişmiş, Autocad gibi 
yazılım programlarının kullanılması ile maketi 3 boyutlu dijital olarak tasarlamak 
ve 3B yazıcı teknolojilerini de kullanarak üretmek mümkün olmuştur. Bu 
nedenle 3B yazıcılarla ilgili çalışmalar ve mimarlık bölümlerindeki derslerin 
incelenmesi önemli ve gereklidir.

3.  METODOLOJİ

Bu araştırmada, 2018-2019 öğretim yılı için ÖSYM kılavuzunda bulunan 
mimarlık bölümlerinin müfredatlarındaki dersler incelenmiştir. Araştırmada 
mimarlık bölümlerinin bağlı bulunduğu fakülteler ele alınmıştır. İç mimarlık, 
peyzaj mimarlığı; diğer yandan sanat ve tasarım fakülteleri veya orman 
fakültelerinin altında yer alan fakülteler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

ÖSYM kılavuzunda mimarlık eğitimi bölümlerin sayısın 107 olduğu 
görülmektedir. ÖSYM sınav sonuçlarına göre kontenjanı var olan tüm mimarlık 
bölümleri araştırma kapsamına alınmıştır. Böylece araştırmada yurtdışında 
bulunan üniversiteler YÖK’e bağlı olmadıkları için kapsam dışı bırakılarak 96 
üniversitenin mimarlık bölümleri incelenmiştir. 206 üniversiteden Mimarlık 
Fakültesi bulunan 45 Vakıf ve 51 Devlet Üniversitesi olmak üzere toplam 96 
üniversitede mimarlık bölümü bulunmaktadır. Araştırmada üniversitelerin 
mimarlık bölümleri internet üzerinden doküman incelemesi yapılarak 
incelenmiştir.

Devlet ve vakıf üniversiteleri iki ayrı kategori olarak ele alınmış olup 
bunların mimarlık bölümlerinin ders planları ve içerikleri incelenerek teknoloji ve 
özellikle de 3 boyutlu yazıcıların kullanımına ilişkin dersler saptanmıştır. 2018-
2019 eğitim öğretim yılı mimarlık bölümlerinin ders programları araştırmanın 
sınırlılığını oluşturmaktadır. Çalışmaya dahil edilen fakültelerin internet 
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sitelerinde yer alan mimarlık bölümlerinin ders planları ve içerikleri, varsa 
Bologna Bilgi Formundan, içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 
Devlet üniversitelerinin mimarlık bölümlerinin (%53) vakıf üniversitelerinin 
mimarlık bölümlerinden (%47) daha fazla olduğu görülmektedir.

Çalışmada ilk olarak doküman incelemesi ve literatür taraması yapılmıştır 
(Ekiz, 2020). Kapsam ve amaç belirlendikten sonra araştırma yöntemi olarak, 
yazılı kaynaklar, internet kullanılarak doküman incelemesi yapılmıştır. 

Bu çalışmada süreç: problemin belirlenmesi (3B yazıcılar mimarlık 
eğitiminde kullanılıyor mu?); problemle ilgili kavramlar (3B yazıcılar, teknoloji, 
mimarlık eğitimi); amacın belirlenmesi, problem için ön çalışma yapma; 
araştırma yöntemini belirlenmesi (betimsel tarama modeli); veri toplama 
ve değerlendirme (kavramsal çerçevenin oluşturulması); bulgular; sonuç ve 
öneriler olarak belirlenmiştir.

Bu çalışma nitel araştırma metotlarından betimsel tarama modelinde 
bir araştırmadır (Ekiz, 2020). Betimsel araştırmalar; olayların, objelerin, 
varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, 
açıklamaya çalışır. Bu sayede onları iyi anlayabilme, gruplayabilme olanağı 
sağlanır ve aralarındaki ilişkiler saptanmış olur. Betimsel tarama modelinde 
bilimin gözlem, kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri tespit etme ve kontrol 
edilen değişmez ilkeler üzerinde genellemelere varma nitelikleri söz konusudur 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008).

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için ÖSYM kılavuzunda bulunan Mimarlık 
Fakültelerinin Mimarlık Bölümlerinin dersleri incelenmiştir. Öğrencilerin yeni 
malzemelerden haberdar olması, yeni üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi 
olması ve en son çıkan dijital gelişmeleri yakından takip etmesi bir gerekliliktir. 
Bu gereklilikten hareketle, mimarlık eğitiminde öğrencilerin, ilk olarak teorik 
alt yapı oluşturan dersleri alması gerekmektedir. 

Araştırma için mimarlık öğrencilerinin teorik alt yapı oluşturan derslerde 
üç boyutlu yazıcıları kullanabilmesi ve bilgisayar programını kullanmayı 
öğrenmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ikinci aşama olan alt yapı oluşturan 
uygulamalı derslerde gruplandırılan derslerin alınmış olması gereklidir. 
Böylece, çalışmada üniversitelerin internet sitelerinde yayınladığı bilgilerden 
tarama modeli ile veriler elde edilmiştir. 

Veriler, üniversitelerin mimarlık bölümlerinin Bologna Bilgi Formunda ve 
ders içeriklerinde yer alan “üç boyutlu yazıcıların; kullanımı, teorik alt yapısı 
ve uygulamalı alt yapısını içeren dersleri”, üniversitelerin internet siteleri 
incelenerek belirlenmiştir. Ancak bazı üniversiteler Bologna Bilgi Formunda 
ve ders içeriklerini internete girmemiş olduklarından sadece üniversitenin 
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sayfasında yer alan ders listelerinden ders adlarına ulaşılmış ve buna göre 
değerlendirme yapılmıştır. Üniversitelerin Mimarlık lisans eğitiminde internette 
yer alan Bologna Bilgi Formundaki ders bilgi sistemi kullanılarak dersin 
Teorik-Uygulama-Kredisi- AKTS si belirlenmiştir. Üç boyutlu yazıcıların 
kullanımını içeren ders ve ders içeriklerinin belirlenmesi için taramada ders ismi 
ve içeriklerinde belirlenen anahtar sözcüklerden olan “teknoloji”, “teknoloji 
kullanımı”, “bilgisayar destekli tasarım”, “3B tasarım”, “3B üretim, parametrik 
tasarım”, “dijital üretim ve tasarım”, “3Boyutlu modelleme” kullanılarak içerik 
analizi yapılmıştır. İsminde ve içeriğinde bu anahtar sözcüklere sahip olan 
dersler, “3B yazıcılar” ve o “ders için ön koşul olan içerik” araştırılmıştır.

Araştırmada kategoriler üniversitelerin internet sayfalarında yer alan 
Bologna formları incelenerek mimarlık bölümlerinin ders planları ve içerikleri 
oluşturulmuştur. Sınıflama formu oluşturulurken dersin adı, dersin kodu, yarıyılı, 
ders türü, teorik-uygulama-laboratuvar, AKTS, dersin amacı ve dersin içeriği 
her bir üniversitenin mimarlık bölümleri için oluşturulmuştur (EK-A) (URL).
Çalışmada verilerin analizini yapmak için araştırmacı tarafından geliştirilen 
“Sınıflama Formu” kullanılmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Sınıflama formu.

Üniversite Adı Fakülte Adı
Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Ders türü T-U-L AKTS

Dersin amacı

Dersin İçeriği

Sınıflama formu, derslerin kodu, içeriği, AKTS kimliği hakkında tanımlayıcı 
bilgi, disiplin alanı, bölümden oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde 
kavramsal çerçeve oluşturulup içerik analiz tekniği ile anahtar kelimelerle 
tarama yapılmıştır(Yıldırım, 2015; Yıldım ve Şimşek, 2008; Yıldırım, Yıldırım 
ve Çelik, 2018; Ekiz, 2020).

Araştırmanın verilerinin analizinde kategoriler belirlenirken 
kategoriyi içeren temanın amaca uygun olması, birbirlerini tamamlayan ve 
karşılaştırılabilecek özelliklerde olmalarına dikkat edilmiştir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2008).Bu kategorilerin mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümlerinin 
ders planları ve içerikleri olarak belirlenmesinin nedeni, araştırmada teknoloji 
özellikle 3B yazıcıların kullanımına ilişkin değerlendirebilecek bu iki 
parametrenin olması ve içerik analizi yöntemi ile yapılan ders planları ve 
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içeriklerin her iki kategoride bulunmasıdır. Elde edilen veriler; temalar ve alt 
temalar belirlenerek kategoriler oluşturulmuştur. Temalar altında toplanan veriler 
frekans ve yüzde ile sayısallaştırılarak grafiklerle görselleştirilmiştir. Dersler 
kategorize edilirken; bir öğrencinin üç boyutlu yazıcı kullanabilmesi için gerekli 
olan aşamalar göz önüne alınarak gruplandırılmıştır. İlk önce öğrencinin yeni 
malzemelerden haberdar olması, yeni üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi 
olması ve en son çıkan dijital gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir. 
Mimarlık eğitiminde;

ilk olarak teorik alt yapı oluşturan dersleri alması gerekmektedir. Teorik 
alt yapı oluşturan derslerde yetkinlik sağladıktan sonra üç boyutlu yazıcıyı 
kullanabilmesi için gerekli olan bilgisayar programını öğrenmesi gerekmektedir. 
Bunun için

ikinci aşama olan alt yapı oluşturan uygulamalı derslerde gruplandırdığımız 
dersleri almış olması gereklidir. 

Son aşama olarak üç boyutlu yazıcıdan somut bir ürün elde edilmesi için 
dijital üretim dersleri kapsamında üç boyutlu yazıcıyı kullanarak bir çıktı elde 
etmelidir.

Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’deki üniversitelerde bulunan mimarlık 
fakültelerinin mimarlık bölümlerinin programlarında yer alan üç boyutlu 
yazıcıların ne denli kullanıldığı, üç boyutlu yazıcıların eğitime entegre edilip 
edilmediği, edildiyse nasıl edildiğinin belirlenmesi, mimarlık bölümlerinde 
üç boyutlu yazıcıların mimarlık eğitiminde hangi derslerde kullanıldığı ve 
potansiyel katkılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Araştırmanın temel sorusu: 3B yazıcı kullanarak dijital üretim yapan 
dersler var mıdır, varsa hangileridir? Araştırmanın alt soruları ise: Türkiye’deki 
mimarlık fakültesi bulunan üniversitelerin; 3B yazıcı kullanımı için gerekli 
olan teorik alt yapı dersleri veriliyormu? 3B yazıcı kullanımı için gerekli olan 
uygulamalı alt yapı dersleri verilmekte midir?

4.  BULGULAR

Çalışmanın bulguları: devlet ve vakıf üniversitelerinde mimarlık lisans programı 
bulunan üniversitelerin fakültelerinin öğrenim dili; araştırma konusundaki ders 
sayıları; araştırma konusu kapsamında dersleri bulunan üniversiteler ve araştırma 
kategorisinde yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri; mimarlık bölümlerinin 
dersleri için oluşturulan kategoriler;alt yapı oluşturan teorik dersler; alt yapı 
oluşturan uygulamalı dersler, üretim dersleri ve tüm dersler başlıkları altında 
incelenmiştir.
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4.1.  Mimarlık Lisans Programı Bulunan Üniversitelerin Fakültelerinin 
Öğrenim Diline Ait Bulgular

Mimarlık bölümlerinin bağlı olduğu fakülteler de çeşitlilik göstermektedir 
(Tablo 2). Devlet ve vakıf üniversitelerinin mimarlık bölümleri farklı on fakülte 
adı altında yer aldığı görülmektedir: mimarlık fakültesi, mühendislik-mimarlık 
fakültesi, güzel sanatlar fakültesi, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi, 
mimarlık ve tasarım fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi, güzel sanatlar, tasarım 
ve mimarlık fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi gibi. Ülkemizdeki 
devlet üniversiteleri normal gündüz öğretim (I. öğretim) ve II. Öğretim, vakıf 
üniversiteleri ise tam burslu, %75 burslu, %50 ve %25 burslu ve ücretli eğitim 
verilmektedir (TMMOB, 2017). 

Tablo 2. Mimarlık Bölümleri

Diğer yandan, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin mimarlık fakültelerindeki 
öğrenci sayıları da çeşitlilik göstermektedir. Devlette 50 ile 190 arasında; vakıf 
üniversitelerinde ise öğrenci alımı 40 ila135 arasında değişmektedir. 2018 
ÖSYM tercih kılavuzun elde edilen verilere göre Mimarlık bölümlerinde 
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bulunan kontenjan sayısı: devlet Üniversitelerinde 4170, vakıf üniversitelerinde 
3757 olup toplam 7927’dir. (https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 2018/
YKS/YER/Tablo4MinMax31082018.pdf). 

Devlet Üniversitelerinde;

“Mimarlık Fakültesi” adı altında yer alan 30üniversitedeki Mimarlık Bölümleri 
ve kontenjanları(K) (YÖK ATLAS 2018); Abdullah Gül Üniversitesi (K: 50); 
Akdeniz Üniversitesi (K:80); Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi (K:60); 
Balıkesir Üniversitesi (K:80); Bursa Uludağ Üniversitesi (K:100); Çukurova 
Üniversitesi (K:80); Dicle Üniversitesi (K:90); Dokuz Eylül Üniversitesi 
(K:100); Erciyes Üniversitesi (K:90); Fırat Üniversitesi (K:80); Gazi 
Üniversitesi (K:100); Gaziantep Üniversitesi (K:80); Gebze Teknik Üniversitesi 
(K:80); Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (K:70); İstanbul Teknik Üniversitesi 
(K:170); İzmir Demokrasi Üniversitesi (K:60); İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
(K:80); Karabük Üniversitesi (K:70); Karadeniz Teknik Üniversitesi (K:100); 
Kırklareli Üniversitesi (K:80); Mersin Üniversitesi (K:80); Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi (K:110); Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  (K:60); Niğde 
Ömer Halisdemir Üniversitesi (K:60); On dokuz Mayıs Üniversitesi (K:70); 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (K:100); Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (K:70); 
Süleyman Demirel Üniversitesi (K:80); Trakya Üniversitesi (K:100); Yıldız 
Teknik Üniversitesi(K:190).

“Mimarlık ve Tasarım Fakültesi” adı altında yer alan 9 üniversitedeki 
Mimarlık Bölümleri ve kontenjanları: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(K:60); Aksaray Üniversitesi (K:70); Atatürk Üniversitesi (K: 70); Bursa 
Teknik Üniversitesi (K: 100); Eskişehir Teknik Üniversitesi (K:100); Kocaeli 
Üniversitesi (K: 100); Konya Teknik Üniversitesi (K:100); Pamukkale 
Üniversitesi (K: 70); Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(K:170).

“Mühendislik - Mimarlık Fakültesi” adı altında yer alan 6 üniversitedeki 
Mimarlık Bölümleri ve kontenjanları: Bolu İzzet Baysal Üniversitesi (K:70); 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (K:60); Eskişehir Osman Gazi 
Üniversitesi (K: 90); Mardin Artuklu Üniversitesi (K:70); Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (K:80); Yozgat Bozok Üniversitesi (K:70).

“Sanat ve Tasarım ve Mimarlık Fakültesi” adı altında yer alan Mimarlık 
Bölümleri ve kontenjanları: Düzce (K:70) ve Sakarya (K:70) Üniversitesi’dir.

Güzel Sanatlar Fakültesi adı altında sadece Harran Üniversitesindeki Mimarlık 
bölümünde (K:60) vardır.Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı 
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altında sadece Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Mimarlık Bölümünde 70 
kontenjan vardır.Sanat ve Tasarım Fakültesi adı altında sadece Artvin Çoruh 
Üniversitesinde Mimarlık Bölümünde 60 kontenjan vardır.Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi adı altında sadece Siirt Üniversitesinde Mimarlık Bölümünde 
60 kontenjan bulunmaktadır.

Vakıf Üniversitelerinde;

“Mimarlık ve Tasarım Fakültesi” adı altında yer alan 9 üniversitedeki 
Mimarlık Bölümleri ve kontenjanları; Bahçeşehir Üniversitesi (K:100); Fatih 
Sultan Mehmet Üniversitesi (K:80); Işık Üniversitesi (K:100); İstanbul Aydın 
Üniversitesi (K:100); İstanbul Şehir Üniversitesi (K:100); İstanbul Ticaret 
Üniversitesi (K:80); Maltepe Üniversitesi (K:156); Özyeğin Üniversitesi 
(K:143); TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (K: 50).

“Mühendislik - Mimarlık Fakültesi” adı altında yer alan 9 üniversitedeki 
Mimarlık Bölümleri ve kontenjanları: Avrasya Üniversitesi (K:60); Beykent 
Üniversitesi (K:145); Beykoz Üniversitesi (K:60); İstanbul Arel Üniversitesi 
(K:74); İsatnbulEsenyurt Üniversitesi (K:70); İstanbul Gelişim Üniversitesi 
(K:140); İstanbul Rumeli Üniversitesi (K:54); İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
(K:36); Nişantaşı Üniversitesi (K:98).

“Mimarlık Fakültesi” adı altında yer alan 8 üniversitedeki Mimarlık Bölümleri 
ve kontenjanları: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (K:70); Çankaya 
Üniversitesi (K:70); Haliç Üniveristesi (K:90); İstanbul Bilgi Üniversitesi 
(K:70); İstanbul Kültür Üniversitesi (K:135); TED Üniversitesi (K:72); Yaşar 
Üniversitesi (K:74); Yeditepe Üniversitesi (K:100).

“Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi” adı altında yer alan 
7 üniversitedeki Mimarlık Bölümleri ve kontenjanları: Atılım Üniversitesi 
(K:60); Başkent Üniversitesi (K:60); İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 
(K:70); İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (K:30); İstanbul Medipol Üniversitesi 
(K:160); İstinye Üniversitesi (K:120); Toros Üniversitesi (K:90).

“Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi” adı altında yer alan 3 üniversitedeki 
Mimarlık Bölümleri ve kontenjanları: Antalya Bilim Üniversitesi (K:60); Hasan 
Kalyonu Üniversitesi (K:70); İstanbul Gedik Üniversitesi(K:65)

 “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi” adı altında yer alan 3 üniversitedeki 
Mimarlık Bölümleri ve kontenjanları: İzmir Ekonomi Üniversitesi (K:60); 
KTO Karatay Üniversitesi (K:50) ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (K:40). 
“Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” adı altında yer alan 2 üniversitedeki 
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Mimarlık Bölümleri ve kontenjanları: Altınbaş Üniversitesi (K:65) ve İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi (K:60). “Sanat ve Tasarım Fakültesi” adı 
altında yer alan 2 üniversitedeki Mimarlık Bölümleri ve kontenjanları: Doğuş 
Üniversitesi (K:70); Kadir Has Üniversitesi (K:65). “Sanat ve Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi” adı altında yer alan 2 üniversitedeki Mimarlık Bölümleri 
ve kontenjanları: İstanbul Okan Üniversitesi (K:150) ve MEF Üniversitesi 
(K:85).Devlet Üniversitelerinde Mimarlık bölümünün bağlı bulunduğu 
fakülteler büyük çoğunluk ile “Mimarlık Fakültesi” adı altında bulunmaktadır. 
Vakıf Üniversitelerinde Mimarlık bölümünün bağlı bulunduğu fakülteleri sıra 
ile “Mühendislik, Mimarlık Fakültesi”, “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi” ve 
“Mimarlık Fakültesi” dir.2018 ÖSYM tercih kılavuzun elde edilen verilere göre 
Mimarlık bölümlerinde bulunan kontenjan sayısı: devlet Üniversitelerinde 4170, 
vakıf üniversitelerinde 3757 olup toplam 7927’dir (https://dokuman.osym.gov.
tr/pdfdokuman/2018/YKS/YER/Tablo4MinMax31082018.pdf).

Devlet Üniversitelerinde en fazla kontenjanı bulunan üniversiteler: 190 kontenjan 
ile Yıldız teknik Üniversitesi, 170 kontenjan ile İTÜ, 110 kontenjan ile Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesidir. En az kontenjanı bulunan üniversite 
ise 50 kontenjan ise Abdullah Gül Üniversitesidir.Vakıf Üniversitelerinde 
en fazla kontenjanı bulunan üniversiteler: 160 kontenjan ileİstanbul Medipol 
Üniversitesi, 150 kontenjan ileİstanbul Okan Üniversitesi, 145 kontenjan ile 
Beykent Üniversitesi, 140 kontenjan ile İstanbul Gelişim Üniversitesidir. En 
az kontenjanı bulunan üniversite ise 36 kontenjan ise İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesidir.

20. yüzyılın ortalarında Türkiye’deki üniversitelerde modern 
mimarlık eğitimi başlamış sonraki yıllarda üniversite sayısı düzenli ve 
sistematik bir şekilde yavaş bir artış göstermiştir. 1990’lardan itibaren 
özel üniversitelerin sayısı ve 2000’lerden sonra ise devlet üniversitelerinin 
sayısında hızlı bir artış olduğu görülmektedir (TMMOB, 2017).Ülkemizde 
2019 Şubat ayı itibari ile 130 devlet, 78 vakıf üniversitesi olmak üzere 
208 üniversite bulunmaktadır (ÖSYM 2019.) Türkiye›de toplam 96 
Üniversitede mimarlık eğitimi vardır. 51 devlet, 45 vakıf üniversitesinde 
mimarlık bölümü mevcuttur. Ayrıca Kıbrıs, Azerbaycan, Moldova gibi 
ülkelerde de ÖSYM puanı ile yerleştirilen mimarlık bölümleri de vardır. 
Türkiye’de Mimarlık lisans programı bulunan üniversitelerin fakültelerinin 
öğrenim dilleri Şekil 1 de verilmiştir.
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Şekil 2. Mimarlık lisansprogramı bulunan üniversitelerin fakültelerinin 
öğrenim dili

Şekil 2’de de verildiği gibi Türkiye’deki Mimarlık lisans programların %79’u 
Türkçe eğitim, %11’i İngilizce eğitim yapmaktadır. Ancak %10’u hem İngilizce 
hem de Türkçe eğitimvermektedir. Çalışmaya konu olan hem devlet hem de 
vakıf üniversitesinde verilen ders sayısı aşağıdaki tablo1 de verilmiştir.

4.2.  Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Araştırma Konusundaki Ders 
SayılarınaAit Bulgular

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Araştırma Konusundaki Ders Sayıları ait 
bulgular Tablo 3 de verilmiştir.

Tablo 3. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Araştırma Konusundaki Ders 
Sayıları
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Tablo 3 den de görüldüğü gibi devlet üniversitelerinde alt yapı oluşturan 
teorik dersler, alt yapı oluşturan uygulamalı dersler ve üretim dersleri vakıf 
üniversitelerinde aynı kategorideki diğer derslerin sayısındanfazladır.

4.3.   Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde mimarlık bölümlerinde araştırma 
konusu kapsamında dersleri bulunan üniversiteler ve araştırma 
kategorisinde yer alan zorunlu ve seçmeli derslere ait bulgular

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde mimarlık bölümlerinde araştırma konusu 
kapsamında dersleri bulunan üniversiteler ve araştırma kategorisinde yer alan 
zorunlu ve seçmeli derslere ait bulgular Tablo 4 de verilmiştir.

Tablo 4. Devlet ve vakıf üniversitelerdeki mimarlık bölümlerinde araştırma 
konusu kapsamında dersleri bulunan üniversiteler ve araştırma kategorisinde 

yer alan zorunlu ve seçmeli dersler.

Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde yer alan teknoloji ile ilgili olan dersler 
üç kategoride zorunlu ve seçmeli olarak ayrılmıştır. Tablodan da görüldüğü gibi 
alt yapı oluşturan zorunlu dersler devlet üniversitelerinde 91(%43) ve seçmeli 
ders sayısı ise 120 (%57) dir. Vakıf üniversitelerinde araştırma kategorisinde 
yer alan zorunlu ders sayısı 111 (%50) ve seçmeli ders sayısı ise 110 (%50) dur. 
Diğer yandan devlet ve vakıf üniversitelerinde alt yapı oluşturan teorik dersler 
kategorisinde yer alan derslerinin dağılımı Tablo 4 de verilmiştir.

4.4.   Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık Bölümlerinin dersleri için 
oluşturulan kategoriler 

Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık Bölümlerinin dersleri incelenmiş ve dersler 
üç kategoride karşılaştırılmıştır. Dersler kategorize edilirken; bir öğrencinin üç 
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boyutlu yazıcı kullanabilmesi için gerekli olan aşamalar göz önüne alınarak 
gruplandırılmıştır. Mimarlık Bölümlerinin dersleri, yeni malzemelerden 
haberdar olması, yeni üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olması, çıkan dijital 
gelişmeleri yakından takip etmesi ile başlayıp üç boyutlu yazıcıyı kullanabilmesi 
için bilgisayar programını öğrenmesi sürecini takip etmektedir.

Tablo 5. Ders Kategorileri

a. Alt Yapı Oluşturan Teorik Dersler
Çağdaş Yapım Sistemleri ve Malzeme

Mimarlık ve Teknoloji İlişkisi
Parametrik / Hesaplamalı Tasarım

b. Alt Yapı Oluşturan Uygulamalı 
Dersler

Bilgisayar Destekli Tasarım

3 Boyutlu Modelleme

Dijital Tasarım

c. Üretim Dersleri Dijital Üretim

Ders içerikleri incelenerek teorik düşünceden üretim pratiğine olan süreç 
göz önüne alınarak dersler Tablo 5’de de belirtildiği gibi 3 ana başlık altında 
gruplandırılmıştır: Altyapı oluşturan teorik dersler, altyapı oluşturan pratik 
dersler ve üretim ile ilgili dersler. Teorik alt yapı oluşturan derslerin üç alt 
kategorisi vardır: “çağdaş yapım sistemleri”, “mimarlık ve teknoloji ilişkisi”, 
“parametrik ve hesaplamalı tasarım.” Uygulamalı alt yapı oluşturan derslerin de 
“bilgisayar destekli tasarım”, “3 boyutlu modelleme” ve “dijital tasarım” olmak 
üzere 3 alt kategorisi bulunmaktadır.  

4.4.1.  Alt Yapı Oluşturan Teorik Dersler 

Çağdaş Yapım Sistemleri ve Malzeme:  Bu başlık altındaki dersler, mimarlıkta 
strüktür bilgisi, malzeme ve teknoloji arasındaki ilişki, teknolojik gelişmelerin 
mimarlığa yansımalarını ve mimarlığa etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. 
Dersler ayrıca, ürün ve süreç yenilikleri, yapı malzemelerinde ve strüktürde 
teknolojik gelişmeleri, strüktür-malzeme-teknoloji ilişkisinin irdelenmesi gibi 
anahtar konuları içermektedirler.

Mimarlık ve Teknoloji İlişkisi: Bu kapsamdaki derslerde, mimarlık, tasarım 
ve teknolojinin sürekli birbirini etkileyen kavramlar olarak bir döngü içeresinde 
olduğunun farkındalığının yaratılması amaçlanmaktadır.Mimarlık tarihi 
dersleri survey dersler olarak değerlendirildiği için mimarlık tarihi derslerinde 
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çoğunlukla stillerden bahsedildiği için bu başlık altında değerlendirilmemiştir.  
Ayrıca derslerde, kullanılan objelerin tarihsel evriminin açıklanması, teknolojinin 
bu evrime ve gelişen teknolojinin mimarlık üzerindeki etkilerinin açıklanması 
beklenmektedir. Mimarlık tarihi dersleri genel olarak survey dersler, olarak 
değerlendirildiği ve derslerde çoğunlukla stillerden bahsedildiği için bu başlık 
altında değerlendirilmemiştir

Parametrik/Hesaplamalı Tasarım: Bu derslerde amaç, hesaplamalı tasarım 
düşüncesinin geçmişten günümüze kökenlerinin incelenmesi, gelişen bilgisayar 
teknolojisinin mimarlık üzerindeki etkilerinin irdelenmesi ve öğrencilere yeni 
nesil mimarlık kültürü ön bilgisinin kazandırılmasıdır. Hesaplamalı tasarım 
düşüncesi ve bu bağlamda bilgisayar teknolojisi ile birlikte ortaya çıkan 
mimarlık yaklaşımları ve mimarlık alanında güncel kullanımının aktarılması, 
teknolojinin güncel durumu ve mimarlık üzerindeki etkileri, mimarlık alanında 
ortaya çıkan yeni malzeme ve teknolojilerin tanıtılması beklenmektedir.

4.4.1.1.   Devlet ve vakıf üniversitelerinde alt yapı oluşturan teorik dersler 
kategorisinde yer alan derslerinin dağılımına ait bulgular

Devlet ve vakıf üniversitelerinde alt yapı oluşturan teorik dersler kategorisinde 
yer alan derslerinin dağılımına ait bulgular Tablo 6 de verilmiştir.

Tablo 6. Devlet ve vakıf üniversitelerinde alt yapı oluşturan  
teorik dersler kategorisinde yer alan derslerinin dağılımı.
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Tablo 6 den de görüldüğü gibi alt yapı oluşturan teorik dersler kategorisinde 
yer alan dersler devlet üniversitelerinde 24 (%11), vakıf üniversitelerinde 59 
(%27)’dir.

4.4.2. Alt Yapı Oluşturan Uygulamalı Dersler 

Bilgisayar Destekli Tasarım: Bu dersler, mimari anlatım tekniklerinin dijital 
ortamda uygulanmasını ve dijital çizimler üretme becerisini kazandırmayı 
hedefler. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) paket programları aracılığı ile 2B 
ve 3B çizim yöntem ve tekniklerinin anlatılması, tasarım aracı olarak bilgisayar 
kullanma ilkeleri, programların ara yüzleri, baskı işlemleri, veri transfer formatları 
bu dersler kapsamındadır. SketchUp, Photoshop, AutoCAD gibi programlar 3B 
yazıcıları destekleyen programlardır. AutoCAD, 3D StudioMax, Solidworks, 
Rhino 3B, Google SketchUp, 3B Tinkercad, OpenSCAD gibi programların 
kullanıldığı dersler Bilgisayar Destekli Tasarım dersi kapsamında ele alınmıştır.

3 Boyutlu Modelleme: Bina modelleme programlarını kullanmakta olan 
öğrencilere, bilgisayarda üç boyutlu çizim yapabilme, geometrik formların 
kurallarına göre çizilebilme mantığını öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerin mimari 
projelerinin çizimlerini tamamlandıktan sonra, dijital üç boyutlu modelleme 
ve animasyon tekniklerinin öğrenilmiş olmasını hedeflemektedir. Bu dersler 
kapsamında, Google SketchUp, 3Dmax, Photoshop gibi modeleme programları 
kullanılmaktadır.

Dijital Tasarım: Dijital tasarım; algoritmik düşünme, parametrik düşünme 
ve hesaplamalı düşünme süreçlerini dijital olarak gerçekleştirilen süreç olarak 
tanımlanır. Kotnik (2010) dijital tasarım sürecini; temsili süreç, parametrik süreç 
ve algoritmik düşünme süreci olarak ele almıştır. Dijital tasarımda kullanılan 
programlar örneğin, Autodesk, Graphisoft, Rhinoceros, Grassopper, Gererative 
Components, NURBs, Mesh, Autocad, 3ds Max, Ilustrator gibi süreç içinde 
gelişmişlerdir. Dijital teknolojilerin yaygınlaşıp mimari sürece dahil olması 
ile internetin ve açık kodlu yazılımların kullanılması ile mümkün olmaktadır 
(Osanov ve Guest, 2016). Bu dersler kapsamında öğrenciler hesaplamalı tasarım 
konusunda temel bilgilerini geliştirler ve mimari geometriyi anlayıp parametrik 
tasarım modellerini oluştururlar (Parisi, 2013). Bu derslerde öğrencilerin dijital 
medyayı bir temsil aracı olarak değil, bir tasarım aracı olarak sorgulayabilmeleri, 
fabrikasyon teknolojilerini tanımaları hedeflenmektedir. Model yapımında 
soyutlama ve katlama teknikleri üzerine bir atölye çalışması yapılabilir ve bu 
sayede, model yapımı ile dijital düşünme arasındaki bağı öğrencilerin fark 
etmesi sağlanabilir.
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Tablo 7. Devlet ve vakıf üniversitelerinde alt yapı oluşturan uygulamalı dersler 
kategorisinde yer alan derslerin dağılımı.

Tablo 7 de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde alt yapı kategorisinde yer alan 
derslerinin dağılımı incelendiğinde (Ek 1 ve Ek 2) devlet üniversitelerinde 186 
(%88,5) , vakıf üniversitelerinde 160 (%72)’dir. 

4.4.3.  Üretim Dersleri 

Bu ders, mimarlık lisans öğrencilerini stüdyo ortamında dijital bir üretim süreci 
ile tanıştırmayı hedeflemektedir. 3B yazıcı kullanarak mimari model üretme 
adımları aşağıda verilmiştir:

a) Solid Works, AutoCad, Rhino3B, Bonzai, vb. yaygın olarak kullanılan 
yüksek maliyetli yazılımların yanı sıra Google Sketchup, FreeCad ve benzeri 
gibi çok başarılı bir özgür yazılımlar kullanılarak oluşturulan 3B çizim bir 
yazılım aracı ile STL (STEREOLITHOGRAPHY) formatına dönüştürülür.

b) Modelin 3B model kabuk veya içi boş CAD tasarımınıoluşturularak, CAD 
modeli STL formatına dönüştürülür.

c) 3B yazıcılarda genellikle ABS, PLA ve benzeri termoplastik malzemeler 
kullanılır (Termoplastik malzeme ısıtılmış bir ağızlıktan erime sıcaklığına 
kadar çekilmeli, böylece uygun şekilde istiflenebilir. Bu nozül, bilgisayar 
tarafından parça geometrisini simüle etmek için ve termoplastik malzemenin 
istiflenmesiyle kontrol edilir; parça masaya 2 boyutlu katmanlar halinde 
istiflenir ve üretilir).Bir dosya bir 3B yazıcıya yüklendiğinde, nesne katman 
tarafından 3B yazdırılan katman olmaya hazırdır (Crawford, 2013; Gür, 
2014, 2017).
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Dijital üretim dersi kapsamında; ders içerisinde kullanılan ders araç- gereçleriyle 
elde edilen, öğrenciye üç boyutlu yazıcı ve lazer kesici gibi aletleri kullandırarak 
öğreten üç boyutlu yazıcı çıktısı veren dersler esas alınmıştır.Bu ders, mimarlık 
ve iç mimarlık lisans öğrencilerini stüdyo ortamında dijital bir üretim süreci 
ile tanıştıracaktır. Ders, dijital üretimi ilgili teoriler ve teknolojileri ile beraber 
araştırma tabanlı bir tasarım ortamının merkezine yerleştirir. Bilgisayar destekli 
üretim (CAM) makineleri için matematik, programlama ve temel operasyonel 
beceriler üzerine çeşitli dersler ve alıştırmalar yapıldıktan sonra, öğrencilerden 
geniş bir konu skalasından seçilebilen bir dönem projesi önermeleri beklenir. 
Bu konular, atık malzemelerin ve üretim maliyetlerinin azaltılması, çeşitlilik 
ve benzerlik, hassasiyet ve doğruluk, geometri ve materyalizasyon, veya özel 
makine eklentileri ve bunların kullanımı, ve benzerleri olabilir. Ders, öğrencileri 
dönem ödevine hazırlayan teknikler ve teoriler ile ilgili gerekli bilgileri içeren 
dört bölüm halinde sunulmaktadır (Dunn, 2012).

4.2.4.  Devlet ve vakıf üniversitelerinde araştırma konusu kapsamında yer 
alan tüm derslerin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Genel olarak baktığımızda ise Üniversitelerin mimarlıkla ilgili fakültelerinde 
araştırmamız kategorisinde yer alan alt yapı oluşturan teorik ders sayısı vakıf 
üniversitelerinde devlet üniversitelerinden daha fazla olup diğer yandan, alt yapı 
oluşturan uygulamalı ders sayısında ise devlet üniversitelerindeki ders sayısı 
daha fazladır (Tablo 8).

Tablo 8. Devlet ve vakıf üniversitelerinde araştırma konusu  
kapsamında yer alan tüm derslerin dağılımı.
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Üretim ders sayısı ise oransal olarak baktığımızda eşit gibi görülmektedir. 
Alt yapı oluşturan teorik dersler tüm mimarlıkla ilgili fakültelerinde (vakıf 
üniversiteleri ve devlet üniversiteleri beraber) ders sayısı 83 (%19) ve alt yapı 
oluşturan uygulamalı ders sayısı 346 (%80) ve üretim derslerini sayısı 3 (%1) dir.

Mimarlık programları incelendiğinde en çok öğrenci sayısı 190, en az 
öğrenci sayısı ise 36 dır. En fazla mimarlık bölümü olan fakülteler mimarlık 
fakülteleridir. Türkiye’deki mimarlık bölümü bulunan üniversitelerin teknoloji 
kullanımı için gerekli olan teorik alt yapı dersleri çağdaş yapım sistemleri ve 
malzeme; mimarlık ve teknoloji ilişkisi; parametrik/hesaplamalı tasarım ders 
grupları altında ve devlet ve vakıf üniversitelerinde ayrı ayrı incelenmiştir. Alt yapı 
oluşturan teorik dersler kategorisinde yer alan ders sayısı devlet üniversitelerinde 
24 (tüm derslerin %11i), vakıf üniversitelerinde 59’dur (tüm derslerin %27si). 

Türkiye’deki mimarlık bölümü bulunan üniversitelerin teknoloji kullanımı 
için alt yapı oluşturan uygulamalı dersler belirlenen 3 alt grupta, (Bilgisayar 
Destekli Tasarım, 3 boyutlu modelleme, dijital tasarım) ve devlet ve vakıf 
üniversitelerinde ayrı ayrı incelenmiştir. Devlet üniversitelerinde 186 ders 
(tüm derslerin %88,5i), vakıf üniversitelerinde 160 ders (tüm derslerin %72si) 
olduğu gözlenmiştir. Üretim dersleri incelendiğinde, devlet üniversitelerinde 
sadece Abdullah Gül Üniversitesinde Dijital Fabrikasyon adlı derste; Vakıf 
üniversitelerinde ise İstanbul Bilgi Üniversitesinde Dijital üretim ve İstanbul 
Ayvansaray Üniversitesinde mimarlıkta Dijital Üretim başlıklı derslerde olduğu 
gözlenmiştir.

Mimari tasarımla teknolojinin bütünleştirilmesinin yadsınamaz bir öneme 
sahip olduğu aşikârdır. Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde farklı derslerin 
uygulanması, mezun olan mimarların da farklı yetişmesine neden olmaktadır. 
Standart yakalandığında ise mimarları farklı kılacak olan, yerel kültürleri yeni 
teknolojilerle birleştirip farklı yorumlar yapabilmek olacaktır. Araştırmanın 
bulguları incelendiğinde mimarlık fakültelerinden mimar olarak mezun olmak 
için gereken zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredilerinin, teorik veya 
uygulamaya ait kredilerinin, teknolojik içeriklerinin farklılıklar gösterdiği 
sonucuna ulaşılmıştır.

4.  SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Tüm mimarlık lisans programlarının, üniversite kontenjanları, eğitim dilleri ve 
3B yazıcı teknolojiler/tasarım ile ilgili seçmeli ve zorunlu dersler, ders saatleri, 
AKTS kredileri, derslerin içerikleri araştırmaya dahil edilmiştir. Mimarlık lisans 
programlarındaki 3B yazıcılar ile ilişkili olan dersler içerik analizi yönteminden 
faydalanılarak incelenmiştir. Çalışmada mimarlık bölümlerinde üç boyutlu 
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yazıcıların mimarlık eğitiminde kullanılması, mimarlık programlarının içeriğine 
entegre edilmesi, sürecin incelenmesi ve potansiyel katkılarının belirlenmiştir. 
Çalışmada, teknoloji kullanımı-3B yazıcı teknolojilerinin kullanımı durum 
değerlendirmesi yapılmış, derslerin, amaç ve içerikleri incelenmiştir. 3B bina 
baskı teknolojisinin sınırı yoktur ve bir sanayi devrimi olacağı açıktır. Bununla 
birlikte, şu anda yaşadığımız çevreye meydan okuması, binamızın çevresel ayak 
izini azaltmak için yenilikçi teknolojiye odaklanmamıza izin vermektedir. 3 
Boyutlu yazıcılar kullanılarak, karmaşık şekillerden oluşan geometrik şekillerden 
oluşan nesneleri bilgisayar destekli tasarım modellerine dönüştürerek üretebilen 
gelişmiş bir üretim sürecidir. Bu süreci kullanan mimarlar hayal güçlerini 
teknolojinin de kullanılması ile daha da ileri götürmektedir. 

Yapılan incelemede tez çalışmalarının üniversitelerin mimarlık bölümlerine 
göre dağılımında ise, özellikle son 10 yılda teknoloji alanında derslerin ders 
planlarına ve içeriklerine eklendiği görülmektedir (TMMOB, 2017). Bunun 
nedeni olarak nicel bir araştırma yöntemi olan içerik analizinin tarafsız, 
sistematik ve genel bir yapıya sahip olmasıdır. İçerik analizi yönteminde, elde 
edilen verilerin geçerli ve güvenilir olması için birçok parametre kullanılır 
(Yıldırım, Şimşek 2008). Ayrıca içerik analizi yöntemi ile elde edilen veriler, 
diğer araştırma yöntemleri için materyal olarak kullanılabilir. İçerik analizi 
yöntemi ile ortaya çıkan sonuçlar diğer araştırma yöntemlerinin yorumlanma ve 
analiz etme aşamaları için önemli bilgi kaynağı olabilir.

Zorunlu dersler ve içerikleri incelendiğinde, çoğunlukla teoriye dayalı 
oldukları görülmektedir. Seçmeli derslerin ise genellikle teorik olduğu teknolojik 
gelişmelerin seçmeli derslere yansıtılamadığı görülmektedir. Diğer yandan, 
3B yazıcıların kullanılması ile ilgili çalışmaların son yıllarda artış olduğu 
görülmektedir. 3B yazıcılar geometrik özgürlük sağlamakta, maliyet ve zaman 
tasarrufu sağlamakta olup yaygın olarak kullanılmasına da imkân sağlamaktadır 
(Campbell vd., 2011; Demir ve diğerleri., 2016). Chien (2017) yenilikçi ve 
çok yönlü tasarımların geliştirilmesinde 3B yazıcı teknolojilerin gelişmesinin 
etkili olduğu ifade etmiştir. Ayrıca dünya genelinde de 3B yazıcıların kullanımı 
ile ilgili çeşitli laboratuvarlar kurulmaktadır (DeNisco, 2012; Güzelci, 2015).
Tasarım sürecini etkileyen yeni teknolojilerin hızlıgelişimi, onların eğitim 
üzerindeki etkisine ilişkin daha çok araştırmalar yapılmalıdır. İnan ve Yıldırım 
(2009) fiziksel çevrenin biçimlendirilmesinde ve yaşanabilir sağlıklı çevreler 
sunulmasına imkân veren mimarlık eğitiminin hem çağdaş yorumu yakalaması 
hem de tarihi ve kültürel değerleri kullanmasının yanı sıra malzeme ve teknolojiyi 
de harmanlamasının önemine vurdu yapmışlardır. Böyle bir mimarlık eğitiminin 
standart olmaması gerekmektedir.
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3B modelleme ve 3B oluşturma teknolojisindeki gelişmeler, kullandığımız 
ürünler ve içinde bulunduğumuz binalar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 
Modelleme yazılımı ve Rhino, SketchUp ve Maya gibi 3B oluşturma yazılımı, 
dijital dünya üzerinde devrim yaratıyor, mimarlara, şehir planlamacılarına ve iç 
tasarımcılara hayati tasarım bilgileri sağlamaktadır. 3B kullanarak yaratıcılık 
artacak, mimar veya öğrenci mimarlar düşündüklerini üretebilecek, zaman ve 
malzeme tasarrufu sağlanacak ve tasarladığımız bina veya nesnenin gerçek 
görüntüsü somut olarak görülebilecek terimler Ancak, tasarım yazılımında 
büyük eksiklikler vardır. Bu nedenle bu teknolojinin mimarlık alanında 
kullanımı için tasarım yazılımının geliştirilmesi gerekmektedir. 21. yüzyılı 
yakalamak için, bu teknolojiyi mimariye entegre etmek, kullanmak ve yaymak 
gerekmektedir.

Mimaride hızlı prototiplemenin gelişen bir teknoloji olduğu ve çeşitli 
mimari uygulamalar için muazzam bir potansiyele sahip olduğu sonucuna 
varılabilir. Bununla birlikte, günlük uygulamalarda kullanılmamakla birlikte, 
3B nesne üretmek için gereken süre ve acil durumlarda çok önemli olduğu gibi 
mevcut kısıtlamaları nedeniyle kullanılmamaktadır. Üretim süresi birkaç saat 
ila birkaç gün arasında değişmektedir. Ancak yakın gelecekte mimari alandaki 
kullanımını oldukça artıracak ve akademik araştırma faaliyetleri de artacaktır. 
3B baskı teknolojisini geliştirmenin binlerce kalifiye işçiden iş almayacağına 
dair endişeler var. Özetle, 3B baskının sonraki yıllarda geleneksel yapıyı 
değiştirebileceğini görmek zor. Her iki teknolojinin de endüstride bulunacağı 
ve özellikle daha karmaşık bina projeleri durumunda, geleneksel tekniklerle 
birlikte 3B baskı geliştirilebileceği daha olasıdır.

Henderson (2016) dijital teknolojileri kullanarak, çizim yapma ve model 
oluşturmanın tasarımın özünü oluşturduğunu ve eğitimin kalitesini arttırdığını 
ifade etmiştir. 20. yüzyılda Mies, Gropius ve Le Courbusier gibi mimarlar, 
mimarlık eğitimi için olduğu kadar hem teoride hem de pratikte mimari 
söylem için çağdaş malzeme ve teknolojik gelişmelerin sunduğu fırsatları 
vurgulamışlardır. Mimarlar hem tasarımda hem de üretimde teknolojiyi ve dijital 
gelişmeleri daha sıkılıkla kullanma eğilimindedirler. Diğer yandan, teknolojiyi 
kullanmak, tasarımın, üretimin her aşamasındaki sürecin izlemesini ve ürünün 
somut çıktısını görmeyi mümkün kılmaktadır. Ancak, tezde hem devlet hem de 
vakıf üniversitelerinin mimarlık eğitim programlarında teknoloji ve tekniklerin 
kullanımına yönelik derslerin sınırlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Özellikle 
dijital teknolojiler kullanılmasının tasarım sürecine ve model yapımına temel 
oluşturan derslere yeterince yer verilmediği sonucuna varılmıştır.
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Bilişim teknolojileri ile ilgili dersler mimarlık programlarına son on yılda 
girmeye başlamıştır. Gül ve diğerleri, (2013) çalışmalarında, devlet ve vakıf 
üniversitelerindeki mimarlık bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin 
mimarlıkta bilişim teknolojilerinin rolünü niteliksel ve niceliksel açıdan 
incelemiş, tasarım ve proje derslerinde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı 
sonucuna ulaşmışlardır. Güzelce (2015) çalışmasında dijital tasarım ve üretim 
konusunda yapılan çalışmaların disiplinler arası çalışmayla birlikte yapıldığında 
yaratıcı düşünceyi geliştireceğini vurgulamıştır. Dijital üretim kategorisindeki 
dersler devlet üniversitelerinin sadece birinde, vakıf üniversitelerinin ise 
sadece iki tanesinde bulunmaktadır. Mimarlık eğitim programlarının dijital 
teknolojideki hızlı değişime ve arkasındaki hesaplama teorisine uyum sağlama 
çabasının yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Zorunlu dersler ve içerikleri 
incelendiğinde, çoğunlukla teoriye dayalı oldukları görülmektedir. Seçmeli 
derslerin ise genellikle teorik olduğu, teknolojik gelişmelerin seçmeli derslere 
yansıtılamadığı görülmektedir. Bu bulgu Hadjri (2003), Çolakoğlu ve Yazar 
(2018), Kesim (2018), Süyük-Makaklı ve Özer (2016) ve Taşdelen ve Gül 
(2017)’ün bulguları ile örtüşmektedir.

Mimarlık bölümlerinden 21. yüzyıl becerilerine sahip, teknoloji okuryazarı 
olan, dijital tasarım-üretim derslerini almış olarak mezun olan öğrencilerin, 
piyasanın ihtiyacı olan teknolojik yazılım ve donanımları kullanabilme 
yetisine sahip olarak özel sektörde iş bulma ve çalışma olasılıkları artacaktır. 
Çağımızın mimarlarını 21. yüzyıl becerilerine sahip olarak mezun etmek 
istiyorsak, mimarlık lisans programlarında üç kategoride ifade edilen derslerin 
mimarlık programlarında daha yaygın hale getirilmesi ve seçmeli olan derslerin 
alt yapı oluşturacak derslere göre çeşitlendirilmesi önem arz etmektedir. 
Seçmeli dersler alt yapı oluşturacak derslere göre çeşitlendirilmelidir. Çalışma 
sonucunda mimarlık lisans programlarında 3D teknoloji içeren derslere ilişkin 
verilen bulgularla ileride yapılacak olan çalışmalara yön vermesi ve mimarlık 
programının güncelleşmesine katkı sağlayacaktır.

Araştırmanın bir diğer sonucu da hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin 
mimarlık bölümlerinde, teknolojinin kullanımının kısıtlı imkanlar nedeniyle 
eğitim programlarına yeterince entegre edilememiş olduğunun saptanmasıdır.  
Mimarlık eğitiminde teknoloji kullanımının ve disiplinler arası çalışmanın 
eğitim sürecinin bir parçası olmadığı, dijital tasarım ve üretim süreçlerine ise 
yeterince yer verilmediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde mimarlık programlarında teorik 
olarak kategorize ettiğimiz teknoloji için ön koşul olan dersler ile alt yapı olarak 
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kategorize ettiğimiz dersler arttırılmalıdır. Dijital üretim kategorisindeki dersler 
sadece hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin birisinde bulunmaktadır. 
Bu sonuç dijital üretim için fakültelerin zorunlu veya seçmeli derslerinde yer 
almamaktadır.

Yapılan çalışmalarda bilgisayar tasarımı konusunda en öne çıkan kavramın 
3B modelleme olduğu belirtilirken sadece 2B olduğu görülmektedir. Öğretim 
üyelerinin bilişim teknolojilerine programda yeterince yer vermediklerini ifade 
etmişlerdir. Ayrıca bilişim teknolojilerinin sadece “bilgisayar destekli tasarım” 
ve “sunum teknikleri” olarak anlaşıldığı parametrik tasarım, sanal tasarım olarak 
düşünülmediği ortaya konmuştur. Araştırmada öğrencilere 3B dersler ile bilişim 
teknoloji derslerinin entegrasyonunun sağlanmasının gerekliliği ortaya konmuştur.

Diğer yandan, mimarlık tarihiyle üretim iç içedir. Modern dönem öncesi 
mimarlar sahada bulunuyorlardı, Rönesans dönemiyle birlikte mimarlar 
tasarımcılar olarak inşaat sahasında olma zorunluluğundan kurtuldular 
(Güney, 2018). Güney’in de belirttiği gibi endüstri devrimi yeni malzeme ve 
teknikleri ortaya çıkarmış ve mimarların daha çok stil ile ilgilenmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. 20.yüzyılda Mies, Gropius ve Le Courbusier gibi mimarlar, 
modern mimarlık için mimarlık dilinin yeni malzeme ve teknolojileri olduğunu 
kabul etmişlerdir. Mimarlar hem üretim hem de tasarlamada teknolojiyi ve dijital 
gelişmeleri daha sıkılıkla kullanacaklardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar 
aşağıda verilmiştir:

Dijital dönüşüm her alanı etkilediğinden mimarlık eğitimi müfredatının 
yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. Çalışmada, Türkiye’deki mimarlık 
bölümlerinde 3B yazıcılar ile ilgili verilen eğitimin durumu belirlenmiş olup 
programlarının günümüz şartlarına göre iyileştirilmelidir. Elde edilen bulgulara 
göre ülkemizde bulunan üniversitelerin mimarlık eğitimi kapsamında 3B 
yazıcı kullanımı ilgili derslerin sayısı müfredattaki diğer derslere oranla yeterli 
sayıda değildir. Bu nedenle mimarlık lisans programlarında 3B dijitalleşme 
teknolojilerini içeren derslere yer verilmesinin ileride yapılacak olan çalışmalara 
ve mimarlık programının güncellenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Mimarlık eğitiminde teknoloji kullanımı ve disiplinler arası çalışma eğitim 
sürecinin de bir parçası olmalıdır. Dijital mimarlık, dijital ortamla gelen görsel 
dildeki değişim ve çeşitliliğin göz ardı edilmemeli ve mimarlığın kullanılmasında 
bir araç olduğu unutulmamalıdır.Mimarlık eğitiminde ders içeriklerinin, gerekse 
öğrenci ve eğitmenin bilgilerinin de teknolojiyi de içine alacak şekilde sürekli 
güncellenmesi gerekmektedir.

Parametrik/hesaplamalı tasarım teknolojilerindeki ilerlemeler 
Türkiye’deki mimarlık eğitiminde de etkili olduğu görülmüştür. Son yıllardaki 
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gelişmelerle dijital fabrikasyon, tasarımdan üretimin her aşamasındaki sürece 
destek olmaktadır. Süreçte dijital ürünün somut çıktısını da görmek mümkün 
olmaktadır.

Gelişmelere bakıldığında, dijital fabrikasyon tasarımdan üretime kadar 
olan sürecin tüm evrelerini desteklediği ayrıca tasarımın fiziksel haliyle dijital 
hali arasındaki kesin sınırların kalkmasına destek olduğu görülmektedir. 
Dijital tasarım ve üretim süreçlerinde mimarlık eğitimindeki en büyük 
eksiklik öğrencilerin yeni teknoloji ve üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi 
olmamalarıdır. Üniversitelerde dijital tasarım ve üretim konusunda yapılan 
araştırmalar sonucunda; disiplinler arası çalışmayla birlikte kreatif düşünce 
gelecek mimarlık eğitimini şekillendirecektir (Güzelce 2015).Dijital üretim 
tekniklerinin geleneksel üretim tekniklerinin yerine alıp almayacağı hala 
tartışma konusudur.

Mimarlık fakültelerinden 21.yy becerilerine sahip, teknoloji okuryazarı 
olup dijital tasarım-üretim derslerini alarak mezun olan öğrenciler, piyasanın 
ihtiyacı olan teknolojik yazılım ve donanımları kullanabilme yetisine sahip 
olarak özel sektörde iş bulma ve çalışma olasılıkları artacaktır. Öğrencilerin hayal 
gücünü kullanarak kendi fikirlerini 3B yazıcılar aracılığı ile somut modellere 
dönüştürebilecektir.Somut modeller; sanat, tasarım, mimari, mühendislik 
ve diğer birçok yaratıcı meslek alanlarında kullanılır. Henderson (2016)’a 
göre “çizimler ve modeller yapma sanatı tasarımın özü olup yenilikçi dijital 
teknolojiler kullanılmasının tasarım sürecini ve model yapımını destekleyen ve 
eğitim kalitesinin artırılmasını sağlayan güçlü bir araçtır. Öğrencilerin mimarlık 
fakültelerinden mezun olmaları için alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin 
çeşitleri ve derslerin AKTS kredileri farklılıklar göstermektedir.

Mimarlık bölümlerinde bulunan öğrenci sayıları farklılık göstermektedir. 
Devlet üniversitelerinde 51 fakültede 4170 öğrenci, vakıf üniversitelerinde 45 
fakültede 3757 öğrenci mevcuttur. Üniversitelerde mimar yetiştiren fakültelerde 
farklı dersler uygulanması mezun olan mimarların da farklı yetişmesine 
neden olmaktadır. Farklı fakültelerden mezun olan mimarlık öğrencilerinin 
de teknoloji perspektifinden mimarlığa bakışları ve mimarlığı algılamaları da 
farklılaşmaktadır. Ancak mimari tasarımla teknolojinin bütünleştirilmesinin 
yadsınamaz bir öneme sahip olduğu aşikârdır.

İngilizce ağırlıklı mimarlık eğitimi yok denecek kadar azdır. Mimarların 
uluslararası çalışabilmeleri ve adlarını duyurabilmeler için en az bir yabancı 
dilde yetkin olmalılardır. Ayrıca bilgisayarlarda kullanılan yazılım ve donanım 
dilinin İngilizce olması mimarlık öğrencilerinin de İngilizceyi bilmesini 
gerektirmektedir.
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Çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından birisi de 3 Boyutlu yazıcıların 
kullanımı konusunda üniversiteleri 4 grupta toplanmasıdır: 

a) Sadece durumdan haberdar olan olaya karşı farkındalığı olan; ama ders 
vermeyen üniversiteler; 

b) Durumdan haberdar olan ve bünyelerinde sadece ders veren üniversiteler; 
c) Üniversitelerinde dijital fabrikasyon laboratuvarı olan modelleme yapılan 

ancak üretime geçilmeyen üniversiteler; 
d) Bünyelerinde hem tasarım hem de üretim yapılan üniversitelerdir. Sanayi 

devrimi ile birlikte küreselleşme kavramı ortaya çıkmış ve hızlı bir şekilde 
gelişme göstermiştir. Gelişmenin sonucu olarak teknoloji; ekonomi, siyaset, 
sosyal hayat, kültür, eğitim gibi birçok alanı etkilemiştir. Hem eğitim 
hem de teknolojinin mimarlık eğitiminde yadsınamaz bir öneme sahip 
olmuştur. Küreselleşme ile teknolojiye ve bilgiye ulaşmak kolaylaşmış olup 
çalışanların güvenliği ve hakları, iş hukuku gibi yeni kavramlar da ön plana 
çıkmıştır.

Dijitalizasyon mimari düşünme sürecini de değiştirmiştir. Bu nedenle,  
üniversitelerde yeni bir mimari eğitim müfredatının hazırlanması, yeni 
teknolojilerin ve yeni stratejilerin tanıtılması ve tasarım sürecinde dijital 
düşünmenin temellerinin atılması gerekmektedir. Dijital fabrikasyon 
laboratuvarlarının kurulması bu açıdan gerekli ve önemli bir yer tutmaktadır. 
Mimarlık eğitim programları 21.yy koşullarına göre güncelleştirilmelidir. 
Mimarlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için mimarlık eğitim programlarının 
içeriğinin sorgulanması gerekmektedir. Mimarlık eğitim programlarında 
disiplinler arası derslere yer verilmelidir. Mimarlık eğitimi programlarına 
teknolojinin etkin bir şekilde kullanılabileceği derslerin eklenmesi ve bu konuda 
öğretim elemanlarının yetkinliklerinin arttırılması için eğitimler gerekmektedir. 
Öğrenciler dijital programları da kullanmaya teşvik edilmelidir. Teknolojinin 
sadece bir araç olduğu da unutulmamalıdır. Gelecekte değişime ayak uydurabilen 
ve teknoloji ile teoriği entegre edebilen üniversitelerin mimarlık bölümleri öne 
çıkacaktır.
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Ek 1. Devlet Üniversitelerinin mimarlık bölümlerinde araştırma konusu 
kapsamında bulunan zorunlu ve seçmeli olan derslerin listesi.
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-Bina Programlama
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3-0-0
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Akdeniz
Üniversitesi

-Mimarlıkta Bilgisayar 
Uygulamaları I
-Mimarlıkta Bilgisayar 
Uygulamaları II
-Bilgisayarda Mimari Modelleme
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Üniversitesi

Artvin Çoruh 
Üniversitesi
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-Üç BoyutluModelleme Teknikleri
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Atatürk 
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Balıkesir 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Mimari
Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Mimari
Tasarım II
-3B Stüdyo Uygulamaları
İle Mimari Modelleme ve
Görselleştirme
-Temel MimariBilişim Sistemleri
-Mimari Bilişim sistemleri
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2-0-0

3

3
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-Mimarlıkta Tasarla Yap
Uygulamaları
-Bilgisayar Destekli Tasarım

S

S
Z

5

7
4

2-0-0

2-0-0
1-2-0

3

3
3

Çukurova 
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-MimariAnimasyon Teknikleri
-Bilgisayar Programlama
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5
5
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-Bilgisayar Destekli Tasarım

Z
S
Z

3
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2

2-2-0
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3
3
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5

6

2-0-0
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2-0-0
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Erciyes
Üniversitesi

-Bilgisayar Ortamında Sunum 
Teknikleri
-Bilgisayar Destekli Tasarım
-Mimari Modelleme Teknikleri
-Mimarlıkta Hesaplamalı Tasarım 
Yaklaşımları
-Bilgisayar Destekli Mimari Çizim
-Yapı Bilgi Modeli ve 
Uygulamaları
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Z
Z

S
S
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2
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3

4
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   4
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2-2-0
2-0-0

3-0-0
2-0-0

2-0-0

2
4

2
3
3

3
Eskişehir 
Osmangazi 
Üniversitesi

-Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
-BilgisayarDestekli Tasarım261
-BilgisayarDestekli Tasarım262
-Temel Bilgisayar Bilimleri

Z
Z 
Z 
Z

1
3
4
2

1-2-0
1-2-0
1-2-0
2-2-0

3
3
3
4

Eskişehir
Teknik
Üniversitesi

-Mimarlıkta Bilgisayar 
Uygulamaları
-Bilgisayar DestekliTasarım I
-Bilgisayar DestekliTasarım II
-Bilgisayar Destekli Tasarım III

Z
S
S
S

    2 1-1-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0

3
3
3
3

Fırat
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Mimari 
Tasarım (2D)
-Bilgisayar Destekli Mimari 
Tasarım (3D)
-Mimari Sunum Teknikleri

Z

Z
Z

4

5
6

2-2-0

2-2-0
2-2-0

4

4
4

Gazi
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-3D Modelleme ve Animasyona 
giriş
-Mimari Amaçlı Multimedya
-3D Stüdyo Uygulamaları

Z
Z

S
S 
S

3
4

  8

1-2-0
1-2-0

2-0-0
2-0-0
2-0-0

2
2

3
3
3

Gaziantep 
Üniversitesi

-Mimaride Dijital Medya I
-Mimaride Dijital Medya II
-Mimarlar İçin Bilgisayar 
modelleme

Z
Z

  S

3
4

  7

2-2-0
2-4-0

3-0-0

5
5

4
Gebze Teknik 
Üniversitesi

-Bio Dijital Mimarlığa Giriş
-Mimarlıkta Sayısal Tasarım
-Mimarlıkta Bilgisayar 
Uygulamaları

S
S 

Z   2

3-0-0
3-0-0

2-2-0

5
5

4
Harran
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
- Bilgisayar Destekli Tasarım II
-3D Modelleme ve Animasyona 
Giriş
-Yapı Projelerinde Bilgisayar 
Destekli
Tasarım Uygulaması

Z
Z

S

  S

3
4

5

6

2-2-0
2-2-0

3-3-0

3-3-0

4
4

3

3

Hatay Namık
Kemal
Üniversitesi

-Dijital Tasarım I
-Dijital Tasarım II
-Dijital Tasarım Çalışmaları

Z
Z
S

3
4
5

2-2-0
2-2-0
3-0-0

4
4
5
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İstanbul Teknik 
Üniversitesi

-Mimarlıkta Enformasyon
Teknolojileri
-Mimarlıkta Temsilve Sunum
-Mimarlıkta Bilgisayar
Uygulamaları
-Photoshop 5.5 ile Dijital
Görselleştirme
-Pascal ile Programlama

S 
S

S 

S 
S

4

   4

3-0-0
3-0-0
3-0-0
3-0-0

4
4
3
4
4

İzmir Demokrasi
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Mimari
Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Mimari
Tasarım II

Z

  S

3

   4

2-2-0

2-2-0

4

4
İzmir Yüksek
Teknoloji
Üniversitesi

-Tasarımcılar için Bilgisayar
Uygulamaları
-Bilgisayar Destekli Mimari
Modelleme
- Bilgisayar Destekli Mimari Çizim
-Dijital Medya ve Mimari Tasarım

Z

Z 
S
S

2

4

1-2-0

2-2-0
2-2-0
3-0-0

3

3
4
4

Karabük
Üniversitesi

-Tasarımda Bilgisayar I
- Tasarımda Bilgisayar II
- Tasarımda Bilgisayar III
- Tasarımda Bilgisayar IV
-Mimaride Bilgisayar Destekli
Tasarım Stüdyosu
-Yapı Programlama

S
S
S
S

S
S

3
4
5
6

7
8

1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0

1-2-0
2-0-0

3
3
3
3

5
3

Karadeniz
Teknik
Üniversitesi

-Parametrik Tasarım ve
Uygulamaları
-Mimaride Sayısal Modelleme – I
-Mimaride Sayısal Modelleme – II
-Mimaride Sayısal Modelleme – III
-Bilgisayar Destekli Tasarım
-Mimaride Modelleme Yöntemleri
-Üç Boyutlu Modelleme Teknikleri
-Bilgisayar Destekli Uygulama
Projesi

S
S
S
S
Z
S
S

S

6
3
4
5
2
3
3

8

2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-2-0
2-0-0
2-0-0

2-0-0

4
4
4
5
4
4
6

5

Kırklareli
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Sunum
Teknikleri
-Görsel İletişim Teknikleri

Z
S

3
3

2-2-0
2-0-0

3
2

Kocaeli 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım
-Dijital Sunum Teknikleri
-Mimarlıkta Bilgisayar Destekli
Üretim Teknikleri Kullanımı
-Mimarlıkta Bilgisayar
Teknolojileri Kullanımı
-Tasarı Geometri I
- Tasarı Geometri II

Z
Z

S

Z
Z
Z

2
2

4

1
1
2

2-1-0
2-0-0

1-1-0

2-1-0
1-2-0
2-2-0

3
3

2

3
3
3
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Konya Teknik 
Üniversitesi

-Mimarlıkta Görsel Sunum 
Teknikleri
-Mimaride Bilgisayar Kullanımı
-Mimaride İleri Bilgisayar 
Uygulamaları

Z
Z 

  Z

3
2

4

2-0-0
2-0-0

3
3

3

Mardin
Artuklu
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım ve 
Temsil
-Bilgisayar Destekli Tasarım 
Temsil II
-Mimaride İleri Bilgisayar 
Uygulamaları

Z

Z

  S

3

4

1-2-0

2-2-0

2-0-0

3

4

3

Mersin
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Mimari Çizim
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-Bilgisayar Destekli Tasarım
-Gerçek Alanda 3 Boyutluluk 
Deneysel Atölyesi
-Dijital Modelleme
-Bilgisayar Destekli Mimari 
Uygulamaya Giriş

Z
S
S
S

S
S

  S

3
4
6
5

5
5

6

1-2-0
1-1-0
2-1-0
2-1-0

2-1-0
3-0-0

3-0-0

4
3
3
3

3
3

3

Mimar Sinan
Güzel Sanatlar
Üniversitesi

-3 Boyutlu Modelleme ve Mimari 
Animasyon
- Mimarlıkta Deneysellik: 
Teknoloji ve Malzeme
- Parametrik Tasarıma Giriş
- Mimari Tasarımda Görselleştirme 
ve Sunum Teknikleri
-Bilgisayar Destekli Modelleme
-Yapı Bilgi Modelleme
-Bilgisayar Destekli Çizim ve 
Tasarım

S

S
S

S
S
S

   S

4

5
5

7

3

5

1-2-0

2-0-0
1-2-0

2-0-0
2-0-0
2-0-0

2-0-0

3

3
3

3
3
3

3

Muğla Sıtkı 
Koçman 
Üniversitesi

-Hesaplamalı Tasarım
-Bilgisayar Destekli Tasarım
-Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

S
Z
Z

4
3
1

3-0-0
2-2-0
4-0-0

4
4
3

Necmettin
Erbakan
Üniversitesi

-Bilişim Teknolojileri
-Mimari Sunum Teknikleri
-Mimarlıkta Bilgisayar 
Uygulamaları
-Bilgisayar Destekli Mimari 
Tasarım

Z
S
 
S

Z

2

3

2-0-0
3-0-0

3-0-0

1-2-0

2
5

5

3
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Niğde Ömer 
Halisdemir 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Mimari 
Anlatım Teknikleri
-Bilgisayar Destekli Modelleme
--Üç Boyutlu Tasarım

Z
S 
Z

2
6
5

2-2-0
1-1-0
1-1-0

4
6
3

On Dokuz Mayıs 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve 
Tasarım
-Dijital Sanat
-Temel Bilgi Teknolojileri
-İnovasyon ve Girişimcilik
-Mimari Animasyon

Z
Z

S
S 
S 
S 
S

3
4

7
7
2
8
8

2-2-0
2-2-0

2-2-0
2-2-0
3-0-0
2-2-0
2-2-0

4
4

3
3
5
3
3

ODTÜ -Dijital TasarımStüdyosu 1
-Dijital TasarımStüdyosu 2
-MimarlıktaDijital Medya1
-MimarlıktaDijital Medya2
-Bilgisayar Destekli Çizim Ve 
Tasarım
-Dijital Tasarım Stüdyosu
-Mimarlıkta Bilgisayar 
Okuryazarlığı

S 
S 
Z 
Z 

S 
S

S

3

4

4
4

4

3-6-6
3-6-6
3-2-2
3-2-2

3-2-4
6-3-6

4-3-2

8
8
4
4

6
8

6
Pamukkale 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II

Z 
S

2
3

2-2-0
2-2-0

4
4

Sakarya 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Yüzeysel 
Tasarım
-Sunum Teknikleri
-Mimari Simülasyon Teknikleri I
-MimariSimülasyon TeknikleriII
-Multimedya ve Dijital Sanatlar
-Bilgisayar Destekli Modelleme I
-BilgisayarDestekli ModellemeII
-Grafik TasarımI
Grafik TasarımII
-Dijital Sunum Teknikleri
-Teknoloji Felsefesi
-Dördüncü Sanayi Devrimi: 
Endüstri 4.0
-Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu
-Bilgisayar Destekli 3D Çizim
-Bilişim ve İletişim Teknolojileri
-Teknoloji Yönetimi ve ARGE

S
S 
S
S 
S 
S 
S
S 
S 
S 
S 
S
S 
S 
S
S
S

1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0

4
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

Siirt Üniversitesi -Bilgisayar Destekli Tasarım
-Bilgisayar Programlama Tasarım I
- Bilgisayar Programlama Tasarım II

Z
Z 
Z

3
1
2

2-1-0
2-1-0
2-1-0

3
3
3
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Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi

-Yüksek Teknoloji Mimarlığı
-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-Mimari Anlatım ve Sunum 
Teknikleri I
- Mimari Anlatım ve Sunum 
Teknikleri II
-Temel Bilgi Teknolojileri

S 
Z 
Z 

Z 

Z
Z

7
3
4

1

2
2

1-2-0
2-2-0
2-2-0

2-2-0

2-2-0
2-2-0

2
4
4

6

6
5

Isparta Süleyman 
Demirel 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Mimari 
Tasarım
-Bilgisayar Destekli Sunum 
Teknikleri
-Mimarlıkta Modelleme 
Yöntemleri

S

S

  S

4

4

7

2-1-0

2-1-0

2-1-0

5

5

6
Tekirdağ Namık
Kemal 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
- Bilgisayar Destekli Tasarım II

Z
Z

2
3

2-2-0
2-2-0

3
3

Trakya 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Çizim
-Tasarı Geometri

Z
Z

4
3

1-1-0
2-0-0

3
3

Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi

-Mimarlıkta Bilgisayar 
Teknolojileri I
-MimarlıktaBilgisayar 
TeknolojileriII
-MimarlıktaBilgisayar 
TeknolojileriII
-Sunum Teknikleri

Z 

Z 

S
S

3

4

3
3

2-0-0

2-0-0

2-0-0
2-0-0

2

3

3
3

Yıldız Teknik 
Üniversitesi

-Bilgisayar Ortamında Mimarlık
-Temel Bilgisayar Bilimleri
-Hesaplamalı Tasarım
-Mimari Animasyon
-Bilgisayar Destekli Taşıyıcı 
Sistem Kurgusu

Z 
Z
S 
S 

  S

3
3
-

2-2-0
2-2-0

-

3
3
-

Yozgat 
Üniversitesi

-Bilgisayar1
-Bilgisayar2
-Bilgisayarlı Sunum Teknikleri I
- Bilgisayarlı Sunum Teknikleri II

Z 
Z 
S
S

3
4
5
5

2-2-0
2-2-0

3
3
3
3

Türkiye’de bulunan vakıf üniversitelerindeki mimarlık bölümlerinde araştırma 
konusu kapsamındaki derslerin listesi aşağıda tabloda verilmiştir.
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Ek 2. Vakıf Üniversitelerinin mimarlık bölümlerinde araştırma konusu 
kapsamında bulunan zorunlu ve seçmeli olan derslerin listesi.

Ü
ni

ve
rs

ite

D
er

si
n 

A
dı

(Z
/S

)

Ya
rı

yı
l

T-
U

-L

A
K

T
S

Alanya 
Hamdullah Emin 
Paşa
Üniversitesi

-Mimari Sunum Teknikleri 1
-Mimarlıkta Sunum Teknikleri 2

Z
Z

3
4

2-2-0
2-2-0

4
4

Altınbaş 
Üniversitesi

-Dijital Çizim Tekniklerine 
Giriş
- Dijital Çizim ve Sunum 
Teknikleri
-Sayısal Tasarıma Giriş
-Sayısal Üretim
-Mimari Modelleme
-Mimarlık ve Sayısal Tasarım

Z Z

Z S SS

1

2

3

1-2-0

3-0-0
3-0-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0

2

5
5
4
4
6

Antalya Bilim 
Üniversitesi

-Mimari Sunum teknikleri I
-Mimari Sunum teknikleri II
-Mimari Animasyon
-Yapı Bilgi Modellemesine 
Giriş

Z Z S
S

3

4

2-2-0
2-2-0
3-0-3

3-0-3

4
4
3

3

Atılım 
Üniversitesi

-Hücre Tabanlı Sunum 
Teknikleri
-Üç Boyutlu Mimari 
Animasyon
-Bilgisayarla İleri Sunum I
-Bilgisayarla İleri Sunum II
-SayısalOrtamda Görselleme
-SayısalOrtamda Modelleme

S S

S
S
S
S

1-2-0

1-2-0
1-2-0
1-2-0
2-2-0
2-2-0

3

3
3
3
3
3

Avrasya
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-Bilgisayar Destekli Grafik 
Anlatımı
-Üç Boyutlu Modelleme 
Teknikleri

Z
Z

S

      S

3
4

5

  5

2-2-0
2-2-0

2-0-0

2-0-0

4
5

4

4

Bahçeşehir
Üniversitesi

-Mimarlıkta Dijital Medya
-Teknoloji Ve Mimarlık

Z
S

2
3

0-4-0
2-0-0

4
4
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Başkent
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım 1
-Bilgisayar Destekli Tasarım 2
-Bilgisayar Destekli 
Modelleme 1
-Bilgisayar Destekli 
Modelleme 2
-Parametrik Tasarım 1
-Parametrik Tasarım 2
-Yapı Bilgi Modellemede 
Hesaplamalı Tasarım

Z
Z

S

S
S
S

      S

3

4

8

8

2-2-0
2-2-0

1-2-0

2-2-0
2-2-0
2-2-0

1-2-0

3
4

4

4
4
4

4

Beykent
Üniversitesi

-Tasarımda Bilgisayar 
Kullanımı
-Tasarımda Bilgisayar 
Uygulamaları
-Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Z Z S 2

3
4

2-2-0

2-2-0
2-1-0

4

6
4

Beykoz
Üniversitesi

-Mimarlıkta Dijital Medya I
-Mimarlıkta Dijital Medya II
-Dijital Dönüşüm ve Endüstri 
4.0
-Bilgi Teknolojileri

Z
Z
S
S

2
3
2

2-2-0
3-0-0
2-0-0
2-0-0

5
5
3
3

Çankaya
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II

Z
Z

3
4

2-2-0
2-2-0

4
4

Doğuş 
Üniversitesi

-Bilgisayar Ortamında 
Mimarlık
-Bilgisayarda Üç Boyutlu 
Anlatım
-Mimari Tasarımda Bilgisayar 
II

Z

Z S

3

5

 2

1-2-0

3-0-0

3-0-0

3

5

5

Fatih
Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi

-Bilgisayarlı Grafik Tasarıma 
Giriş
-Bilgisayarlı Tasarım I
- Bilgisayarlı Tasarım II
-Mimaride Grafik Tasarım
-Mimaride Animasyon
-Parametrik Tasarıma Giriş
-3B Modelleme ve Mimari 
Animasyon
-Bilgisayar Destekli 3B 
Modelleme I

Z
Z Z S
S S
S 
S

2

3

5

1-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-0
2-0-0
2-0-0

2-0-0

2-0-0

4
3
4
4
4
4

4

4
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Haliç Üniversitesi

-Sunum ve Anlatım Teknikleri
-Bilgisayar Destekli Tasarıma 
Giriş
-Bilgisayarla İleri Tasarım
-Bilgisayarla Sunum 
Teknikleri
-Bilgisayarla Tasarım II
- Bilgisayarla Tasarım III
-Bilgisayarla İleri Modelleme 
Teknikleri
-Bilgisayarlı Animasyon

Z Z

Z S
S SS

S

2

3
4

3
4
5

5
6

2-0-0

3-0-0
3-0-0

3-0-0
3-0-0
3-0-0

4-0-0
4-0-0

2

2
2

4
4
4

4
4

Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi

-Mimarlık, Tasarım, Teknoloji
-Bilgisayar Destekli Tasarım I
- Bilgisayar Destekli Tasarım 
II
-Grafik Sunum ve Teknikleri
-İleri Sunum Teknikleri

S Z Z S
S

3
3

4
5
6

2-0-0
2-2-0

2-2-0
1-2-0
1-2-0

4
5

5
4
4

Işık Üniversitesi

-Mimarlar Için Cad I
-Mimarlar Için Cad II
-Mimarlar Için Cad III
-3B Modelleme Ve Animasyon

Z Z S S 2
3
2
4

1-0-0
1-0-0
3-0-0
3-0-0

3
3
5
5

İhsan Doğramacı 
Bilkent 
Üniversitesi

-Dijital Medyayla Tasarım
-Bilgisayarlı Sunum Teknikleri
-Parametrik Tasarım Stüdyosu
-İleri Görselleştirme Stüdyosu

Z S SS 2
3
4
7

3-0-0
-
-
-

3
3
3
3

İstanbul Arel 
Üniversitesi

-Bilgisayarlı Anlatım 
Teknikleri I
-Sayısal Ortamda Tasarım
-Mimari Sunum Teknikleri

Z

S S

3

5
6

2-0-2 5

İstanbul Aydın 
Üniversitesi

-Geometri I
-Bilişim Teknolojisi
-İletişim Teknikleri I
-İletişim Teknikleri II
-Geometri II
-İletişim Teknikleri III
İletişim Teknikleri IV
-İleri İletişim Teknikleri I
İleri İletişim Teknikleri II
-Tasarımda Güncel 
Yaklaşımlar
İleri İletişim Teknikleri III
İleri İletişim Teknikleri IV

Z ZZZZ 
S

 SSS
S SS

1
1
1
2
2
2
4
5
6

6
7
8

2-0-0
2-0-0
1-3-0
1-3-0
2-0-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0

3-0-0
3-0-0
3-0-0

2
2
4
4
2
3
3
3
3

3
3
3
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İstanbul 
Ayvansaray 
Üniversitesi

-Mimarlıkta Dijital Üretim
-Mimarlık-İnovasyon- Girişim
-Modelleme Ve Doku 
Kaplama
-Endüstriyel Ve Mimari 
Modelleme

S S Z
Z

2

  3

2-0-0
2-0-0

2-1-0

2-1-0

4
4

5

5

İstanbul
Bilgi Üniversitesi

-Mimari Geometri
-Tasarı Hesaplama
-Dijital Üretim

Z
Z S

1
2
3

3-0-0
3-0-0
4-0-0

5
5
4

İstanbul Esenyurt 
Üniversitesi

-İletişim Teknikleri I
-Mimarlık Teknolojileri I
-Mimarlık Teknolojileri II
-Mimarlık Teknolojileri III
-Mimarlık Teknolojileri IV
--Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri
-İletişim Teknikleri II
-Mimari Geometri
-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-Bilgisayar Destekli Tasarım 
III

Z ZZ
Z ZZ
Z ZZ
Z Z

1
1
2
3
4

1
2
2
3
4

 5

2-2-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0

2-2-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0

2-2-0

4
3
3
3
3

4
4
3
3
3

3

İstanbul Gedik 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım 1
-Bilgisayar Destekli Tasarım 2
-Bilgisayarlı Tasarımda 3B 
Modelleme
-Mimari Modelleme
-Bilgisayarla Sunum 
Teknikleri
-Bilgisayar Ortamında 
Modelleme ve Sunum
-Dijital Mühendislik
-Tasarım ve Teknoloji
-Teknoloji ve İnovasyon 
Yönetimi

Z Z
S

S
S

S

S
S
S

3
4

5
6

7

8
8

1-2-0
1-2-0

3-0-0
3-0-0

3-0-0

3-0-0
2-0-0
2-0-0

2-0-0

3
3

4
4

4

4
3
3

3

İstanbul
Gelişim
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-3Boyutlu Modelleme
-Mimari Sunum
-Bilgisayar Destekli Tasarım 
III
-Bilgisayar Destekli Tasarım 
IV
-Tasarı Geometri

Z
S
S
S

S

S
S

3
3
4
3

5

6
2

1-2-0
2-0-0
2-0-0
2-0-0

2-0-0

2-0-0
2-0-0

6
5
5
5

5

5
5
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İstanbul Kültür
Üniversitesi

-Bilgisayar Ortamında Anlatım 
Teknikleri
-Mimarlık-İnovasyon- Girişim
-Sibernetik Çağda Mimarlık
-İleri Modelleme Teknikleri
-Yapı Bilgi Modelleme
-Algortima Tasarımı
-Mimarlıkta Görsel İletişim

Z

S
S
S
S
S
S

2

2
5
5
5
5
5

1-2-0

3-0-0
3-0-0
2-2-0
2-2-0
3-0-0
2-2-0

3

4
3
5
5
4
5

-Malzeme ve Teknoloji
-Dijital Tasarım Araçları 1
- Dijital Tasarım Araçları 
Uygulama 1
-Dijital Fabrikasyon 
Düşüncesi
-Dijital Tasarım Araçları II
- Dijital Tasarım Araçları 
Uygulama II
-Hesaplamalı Tasarım 
Stratejileri
-Üç Boyutlu Belgeleme 
Tekniklerinin Temelleri
-BİM ile Mimari Modelleme
-Deneysel Tasarlama
- Teknoloji Felsefesi
-BİM ile Mimari Modelleme 
ve Analiz
-3Boyutlu Belgeleme 
Tekniklerinde Uygulamalar
-3 Boyutlu Nokta Bulutu ile 
CAD Uygulamaları I
-3 Boyutlu Nokta Bulutu ile 
CAD Uygulamaları II

Z
Z

Z

Z
Z

Z

S

S
S
S
S

S

S

S

S

2
3

3

3
4

4

4

5
5
6
6

6

6

7

8

2-0-2
2-0-2

0-2-1

1-2-2
2-0-2

0-2-1

1-2-2

2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2

1-2-2

1-2-2

1-2-2

1-2-2

2
2

2

3
2

2

3

3
3
3
3

3

3

3

3

İstanbul Medipol
Üniversitesi

İstanbul Okan 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım
-Mimarlıkta Bilgisayar 
Uygulamaları
-Bilgisayar Programları 
Aracılığıyla Mimari Tasarım
-Tasarımda İleri Temsil 
Teknikleri
-İleri Bilgisayar Destekli 
Tasarım
-Sayısal Üretim Yöntemleri

Z 

Z 

S

S 

S
S

4

3

5

5

7
8

2-0-2

2-0-2

2-0-2

2-0-2

3-0-3
3-0-3

4

4

4

4

4
4
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Rumeli
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II

Z
Z

3
4

2-2-0
2-2-0

4
4

İstanbul
Sabahattin Zaim
Üniversitesi

-Mimarlık Matematiği
-Bilgisayar Destekli Tasarım I
- Bilgisayar Destekli Tasarım 
II
-3D Modelleme ve Animasyon

Z
Z

Z
Z

1
3

4
5

3-0-0
0-0-2

0-0-2
0-0-2

3
4

4
3

İstanbul Şehir 
Üniversitesi

-Malzeme ve TeknolojiI
Malzeme ve TeknolojiII
Malzeme ve Teknoloji III
Malzeme ve Teknoloji IV
-Bilim ve Teknolojiyi 
Anlamak

Z 
Z
Z
Z 

S

3
4
5
6

2

2-2-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0

3-0-0

4
4
4
4

5
İstanbul
Ticaret 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Mimari 
Çizim Z 3 1-2-0 4

İstanbul
Yeni
Yüzyıl
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-Mimari Geometri I
-Mimari Geometri II
-Bilgisayar Destekli Tasarım 
III
-Bilgisayar Destekli Tasarım 
IV

Z
Z
Z
Z

Z

Z

1
2
1
2

3

4

2-2-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0

2-2-0

2-2-0

4
4
3
3

3

3

İstinye 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-Tasarı Geometri

Z
 Z
Z

3
4
2

1-3-0
1-3-0
2-0-4

2
2
4

İzmir Ekonomi 
Üniversitesi

-Dijital Temelli Tasarım
-Bilgisayar Destekli Teknik 
Çizim
-Bilgisayar Destekli Mimari 
Grafikler
-Mimari Geometri

S

Z

Z 
Z

8

2

3
6

2-2-0

2-2-0

0-4-0
1-0-3

4

3

5
4

Kadir Has 
Üniversitesi

-Digital Media and Modelling
-Design Computation
-Parametric Design in 
Building Envelopes

Z
Z 

S

3
4

7

2-2-0
2-2-0

2-2-0

3
3

3
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KTO Karatay 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım-1
- Bilgisayar Destekli 
Tasarım-2
-Tasarı Geometri

Z 

Z
Z

3

4
1

2-0-2

2-0-2
2-0-2

3

3
3

Maltepe 
Üniversitesi

-Mimaride Bilgisayar
-Dijital Ortamda Tasarım 
Temsiliyeti
-Tasarımda 3 Boyutlu 
Modelleme ve Animasyon

S 

S

S

3

3

4

2-0-0

2-0-0

2-0-0

2

2

2

MEF
Üniversitesi

-Dijital İletişim I
-Dijital İletişim II
-Design Fabrication
-Parametric Modeling

Z 
Z 
S 
S

3
4
7
8

2-2-0
2-2-0

6
6

Nişantaşı 
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım
-Mimarlıkta Bilgisayar 
Uygulamaları

Z

S

3

5

0-2-0

2-0-2

5

5

Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi

-Mimarlıkta Bilgisayar S 3 1-0-2 3

Özyeğin 
Üniversitesi

-Parametrik Tasarım
-Algoritma Destekli Mimari 
Geometri
-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-3 Boyutlu Modelleme

S 

S 
Z
Z 
S

3

3
3
4

2-1-0

2-0-0
2-2-0
2-2-0
2-0-0

3

3
4
4
3

TED
Üniversitesi

-Hesaplamalı Tasarım Teorisi 
ve Uygulamaları
-Mediascapes: Dijital 
Tasarımda İletişim Modelleri
-Parametrik Tasarım 
Düşüncesi

S

S 

S

5

5

5

3-0-0

3-0-3

3-0-3

5

5

5



52     MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I

TOBB
Üniversitesi

-Mimari Tasarım, Sunum 
ve Araştırma Yöntem ve 
Teknikleri I
- Mimari Tasarım, Sunum 
ve Araştırma Yöntem ve 
Teknikleri II
- Mimari Tasarım, Sunum 
ve Araştırma Yöntem ve 
Teknikleri III
- Mimari Tasarım, Sunum 
ve Araştırma Yöntem ve 
Teknikleri IV
- Mimari Tasarım, Sunum 
ve Araştırma Yöntem ve 
Teknikleri V
- Mimari Tasarım, Sunum 
ve Araştırma Yöntem ve 
Teknikleri IV
- Mimari Tasarım, Sunum 
ve Araştırma Yöntem ve 
Teknikleri VII
- Mimari Tasarım, Sunum 
ve Araştırma Yöntem ve 
Teknikleri VIII
-Dijital Mimarlık ve 
Fabrikasyon
-İleri Tasarım ve Sunum 
Teknolojileri
-Parametrik- Algoritmik 
Tasarım
-Sanal Ortamda İşbirlikli 
Tasarım

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

S

S

S

S

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

6

6

4

6

6

4

6
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-Bilgisayar Destekli Tasarım I
-Bilgisayar Destekli Tasarım II
-Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu 
Modelleme
-Bilgisayar Destekli Tasarım 
III
-Bilgisayar Destekli Tasarım 
IV

Z
Z

Z

S

S

3
4

8

5

6

3-0-0
3-0-0

3-0-3

3-0-3

3-0-3

3
3

3

3

3

Toros
Üniversitesi

Yaşar -Hesaplamalı Tasarıma Giriş
-Temel Görsel Efekt 
Teknikleri 1
-Temel Görsel Efekt 
Teknikleri2

Z

S

S

3

8

8

3-2-0

2-2-0

2-2-0

6

5

5

Üniversitesi

Yeditepe
Üniversitesi

-Bilgisayar Destekli Tasarım
-Mimarlar için CAD
-İleri Modelleme ve 
Animasyon Teknikleri

Z 
Z 

S

3
5

1-0-2
1-0-2

2-2-0

3
4

5
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1. GİRİŞ

Toplumun vazgeçilmez bir parçası olan farklı mesleklerin, disiplinlerinin 
sayısı ve çeşitliliği, mimarlığı diğer birçok uzmanlık alanından ayırır 
(Brady, 1996). Mimarlık mekân tasarlama mesleğidir. Gerekli alan ve 

fonksiyonel gereksinimleri ekonomik ve teknolojik imkânlarla birleştirerek, 
insanların yaşamlarını kolaylaştırarak konut, dinlenme, çalışma ve eğlence gibi 
faaliyetlere devam etmelerini sağlamak için estetik yaratıcılıkla oluşturulan 
mimari sanat; diğer bir deyişle yapıları ve fiziksel ortamları tasarlama ve 
inşa etme bilimi olarak tanımlanır (Kuban, 1998). Evrensel bir meslek olan 
mimarlık, insanlık tarihinin her döneminde etkili olmuştur. Dini yapılar, iktidarı 
simgeleyen saraylar, kültürel ve sosyal yapılar gibi kentsel dokuları oluşturan 
konutlara değin her türlü açık ve kapalı mekânı tasarlayan kişiler ise mimarlardır 
(Oğuz vd., 2008).
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Yapı üretiminde bu denli önemli rol oynayan mimarların, mesleği 
uygulayabilmeleri için aldıkları eğitimin yapısı ve niteliği oldukça önemlidir. Bu 
nedenle, üniversitelerin mimarlık bölümlerinin verdikleri eğitim, çok disiplinli 
ve çok yönlü bir çerçevede planlanır ve programlanır.

Eğitim sisteminin son basamağı olan üniversiteler, branşlara göre 
ayrılarak öğrencilerin mesleğinin belirlenmesinde büyük önem taşıyan eğitim 
kurumlarıdır. Temel eğitimden çıkan öğrenciler seçtikleri bölümlere göre eğitim 
alır ve her bölümün eğitim şekli kendi yapısına göre değişiklik göstermektedir. 

Mimarlık eğitiminin temelinde, çağdaş sistemleri takip ederken; tarihi ve 
kültürel değerleri, malzeme ve teknolojiyi birlikte harmanlayarak tasarımlar 
yapabilme öğretisi yatmaktadır. Bu nedenle mimarlık standart bir eğitim değildir 
(Oğuz vd., 2008). Öğrenciler mimarlık eğitime başlamaları ile birlikte ağırlıklı 
olarak mimarlık eğitiminin gelişimi için stüdyo dersleri, teorik dersler ve bilişim 
dersleri alırlar.  Mimarlık disiplininde uygulamalı stüdyo dersleri ise öğrenciler 
için büyük önem arz etmektedir. Mimar adayı olan öğrenciler aşama aşama 
alacağı teknik çizim ve tasarım dersleriyle her dönem kendilerini daha da geliştirip 
öğrendikleri bilgilerin üstüne ek bilgiler koyarak ve diğer derslerde bu bilgileri 
kullanarak mesleğe hazırlanmaktadırlar. Bu nedenle meslek hayatlarında başarılı 
olmak için birinci sınıftan itibaren alınan bütün uygulamalı stüdyo ve teorik dersleri 
kavrayarak aktif olarak yaptıkları çalışmalarda yansıtmaları gerekmektedir. 
Öğrencilerin, edindikleri bilgi ve becerileri çalışmalarına yansıtabilmeleri için ders 
yürütücüleri ve sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze iletişim, anında yapılan uygulamalar 
ve dirsek teması çok önemli bir prensiptir. Bu kapsamda geçmişten günümüze 
tüm mimarlık okullarında verilen mimarlık eğitiminde adı geçen prensip temel 
alınmış ve uygulamalı dersler bu temelle yürütülmüştür. 

Ancak Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da çıkan ve Mart2020’deküresel 
bir tehdit olan Covid-19 pandemisi ile tüm dünya her alanda zarar görmüştür 
(Ibrahim vd., 2020). Pandemi sürecinde, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 
pek çok dünya ülkesi virüsün yayılımını azaltabilmek için kısmi veya tam 
kapanma kararı almak zorunda kalmıştır. Bu kapsamda eğitimin ilk basamağı 
olan ilköğretimden son basamağı olan üniversitelere kadar her kademede 
akademik faaliyetler kısa süre için durdurulmuştur. Birleşmiş Milletler Eğitim 
Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 
olarak 1,2 milyar öğrencinin yüz-yüze eğitim faaliyetleri durmuştur (Khogali, 
2020, UNESCO, 2020). Dünya genelinde hükümetler ve Eğitim Bakanlıkları 
çevrimiçi dijital kaynakların kullanılarak uzaktan eğitim sistemine geçilmesini 
teşvik etmişler (UNESCO, 2020) ve eğitim şeklinde değişiklik yapmak 
zorunda kalınmıştır. 
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Covid-19 pandemisiyle nedeniyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de 
de mimarlık okulları yüz-yüze eğitimlerini durdurmuş; eğitim programında 
uygulamalı stüdyo derslerinin sayıca ve kredi bakımından fazla olduğu mimarlık 
eğitiminde de uzaktan eğitim zorunlu hale gelmiştir. Dirsek temasının, yüz yüze 
iletişimin, aktif uygulamaların ağırlıklı olarak yer aldığı geleneksel mimarlık 
eğitimi yapısından hızlı ve beklenmedik bir şekilde uzaktan eğitim sistemine 
geçilmesi hem öğretim üyelerinin hem de mimarlık bölümü öğrencilerinin 
öğrenme ve öğretme yöntemlerinde önemli değişiklikler tecrübe etmelerine 
neden olmuştur (Alnusairat vd., 2021).

Literatürde konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde uzaktan 
eğitim sisteminin mimarlık eğitiminde önemli yer tutan uygulamalı dersler 
için olumsuz etkilerinin olduğu yönünde görüşler bildirilmektedir. Ceylan vd., 
(2020) mimarlık, deneyim odaklı bir stüdyo ortamında öğrenme pratiğinin 
yapıldığı farklı konulardan biri olduğunu ve stüdyoların interaktif alan 
olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin stüdyoları sadece bir ders alanı olarak 
değil, günlük zamanlarını geçirdikleri, tasarım çalışmalarını geliştirdikleri, 
iletişim kurdukları, tartıştıkları ve arkadaşlarıyla paylaştıkları çok boyutlu bir 
alan olarak kullanıldıklarını stüdyo ortamının öğrencilerde mimarlık mesleğine 
aidiyet duygusu geliştirdiğini belirtmişlerdir. Bu nedenlerden dolayı, mimarlık 
eğitiminde stüdyo ortamından ayrı yapılan bir eğitimin kaygı uyandırdığını 
ifade etmişlerdir.

Buna karşın gelişen teknolojilerle uzaktan eğitim sistemi, mimarlık 
eğitiminin karakteristiklerine göre kurgulanması halinde verimliliği oldukça 
fazla hatta yüz yüze eğitime kıyasla daha yüksek başarı oranları yakalayabileceği 
de öngörülmüştür. Varma ve Jafri, (2020) mimarlık eğitim programında yer alan 
dersleri öğretmek için çevrimiçi ortamın sürdürülmesine destek verilmesinin 
nedeninin, çevrimiçi ortamda daha zengin bir kinestetik deneyimi yeniden 
yaratma yeteneğinin bulunduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Smith ve 
McNeils (1993) tarafından yapılan bir başka araştırmada, öğrencilerin başta 
uzaktan öğretime yönelik tutumlarının olumsuz olduğu ancak araştırma sonunda 
öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımını ve uzaktan öğretimi teknolojik bir 
yöntem olarak benimsedikleri ortaya konmuştur. 

Mimarlık bölümünde verilen en temel ve önemli dersler stüdyo dersleridir. 
Adı geçen dersler yapısı itibariyle öğretim üyeleri ve öğrencilerin aktif 
iletişimine, uygulama esnasında yapılan yönlendirmelere, öğrencilerin kendi 
aralarındaki fikir alışverişine ortam sağlayan derslerdir. Ancak COVID-19 
pandemisinden dolayı stüdyo derslerinin uzaktan eğitim ile verimli bir şekilde 
yapılıp yapılamayacağı en önemli tartışma konularından biri olmuş ve bu konuda 
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somut verilerle elde edilen kesin bir sonuca varılamamıştır. Belirtilen nedenlerle 
bu çalışmada, COVID-19 koşullarının getirdiği kısıtlamalar ve zorluklar 
doğrultusunda mecbur kalınan uzaktan eğitim sisteminin stüdyo derslerinin 
temelini oluşturan “Mimari Anlatım Teknikleri/Teknik Resim” dersi özelinde, 
dersin yüz yüze ve uzaktan eğitim şekliyle yapıldığında öğrencilerin başarı 
oranları karşılaştırılarak ve eğitim şeklinin öğrencilerin başarı oranına etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç kapsamında birinci sınıf mimarlık 
öğrencilerinin eğitim planında bulunan Mimari Anlatım Teknikleri dersinde 
sınıf içi ve ev uygulamalarında göstermiş oldukları akademik performans ile yıl 
içi ve yılsonu sınavlarda göstermiş oldukları akademik performanslar COVID-
19 pandemisi öncesi ve sonrası benimsenen iki farklı eğitim modeli özelinde 
karşılaştırılmıştır. SPSS 22.0 paket programı kullanılarak verilerin güvenirliliği 
ölçülmüş, yüzde frekans analizleri yapılmıştır. Son olarak ise bağımsız iki-
örnek t-testi kullanılarak eğitim modelindeki farklılaşmanın (yüz yüze –
uzaktan eğitim) öğrencilerin akademik başarı göstergeleri üzerine etkisi olup 
olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışma ile uzaktan eğitimle yapılan uygulamalı 
dersler için yöntem önererek yapılması planlanan uygulamalı derslere ışık 
tutması hedeflenmiştir.

2.  MİMARLIK EĞİTİMİ

Mimarlık eğitimi sosyal, beşeri ve fiziksel bilimler, teknoloji ve yaratıcı sanatlar 
gibi birçok bileşenden oluşan yapılı veya yapılanması düşünülen çevrenin 
planlanması, tasarlanması, uygulanması, kullanılması, donatılması, çevresinin 
düzenlenmesi gibi konularla ilgilenen disiplinler arası bir eğitim içerir (UIA/
UNESCO, 1966). Tasarımcıların birçok zanaat, teknoloji ve teori hakkında 
bilgi sahibi olması ile birçok alanda uzmanlarla iletişim kurma becerisine 
sahip olması beklenmektedir. Bu bilgi ve becerilerin edinilmeye başlaması 
mimarlık eğitimi ile mümkün olmaktadır. Mimarlık eğitimi ise, sadece teorik 
eğitimlerle gerçekleştirilen mesleki eğitim değildir. Eğitim süreci genellikle 
sadece problemlerin nasıl çözüleceğini öğretmekle ilgili değil, problemlerin 
gerçekte ne olduğu bulmakla da ilgilidir. Bu yönüyle mimarlık eğitiminin 
kendine has özellikleri vardır; bu özellikleri ile diğer disiplinlerin eğitimlerinden 
farklılaşmaktadır. 

Mimarlık, teorik bilgilerin edinilmesi ile birlikte araştırma, tasarım ve 
uygulama süreçlerinin ön planda olduğu karşılıklı etkileşim, paylaşım ve üretime 
dayalı aktif bir disiplin olduğu için mimarlık eğitimi de mimarlık öğrencilerine 
araştırma, öğrenme, ifade etme, eleştiriye açık olma ve tartışmalardan olumlu 
sonuçlara varmayı ve örgütleme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır (Ceylan 
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vd, 2020). Her mimarlık öğrencisi, açık fikirli olmak, teknolojideki yeni 
ilerlemeleri kullanabilmek ve mesleki bilgi temelinde yaratıcı olabilmek, sosyal 
bilim alanlarıyla beslenen tasarım anlayışına ve kuramsal alt yapı zenginliğine 
sahip olabilmek üzerine eğitim görmelidir (Nalçakan ve Polatoğlu, 2008). Bu 
kapsamda, Mimarlık bölümüne yerleşen öğrenciler bölüme başladıklarında 
aldıkları temel eğitimden çok farklı bir sistemle karşılaşırlar. Yeni karşılaştıkları 
sistemde teknik çizime, tasarıma, algıya, hayal gücüne, üçboyutlu düşünmeye, 
geometriye ve hesaplamalara dayalı bir eğitimle karşı karşıya kalırlar.

Eğitim amaçları ve bağlamı eğitim programının özelliklerini belirlerken, 
müfredatın akademik vizyonu aktif olarak eğitim sürecine dâhil olan öğrencileri 
şekillendirmektedir.  Bu açıdan tartışmanın odak noktası mimarlık müfredatı 
olduğunda, mimarlık alanının çok yönlü yapısının geniş bir ders yelpazesinin 
gelişmesine yol açtığı görülmektedir. Uluoğlu (1990), çağdaş mimarlık okullarının 
müfredatında yer alan derslerin dört ana kategoride sınıflandırılabileceğini 
belirtmektedir. Birinci kategoride mimari yönelimi geliştiren dersler vardır, 
ikincisi, mimarlığın bilimsel temelini sağlayan dersler vardır, üçüncü kategori 
mimari tasarım ve anlatımın temelini güçlendiren derslerden oluşmaktadır ve son 
olarak önceki üç kategorinin kavramlarını sentezleyen tasarım stüdyosu dersleri 
vardır. Farklı tasarım kurumlarının müfredatları birbirinden farklı olduğu için, 
Uluoğlu (1990)’nun yukarıdaki sınıflandırması, mimarlık eğitiminin müfredat 
içeriğini genel bir tanımlayıcısı olarak kabul edilebilir (Ayalp ve Erman, 2019).

2.1  Mimarlık Eğitimin Gelişimi için Temel Dersler

Uluoğlu (1990)’na göre, temel dersler genellikle teorik bilgilerin mimarlık 
öğrencilerine aktarılması için tasarlanmıştır. Bu birinci kategoride sanat tarihi, 
mimarlık tarihi gibi artan tarihle ilgili dersler bulunmaktadır. Bazı dersler 
sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi tasarımın insani yönleriyle ilgilidir ve 
bazı dersler öğrencileri profesyonel uygulama ve tasarım dokümantasyonu gibi 
gerçek yaşam durumlarına hazırlamaktadır. Bu derslerle elde edilen bilgiler 
uygulamalı derslere bir altlık oluşturmaktadır. 

2.2  Mimarlığın Bilimsel Oluşumunu Sağlayan Teknik Dersler

Uluoğlu (1990) tarafından önerilen ikinci kategori hem teorik hem de uygulama 
temelli derslerden oluşmaktadır. Bu derslerin bilgi tabanı teorik gibi görünse 
de doğrudan uygulama ile ilgilidir. Bu sınıflamada yapı malzemesi, fiziksel 
ortamların kontrolü, yapı fiziği, inşaat yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği 
gibi dersler bulunmaktadır.  Bu derslerle edinilen bilgiler genellikle doğrudan 
uygulamaya uyarlanabilen teorik bilgilerden oluşmaktadır.



60     MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I

2.3  Tasarım ve İfadenin Temelini Güçlendiren Sanatsal Dersler

Üçüncü kategori, doğası gereği daha sanatsal olan derslerden oluşur. Bu 
dersler, teknik çizim, serbest el çizimi, perspektif ve maket yapımı gibi mimari 
anlatım ve sunum teknikleri becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Tasarım ve 
bina programlama gibi bu kategoriye ait başka dersler de bulunmaktadır.Bu 
kategorideki dersler daha çok uygulamaya dayalıdır.

2.4  Tasarım Dersleri 

Son kategori ise yukarıda adı geçen üç kategorideki dersleri sentezleyen 
tasarım derslerinden oluşmaktadır. Bu dersler genellikle tasarım stüdyoları 
olarak adlandırılır ve mimarlık eğitiminin en önemli bölümünü oluşturur. 
Etkili bir tasarım eğitimi için, yukarıda belirtilen müfredatta yer alan dersler, 
kendi prosedürleri, ritüelleri, söylemleri vb. ile tasarım stüdyosu ile birlikte 
düşünülmelidir.

3.  MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ (TEKNİK RESİM)

Mimarların profesyonel iş hayatı boyunca yaptıkları tasarımları icra edebilmesi 
için ve tasarımlarını ifade edebilmek için teknik çizim dilini araç olarak 
kullanmaları gerekmektedir. Çizim dili tüm dünyada aynı teknik özelliklere 
sahip olan ortak bir iletişim aracıdır. Bu nedenle, mimarlık eğitimine başlayan 
öğrencilere, ilk eğitim döneminden itibaren adı geçen iletişim aracının nasıl 
kullanılacağı öğretilmektedir. Mimarlık alanında çizim dilini geliştiren en önemli 
ders ise Teknik Çizim dersidir. Türkiye’de bulunan mimarlık bölümlerinde bu 
dersin adı Mimari Anlatım Teknikleri, Mimari İfade Teknikleri, Teknik Resim, 
vb. gibi farklı isimlerle lisans programlarında yerini alsa da mimarlık eğitim 
programında yer alan bu dersin içeriği tüm üniversitelerin mimarlık bölümünde 
benzerlik göstermektedir. Uluoğlu (1990)’nun sınıflandırmasına göre ise mimari 
anlatım teknikleri dersi mimarlık eğitiminde tasarım ve ifadenin temelini 
güçlendiren sanatsal dersler kategorisine girmektedir.

Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca her dönem yapacakları tasarımları 
ifade edebilmek için bu derse ihtiyaç duymaktadırlar. Her ne kadar teknolojik 
gelişmelerle ortaya çıkan çizim programları olsa da teknik çizim dersleri kurallı 
serbest el tekniği ile verilmesi gerekmektedir. Bilgiç ve Konak (2016), tasarım 
sürecine ilk başlanıldığında hızlı çalışan beynin çalışma hızına en yakın olan 
hızın, el çizimi ve eskizler ile yakalanmakta olduğunu belirtmiştir. 

Mimari anlatım teknikleri dersi, belirli kurallar doğrultusunda belirli 
özelliklere sahip çizgilerin, işaretlerin ve sembollerin kullanılmasıyla oluşmuş 
herkes tarafından kabul görmüş bir dili öğretmektedir. Teknik resim, tasarımın eskiz 
aşamasından tamamlanmış haline kadar geçen sürede aktif olarak kullanılmaktadır.
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Bu ders kapmasında öğrencilere teknik resim kuralları verilmektedir. İlk 
hafta öğrencilere çizim yaparken kullanacakları çizim araç ve gereçleri tanıtılıp 
anlatılmaktadır. Malzemelerini temin eden öğrencilere ilerleyen haftalarda 
mimari yazı yazma yöntemleri ve yazım kuralları anlatılmaya başlayarak, proje 
çiziminin tekniklerine kadar detaylı bilgi verilmektedir. Öğrencilerin ellerinin 
açılması için çizgi çalışması, serbest el çizgi çalışmaları, cetvel kullanarak çizgi 
çalışmaları yaptırılmaktadır. İlk birkaç hafta öğrencinin elini aktif hale getirmek 
için ön çalışmalar yaptırılır. Altyapısı hazır olan öğrenciler proje çizimini 
öğrenmeden önce yüzey, hacim, kütle kavramları, temel geometrik şekillerin 
çizimi, epürün tanıtımı, epürde nokta, çizgi, yüzey ve cisimlerin izdüşümlerinin 
çizilmesi için uygulanan yöntemlerin incelenmesi, izdüşümlerinin çıkarılması, 
izdüşüm düzlemlerinin adlandırılması, gibi temel konuları öğrenmektedirler. 
Çizim yapmanın temel mantığı kavrandıktan sonra öğrenciler tasarımların 
1/100 ve 1/50 plan-kesit-görünüşlerin çizim teknikleri ve kuralları, mimari 
projelerde ölçek ve ölçülendirme esasları ve uygulamalar ve 1/20 çizim tekniği 
öğrenmektedirler.

4.   MİMARLIK EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ ve 
COVID-19

4.1.  Uzaktan Eğitim Sistemleri

Tüm dünyada uygulanan uzaktan eğitimin tanımına göre uzaktan eğitim; farklı 
bölgelerdeki öğrencilerin, eğiticilerin ve eğitim kurumlarının bilgi akışını ve 
eğitim etkinliklerini teknolojik iletişim araçları kullanarak gerçekleştirilen 
bir eğitim yöntemi olarak ifade edilebilir(Çavuşoğlu, 2013). Uzaktan eğitim 
yönteminin eş zamanlı, eş zamanlı olmayan ve karma olmak üzere üç farklı 
eğitim modeli bulunmaktadır. Uzaktan eş zamanlı eğitim, öğrenci ve öğretmenin 
farklı mekânlardan interneti kullanarak eş zamanlı olarak etkileşime girmesi 
durumuna denir. Bu yöntem ile öğrenciler ve öğretmen sanal sınıflar, işitsel 
veya görsel araçlar aracılığıyla soru sorup cevap alma, ders içeriğinde verilen 
multimedya kaynaklardan faydalanma, sunum yapma, diğer öğrencilerle veya 
öğretmenle iletişim kurabilme gibi imkânlardan yararlanabilmektedir. Ayrıca 
eş zamanlı eğitim modeli kapsamında öğrenciler teknik uygulama ağırlıklı 
dersleri sanal stüdyolar ve sanal laboratuvarlar aracılığıyla uzaktan eğitim 
alarak tamamlayabilmektedirler. Eş zamanlı olmayan eğitim; bireylerin internet 
aracılığıyla kendi kendilerine eğitim almaları durumuna denir. Eş zamanlı olmayan 
eğitim eş zamanlı olma kısıtlaması olmadığı için daha yaygındır ve iyi tasarlanmış 
bir eğitim içeriği ile öğrenme aktivitesi efektif bir şekilde gerçekleştirilir. Bu 
yöntem ile öğrenci tamamen özgür olarak zaman ve mekân kaygılarından uzak 
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bir şekilde eğitimine devam edebilir. Karma eğitim ise eş zamanlı ve eş zamanlı 
olmayan eğitimin harmanlanarak ve eğitim programının ihtiyaçları doğrultusunda 
belirlenmiş oranlarda verilmesine denir. Karma eğitimin amacı öğrencinin eş 
zamanlı ve eş zamanlı olmayan eğitimin bütün avantajlarından yararlanması ve 
olası dezavantajları en aza indirgeme isteğidir (Çavuşoğlu, 2013).

İnternetin eğitim ulaştırma aracı olarak kullanılması ile birlikte uzaktan 
eğitim yöntemi kendisine özgü birçok avantajının yanında verimlilik, başarı 
gibi eğitim kalitesini etkileyen birçok faktörde de örgün eğitim yöntemi ile 
rekabet edebilir hale gelmiştir. Bu durumu takiben uzaktan eğitim yöntemi ile 
eğitim veren kurumların sayısında büyük bir artış gözlemlenmiştir. Watson 
ve Ryan (2007) Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan 50 eyaletin 42’sinde 
kısmen ya da tamamen uzaktan eğitim verilen programlar olduğunu belirtmiştir 
(Çavuşoğlu, 2013).

4.2.  Mimarlık Eğitiminde Uzaktan Eğitim-Literatür Taraması

Mimarlık eğitimi özelinde uzaktan eğitim sistemlerinin kullanılması pandemiden 
önceki dönemlerde de çok yaygın olmamakla birlikte gündemdeydi. Avustralya 
CurtinUniversitesi son 10 yıldır yaptığı çalışmalar doğrultusunda mimarlık ve 
iç mimarlık lisans ile lisansüstü programları için çevrimiçi bir eğitim programı 
önermiş ve 2021 yılında dünyada akredite olan ilk okul ünvanı almaya hak 
kazanmıştır (Asadpour, 2021). Uzaktan eğitim eğitimin farklı kademelerinde ve 
farklı disiplinlerde uzun yıllardan bu yana tercihen kullanılmakta iken COVID-
19 salgını ile birlikte tüm dünyada eğitimin her kademesinde ve hemen hemen 
tüm disiplinlerde kullanılmak zorunda kalınmıştır. Bu süreçte üniversitelerde 
yukarıda belirtilen uzaktan eğitim modellerinden biri kullanılarak eğitim 
öğretim zorunlu olarak uzaktan eğitim ile yapılmıştır. Bu sebeple uzaktan eğitim 
tüm dünyada yaygınlaşmış ve hatta mecburi hale gelmiştir. 

Mimarlık eğitimi pedagojisi üç ana bileşenle anılmaktadır: öğrenci merkezli 
yaklaşım; öğrenme sürecinde yer alan aktörlerin (öğrenci-öğretim elemanı) 
iletişim metotları; öğrenme deneyimine ortam yaratan ve tasarım eğitimi sürecinde 
yer alan aktörler arası iletişimi destekleyen kullanılan fiziksel ve sosyal mekanlar 
(Asadpour, 2021). Mimarlık eğitiminin ana karakteristiğini belirleyen bu üç bileşen 
pandemi sürecinde beklenmedik ve önemli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. 
Yüz-yüze eğitim sisteminin ekrandan-ekrana bir hal alması dünya genelinde çok 
sayıda akademisyen ve öğrencinin içinde yer aldığı mimarlık bölümlerini önemli 
ölçüde etkilemiş ve dünya genelinde tartışmalara neden olmuştur. Mimarlık 
eğitiminde yeni bir öğrenme ve eğitim yöntemi olan uzaktan eğitim sistemleri 
ile ilgili tartışmaların odağında yeni sistemin sağladığı avantajlar ve getirdiği 
zorluklar bulunmaktadır (Ceylan vd., Goswami, 2020, Ibrahim et al., 2020). 



MİMARLIK EĞİTİMİNDE EĞİTİM ŞEKLİNDEKİ FARKLILAŞMANIN TEMEL. . .     63

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde mimarlık eğitimi özelinde 
uzaktan eğitim sistemlerinin başarılı bir şekilde kullanılmasının önündeki 
engellerle ilgili çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Tablo 1’de konuyla ilgili 
çalışmalar ve yeni sistemin neden olduğu zorluklar ana başlıklar özetlenmiştir.

Tablo 1. Mimarlık eğitiminde uzaktan eğitim sistemlerinin önündeki engeller 
ve olumsuz etkileri

Engeller ve Olumsuz Etkiler Araştırmacı
Teknolojik problemler: düzensiz ve 
yetersiz internet bağlantısı

Goswami (2020); Samuel (2020); 
Alnusairat vd. (2020)

Akran etkileşimli öğrenme ortamının 
yetersizliği

Schwarz vd., (2020);
Milovanovic vd., (2020)

Uzun süre ekrana odaklanma sorunun 
yaşanması

Redden (2020)

Binalarda enerji kullanımının artması Schwarz vd., (2020);
Hook vd., (2020)

Öğretim üyelerinin yeni dijital 
sistemleri anlayabilmesi ve adaptasyon 
sağlayabilmeleri için eğitim 
programlarının düzenlenmesi

Reimers ve Schleicher (2020); 
Alnusairat vd. (2020)

Ruh ve akıl sağlığı ile ilgili problemler ve 
yalnızlık hissi

Schwarz vd. (2020);
Milovanović, vd.
(2020)

Mimarlık eğitiminde gerekli olacak paket 
programlara erişimde yaşanan zorluklar

Salama ve Crosbie (2020); Alnusairat 
vd. (2020)

Kişisel hakların korunumu ve veri 
güvenliği sorunlarının artması

Farrer vd. (2020);
Davidson ve Kuo
(2020).

Uzaktan eğitim sistemine uygun, dijital 
platformlarda etkin öğrenmeyi sağlayacak 
yeni mimarlık eğitim planlarının 
oluşturulmaya çalışılması

Reimers ve Schleicher
(2020); Salama ve
Crosbie (2020)

Stüdyo ortamında kurulan mentor 
sistemine dayalı etkileşimin ve verilen 
mimarlık çalışma disiplini (duyuşsal, 
bilişsel, sistemik etkileşim) eksiliği

Ceylan vd.(2020)

Uygulamalı derslerde verim ve başarı 
eksikliği

Kahraman (2020); Alnusairat vd. 
(2020)

İletişim kurma sorunu, ders içeriği 
uyuşmazlığı ve öğrenciye geri bildirim 
sorunu

Çavuşoğlu (2013); Barış (2015)
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Tablo 1’de özetlenen çalışmalar incelendiğinde uzaktan eğitim sistemlerinin 
teknolojik sorunlardan eğitim programlarının güncellenmesine; verimliliğin 
azalmasından zihinsel iyilik halinin olumsuz etkilenmesine kadar pek çok 
probleme neden olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, İngiltere’deki 25 
mimarlık okulunun öğrencileri ile yapılan çalışma sonucunda pandemi sürecinde 
kullanılan uzaktan eğitim sistemleri ile öğrencilerin aldıkları eğitimden tatmin 
seviyelerinin, fiziksel stüdyo ortamında yapılan eğitimlere kıyasla %58 
oranında azaldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, uzaktan öğrenme sürecinin 
öğrencilerin bir topluluğun üyesi olma hissi, akran etkileşimli öğrenme süreci ve 
motivasyonlarını da olumsuz etkilediği belirlenmiştir (Grover ve Wright, 2020). 
Tasarım öğrencilerinin örneklem grubunu oluşturduğu bir diğer çalışmada 
Covid-19 pandemi sürecinin ilk aşamalarında öğrencilerin stres, depresyon ve 
anksiyete seviyelerinin arttığı belirlenmiştir (Odriozola-Gonzalez vd., 2020).

Buna karşın mimarlık eğitiminin daha sürdürülebilir (Grover ve Wright, 
2020; Milovanovic vd., 2020), daha esnek (Allu ve Ebohon, 2018) öğrenme 
ortamı sunması gerektiğini ve Covid-19 pandemisi sonrası yeni normal sürecinde 
alternatif bir öğrenme ortamı olacağını savunarak mimarlık eğitiminde uzaktan 
eğitim sistemlerinin kullanılması görüşünü desteklemişlerdir. Uzaktan eğitim 
sistemlerinin mimarlık eğitiminde kullanılmasının sağladığı avantajlarla ilgili 
yapılmış çalışmalar Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Mimarlık eğitiminde uzaktan eğitim sistemlerinin sağladığı avantajlar

Olumlu Etkiler-Avantajlar Araştırmacı
Daha zengin bir kinestetik deneyim 
kazanma, çevrimiçi eğitimin çeşitli 
olanaklarından faydalanma

Varma ve Jafri (2020);
Gautam (2020); Dumbauld (2020); 
Schwarz vd., (2020); Milovanović, vd. 
(2020), Kangkum (2021)

Sanal stüdyoların öğrenci merkezli 
eğitim olması,  gelişmiş teknoloji ve her 
mesafeden erişim kolaylığı, alternatif 
stüdyo ortamı sağlaması

Ceylan vd. (2020)

Teorik derslerde verim ve başarının 
artması

Kahraman (2020); Gautam (2020); 
Dumbauld (2020); Schwarz vd., (2020)

Çağa ayak uydurma aktif teknoloji 
kullanımı

Barış (2015)

Ulaşılabilirlik, bağımsızlık, maliyetin 
azalması

Çavuşoğlu (2013); Schwarz et al. 
(2020); Milovanović, et al. (2020)
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Eğitimci ve öğrencinin zamana bağlı 
olma, bina gereksinmesi, eğitim programı 
içinde kısıtlı görüşme olanakları gibi 
olumsuzlukları ortadan kalkması, bilgi 
kaynaklarına ulaşımda hız, üretilen ders 
materyallerinde hız, hassasiyet, insan 
hatasını azaltma, arşivleme ve erişim 
kolaylıkları, bir merkezden verilen 
eğitimi, farklı şehirlerden katılımcıların 
alması olanağı

Yıldırım (2008), Gautam, (2020). 
Schwarz et al. (2020)

Mimarlık eğitiminde sürdürülebilirliği 
teşvik etmesi

Schwarz et al. (2020); Milovanović, et 
al. (2020)

Yaşam boyu eğitim ve etkin eğitim imkanı Dumbauld (2020)

Tablo 2’de özetlenen çalışmalar incelendiğinde uzaktan eğitim sistemlerinin 
mimarlık eğitimi sürecinde katkı koyabileceği pek çok potansiyel olduğu 
görülmektedir. Mayruk ve Cosgun (2020), mimarlık öğrencilerinin dinleyerek 
öğrenmek yerine yaparak öğrenebilecekleri şekilde uzaktan eğitim sistemlerinde 
kullanılan dijital platformların mimarlık eğitimi özelinde geliştirilmesinin 
başarıyı arttıracağını belirtmişlerdir.

Tablo 1 ve 2’de de görüldüğü gibi uzaktan eğitime geçiş, birlikte 
çalışma, toplanma ve ekipman kullanımı gerektiren disiplinlerde özel sorunlar 
yaratmıştır. Mimarlık bölümü uygulama ve deneyim temelli ve stüdyo ortamında 
ortak çalışmaların ilerlediği farklı alanlardan biridir. Bu kapsamda, mimarlık 
stüdyoları interaktif alanlardır. Stüdyolar öğrenciler için sadece ders yapılan 
alanlar değil, vakitlerini sosyal olarak geçirdikleri, birlikte tasarımlar yaptıkları, 
iletişim kurup tartışmalar yaparak paylaşım içinde bulundukları, yorumlamalarla 
kendilerini geliştirdikleri ve ilerleme sağladıkları çok boyutlu mekânlardır. Bu 
ortam öğrencide mesleğine olan aidiyet duygusunu geliştirmektedir. Bu nedenle 
pandemi sürecinde mimarlık bölümleri stüdyodan uzak kalacak ve eğitimlerinde 
bu duygulardan eksik olacağından ötürü kaygılar uyandırmıştır (Ceylan vd., 
2020). Oysaki eğitimin yapısına uygun sistem kurulduğunda stüdyo derslerinde 
maksimum seviyede fayda sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, bu 
çalışmada stüdyo dersi üzerinden araştırma ve incelemeler yapılarak mimarlık 
eğitiminde uzaktan eğitimle derslerden fayda sağlanıp sağlanamayacağı ortaya 
koyulmuştur.
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5.  YÖNTEM

Çalışmanın yöntemi üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada literatür 
taraması yapılarak COVID-19 öncesi ve sonrası mimarlık eğitimi ve uzaktan 
eğitim ile ilgili araştırmalara ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında Mimarlık 
bölümünde eğitim şeklinin en çok etki ettiği dersler olarak belirlenen uygulamalı 
stüdyo derslerinden biri olan “Mimari Anlatım Teknikleri” dersi ele alınmıştır.

İkinci aşamada çalışmanın örneklemi belirlenerek; araştırmanın verileri 
elde edilmiştir. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de bulunan Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2019-
2020 girişli Mimari Anlatım Teknikleri dersini yüz yüze eğitim şekliyle alan 
öğrenciler ile 2020-2021 girişli Mimari Anlatım Teknikleri dersini uzaktan 
eğitim şekliyle alan öğrenciler oluşturmaktadır.Araştırmanın verilerini ise adı 
geçen ders kapsamında öğrencilerin sınıf içi ve ev uygulamalarından aldıkları 
notlar oluşturmaktadır. Çalışmanın sınırlılıklarını oluşturan Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin güz döneminde yer almakta 
olan Mimari Anlatım Teknikleri dersi, uygulamalı 4 saatlik bir derstir. Mimarlık 
eğitiminde önemli bir yer tutan tasarım dersleri için bir altlık ve hazırlık niteliğinde 
olan Mimari Anlatım Teknikleri dersi eğitimin niteliğinin belirlenmesinde 
önemli bir ölçektir. Bir stüdyo dersi olan Mimari Anlatım Teknikleri dersi 2019-
2020 bahar dönemine kadar yüz yüze eğitim şekli ile atölyelerde işlenmiştir. 
Öğrenciler her ders çizim araç gereçleriyle derse gelmekte ve dersin yürütücüsü 
haftanın konusunu anlatmaktadır. Konu anlatıldıktan sonra pekiştirilmesi için 
öğrencilere sınıf çalışması verilmektedir. Ders saatinin sonuna kadar verilen 
çalışmalar atölye düzeni içinde ders yürütücüsü ve ders asistanları tarafından 
sürekli takip edilerek, öğrencilerin çizim yaptığı süre boyunca eksikleri, hataları 
gösterilmekte ve öğrencilere yönlendirmeler yapılmaktadır. Ders sonunda 
öğrencilere aynı konuyla ilgili bir de ev çalışması verilmektedir. Öğrenci bir 
sonraki hafta derse gelirken çalışmasını getirerek teslim etmekte ve yapılan 
bütün çalışmalar notlandırılmaktadır. Notlar 100 üzerinden verilmektedir. 
Dersin yürütücüsü her çalışma için ölçüt belirlemekte ve notlandırma yapılırken 
bu ölçütler esas alınarak çalışmalar değerlendirilmektedir. Öğrencilerin teslim 
etmiş olduğu çalışmaların üzerinde hataları işaretlenerek detaylı not dağılımı 
öğrenciye geri verilmektedir. Öğrenci bu sayede hatalarını görüp, sonraki 
çalışmaları yaparken eksik olduğu noktalara dikkat etmektedir.  Mimari Anlatım 
Teknikleri dersi atölyelerde dirsek teması içeren ve sürekli geri beslemesi olan 
mimarlığın temel dersidir. Mimarlık mesleği için en temel derslerden biri olan 
Mimari Anlatım Tekniklerinin bir stüdyo dersi olmasından dolayı ve öğrencilerin 
stüdyo ortamında sorular sorarak, arkadaşları ve öğretmenleri ile sürekli iletişim 
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halinde çizim yapmaları, aktif ve deneyimleyerek öğrenme ortamının varlığı 
büyük önem taşır.

Türkiye’de COVİD-19 salgını ilk vakasının 11 Mart 2020’de tespit 
edilmesiyle birlikte eğitime kısa bir süre ara verilmiştir. Bu arada üniversiteler 
bu arada uzaktan eğitim sistemini kurmuş ve 2019-2020 bahar döneminin 
kalan 7 haftalık kısmı uzaktan eğitim şekliyle tamamlanmıştır. Salgının devam 
etmesinden dolayı eğitim şeklinin uzaktan eğitim ile yapılması zorunluluk 
olmuştur. 2020-2021 güz dönemi mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrenciler 
eğitime uzaktan eğitim ile başlamıştır. Stüdyo dersi olan Mimari Anlatım 
Teknikleri dersi uzaktan eğitime göre düzenlenmiştir. Üniversitelerin kendi 
özelinde kurgulamış olduğu uzaktan eğitim alt yapısı üzerinden ders işlenmiştir. 
Öğrencilerle çevrimiçi ortamda tanışılmış ve döneme başlanmıştır. Derslerde, 
hazırlanan sunumların ekran başındaki öğrencilerle eşzamanlı paylaşılmasıyla 
konu anlatımları yapılmıştır. Paylaşılan sunumların üzerinde farklı çizim 
programlarıyla işaretlemeler ve çizimler yapılarak öğrencilere dersler anlatılmıştır. 
Teorik ders anlatımının bitmesiyle Google’ın desteklediği Classroom programı 
üzerinden öğrencilerle her hafta çalışmalar paylaşılmıştır. Ekran karşısındaki 
öğrencilere ders süresine göre çalışmalarını yapmaları için vakit verilmiştir. 
Atölye ortamında yapılması gereken çalışmalar her öğrenci tarafından ekran 
başında sistemde çevrimiçi olarak ev ortamında yapılmıştır. Ders yürütücüsü 
ise ekran başında öğrencilerin çalışmalarını yapmalarını izleyerek denetlemiştir. 
Öğrenciler evlerinde sınıf çalışmalarını yaparken takıldıkları yerlerde ekran 
karşısında çalışmalarını göstererek sorularını yöneltmiştir. Öğrencilerin çizim 
yaptığı süreçte, ders yürütücü ise sürekli öğrencilere sorular sorup çalışmaları 
kamera karşısında takip etmiştir. Yapılan her ders kayıt altına alınmış ve 
öğrenci sistemi üzerinden paylaşılmıştır. Bu sayede öğrenciler ev çalışmalarını 
çizerken takıldıkları noktalarda dersi tekrar izleme şansını yakalamışlar ve 
yaptıkları çalışmalarda hata payı azalmıştır. Öğrenciler tarafından yapılan sınıf 
ve ev çalışmaları Google Classroom ortamında ilgili ödevin altına teslim için 
belirtilen gün ve saatte yüklenmiştir. Ders yürütücüsü Classroom üzerinden 
her çalışmaya kriter atayarak 100 üzerinden puanlama yapmıştır. Öğrenci 
çalışmaları değerlendirilerek hataları belirtilip, notlandırılmıştır ve öğrencilerle 
Classroom üzerinden paylaşılmıştır. Bu sayede dijital ortamda öğrenciler her 
bilgiye, çalışmaya, hatalarına ve doğrulara istedikleri zaman ulaşabilmişlerdir. 
Eksik kaldıkları noktaları daha iyi algılayabilmişlerdir. Bununla birlikte 
öğrenciler için geniş kapsamlı bir arşiv olmuştur. Ayrıca öğrenciler Classroom 
üzerinden mesaj atarak ders yürütücüsü ile aktif olarak iletişim halinde kalmış 
ve her an sorularına cevap bulmuşlardır. Sınıf ve ev çalışmalarının dışında vize 
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ve final sınavları da aynı yöntem ile uygulanmış ve çalışmalar evde yapılarak 
ödev olarak teslim edilmiştir. Son olarak ise çalışmaların değerlendirilmesi ile 
elde edilen veriler ve puanlamalar istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

İki farklı eğitim şekli ile Mimari Anlatım Teknikleri dersi alan öğrencilerin 
tüm çalışma notları SPSS 22.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Öğrencilerin ders sürecindeki performansları yüz yüze ve çevrimiçi derste 
yapılan sınıf ve ev uygulamalarından alınan başarı notları ile ölçülmüştür. 
2019-2020 girişli öğrencilerin vize ve finalleri sınıfta gözetim altında yapılmış; 
ancak 2020-2021 girişli öğrencilerin vize ve final sınavları pandemiden dolayı 
gözetimli yapılamamıştır ve belirli bir süre dâhilinde ödev teslimi şeklinde 
alınmıştır. Bu nedenle, öğrencilerin vize ve final notları değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. Kıyaslamanın doğru yapılabilmesi için iki döneme de aynı 
uygulamalar yaptırılmış ve aynı yürütücü tarafından ders anlatılmıştır. 

Verilere uygulanan analizler; 

1) Örneklemin demografik özelliklerinin değişkenliğini görüntülemek ve 
analiz etmek için yüzde ve frekans analizleri,

2) Verilerin içsel tutarlılığının belirlenmesi için Güvenilirlik Analizi,
3) Eğitim şeklindeki farklılaşmanın Mimari Anlatım Teknikleri özelinde 

mimarlık öğrencilerinin akademik performanslarına etkisinin 
belirlenmesinde Bağımsız İki Örnek t-testi’dir.

 6.  BULGULAR

6.1. Güvenilirlik Analizi 

Çalışma kapsamında mimarlık öğrencilerinin 2019-2020 ve 2020-2021 
güz yarıyıllarında Mimari Anlatım Teknikleri dersi kapsamında yaptıkları 
uygulamalardan aldıkları notlarla elde edilen verilerin güvenilirliğinin test 
edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, güvenilirlik analizi yapılmış ve analiz 
sonucunda Cronbach Alfa katsayısı 0,887 olarak belirlenmiştir. Tavakol ve 
Dennick (2011)’ e göre Cronbach Alfa katsaysının minimum eşik değerinin 
0,700’ün üzerinde olması gerekmektedir. Bu değere göre veri setinin çok yüksek 
seviyede güvenilir olduğu ifade edilebilir. 

6.2. Örnekleme Ait Demografik Bulgular

Örneklem grubunun demografik özelliklerine göre yüzde ve frekans dağılımları 
Tablo 3’de görülmektedir.
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Tablo 3. Örneklem grubunun demografik özelliklerine ilişkin yüzde ve frekans 
dağılımları

Demografik Özellikler Frekans 
(f)

Y ü z d e 
(%)

Cinsiyet Kadın 46 60,5
Erkek 30 39,5

Sınıf 2019-2020 girişli öğrenciler 44 57,8
2020-2021 girişli öğrenciler 32 42,2

Eğitim Şekli Yüz yüze 44 57,8
Çevrimiçi 32 42,2

Tablo 3’deki dağılımlar cinsiyete göre incelendiğinde örneklem grubunun 
büyük çoğunluğunun kadın (%60,5) öğrencilerinden oluştuğu, sınıf düzeyine 
göre 2019-2020 girişli öğrenci sayısının (%57,8) 2020-2021 girişli öğrencilere 
göre daha fazla olduğu görülmektedir. 2019-2020 girişli öğrenciler yüz yüze 
eğitim modeliyle eğitim alırken, 2020-2021 girişli öğrenciler (%42,2) pandemi 
koşullarından dolayı derslerini uzaktan eğitim ile almışlardır. 

6.3. Normallik Testi

Yüz yüze ve uzaktan eğitim alan mimarlık öğrencilerinin Mimari Anlatım 
Teknikleri dersi özelinde yaptıkları teknik çizim uygulamalarının ortalamalarının 
karşılaştırılmasında kullanılacak analiz yönteminin belirlenebilmesi için önce 
verilerin normal dağılıma sahip olup olmadıklarının belirlenmesi gerekmektedir. 
Bu kapsamda veri setinin normallik testi Shapiro–Wilk ile analiz edilmiştir. 
Analiz sonucunda veri setindeki tüm değerler %95 güven aralığında 0,05’ten 
büyük değer aldıkları belirlenmiştir. Bu değerlere göre veri setinin normal 
dağılıma sahip olduğu belirlenmiş ve yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim alan 
öğrencilerin notlarının karşılaştırılmasında parametrik testlerden olan bağımsız 
iki örnek t-testi kullanılmasına karar verilmiştir. 

6.4.  Öğrencilerin Eğitim Şeklindeki Farklılaşmanın Mimari Anlatım 
Teknikleri Dersi Uygulama Performanslarına Etkisi

Bu çalışmanın amacı eğitim şeklindeki farklılaşmanın Mimari Anlatım Teknikleri 
dersi özelinde mimarlık öğrencilerinin akademik performanslarına etkisi olup 
olmadığının belirlenmesidir. Belirlenen amaç doğrultusunda 2019-2020 güz 
yarılında yüz yüze eğitim şekliyle ve 2020-2021 güz yarıyılında uzaktan eğitim 
yoluyla dersi alan öğrencilerin sınıf içi ve ev ödevlerinin akademik performans 
göstergeleri esas alınmıştır.
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Ders kapsamında sınıf içi ve ev ödevleri olmak üzere 21 uygulama 
yaptırılmıştır. 1. Uygulama “Yazı Çalışması”, 3. Uygulama “Çizgi Çalışması”, 
5. Uygulama “Epür Çalışması”, 7. Uygulama “Cisimlerin İzdüşümü Çalışması”, 
9. Uygulama “1/100 Plan Çalışması”, 11. Uygulama “1/50 Plan Çalışması”,  
13. Uygulama “1/50 Kesit Çalışması”, 15. Uygulama “1/50 Kesit Çalışması”, 
17. Uygulama “1/50 Görünüş Çalışması”, 19. Uygulama “Ölçülendirme 
Çalışması”, 20. Uygulama “Rapido Tekniği Çalışması”, 21. Uygulama “1/20 
Plan Çalışması” yüz yüze eğitim yapıldığı dönemde sınıf içinde ve ders saati 
kapsamında; çevrimiçi eğitimin yapıldığı dönemde ders saati kapsamında 
dersin yürütücüsü gözetiminde uzaktan yaptırılmıştır. 2. Uygulama “Yazı 
Çalışması”, 4. Uygulama “Çizgi Çalışması”, 6. Uygulama “Epür Çalışması”, 
8. Uygulama “Cisimlerin İzdüşümü Çalışması”, 10. Uygulama “1/100 Plan 
Çalışması”, 12. Uygulama “1/50 Plan Çalışması”,  14. Uygulama “1/50 Kesit 
Çalışması”, 16. Uygulama “1/50 Kesit Çalışması”, 18. Uygulama “1/50 
Görünüş Çalışması”, hem yüz yüze hem de çevrimiçi eğitim yapıldığı dönemde 
dersin günü ve saatinde öğrencilere ödevler verilir, bir hafta sonra olan ders 
gününde dersin başında öğrencilerden çalışmalar teslim alınarak yaptırılmıştır. 
Hem sınıf çalışmalarında hem ev çalışmalarında yüz yüze eğitimde uygulamalar 
öğrencilerden elden teslim alınırken, uzaktan eğitimde çalışmalar “Google 
Classroom” üzerinden teslim alınmıştır. 

Mimarlık öğrencilerinin Mimari Anlatım Teknikleri dersi kapsamında 
yukarıda adı geçen uygulamalar esas alınarak eğitim şeklindeki farklılaşmanın, 
öğrencilerin akademik performansına etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 
Bu kapsamda eğitim şeklinin adı geçen ders özelinde mimarlık öğrencilerinin 
akademik performansına istatiksel olarak anlamlı bir düzeyde etki edip 
etmediğinin belirlenmesi için bağımsız iki örnek t-testi kullanılmıştır. Yapılan 
analiz sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır.

Tablo 4’de belirtilen Significance (Sig.) değerlerinin 0,05 değerinden 
küçük olması H1 hipotezinin kabul edilmesi gerektiğini, diğer bir ifade ile eğitim 
şeklindeki farklılaşmanın Mimari Anlatım Teknikleri dersi kapsamında yapılan 
her bir uygulama performansı ile anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. 
Significance değeri 0,05’ e eşit ve küçük olan değişkenler Tablo 3’de koyu 
olarak belirtilmiştir. 
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Tablo 4. Çevrimiçi ve yüz yüze eğitime göre öğrenci çalışmalarının performan-
sları arasındaki ilişki

Ç
al

ış
m

a 
N

o

Mimari Anlatım Teknikleri Dersi 
Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Ort. (X̄)
Sig.

Çevrimiçi 
Eğitim

Yüz yüze 
Eğitim

1 Yazı Çalışması (Sınıf Çalışması) 46,88 26,93 0,00*
2 Yazı Çalışması (Ev Çalışması) 64,47 50,48 0,00*
3 Çizgi Çalışması (Sınıf Çalışması) 42,69 52,16 0,02*
4 Çizgi Çalışması (Ev Çalışması) 63,94 66,05 0,61
5 Epür Çalışması (Sınıf Çalışması) 77,09 65,84 0,01*
6 Epür Çalışması (Ev Çalışması) 76,13 61,61 0,00*
7 Cisimlerin İzdüşümü Çalışması (Sınıf 

Çalışması)
80,75 57,84 0,00*

8 Cisimlerin İzdüşümü Çalışması (Ev 
Çalışması)

87,66 56,36 0,00*

9 1/100 Plan Çalışması (Sınıf Çalışması) 78,22 47,84 0,00*
10 1/100 Plan Çalışması (Ev Çalışması) 83,03 54,32 0,00*
11 1/50 Plan Çalışması (Sınıf Çalışması) 83,66 49,77 0,00*
12 1/50 Plan Çalışması (Ev Çalışması) 78,34 51,7 0,00*
13 1/50 Kesit Çalışması (Sınıf Çalışması) 75,47 50,23 0,00*
14 1/50 Kesit Çalışması (Ev Çalışması) 57,16 40,11 0,00*
15 1/50 Kesit Çalışması (Sınıf Çalışması) 68,41 52,05 0,01*
16 1/50 Kesit Çalışması (Ev Çalışması) 69,47 47,61 0,00*
17 1/50 Görünüş Çalışması (Sınıf Çalışması) 62,66 57,39 0,35
18 1/50 Görünüş Çalışması (Ev Çalışması) 76,31 64,77 0,03*
19 Ölçülendirme Çalışması (Sınıf Çalışması) 58,75 43,86 0,02*
20 Rapido Tekniği Çalışması (Sınıf 

Çalışması)
72,19 47,05 0,00*

21 1/20 Plan Çalışması (Sınıf Çalışması) 67,34 52,5 0,03*
* Çevrimiçi ve Yüzyüze Eğitim arasındaki ilişki     

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde eğitim şeklinin Mimari Anlatım 
Teknikleri dersinde yapılmış olan 4. ve 17. uygulamalardaki performansın 
değerlendirilmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı 
belirlenmiştir (p>0,05). Diğer bir ifadeyle “çizgi çalışması (ev ödevi) ve 1/50 
görünüş çalışması (sınıf çalışması) uygulamalarında eğitim modelinin yüz yüze 
veya çevrimiçi olması öğrencilerin ders bazındaki akademik performansına etki 
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etmemektedir. Buna karşın geriye kalan 19 uygulamada eğitim şeklinin Mimari 
Anlatım Teknikleri dersi akademik performansına istatiksel olarak anlamlı 
farklılaşmalara neden olduğu belirlenmiştir.

Bu kapsamda;
·	 uygulama “Yazı Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi eğitim 

alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre performansı 
daha yüksek seviyededir (X̄=46,88> X̄=26,93 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “Yazı Çalışması (Ev Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi eğitim 
alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre performansı 
daha yüksek seviyededir (X̄=64,47> X̄=50,48 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “Çizgi Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve yüz yüze 
eğitim alan öğrencilerin çevrimiçi eğitim alan öğrencilere göre performansı 
daha yüksek seviyededir (X̄=52,16> X̄=42,69 ve p=0,00<0,02).

·	 Uygulama “Epür Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=77,09> X̄=65,84 ve p=0,01<0,05).

·	 uygulama “Epür Çalışması (Ev Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi eğitim 
alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre performansı 
daha yüksek seviyededir (X̄=76,13> X̄=61,61 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “Cisimlerin İzdüşümü Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur 
ve çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=80,75> X̄=57,84 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “Cisimlerin İzdüşümü Çalışması (Ev Uygulaması)” yüz yüze ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur 
ve çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=87,66> X̄=56,36 ve p=0,00<0,05).

·	 Uygulama “1/100 Plan Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur 
ve çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=78,22> X̄=47,84 ve p=0,00<0,05).
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·	 uygulama “1/100 Plan Çalışması (Ev Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=83,03> X̄=54,32 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “1/50 Plan Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=83,66> X̄=49,77 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “1/50 Plan Çalışması (Ev Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=78,34> X̄=51,7 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “1/50 Kesit Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=75,47> X̄=50,23 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “1/50 Kesit Çalışması (Ev Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=57,16> X̄=40,11 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “1/50 Kesit Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=68,41> X̄=52,05 ve p=0,01<0,05).

·	 uygulama “1/50 Kesit Çalışması (Ev Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=69,47> X̄=47,61 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “1/50 Görünüş Çalışması (Ev Uygulaması)” yüz yüze ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur 
ve çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=76,31> X̄=64,77 ve p=0,03<0,05).

·	 uygulama “Ölçülendirme Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur 
ve çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=58,75> X̄=43,86 ve p=0,02<0,05).



74     MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I

·	 uygulama “Rapido Tekniği Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur 
ve çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=72,19> X̄=47,05 ve p=0,00<0,05).

·	 uygulama “1/20 Plan Çalışması (Sınıf Uygulaması)” yüz yüze ve çevrimiçi 
eğitim alan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma mevcuttur ve 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre 
performansı daha yüksek seviyededir (X̄=67,34> X̄=52,5 ve p=0,03<0,05).

7.  TARTIŞMA

Çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde mimarlık eğitiminin en temel 
derslerinden biri Olan Mimari Anlatım Teknikleri dersi eğitim şekline göre 
öğrencilerin performansının değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Çevrimiçi 
eğitimde öğrenci performansının yüz yüze eğitime göre daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Çevrimiçi eğitimin yüksek başarıya ulaşmasıyla ilgili birçok neden 
bulunmaktadır.  Mosdeu ve Fuses (2017) çalışmasında, çevrimiçi eğitimde sanal 
tasarım stüdyolarının tanımlanan özelliklerini ihmal etmeden mekânsal, zamansal, 
sosyal ve kaynaksal sınırları aşmayı sağladığını belirtmiştir. Lassoued vd. (2020) 
ise pandeminin etkisiyle teknoloji ile stüdyoları bütünleştiren öğrenme ortamına 
esneklik katan yeni modern bir eğitim sistemi kurulduğunu vurgulamıştır. 

Ancak çevrimiçi eğitimin bazı nedenlerden dolayı mimarlık eğitiminin 
genel özelliklerine uygun olmadığını belirten çalışmalara da ulaşılmıştır. Oktay 
vd. (2021) yaptığı çalışmada mimarlık eğitimine başlayan temel eğitimden gelen 
öğrencinin, 1. sınıf dersleri olan temel tasarım ve teknik resim gibi derslerin yüz 
yüze yürütülmesi gerektiğini belirtmiş, çalışma bulguları sonucunda hem çevrimiçi 
eğitimin hem de yüz yüze eğitimin birlikte uygulanmasının öğrenci için faydalı 
olacağı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Yıldırım ve Yavuz (2012) Mimari Anlatım 
Teknikleri gibi geleneksel yöntemlerin kullanıldığı derslerde uzaktan eğitim gibi 
teknolojiye dayalı eğitim yöntemlerinin uygun olmadığını ve öğrencilerin uyum 
sağlayamadığını ifade etmişlerdir. Son olarak Makowska (2021) ise çevrimiçi 
ortamda çizim öğrenmenin zor olduğunu, öğrenci ve öğretmen arasındaki 
etkileşimin ve duyusal etkileşimin yerini tutamayacağını belirtmiştir. 

8.  SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin almış oldukları Mimari Anlatım 
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Teknikleri dersinde her ders yaptırılan sınıf ve ev uygulamaları performansları 
temel alınmıştır. 2019-2020 güz dönemi öğrencileri dersleri yüz yüze görmüştür. 
2020-2021 güz dönemi öğrencileri ise derslerini çevrimiçi olarak almıştır. Bu 
iki döneme ait öğrenci grubunun yapılan uygulamalardan aldıkları notlarla 
performansları kıyaslanmıştır. 2019-2020 girişli öğrencilerin vize ve finalleri 
sınıfta gözetim altında yapılmasına karşın 2020-2021 girişli öğrencilerin vize 
ve final sınavları pandemiden dolayı toplu bir şekilde yapılamadığı ve belirli 
bir süre dâhilinde ödev teslimi şeklinde alındığı için vize ve final notları 
değerlendirmeye alınmamıştır.

Uzaktan eğitim ile derslerini alan öğrenci grubunun yüz yüze eğitim gören 
öğrenci grubuna göre performansları daha yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak stüdyo 
dersi olan Mimari Anlatım Teknikleri dersi özelinde araştırma ve incelemeler 
yapılarak mimarlık eğitiminde uzaktan eğitim yöntemiyle maksimum seviyede 
derslerden fayda alınabileceği ortaya koyulmuştur.

Sınıf ve ev olmak üzere ilk iki uygulama olan “yazı çalışması” nda 
çevrimiçi alan ve yüz yüze alan öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmamaktadır. Öğrenci gruplarının ortalamaları karşılaştırıldığında 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin performansı yüz yüze eğitim alan öğrencilerin 
performansına göre daha yüksek olarak belirlenmiştir.

4. çalışma “çizgi çalışmasında” çevrimiçi alan ve yüz yüze alan öğrenciler 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Öğrenci gruplarının 
ortalamaları karşılaştırıldığında yüz yüze eğitim alan öğrencilerin performansı 
çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin performansına göre daha yüksek çıkmıştır. 
Bu çalışma temel eğitimden çıkıp mimarlık bölümüne gelen öğrenciler için yazı 
çalışmasından sonra yeni tanıştığı çizim malzemeleri aracılığı ile aktif olarak 
çizim yaptıkları ikinci uygulamadır. İlk uygulama olan 3. çalışma “çizgi çalışması” 
sınıfta yapılmıştır, öğrenciler takıldıkları yeri ders anında sorabilmişlerdir 
ve çevrimiçi eğitim alan öğrenci grubunun performansı yüzyüze eğitim alan 
öğrenci grubuna göre daha yüksek çıkmıştır. Ancak 4. çalışma ev çalışması olup 
öğrencilerin çizim ile baş başa kaldığı ilk çizgi çalışmasıdır. Çevrimiçi eğitim 
alan öğrenci grubunun performansının düşük çıkmasının nedeni çevrimiçi 
eğitimde geleneksel çizim ekipmanlarının hemen kavranmasının zor olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca ilk defa çizim yapan öğrencilerin dersin yürütücüsü ile 
işbirliği yaparak etkileşimli el göz koordinasyonunu algılamasının eksikliğini 
kanıtlar niteliktedir.

Temel çizim malzemelerini tanıyıp çizgi çizebilmenin temel mantığı 
kavrandıktan sonraki yani 4. çalışma “çizgi çalışması” sonrası 17. uygulama 
“1/50 Görünüş Çalışması” hariç diğer çalışmalarda öğrenci performansları 
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arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmakta ve çevrimiçi eğitim alan 
öğrenci grubunun performansı yüz yüze eğitim alan öğrenci grubundan daha 
yüksek çıkmaktadır. 17. uygulama olan “1/50 Görünüş Çalışması”nda gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ancak grupların 
ortalamaları karşılaştırıldığında, çevrimiçi eğitim alan öğrencilerin performansı 
yüz yüze eğitim alan öğrencilere göre daha yüksektir.  

Öğrenci performanslarının çevrimiçi eğitimde yüksek olmasının nedeni 
öğrenciler anlatılan dersleri kaçırdıkları takdirde, ders kayıtlarından tekrar 
izleyebilmekte, yapılan uygulamalara tekrar tekrar kayıttan durdurarak 
bakabilmektedir. Bu çevrimiçi eğitim için çok büyük bir avantajdır. Yüz yüze 
eğitimde sınıf içinde tahtaya hâkim olamayan öğrenciler bulunabilmekte 
ve tahtaya yapılan çizimleri takip edemeyebilmektedir. Çevrimiçi eğitimde 
bütün öğrenciler eşit bir şekilde görüş açısına sahip olmaktadır. Öğrencilere 
verilen uygulamalar dijital platformlarda detaylı bir şekilde değerlendirilip 
dijital platformlardan öğrencilere geri teslim edilmektedir. Öğrenciler 
için dijital bir arşiv oluşmasına imkân sağlamaktadır. Yüz yüze eğitimde 
öğrenciler değerlendirilen ödevleri almayı unutabilmekte, gereken önemi 
göstermeyip arşivleyememektedir. Çevrimiçi eğitimde öğrencilere her türlü 
bilginin erişimine uzak yakın demeden imkân sağlamakta, derste dünyanın her 
yerinden uzmanları ağırlamaya olanak tanımaktadır. Son olarak öğrencilerin 
okula gelememe gibi durumlarında dersi yüz yüze eğitimdeki gibi kaçırma 
durumu olmamaktadır. Her ortamdan derse bağlanarak dersi dinleme imkânı 
tanımaktadır.

Mimarlık eğitiminde uzaktan ve yüz-yüze eğitim uygulamalarının 
öğrencilerin akademik başarı performansına etkisini belirlemeye çalışan bu 
çalışmanın sonuçları göstermiştir ki teknolojik ve dijital gelişmelere rağmen 
mimarlık eğitim programları için uzaktan eğitim stratejinin geleneksel eğitim 
teknikleri esas alınarak güncellenmesi gerekmektedir.Çevrimiçi eğitim doğru 
alt yapıyla doğru ekipmanlarla kurgulandığı ve uzman kişilerce verildiği 
takdirde mimarlık bölümüne yeni başlayan öğrenciler için bile etkili olup yüz 
yüze eğitime göre öğrenciler daha yüksek başarı oranına sahip olabilmektedir. 
Ancak mimarlık eğitiminde önemli olan sınıf içi etkileşim ve öğretmen öğrenci 
arasındaki etkileşim duyusal olarak önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu sebeple 
karma bir eğitim yapılması mimarlık bölümü öğrencileri için daha avantajlı 
olacaktır. Hem yüz yüze hem çevrimiçi eğitim olan karma eğitim iki eğitim 
şeklininde olumlu yönlerini barındırdığı için tercih sebebi olmalıdır.
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1. GİRİŞ

Mimarlık disiplini yakın zamanda, teknolojinin ilerlemesi, 
sürdürülebilirlikle ilgili kavramların ön plana çıkması gibi 
gelişmeler doğrultusunda hem kuramsal, hem de pratik alanda 

önemli dönüşümler geçirmeye başlamıştır. Yaşanan teknolojik gelişmeler 
sayesinde, bir yandan kalıplaşmış tasarım yaklaşımları ve formların yerini hayal 
gücü sınırlarının zorlandığı yeni yaklaşımlar alırken; bir yandan da yaşanan 
bu gelişmeler çevresel sorunları beraberinde getirmeye başlamıştır. Birbiriyle 
bağlantılı olan bu iki durumda inşaat sektörü ve özellikle mimarlık disiplini 
oldukça önemli bir rol oynadığından tasarımcılar, inşa edilen binalarındoğaya 
zarar vermeyecek hale nasıl getirileceği konusunu da araştırmaya başlamıştır. 

Yapılı çevre, baş edilmesi gereken problemlerin giderek arttığı ve 
sürekli değişen bir yapıdadır. Işık (güneş ışınımı), sıcaklık, bağıl nem, yağmur 
suyu, rüzgar (hava hareketi), gürültü ve karbondioksit (CO2) (hava kalitesi) 
yapıları etkileyen temel çevre etkileridir. Bu etkiler, yapı performansının yanı 
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sıra,kullanıcıların konfor taleplerini de önemli ölçüde etkilemektedir. Alanın 
iklimsel özellikleri değişkenolmasına rağmen, konvansiyonel yöntemlerle 
üretilen yapı ve yapı cepheleri büyük ölçüde statiktir; bu yapılardaki yaklaşım 
genellikleiç konforu büyük miktarda enerji kullanımı ile sağlamak yönündedir. 
Dış mekanlardaki fiziksel koşulların değişimi sonucunda,yapıların iç mekanında 
aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma gibi enerji ihtiyaçlarını karşılamak 
adına yüksek miktarda enerji kullanımına neden olmaktadır. İç mekan ısıtma 
ve soğutması için tüketilen enerji, yapılarda tüketilen toplam enerjinin %60’ını 
oluşturmaktadır (Omrany ve diğer., 2016; Lopez ve diğer., 2017).

Her yapı bazı yönlerden statik, sabit ve pasif özelliklere sahip olarak kabul 
edilebilmektedir. Aynı zamanda her yapının, içinde ve çevresinde yaşayanların 
değişen ihtiyaçlarına ve fiziksel koşullara göre şekillenebilme özelliğinden 
dolayı değişken bir yapıda olduğu da söylenebilir. Yapının konumu, birtakım 
yönlenmeler gibi özellikler yapı ömrü boyunca çok az değişime uğruyor olsa 
da, belirli bir derecede esneklik, uyum ve değişim kapasitesi gerektirmektedir. 
Ancak bir yapı tamamen durağan olarak tasarlanırsa, fiziksel koşulların değişimi, 
ihtiyaçların değişimi ve davranış farklılıkları gibi günlük yaşamı karakterize 
eden birtakım durumlara karşı uyum sağlayamama riski barındırmaktadır.

Konvansiyonel yaklaşımlarda, yapı kabuğu genelde koruyucu işlev 
üstlenmektedir. Örneğin ısı kaybını önlemek için cephe ve çatıların yalıtılması 
veya güneş kazancını kontrol etmek için gölgelenmesi ile ısıl bariyer veya kalkan 
olarak düşünülmektedir. Bu yaklaşım, yapıkabuğunun bir bariyer olarak değil, 
bir ortam olarak görüldüğü durumlarda çözümlerin verimini sınırlamakta ve 
yapı cephesinin potansiyellerini yeterince ortaya koyamamaktadır. Bu nedenle 
cepheler ve çatılar için geliştirilen konvansiyonel çözümlerin, bağlamsal 
sorunlara ve ihtiyaçlara optimum uyum için tasarlanmadığı söylenebilir. Statik 
bir şekilde tasarlanan yapıların aksine, canlı nesneler ise çevreye tepki verir ve 
değişen hava koşullarına uyum sağlar (Armstrong, 2012). Mimarlığın teknolojik 
işlevlerinde yenilik, bu zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bu nedenle, 
statik ve konvansiyonel yapı cephelerinden farklı olarak, enerji performansını 
iyileştirmek için “yaşayan”, çevresine tepki verebilen,“uyarlanabilir” mimari 
cephe/kabuk/zarf üretim yöntemleri ihtiyacı doğmaktadır.

Bu bağlamda düşünülebilinecek yaklaşımlardan biri olan “Uyarlanabilir 
Mimarlık” (Adaptive Architecture), çağdaş gelişmeler sayesinde değişen çevre 
koşullarına tepki verebilen ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı durumlara adapte 
olabilen malzeme ve sistemlerin mimarlık alanına entegre edilebilmesiyle, 
uzun yıllar kullanılacak yapıların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından 
önemli bir konu haline gelmektedir.Yukarıda bahsedilenler doğrultusunda bu 
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çalışma temelde, uyarlanabilir mimarlık alanında kullanılan malzemelerin 
potansiyellerine odaklanmaktadır.Literatürde,tepkisel mimarlık alanında 
malzemenin kendisinin yanıt verebildiği tasarım yaklaşımları hakkında az 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu sebeple, hangi malzemelerin tasarımlarda 
nasılkullanılabileceği konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu eksikliğin 
giderilmesine katkı koymak adına, beş örnek uygulama seçilip incelenmiş olup, 
incelemeler üzerinden elde edilen bilgilerinsürdürülebilirlik bağlamında önemli 
noktaları tespit edilerek değerlendirilmiştir.  

2. UYARLANABİLİR MİMARLIK KAVRAMI ve UYARLANABİLİR 
MALZEMELER

Adaptasyon kelimesi, uyarlama, içine girilen çevreye ya da iklime uyum 
sağlama olarak tanımlanmaktadır (TDK, b.t.). Tasarım ve mimarlık alanında 
uyarlanabilirlik ise kullanıcı gereksinimleri, işlevleri karşılayamama gibi 
nedenlerle doğan değişim ihtiyacının birtakım yöntemlerle tasarıma dahil 
ederek yapıya yeni bir boyut ya da işlev kazandırılması olarak tariflenebilir. 
Mimari tasarım, bilim ve gelişen teknolojiler arasındaki bağlantılara odaklanan 
bir sanatçı, tasarımcı ve yazar olan Maria Lorena Lehman, 2017 yılında 
yayınladığı “Adaptive Sensory Environments” (Uyarlanabilir Duyusal 
Ortamlar) başlıklı kitabında uyarlanabilir mimarinin amacının senkronizasyon 
olduğunu ve mimarlığın çevre, yapı ya da kullanıcı davranışları arasındaki 
senkronizasyonu sağlayan esnek bir filtre görevi gördüğünü ifade etmektedir.
Uyarlanabilir Mimari, çevresine, kullanıcılarına ve nesnelerine uyum sağlamak 
üzere tasarlanmış binalarla ve tamamen dahili verilerle yönlendirilen binalarla 
ilgili bir kavram olarak tanımlansa da sınırları net çizilmiş bir yaklaşım değildir. 
Medya cepheleri olarak tanımlanabilecek etkileşimli ekran tasarımlarından 
eko binalara, etkileşimli sanat enstalasyonlarından sahne tasarımına ve yapay 
zekadan her yerde bulunan hesaplamaya kadar çeşitlilik göstermektedir 
(Tscherteu, 2009; Roaf ve diğerleri, 2007; Schnädelbach, 2010). Uyarlanabilir 
mimari, mimarlık, sanat, bilgisayar bilimi ve mühendisliği gibi çok çeşitli 
disiplinlerden kaynaklanan bir dizi farklı endişeyi bir araya getirmektedir. 
Bu bağlamda binalar esnek, etkileşimli veya dinamik olarak tanımlansa da, 
genellikle bilgisayar destekli uyarlamaya vurgu yaparak, statik bir eser olmaktan 
ziyade uyarlanabilir mimari kavramını benimsemektedir. Özellikle hesaplamalı 
tasarım alanındaki gelişmelerle gerçekleştirilen tasarımlar farklı deneyim ve 
yaşantı olanakları sunduğundan mimarlık anlayışının evrilmesi konusunda 
büyük potansiyel barındırmaktadır. 
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Uyarlanabilir mimari üretimlerine bakılacak olursa, Aeadas Mimarlık Ofisi 
tarafından tasarlanan, 2013 yılında Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlekleri’nde 
inşa edilen “Al Bahar Kuleleri” örnek verilebilir. Tasarım, adaptif çiçekler 
ve bölgede mahremiyet sağlamak için kullanılan geleneksel ahşap bir kafes 
gölgelendirme sistemi olan “mashrabiya” konseptine dayanmaktadır. Aedas, 
doğadan ilham alma, geleneksel mimari ve performans odakları teknoloji 
ilkelerini birleştirerek, dijiral sistemlerle kontrol edilebilen bir uyarlanabilir yapı 
cephesi tasarlamıştır.Kulelerin cepheleri, güneşin hareketine uyum sağlayan 
ve doğal ışığın girişini optimize ederken doğrudan güneş ışınlarından koruma 
sağlayan mekanize panellerden oluşmaktadır (Şekil 1). Her güneş kırıcı panel, 
binayı aşırı güneş ışınlarına maruz kalmaktan önemli ölçüde korumak için 
doğrusal bir aktüatör tarafından çalıştırılmaktadır. Bu sistem, doğadan ilham 
alan yeni formlar üretmek için doğal formların incelendiği ve taklit edildiği, 
ortaya çıkan biyo-ilham yöntemiyle geliştirilmiştir (arch2o, b.t.). 

Şekil 1. Al Bahar Kulesi çalışma prensibi (arch2o, b.t.)

Son zamanlarda, mekanik, robotik veya biyolojik esaslımekanizmaların 
algılama yetenekleri ve aktif özelliklerinden yararlananyapı kabuğu veya 
cephe geliştirmek için birçok çalışma yapılmaktadır. Bununla birlikte, 
geliştirilen elemanları binaya entegre etme konusunda yalnızca birkaç emsal 
literatür bulunmaktadır. Mekanizma kavramlarından uygulamaya geçmek, 
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malzeme işlevlerinin ve özelliklerinin anlaşılmasını gerektirmektedir. 
Ayrıca, malzemelerin kendi özellikleriyle uyarlanabilir yapı elemanlarının 
geliştirilmesi potansiyeli de bulunmaktadır. Bu yaklaşımda,düşük teknoloji ve 
düşük enerjili uyarlanabilir malzeme sistemleri kullanarak uyarlanabiliryapı 
cepheleri tasarlanabilmektedir. Bu kapsamda, hareket oluşturabilen ve gerçek 
zamanlı olarak çevresel değişikliklere uyum sağlayabilen fiziksel özelliklere ve 
yapılara sahip malzemelerin seçilmesigerekmektedir. Uyarlanabilir sistemlerin 
tasarımında işlenebilirlik, uyarıcıya duyarlılık, dayanıklılık, korozyona direnç 
gibi çeşitli faktörler dikkate alınır. Ek olarak, malzemeler, sisteme özgü, 
performatif ve kendi kendini çalıştırma yeteneklerine sahip olmalı ve değişen 
çevresel koşullara tepki verebilmelidir (Al-Obaidi ve diğer., 2017). 

Genel olarak, katlanabilen, küçülebilen veya genişleyebilen malzemeler 
değişikliğe yanıt verebilir, ancak uyarlanabilir modellerde uygulayabilmek için 
kararlı bir biçimde yeniden yapılandırmaları da gerekmektedir.Lopez ve diğer. 
(2015), dinamik mekanizmalara ve statik stratejilere dayanan uyarlanabilir 
malzemeler kullanan tepkisel tasarım yaklaşımı için bir model sunmuş ve 
malzemeleri:

Sıcaklığa duyarlı malzemeler, 
Işığa duyarlımalzemeler, 
Neme duyarlımalzemeler ve 
Karbondioksit (CO2)reaktif malzemeler olmak üzere dört alanda 

sınıflandırmıştır. Bu malzemelerin mimarlık alanında en yaygın kullanımları 
aşağıda ifade edilen şekillerde karşılaşılmaktadır.

2.1.  Sıcaklığa duyarlı malzemeler

Termo-bimetal malzemeler, belirli bir hava sıcaklıkları aralığına göre ısıtıldığında 
veya soğutulduğunda deforme olan, eğrilen ve kendi kendine hareket eden 
malzemelerdir. 

Isıya duyarlı plastikler, ısı yoluyla hareket etmektedir.Bu çokkatmanlı 
plastikler, sahip oldukları farklı ısıl genleşme katsayıları sayesindetermobimetal 
malzemelere benzer şekilde çalışmaktadır.

Şekil hafızalı alaşım, geçiş sıcaklığının (Ts) altında tersine çevrilebilir 
martensitik dönüşümü (sertleşme) içerir ve hafızada yer alan temelşekil belleğini 
korur. Bununla birlikte, malzeme geçiş sıcaklıklarının üzerinde yeniden 
ısıtıldıktan sonra, orijinal şeklini geri kazanmaktadır. 

Termokromik polimerler, sıcaklık değişimlerine tepki olarak orijinal 
renklerini değiştiren malzemelerdir ve enerji verimliliğini artırmak için yarı 
saydam bina cephe elemanı olarak kullanılmaktadır.
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2.2.  Işığa duyarlı malzemeler

Malzemelerin karanlık ortamlarda parlamasına izin veren fosforesan ve iletken 
pigmentleryüzeylere uygulanmaktadır. Bu tür malzemelerden, iletken yüzeyler 
ve hareketli nesneleri algılayabilen kapasitans (bir sistemin elektrik yükünü 
depolayabilme yeteneği) oluşturmak için faydalanılmaktadır.

Işığa duyarlı polimerler veya ışıkla indüklenen şekil-bellek polimerler, 
deforme olabilen ve yeni bir şekil alarak geçici olarak sabitlenebilen ışık 
sebeplişekil değişikliklerine maruz kalan polimerlerdir. 

Fotokromik boyalar, 300–360 nanometre aralığındaki ultraviyole ışığa 
maruz kalındığında tersine çevrilebilir bir renk değişikliğine izin verir. Güneş 
ışığında 20–60 saniye içinde tam bir renk değişimi elde edilebilir. Ultraviyole 
ışık kaynağından çıkarıldığında malzeme renksiz hale gelebilir. Başka bir 
deyişle, malzemeler, mürekkeplerde çözünebildikleri veya kalıplara ve kalıplara 
ekstrüde edilebildikleri / enjekte edilebildikleri için başkalarıyla karıştırılma 
veya geniş bir renk yelpazesi üretme potansiyeline sahiptir.

2.3  Neme duyarlı malzemeler

Malzemelerin higroskopiklik ve anizotropi özelliklerine dayanan çeşitli malzeme 
türleri mevcuttur. Ahşap başta olmak üzere çeşitli malzemelerin özelliklerini 
anlamak, ve onları neme duyarlı bir malzemeye dönüştürmek yeni bir tasarım 
türünün şekillenmesine yardımcı olabilir. Prensip olarak ahşabın hücresel yapısı 
her zaman denge nemine ulaşmaya çalışır, bu da sürekli boyutsal harekete neden 
olur. Ahşap, malzemenin moleküler yapısıyla ilgili olmayan dış uyaranlarla 
tetiklendiği iğne yapraklılara benzer hareket edebilmektedir. 

Hidrojel, su eklendiğinde şişen çözünmez polimer zincir ağlarından 
oluşan akıllı bir jeldir; doğal dokunun işlevine benzer şekilde büyük miktarda 
su depolayabilir.

2.4  Karbondioksit Reaktif Malzemeler

CO2 duyarlı polimerler yeşil bir eko-tetikleyici olarak ve CO2’yi havadan 
doğrudan emmek için kullanılır.

Ayrıca mono-nitrojen oksitleri kalsiyum nitrat ve su gibi daha az zararlı 
maddeye dönüştürebilen ve güneş ışığı ile aktive edildiğinde kimyasal 
reaksiyonlar için katalizör görevi gören bir pigment olan titanyum dioksit 
(Al-Obaidi ve diğer., 2017) cephelerde havayı temizlemek veya kir tutmamak 
gibi farklı özellikleri barındırmaktadır. 
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3.  YÖNTEM 

Bu bölümün yöntemi örnek vaka incelemesidir. Seçilen uygulamalar, pasif 
enerjiylehareket eden sistem olaraktasarlanmış, iç ve dış çevresel etkenlere 
tepki verebilen örneklerdir. Seçilen tüm projelerin ortak amacı, mimariyi daha 
sürdürülebilir kılmak ve olabildiğince verimli hale getirmektir. İncelenen 
projelerin malzeme, tasarım yaklaşımı ve uygulamanın kullanım amacı 
bu alandaki çeşitliliği görebilmek için birbirinden farklı olacak şekilde 
seçilmiştir. İlk iki örnek, sıcaklıkla çalışan termobimetal kullanılan nefes 
alabilir bir kabuk ve ahşap menteşesiz bir panjur sistemidir.Üçüncü,dördüncü 
ve beşinci örnekler,ahşap kaplamanın farklı bitki konilerini higroskopik olarak 
çalıştırılmasının biyomimetik aktarımına dayanan sistemlerdir. 

Uygulamaların aktarımı sonrasında, uyarlanabilir malzemelerin 
kullanımı hakkında sürdürülebilirlik, mimari tasarım ve üretim bazı temel 
faktörler belirlenmektetartışılacaktır. Ortak değerlendirilebilmelerinin anlamlı 
olması için iklimsel çevresel etkiler karşısında biçim değiştirme tepkisi veren 
örnekler seçilmiştir. İncelenen tüm örnekleraynı zamanda, doğada bulunan 
canlıların davranışından esinlenmektedir. Tüm örnekler uyaranlara yanıt veren 
malzemelerin potansiyelini ortaya koymaktadır. Örneklerde sıcaklığa ve neme/
suya tepki veren uyarlanabilir malzemelergörülmektedir. 

4.  ÖRNEK UYGULAMA BULGULARI

4.1  Bloom EnstalasyonProjesi

Tasarım alanındaki güncel gelişmeler,kullanıcılara konforlu bir ortam oluşturmak 
için performatif yüzey kaplamaları yoluyla çevreye duyarlı tasarım üzerine 
odaklanmaya başlamıştır. DO|SU Mimarlık Stüdyosu tarafından tasarlanan ve 
2011 yılında tamamlanan Los Angeles, Kaliforniya’daki Malzeme ve Uygulama 
Galerisi’ne yerleştirilen Bloom Enstalasyon çalışması, termobimetal yüzeyiyle 
insan derisinden ilham alan çalışma prensibiyle, bu noktada iyi bir örnek 
olmaktadır (Şekil 2). 
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Şekil 2. Bloom enstalasyon çalışması (arch2o,b.t.)

Bloom projesi, sıcaklığı zamana bağlı indeksleyen bir güneş izleme aracı gibi 
davranmaktadır ve materyal deneylerini, yapısal yeniliği ve hesaplamalı tasarım 
yöntemlerini çevreye duyarlı bir formda birleştirmek adına biçimlenmiştir. 
Yapı, temel olarak “akıllı” bir termobimetaldenyapılmıştır. Bu malzemesıcaklığı 
22⁰C’den fazla olduğundakıvrılan (kontrol ya da herhangi bir enerji olmadan) 
bir saç meteryaldir.Çalışmanın duyarlı yüzeyleri, sıcaklık arttıkça kabuğun 
altındaki belirli alanların kıvrılarak havalandırılmasını sağlamaktadır (Şekil 
3). Bu yaklaşım bir yapı cephesinde kullanıldığında yüksek maliyete sahip 
havalandırmaya olan ihtiyacı azaltma ve uzun vadede ise, sınırlı enerji kaynakları 
kullanılmadığından, kentsel alanda “ısı adası etkisi”ni geciktirme potansiyeli 
barındırmaktadır.

 

Şekil 3. Metal panellerin hava ısındıkça açılması (dosu-arch, b.t.)
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Proje, parametrik tasarım ve dijital fabrikasyon sayesinde tasarlanıp 
üretilebilmiştir. Bir panelin yüzeyinin bir kısmı doğrudan güneşe bakarken, diğer 
bir kısmı gölgede olduğunda herhangi bir tepki veya kıvrılma meydana gelmez 
(dosu-arch, b.t.).Projeden maksimumfayda sağlamak adına tasarım sürecinde 
dijital tasarım araçlarından yardım alınmış ve yüzeyde yaklaşık 14.000 adet 
lazer kesim parça kullanılmıştır. 414 hiperbolik paraboloit şekilli, istiflenmiş 
panelden oluşan ve tek başına ayakta durabilen yapı, malzemelerin sadece bir 
yüzey kaplaması olarak kullanımına meydan okumakta ve kabuğun strüktürel 
potansiyelini ortaya koymaktadır (arch2o, b.t.). 

Metal paneller, çift cidarlı bir bimetal karo yüzeyini birbirine kenetlenmiş, 
katlanmış bir alüminyum çerçeve sistemiyle birleştirmektedir. Hafif ve esnek 
olan bütüncül ince kabuk yapı, stabilite sağlamak için geometri ve malzeme 
kombinasyonlarını kullanmaktadır. “Bloom”un bazı alanlarında, perçinli 
bağlantıların sayısı artırılarak paneller daha sert hale getirilirken, diğer alanlarda 
yapısal kabiliyeti artırmak için panellerin formu farklılaşır. Bükülmüş paneller, 
yüzeyin performansına yardımcı olur (Şekil 4).

Şekil 4. Panellerin kapalı olduğu gece görünümü (dosu-arch, b.t.)

4.2.  Flectofin

Stuttgart Üniversitesi Bina Yapıları ve Yapısal Tasarım Enstitüsü’nde (ITKE) 
mimarlar, mühendisler ve biyologlar arasında disiplinler arası bir işbirliğiyle, 
Cennet Kuşu çiçeğinin (Strelitzia reginae) tozlaşma mekanizmasını inceleyerek 
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menteşesiz bir panjur sistemi olan Flectofin geliştirilmiştir. Tasarım ekibinde 
Julian Lienhard, Simon Schleicher, Simon Poppinga, Tom Masselter, Lena Müller 
ve Julian Sarotri yer almaktadır. Flectofin panelleri, bir desteğin yer değiştirmesi 
veya malzeme katmanlarındaki sıcaklık değişikliğinin neden olduğu bükülme 
gerilmeleri sayesinde yönünü 90 derece kaydırabilme özelliğine sahiptir (Lopez 
ve diğer., 2017).

Doğada bulunan bitkiler menteşe kullanılmadan bükülür ve hareket eder. 
Bu hareketler tersine çevrilebilir ve malzemelerinin elastik/visko-elastik aralığı 
içinde çalışır. Cennet Kuşu çiçeği (Strelitzia reginae) sapa dik olarak hizalanarak 
kuşlar için tüneme noktası sağlar. Bir kuş konduğunda, ağırlığı alttaki iki yaprağı 
aşağı çekerek polenin içinde bulunduğu anterleri ortaya çıkaran bir bükülme 
hareketine neden olur. Kuş nektarla beslenirken, polen kuşun ayaklarını kaplar 
ve daha sonra kuş başka bir çiçeğe uçarak polenin yayılımına yardımcı olur 
(Şekil 5).

Şekil 5. Strelitzia reginae çiçeğindeki elastik deformasyon  
(Transmaterial, 2018)

Teknik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan rijit bağlantı mekanizmalarının 
aksine, flectofinin uyarlanabilirliği elastik sapmaya dayanmaktadır. Lokal ve 
hassas menteşeleri elastik deformasyonla değiştirmenin avantajı, hepsi bir arada 
esnek bir bileşen içindeki tüm mekanik elemanların kaynaşmasıdır. Menteşesiz 
mekanik sistemlerin kullanılması, genellikle etkileşimli cephe sistemleriyle 
ilişkilendirilen bakım miktarını azaltır. 
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3B baskı kullanılarak oluşturulabilir, tek ve aynı malzeme ile ve tek bir 
hızlı üretim süreci içerisinde üretilebilir. 0 ile 90 derece arasında ve -90 ile +90 
derece arasında sürekli olarak ayarlanabilen bir çalışma açısına izin verir, yani 
her iki yönde de dönebilir. Sonuç olarak, tamamen işlevsel mekanik sistemler, 
montaja gerek kalmadan tek bir üretim aşamasında inşa edilebilir. 

Flectofin lamelin başarılı ürün gelişimi, bu yaklaşımın uygulanabilirliğini 
kanıtlamıştır ve gelişmiş üretim süreçlerinin potansiyelini yansıtmaktadır. 
Bu teknoloji, çeşitli ölçeklerde yeni uygulamalar için olanak sağlamaktadır. 
Lameli bir flectofin yüzünün parçası olarak kullanmak, kavramın mimari ölçeğe 
uyarlanabilirliğini göstermektedir (Şekil 6). Mühendisler ve mimarlarla yapılan 
işbirlikleri, flectofin için geliştirilen tekniklerin mimari projelere nasıl ilham 
verebileceğini ve bugün tasarımımızı nasıl etkileyebileceğini göstermektedir 
(Goodwin, 2015).

Şekil 6. Flectofin projesi (Transmaterial, 2018)

4.3.  HygroSkin: Meteorosensitive Pavilion

Achim Menges, Oliver David Krieg and Steffen Reichert tarafından tasarlanan, 
2013 yılında Fransa FRAC Centre Orleans’ta inşa edilen HygroSkin- 
Meteorosensitive Pavilion projesi, iklime duyarlı mimarinin yeni bir 
durumunuaraştırmak hedefiyle tasarlanmıştır. Çevresel duyarlılığa yönelik 
girişimlerin çoğu büyük ölçüde, ayrıntılı teknik ekipmanlarla sağlanırken, bu 
proje malzemenin kendisinin yanıt verme kapasitesini kullanmaktadır. 
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Ahşabın içerdiği neme göre boyutlarında meydana gelen değişim özelliği, 
hava değişikliklerine tepki olarak açılan ve kapanan, ancak dışarıdan herhangi 
bir enerji ya da mekanik kontrol gerektirmeyen, neme duyarlı bir yapı kabuğu 
oluşturmakta kullanılmaktadır (Şekil 7). Burada malzemenin kendisi pasif 
olarak nefes almakta ve ihtiyaçlara cevap vermektedir (Archdaily, b.t.).

Mobil pavyonun modüler ahşap kaplaması, malzemenin elastik davranışına 
dayalı olarak konik yüzeyler oluşturmak için başlangıçta düzlemsel kontrplak 
levhaların şekil değiştirme kapasitesi kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Üretilen her bir modül derin, içbükey yüzeyinin içine, hava koşullarına duyarlı 
bir açıklık yerleştirilmiştir (Şekil 8). Bu açıklıkların neme duyarlı davranışı 
programlamak, fiziksel ortamla sürekli geri bildirim ve etkileşim içinde 
çarpıcı derecede basit ancak gerçekten sürdürülebilir bir mimari olasılığını 
oluşturmaktadır. Tepkisel ahşap kompozit kaplama, ortamın bağıl nemindeki 
değişikliklere doğrudan yanıt olarak pavyonun gözenekliliğini ayarlar. 

Şekil 7. Hygroskin pavyonu (Archdaily, b.t.)

Günlük yaşamımızın bir parçasını oluşturan ancak genellikle algımızdan kaçan 
bu çevresel değişiklikler, ahşap cephenin hareketini tetiklemektedir. Pavyonun 
dış ve iç mekanı arasındaki ilişkinin bu ince ama sürekli ayarlanması, çevresel 
ve mekansal benzersiz bir deneyim oluşturma potansiyeli barındırmaktadır 
(Designboom, b.t.). 
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Şekil 8. Hygroskin açılma-kapanma prensibi (Archdaily, b.t.)

4.4.  Su ile Tepkimeli Mimari Yüzey

Royal College of Art öğrencisi Chao Chen’in bir projesi olan Water Reaction, 
tam da bunu yapma girişimidir: insan müdahalesi gerekmeden dış koşullara 
tepki veren bir malzeme yaratmak için çalışmıştır.Chen, bu fikre yönelik diğer 
ileri teknoloji yaklaşımların aksine, kozalakların tohumlarını ıslak havalardan 
korumak için doğal olarak açılıp kapandığını ve kuruyken yayılmalarına izin 
verdiğini gözlemlemiştir ve bir çam kozalağından ilham almıştır (Şekil 9). 

 

Şekil 9. Çam kozalağı çalışma prensibi ve proje(Archdaily, 2015)

Kozalağın açılıp kapanma davranışının nasıl kopyalanabileceğiyle ilgilenen 
Chen, kozalakların aslında biri diğerinden daha gözenekli olan iki katmandan 
oluştuğunu keşfetmiştir. Bu dış katman, ıslandığında diğer katmandan daha fazla 
genişleyerek pulun bükülmesine ve koniyi kapatmasına neden olur. Kumaş, 
ince bir film ve bir kaplama tabakası kullanan Chen, bu tohum koruma taktiğini 
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kopyalamaktadır. Liflerin tane boyunca genişlediği gözenekli bir kaplama 
kullanarak, dış katmanın ıslandığında malzemeyi uzattığı ve eğrildiği modüler 
bir sistem oluşturmuştur (Şekil 10).

Şekil 10. Tepkisel yüzeyin açık hali (Archdaily, 2015)

Çalışması kapsamında geliştirdiği bir başka projede, gölgelik oluşturmak için 
yine aynı mantıkla modüler karoları kullanan Chen, kullanıcıları yağmurdan 
koruyan, ancak güneş çıktığında kıvrılan, açık bir çatı oluşturan ve yapıya doğal 
ışık veren bir strüktür oluşturmayı önermektedir (Şekil 11). Şu anda sadece bir 
prototip olmasına rağmen, malzeme yeterince dayanıklı hale gelirse, bu fikir 
otobüs durakları gibi küçük ölçeklerden tüm binalara veya daha sıcak bölgelerdeki 
komplekslere genişletilebilir; özellikle hastaneler, kapalı havalarda yağmurdan 
koruma açık havalarda ise doğal ışık ve havalandırma sağlayantasarımlardan 
yararlanabilir.

Şekil 11. Tepkisel yüzeyin kuru durumu (Archdaily, 2015)
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Chen, dikey uygulamalar için malzemenin gri ve yağmurlu havanın yaygın 
olduğu kasvetli alanları aydınlatabileceğini düşünmektedir. Önerdiği karolar, 
parlak bir arka plan katmanı üzerine yerleştirildiğinde, yağmurlu günlerde bir 
binanın duvarlarını bir çiçek gibi açmaya ve renk sıçramalarını ortaya çıkarmaya 
teşvik edebilir; bunu tüm cepheye genişletmek, gerçekten dinamik bir bina 
yaratacaktır. 

Chen’in projesi şimdiye kadar sadece bir dönemlik proje içinde 
geliştirilmiş olmakla birliktegelecek planları arasında malzemenin rüzgara karşı 
güçlendirilmesi ve dayanıklılığının artırılması yer aldığını ifade etmektedir. 
Daha fazla geliştirme ile daha fazla uygulama gelir ve Chen’in fikirleri daha 
yaygın hale geldikçe, tasarımlarımızın sadece kendi girdilerimize değil, aynı 
zamanda çevrenin girdilerine de giderek daha duyarlı hale geldiğini görebiliriz 
(Goodwin, 2015).

4.5. Kaleigroscope (Higroskopik Morfoloji)

Higroskopik morfoloji, bir malzemenin atmosferden su moleküllerini emerek 
biçimsel ve yapısal değişiklikler olmasına odaklanan bir araştırma çalışmasıdır. 
Bu araştırma alanında, kinetik hareket, özellikle mimari ve mühendislik 
disiplinlerinde kullanılan yapay mekanik sistemlerin potansiyel bir ikamesi 
olarak araştırılmaktadır. Tasarımcılarının “Materyal Zeka”sı olarak tanımladığı 
bu uygulamada malzemenin doğal özellikleri, tükenebilir malzemelerin 
kullanımında verimliliği optimize etmek amacıyla araştırılmıştır.

Şekil 12. Kaleigroscope (iaccblog, 2013)
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Su molekülleri emildikçe ahşap şişme ve bükülme gösterir. Bükülme oranının 
artırılması için materyalin bir yüzeyi su geçirmez malzemeyle kaplanmalı ya da 
yalıtılmalıdır.Tasarım ekibi, Valldaura laboratuvarlarında yaptıkları araştırmalar 
sonucunda ahşap malzemenin hisroskopik davranışından faydanılan bir pavyon 
tasarlama fikriyle yola çıkmıştır (Şekil 12). Ek olarak malzemenin bükülme 
özelliğinin kontrol edilmesi ile ilgili birtakım çalışmalar da yürütülmüştür. 

Süreç içinde higroskopik performans optimizasyonun zor olduğunu, 
bu nedenle ortamın bir şekilde kontrol altında tutulması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Ahşap panellerin bir yüzeyinin yansıtıcı bir filmle yapıştırıldığı 
Higroskopik Kaleydoskop pavyonu, diğer adıyla Kaleigroscope, doğadaki 
renkleri, tonları, ışığı yansıtarak kullanıcılarına doğa ile iç içe deneyim 
sunmaktadır (Şekil 13). 

Şekil 13. Çeşitli doğa deneyimlerinin gerçekleşmesi (iaccblog, 2013)

5.  SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Uyarlanabilir malzemeler, yakın gelecekte mimarlar ve mühendisler için büyük 
bir uygulama potansiyeline sahip olup, uygun şekilde kullanılırsa, insanların yapılı 
çevreleriyle etkileşim kurma şeklini ciddi şekilde değiştirebilecek etkileşimli 
ve özelleştirilebilir yapı biçimleri sunmaktadır. Dokunmatik ekranların ve diğer 
cam tabanlı teknolojilerin yeteneklerindeki muazzam genişleme, kullanıcı 
arayüzlerini etkileşimli şehir manzaralarının erişilebilir hale geldiği seviyelere 
ulaştırmaktadır. Pons-Valladares ve diğer. (2020) sürdürülebilir mimari tasarım 
hakkında 1242 yayını değerlendirdikleri çalışmalarında malzeme konusunda 
sadece 58 yayına erişmişlerdir ve bu konuda daha çok malzeme ve enerji akış 
analizinin çalışıldığını bildirmişlerdir. Uyarlanabilir özelliklere sahip sistemler 
ve malzemeler oluşturmak çok daha az denenen bir araştırma yöntemi olmuştur. 

Literatürde yapı kabuğu uygulamalarına uygun uyarlanabilir malzeme 
tasarlanması ve prototip üretilmesi ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. 
İncelenen vakalar bu sınırlı sayıdaki örneklerdendir. Dikkate değer çalışmalar 
arasında bitkilerden ilham alınan uyarlanabilir malzeme örneklerinin verildiği 
Lopez ve diğer. (2017), iklime duyarlı opak cephelerin incelendiği Juaristi ve diğer. 
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(2018) ve yüksek bina örneklerinin incelendiği Shahin (2019) bulunmaktadır. 
Bu çalışmada, incelenen örnekler ışığında uyarlanabilir malzemelerin yapı 
kabuğu tasarımında kullanım potansiyellerini  sürdürülebilirlik kavramı 
bağlamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda işlevsellik, tasarım yaklaşımı ve 
üretim süreçleri gibi gelecek uygulamalara ipucu oluşturabilecek konular da göz 
önünde bulundurularak uygulamaları sınırlayıcı etkenler de ortaya konulmuştur. 

İncelenen örnekler koruma, parlamayı azaltma, mahremiyet gibi 
işlevlerini konvansiyonel yöntemlerle üretilmiş alternatifinde olduğu gibi 
yerine getirmektedir. Buna ek olarak değişen ortam koşullarındaki çevresel 
uyaranlara doğrudan cevap verebilirler. Çevresiyle eş zamanlı olarak etkileşime 
geçebildiğinden, kullanım aşamasında tasarlanan yapının verimini artırır. 
Malzemenin kendi potansiyeli kullanıldığından, dışarıdan herhangi bir sistem 
veya enerji girdisi gerekmeden çevresine tepki verir. Bu kapsamda, yapıların olası 
karbon salımını azaltmaktadır. Ayrıca, ek bir sistem gerekmemesi, ek malzeme 
kullanımı, enerji tüketimi ve bakım onarım gerektirmediği için kaynak tüketimi 
açısından çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Antonini ve diğer. 
(2021) kaynak tüketimi ve atık yönetiminde döngüsel ekonomi prensiplerini 
barındıran biyomimetik cephe yaklaşımlarını derledikleri çalışmalarında, bu tip 
cephelerin giderek artan işlevsel ve çevresel gereksinimlere cevap verebileceği 
sonucuna varmışlardır.  

Uyarlanabilir yapı kabuğu sistemlerinde kullanıcı ihtiyaçlarını, daha o 
farkına varmadan yeni ortama adapte olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Mekanik 
veya robotik sistemlerde olduğu gibi ince kontrolün yapılamamasıbir dezavantaj 
olarak görülmekle birlikte, kullanıcı sayısı ve çeşidinin faala olduğu alanlarda 
(örneğin kamusal mekanlarda) kullanıma uygunlardır. Bu nedenle, kullanıcı 
konfor koşullarının tasarım sürecinde iyi belirlenmesi gerekmektedir. Farklı 
disiplinden çalışmacıların işbirliğini gerektiren bir yaklaşım olduğundan, tasarım 
süreci zorludur. Ayrıca genellikle hesaplamalı tasarım yöntemlerinden destek 
alındığından uzman bilgisi gerekmektedir. Tabadkani ve diğer. (2021)’ye göre 
bu avantaj ve dezavantajlar sadece uyarlanabilir malzeme kullanan uyarlanabilir 
cepheler için geçerli değildir, aynı zamanda mekanik uyarlanabilir cephelerde 
de bulunmaktadır.

Benzer şekilde, tasarım ve üretim süreci yeterince iyi hesaplanıp 
kurgulanmazsa, oluşturulan sistemin verimliliğinde düşüş yaşanabilir. Özellikle 
bazı malzemelerin üretiminde yüksek teknoloji gerekmektedir. Verimliliğin 
azalması, olası uygulamaları ekonomik sürdürülebiilrlikten uzaklaştıracaktır. 
Üretim biçimleri lazer kesim, 3 boyutlu baskı, ve çok katmanlı kompozit 
oluşturmak üzere çeşitli malzemelerin biraraya getirilmesindan oluşmaktadır. 
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Tasarımdaki yüksek teknoloji, özelleşme ile birleşince her uygulama için özel 
üretim yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. El-Dabaa ve diğer. (2021) ahşabın 
higroskopik özellikleri ve uyarlanabilir cephelerde kullanılması hakkında detaylı 
bilgi sunduğu çalışmasında ahşabın higroskopik özelliklerinden uyarlanabilir 
cephe tasarımında faydalanılmasını üretimde kolaylık yaratacak ve düşük 
maliyetli bir teknoloji olduğunu vurgulamaktadır. Şu anda daha çok prototip 
olarak adlandırılabilecek incelenen örneklerin piyasada yaygın kullanılması için 
daha çok araştırma yapılması gerekmektedir. 

Bu çalışmada incelenen örneklerin hepsinde tasarım sürecinde biyomimetik 
yaklaşımlardan yararlanılmıştır. Bloom projesinde insan derisi, Flectofinde 
Cennet Kuşu çiçeği (Strelitzia reginae), HygroSkin ve Su ile Tepkimeli Mimari 
Yüzeyde çam kozalağından biyoesinlenmiş, Kaleigroscope projesinde ise 
materyal zekasının doğadaki malzemelerin zekasından esinlendiği belirtilmiştir. 
Bu kapsamda, Imani ve diğer. (2018), gerçekleştirdikleri literatür taraması 
sonucunda sürdürülebilirliğe katkı sağlayan performansa dayalı biyomimetik 
stratejinin tasarım sürecine entegre edilmesinin hem tasarımcılar hem de doğal 
çevre için fayda yaratacağını söylemiştir. 

Attia ve diğer. (2018) uyarlanabilir cephelerin piyasada kabul görmesi 
konusundaki (ön tasarım süreci haricinde) bariyerleri iki başlık altında 
incelemektedir. İlk başlık uyarlanabilir cephelerin test edilmesi, değerlendirilmesi 
ve izlenmesi için bütüncül performans kriterlerinin olmaması hakkındadır. 
İkinci başlık ise yüksek performanslı cephelerin tasarımdan uygulamaya, 
tasarım ve yapım aşamalarında pekçok mühendislik disiplininin birarada 
çalışmasını gerektiren yapıma uygun hale getirme sürecindeki karmaşıklık 
ile ilgilidir. Örneğin, incelenen örneklerdeki higroskopik ahşap malzemenin 
fiziksel çevre koşullarına karşı önlem alınmadığı takdirde dayanıksız olma 
ihtimali bulunmaktadır. Bu kapsamda, uyarlanabilir malzemelerin güvenle 
kullanılabilmesi için konvansiyonel uygulamalarda olduğu gibi, gerekli yapı 
malzemesi standartlarına uyulması gerekmektedir. 

Mimari bir değerlendirmede göz önüne alınması gereken bir başka konu, 
uyarlanabilir cephe tasarımlarının estetik anlayışa getirdikleri yeni yorumlardır. 
Tasarımlar, alışılagelenden farklı plastik etkisinden dolayı bir çekim noktası 
olabilme potansiyeli barındırmaktadırlar. Bu noktada, uyarlanabilir cephelerin 
ortaya koyduğu teknolojiyle birlikte evrilen tasarım anlayışına sahip yaklaşımın 
uyarlanabilir malzeme kullanımı ile bir adım öteye taşınarak daha sade ve 
işlevsel bir cephe kurgusu oluşturma potansiyeli bulunmaktadır.

Örnek incelemeler sonucunda, uyarlanabilir malzemelerin kullanıldığı 
cephe sistemlerinin konvansiyonel cephe tasarımlarına sürdürülebilir bir 
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alternatif olabileceği söylenebilir. Bu kapsamda, teknik bir sistem gerektiren 
diğer tepkisel sistemlere karşı avantajları ve dezavantajlarını tasarımın çözüm 
getirmesi beklenen belli bir problem temelinde ve çeşitli vakalar üzerinden 
değerlendirmek gerekmektedir. Bu noktada, mekansal örtüyü oluştururken 
dışarıdan ayrı bir sistem gerektirmemesi ve her yere entegre edilebilme 
potansiyeli, mobilite gerektiren uyarlanabilir cephelerde, uyarlanabilir 
malzemelerin potansiyelini ön plana çıkarmaktadır.

6.  SONUÇLAR

İnsan yaşamını etkileyen, tüm canlı-cansız sistemleri içinde barındıran ana 
mekan olarak tanımlanabilencek çevre, sürekli değişen ve dönüşen bir yapıya 
sahiptir. Konvansiyonel yöntemlerle üretilmiş yapılı çevre ise statik yapısından 
dolayı bu değişim ve dönüşüme yeterince cevap verememektedir. Yaşanan 
teknolojik gelişmelerle birlikte yapılı çevrenin statik yapısından çıkarılıp 
“yaşayan” bir sisteme dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu noktada uyarlanabilir 
mimari, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilme ve değişen çevre koşullarına 
uyum sağlayabilme özelliğinden dolayı büyük potansiyel barındımaktadır. 

Uyarlanabilir mimari denildiğinde genelde, algılama, çalıştırma ve 
düzenleme cihazlarının bulunduğu teknik bir sistem akla gelmektedir. Yaygın 
yaklaşımda bir uyaranı almak, işlemek ve bir yanıta dönüştürmek için mekanik 
ve elektronik ekipman kullanılır. Yüksek teknoloji gerektiren bu sistemin 
aksine, doğadaki birtakım oluşumlar da benzer şekilde çevresine tepki vermekte 
ve bunu dışarıdan hiçbir sistem gerektirmeden, tamamen kendi malzeme 
özellikleriyle gerçekleştirmektedir. Bu alandaki araştırmalar ve uygulamalar, 
henüz yeterince yaygınlaşmamış olsa da; özellikle bu çalışma kapsamında 
incelenen malzemenin kendisinin yanıt verebilmesi ve dışarıdan herhangi bir 
teknik sisteme ihtiyaç duymaması daha sürdürülebilir yapıların inşa edilmesi 
konusundaki potansiyellerini ortaya koymaktadır. 

Daha etkin tasarım ve daha az ek parça kullanımı ile daha az kaynak ve enerji 
tüketimi olduğundan çevresel sürdürülebilirlik açısından diğer uyarlanabilir 
sistemlere göre daha üstündür. Bu özellikleri aynı zamanda ekonomik olarak da 
daha sürdürülebilir olmasını işaret etmekle beraber tasarım ve üretimde özel bilgi 
ve cihazların gerekmesi ekonomik sürdürülebilirliğe ulaşmak için malzemeler 
daha geliştirilmelidir. İstenilen özellikleri barındırarak sosyal açıdan kabul 
görmesi için de güvenli ve yaygın kullanım için gerekli sertifikaların alınması 
ve daha fazla örnek uygulamaların üretilmesi ve incelenmesi gerekmektedir. 

Günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni malzemeler 
tasarımcıya oldukça büyük olanaklar sunmaktadırlar. Malzemelerin doğasından 
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gelen özellikler mimari tasarımın oluşumunda anahtar bir rol oynamaktadırlar. 
Kendiliğinden yanıt verebilen uyarlanabilir/tepkisel yüzeylerçeşitli kullanımlar 
için birtakım esneklikler sağlayabilme potansiyeli barındırmaktadır. Fakat bu 
malzemelerin konvansiyonel yöntemler gibi yaygın kullanılabilmeleri için, aynı 
zamanda kullanıcıların konfor koşulları, güvenlik, korunma gibi ihtiyaçlarını 
da eksiksiz bir şekilde karşılamalıdır. Bu çalışmada, sadece sıcaklığave neme/
suya tepki veren örnekler seçilmiş olup, gelecekteki çalışmalarda farklı etkilere 
tepki veren malzeme ve sistemlerin daha detaylı incelenmesi, farklı tasarım 
stratejilerinin geliştirilmesi konusunda oldukça önemlidir.
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1. GİRİŞ

Tarihi yapılarda yapının türü, yapım tekniği, özgün malzemeleri beraberinde
çevresel koşullar ve sonradan gördüğü onarımlar gibi etkenlere bağlı 
olarak çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yapıların restorasyon 

çalışmaları kapsamında yapılan onarımlarda tercih edilen malzemelerin özgün 
malzeme özelliklerine uygun ve iyi nitelikli olmaması, geri dönüşü olmayan 
hasarlara sebep olmaktadır. Bu noktada onarımın temelde konusu doğrudan 
malzemeye yapılan müdahale olup; onarım harçlarını oluşturan bağlayıcı, 
agrega ve katkı malzemelerinin seçimi birincil önem taşımaktadır. 

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları kapsamında yapının 
mimari ve estetik yönlerini doğru bir şekilde ortaya koymak amacıyla detaylı ve 
sağlam kaynaklara dayanan araştırmalar yapılmaktadır. Benzer şekilde, onarımı 
*Bu kitap bölümü 2019 yılında Prof. Dr. Seden Acun Özgünler danışmanlığında Arş.
Gör. Dilara Gür tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
tarafından onaylanan ‘Tarihi Yapıların Onarımında Kullanılmak Üzere Puzolan Katkılı
Hidrolik Kireç Harcı Üretilme Olanaklarının Araştırılması’ başlıklı yüksek lisans tezine
dayanarak düzenlenmiştir.
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yapılacak tarihi yapının malzeme özellikleri ve üretim teknikleri de detaylı olarak 
araştırılmalıdır. Özgün yapı malzemelerinin karakterizasyonunun mikroskobik 
ve makroskobik ölçekte malzeme uzmanları tarafından titizlikle yapılması 
gerekmektedir. Kullanılacak onarım harcının kimyasal, fiziksel ve mekanik 
özellikleri beraberinde özgün harç ve gövde malzemesi (çoğunlukla taş veya 
tuğla) ile uyumu oldukça önemlidir. Mukavemetli ve dayanıklı olmayan onarım 
harçları donma-çözünme, sıcaklık, su gibi doğal etkenler altında bozularak 
yapının mukavemetini azaltarak, yapısal bütünlüğü tehlike altına sokmaktadır.

Çimento, onarımlar sırasında tercih edilen bir bağlayıcı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çimento harcı, kolay hazırlanması ve gösterdiği yüksek erken 
dayanımı ile istenilen niteliklere uygun görünmesine rağmen içeriğinde 
kalsiyum silikat ve alüminat olması, alçı taşı ve bazik tuzları içermesi nedeni 
ile tarihi yapıların onarım ve güçlendirmesine uygun özellikler taşımamaktadır. 
Çimentolu onarım harçları Topkapı Sarayı, Ayasofya gibi çok önemli yapılarda 
bile kullanılmış ve bu hatalı uygulama yapılarda bozulmaya neden olmuştur 
(Ahunbay, 2009). 

Özellikle onarım çalışmalarında tercih edildiği görülen Portland 
çimentosu diğer bağlayıcı türlerine kıyasla gözeneksiz, yoğun ve yüksek 
dayanımlıdır. Çimento harcının gözeneksiz ve yoğun yapısı, tarihi yapıların 
nefes almasını engelleyerek yapıda nemlenmeye, içerdiği suda çözünür tuzlar 
da çiçeklenmeye neden olmaktadır. Çimentonun ısıl genleşme katsayısı özgün 
malzeme özelliklerinden farklı olduğu için sıcaklık değişimlerinde genleşmekte 
ve etrafındaki özgün malzemenin çatlamasına, zaman zaman ise kırılmalara yol 
açabilmektedir (Güleç, 1992). Böylelikle estetik sorunların yanı sıra yapının 
özgün gövde, harç ve sıva katmanları da onarımı mümkün olmayan biçimde 
zarar görmektedir (Şekil 1). 

Şekil 1. Çimentolu onarım hatası, Karasurlarından bir detay (SAÖ Arşivinden)
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Tarihi yapıların onarımında doğru yapı malzemelerinin seçilebilmesi için bazı 
temel prensiplere saygı duyulması gerekir. Bunların en başında onarımın geri 
çevrilebilir olması; gerektiği taktirde onarım bölgesinin özgün malzemeye 
zarar vermeyecek şekilde geri çevrilebilir olması gelmektedir (Özgünler ve 
Hattap, 2020). Özgün malzeme özelliklerine uyumlu ve benzer nitelikte onarım 
malzemelerinin tercih edilmesi de oldukça önemlidir. Onarımda kullanılacak 
malzemelerin kısa ve uzun vadede harca kazandırdığı kimyasal, fiziksel ve 
mekanik özellikler uzmanlar tarafından detaylı olarak incelenmesinin yanında 
yalnızca gerekli miktarda müdahale uygulanarak yapının özgün malzeme ve 
formu korunmalıdır (Maravelak-Kalaitzaki ve diğ., 2003). 

Geleneksel harç ve sıvaların onarımında özgün malzeme özelliklerine 
uygun malzemelerinin kullanımına dikkat etmek kadar doğru yapım tekniklerini 
kullanmak da yapının sağlıklı bir biçimde uzun yıllar ayakta kalabilmesi için 
önem taşımaktadır. Hatalı uygulamalar yapının estetik ve yapısal bütünlüğünü 
tehlike altına sokmaktadır. Onarım harcının uygulama öncesinde örgü duvara 
kısmi olarak uygulanması olumsuz sonuçlardan kaçınmak için alınabilecek 
önlemler arasındadır (Şekil 2).

  a

  b

Şekil 2. a.Doğru onarım uygulaması, Anemas Zindanı, b.Başka bir yapıdan 
hatalı onarım uygulaması, 2018 (SAÖ Arşivinden)



106     MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I

Kireç, görece daha uygun bir bağlayıcı malzeme olmakla birlikte hidrolik 
özellik taşımaması ve özellikle karbonatlaşmış durumda oldukça düşük 
donma çözünme dayanımına sahip olması, nemli ortamlarda yapılan onarım 
çalışmalarında kullanımına imkan vermemektedir. Bu tip yapıların onarımında 
hidrolik harçlar olan puzolan katkılı hava kireci veya doğal hidrolik kireç 
harçları tercih edilmektedir (Pavlik ve Uzakova, 2016). Hidrolik kireç harçları 
güncel bir araştırma alanı olup, yapay ve doğal puzolanlar ile dayanımı oldukça 
yüksek, fiziksel özellikleri özgün tarihi harç özelliklerine uygun onarım harçları 
elde edilebilmektedir (Gür ve Özgünler, 2021). Madencilik alanında çok geniş 
kaynaklara sahip olan ülkemizde, doğal puzolanların kullanımının artırılmasının 
ekonomik avantajları olacağı gibi; Esas olarak endüstriyel yan ürünler olan bazı 
yapay puzolanların harç malzemesi olarak değerlendirilmesinin, atık malzeme 
değeri nedeniyle azalan sera gazı emisyonları gibi büyük çevresel avantajları 
da olacaktır. Bu sebeplerle kullanılabilecek yardımcı bağlayıcı ve katkı 
malzemelerinin deneysel çalışmalar ile ortaya koyulması oldukça önemlidir.

Bu çalışmada, tarihi yapılarda kullanılan temel harç malzemeleri 
sınıflandırılmış ve literatürdeki tarihi yapı harç özellikleri ışığında başta 
bağlayıcı, agrega ve katkı malzemeleri olmak üzere her malzeme grubu 
detaylı olarak incelenmiştir. Onarım harçlarında yardımcı bağlayıcı olarak 
değerlendirilebilecek ve ülkemizde erişilebilir doğal ve yapay puzolanların 
onarım çalışmalarında kullanılabilmesi bağlamında harca kazandırdıkları fiziksel 
ve mekanik özellikler deneysel çalışmalara dayanarak ortaya koyulmuştur.  

2.  TARİHİ YAPILARDA KULLANILAN HARÇ MALZEMELERİ

Harçlar, bağlayıcı, kum, su ve gerektiğinde katkı malzemelerinin 
karıştırılmasından meydana gelen, katılaşma özelliğine sahip karışımlar olarak 
tanımlanmaktadır (Eriç, 2010). Tarihi harçlar,  kagir yapıların derzlerinde 
kullanılan, bağlayıcı ve kumun yeterli miktarda su ile yoğurulmasıyla elde 
edilen, az veya çok plastik özellik gösteren hamurlardır.

Şekil 3. Tarihi yapı harçlarını oluşturan bileşenler
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Harçlardan temel olarak basınç dayanımı, doluluk, geçirimsizlik, aderans, hacimsel 
sabitlik ve yüksek dayanıklılık (durabilite) gibi çeşitli mekanik performans 
gereksinimlerini karşılaması beklenir. Bu gerekliliklerin sağlanabilmesi için 
bağlayıcı ve kum cinsinin kaliteli olması; kumungranülometrisine (ince ve iri 
agrega oranına) dikkat edilmesi; bağlayıcı dozajı ve yoğurma suyu miktarı doğru 
hesaplanması ve harcın karıştırılma, uygulanma ve bakımına özen gösterilmesi 
gerekmektedir (Debes, 1949).

Harçları inceleyebilmek için öncelikle içinde bulundurduğu belirli 
malzeme gruplarını tanımak gerekir (Şekil 3). Bunların en başında bağlayıcı 
malzemeler gelmektedir. Bağlayıcı malzemeye belirli oranlarda agrega, organik 
veya inorganik katkıların su beraberinde katılmasıyla ve yoğurulmasıyla temel 
bir harç karışımı elde edilmektedir. 

2.1. Bağlayıcılar

Agrega adını verdiğimiz mineral taneli malzemeyi birbirine bağlayarak yapay taş 
oluşumuna imkan sağlayan malzemelerbağlayıcı malzemeler olarak adlandırılır 
(Akman, 1990). Suyla karıştırılarak hidrate olan bağlayıcı malzemenin sıvı 
halden katı hale geçmesine priz denilmektedir. Bu olay görünenin aksine fiziksel 
değil fiziko-kimyasal bir tepki olup; ‘donma’ tabiri teknik olarak bu olayı 
karşılamamaktadır. Bağlayıcı maddeye su ilave edilerek hamur yapılmasından 
sonra, priz başlayıncaya kadar geçen süreye ‘priz başlama süresi’, priz sona 
erdiği an ile hamurun yapıldığı an arasında geçen süreye ‘priz sona erme süresi’ 
denir. Priz olayının tamamlanmasının ardından, tam anlamıyla gerçekleşmesi 
yıllar alabilen sertleşme olayı başlar. Bağlayıcı malzeme sertleşme ile birlikte 
zamanla mekanik dayanım kazanmaya başlar (Postacıoğlu, 1986). 

Bağlayıcılar farklı ortamlarda gösterdikleri bu katılaşma özelliklerine 
göre hidrolik bağlayıcılar ve hava bağlayıcıları olmak üzere ikiye ayrılır. Hava 
ortamında katılaşan ve hidrolik olmayan bağlayıcılara hava bağlayıcıları, suda 
veya havada katılaşabilen bağlayıcılara ise hidrolik bağlayıcılar adı verilir. Hava 
bağlayıcılarına örnek olarak hava kireçleri; hidrolik bağlayıcılara örnek olarak 
ise alçı, hidrolik kireç ve çimento verilebilir (Gür, 2019)(Şekil 4).

Şekil 4. Bağlayıcı malzemelerin sınıflandırılması.
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Tarihte ilk kullanılan bağlayıcının Paleolitik dönemde (M.Ö.8000 öncesi) 
kullanılan ve killi topraklardan meydana gelen killi bağlayıcılar olduğu 
düşünülmektedir. Alçı ve kirecin bilinçli olarak üretimi ve kullanımının ise M.Ö. 
7000 civarında başladığı tahmin edilmektedir. Bunun en önemli sebebi, ateşin 
Anadolu’da Neolitik döneme denk gelen bu tarihlerde keşfedilmiş olmasıdır 
(Tablo 1) (Erdoğan ve Erdoğan, 2007-2).  

Tablo 1. Bağlayıcı malzeme alanındaki kronolojik gelişmeler (Erdoğan ve 
Erdoğan, 2007-1).
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Mısır ve Roma uygarlıkları tarafından alçı ve kireç harçlarının kullanımından 
sonra yine Roma’da puzolanik özellik gösteren harçlar; Osmanlı’da kireç 
ve tuğla tozunun karıştırılmasıyla meydana gelen horasan harçları, 18.yy 
Avrupa’sında ise su kireci ile hazırlanan harçların kullanıldığı görülmektedir. 
Çimento harçları ise bağlayıcı endüstrisinin gelişimi ile 19.yy Avrupa’sında 
uygulama alanına girmiştir (Eriç, 1994). 

2.2. Agregalar

Harç içerisinde kullanılan bir diğer önemli bileşen agrega adını verdiğimiz çeşitli 
nedenlerle parçalanmış, taneli kayaç yığınlarıdır. Agregalar ince veya iri, küresel, 
plak, iğne, kübik olmak üzere çeşitli biçimlerde olabilirler (Saraylı, 1987). 
Oluşum yöntemlerine göre doğal, yapay ve özel agrega olarak sınıflandırılırlar. 
Doğal agregalar genellikle iri kayaçların parçalanması ve ufalanması ile elde 
edildiği ve ana kayaçla aynı özellikleri taşıdığı için kayaç cinsine göre silisli, 
kalkerli, feldspatlı olmak üzere isimlendirilebilir.  Doğal agregalara örnek 
olan verilebilecek çakıl ve kumlar, derelerden, denizlerden, çöllerden ve eski 
dere yataklarından oluşan ocaklardan edinilir. Bu noktada, doğal yollarla elde 
edilen tüm agregaların benzer fiziksel ve mekanik performans göstermeyeceği 
göz önünde tutulmalıdır.  Özellikle denizden elde edilen kumlarda rastlanan 
deniz kabukları ve tuz kalıntıları harçların dona karşı dayanıklılığını düşürerek 
dayanım kaybına sebep olmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için kullanılacak 
agreganın kimyasal özellikleri araştırılmalı, yığın dikkatlice elenmeli ve iyice 
yıkandıktan sonra harç karışımına eklenmelidir.

Yapay agregalardan kırma taş, yüksek fırın cürufu, çeşitli kazan külleri, 
pişmiş killer ve bunların geliştirilmesiyle ortaya çıkan maddeler ise suni 
yollardan elde edilmekte ve benzeri sorunlara neden olmamaktadır (Postacıoğlu, 
1986; Laçinyurt, 1994; Akman, 1987). Özellikle tarihi yapılarda yaygın olarak 
görülen horasan harcı, yapay agregalar olan tuğla ve kiremit kırıklarından 
meydana gelmektedir (Akbulut, 2006).

Çeşitli araştırmalara göre, puzolan olarak değerlendirilen çeşitli malzemeler 
harç içerisinde agrega olarak da görev yapmaktadır. Bu noktadan hareketle 
agregalar, kalsiyum hidroksit içeren bağlayıcılar ile tepkimeye girmeyen, 
etkisiz agregalar ve kalsiyum hidroksit içeren bağlayıcılar ile reaksiyon gösteren 
puzolanik agregalar olarak sınıflandırılmaktadır. Etkisiz agregalar ile elde edilen 
kireç harçları, havanın karbondioksiti ile sertleşmektedir. Puzolanik agregalar ise 
kireç ile reaksiyona girerek kalsiyum silikat hidrat veya alüminatları oluşturarak 
su ile sertleşebilen hidrolik harçları oluşturmaktadırlar (Boynton,1980). 
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Mermer endüstrisi olarak dünyanın önde gelen mermer tedarikçilerinden 
biri olan ülkemizde, hem madencilik hem de son ürün olarak işlenme esnasında 
çeşitli mermer atıkları ortaya çıkmaktadır. Mermer işleme tesislerinde blokların 
ve plakaların kesilmesi sırasında oluşan, öğütme işlemine tabi tutulmadan 
koloidal yapıda bulunan ve büyük çoğunluğu da 250 μm’nin altında olan 
mermer atıkları da onarım harçlarında ince agrega ve dolgu malzemesi 
olarak kullanılmaktadır. Özellikle mermer tozu, harçlarda çeşitli bileşenlerin 
hızlandırılmış hidratasyonuna, portlanditkristalizasyonuna ve modifiye CSH 
jellerinin oluşumuna katkıda bulunduğu gibi kireç harçlarına ince agrega olarak 
takviye edildiğinde mermer enjeksiyon harçlarının kimyasal kompatibilitesini 
artırmaktadır (Doğan, 2019).

2.3. Katkı Malzemeleri

Tarihte harçların fiziksel ve mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla farklı 
organik katkıların harç karışımlarına eklendiği anlaşılmaktadır. Organik katkılar 
genel olarak yağlar, karbonhidratlar ve proteinler olmak üzere üç başlıkta 
incelenirler. Kullanılan katkı maddelerinin en çok bilinenlerinden bazıları 
kan, albümin, peynir, yumurta, zamk, çeşitli bitkisel lifler ve reçinelerdir 
(Güleç, 1992). Harç karışımlarında malzemelere geçirimsizlik veya su itici 
özellik kazandırmak amacıyla bitkisel ve hayvansal yağların kullanımı farklı 
medeniyetler tarafından yüzyıllar boyunca benimsenmiştir (Nunes ve Slízková, 
2016; Ventola, 2011). Roma’lılar kireçle beraber katkı maddesi olarak puzolanik 
malzemeleri; İngiliz, Alman ve Hollanda’lılar da buna eşdeğer malzemeleri harç 
katkı malzemesi olarak kullanmışlardır. Ancak bu malzemelerin pahalı ve zor 
bulunması yaygın kullanıma engel teşkil etmekteydi. Bu nedenlerle zayıf kireç 
harçlarının özelliklerini geliştirmek için ustalar kan, yumurta akı, şeker, tutkal 
vs. gibi organik katkı maddeleri tercih etmişlerdir.

Organik katkı malzemelerin niteliği ve kullanıldığı tarihler hakkında 
yeterli yazılı kaynağa ulaşılamadığı için bu alanda deneysel çalışmalar sürmekle 
birlikte,Vitrivius’un mimarlık üzerine on kitap eserinden öğrenildiğine göre, 
incir sütü, çavdar hamuru, domuz yağı, kesilmiş süt, sertleşmeyi sağlamak için, 
yumurta akı ve kan sertleşmeyi geciktirmek için, malt ve ürin de hava sürükleyici 
olarak sertleşmeden sonra dayanımı arttırmak için kullanıldığı bilinmektedir 
(Güleç, 1992). Ayrıca arap zamkı, kemik tutkalı, yumurta akı, incir sütü gibi 
daha pek çok maddenin de eski çağlarda yapıştırıcı veya katkı maddesi olarak 
kullanılmış olduğu da bazi kaynaklarda belirtilmiştir.

Çeşitli bitkilerin yaprak kısımlarının demlenmesi ile hazırlanan özütler 
özellikle Bizans döneminde karma suyu olarak kullanılmış olup, Ayasofya’nın da 
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içerisinde bulunduğu önemli anıtsal yapılarda dahi kullanımına rastlanmaktadır 
(Diker, 2010). Bilhassa 20.yüzyılda araştırmacılarından Sickel (1981) ve 
Bankart (1908) karaağaç kabuğu, arpa ve dişbudak ağacı yapraklarının demleme 
ve kaynatma yoluyla elde edilen özütlerinin geleneksel harçlara katıldığında 
sentetik katkı malzemesi gibi çalıştığını deneysel olarak ortaya koymuştur. 
Güncel bir araştırma konusu olarak onarımda kullanılan güncel harçların 
içeriğine de kimyasal katkılar yerine, benzer organik katkıların eklenmesinin, 
harç özelliklerin geliştirilmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Çeşitli 
organik katkıların harca etkisinin belirlenmesi konusunda hidrolik kireç ve 
hamur kireçle yapılmış olan çalışmalar Tablo 2’de derlenmiştir.

Tablo 2. Bazı organik katkıların harçların özelliklerine etkisi.
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Tarihi yapı harçlarında kullanımına sık rastlanmasınarağmen organik katkıların 
kompleks bir yapı içerisinde sistematik olarak ayırt edilmesi, malzeme 
bünyesindeki organik içeriğin zaman içerisinde uğradığı bozulmalar ve organik 
katkıların harç karışımı içerisinde sahip olduğu kütlece düşük oranı sebebiyle 
oldukça güçtür (Centauro ve diğ., 2017).  Organik katkılar, harçlarda genellikle 
çok az miktarlarda kullanılmakta ve zaman içerisinde de konsantrasyonları 
azalmaktadır. Bu katkılar, harçların alkali ortamından, hava ile temastan ve bazı 
mikro organizmalar tarafından olumsuz olarak etkilenirler. Freskler ve mermer 
taklidi sıvalar, diğer yerlerde kullanılan harçlara göre daha çok organik katkı 
içermektedir. Günümüzde, butür sıva ve harçlar, gaz kromatografisi (GC/MS), 
sıvı kromatografisi (HPLC) gibi deneysel yöntemlerle incelenerek, organik 
katkı türleri tespit edilebilmektedir (Crhova ve diğ., 2010).

3. TARİHİ YAPILARDA KULLANILAN HARÇLARIN 
SINIFLANDIRILMASI

Harçlar, bünyelerine giren ana bağlayıcı malzeme içeriğine göre ve yapıdaki 
kullanım yerlerine göre olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir (Şekil 
5). İçerdiği ana bağlayıcı malzeme çeşidine göre kil harçları, alçı harçları, kireç 
harçları, çimento harçları ve melez harçlar olarak ayrılan harçlar (Eriç, 1994); 
Yapıda kullanım yerlerine göre örgü harçları, sıva harçları, şap ve şerbetler 
olarak ayrılmaktadır (Eriç, 2010).

Şekil 5. Harçların sınıflandırılması.

3.1. Bağlayıcı içeriğine göre harçlar

Bulundurduğu ana bağlayıcı çeşidine göre harçlar; kil esaslı harçlar, alçı esaslı 
harçlar, kireç esaslı harçlar ve çimento esaslı harçlar olmak üzere dört ana 
başlıkta irdelenebilir.
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3.1.1. Kil esaslı harçlar

Toprak doğal olayların etkisiyle çürüyen organik materyaller ve ufalanan 
kayaların kil, silt, kum gibi farklı boyutlarda fraksiyonlarından meydana 
gelmektedir. 0.005 mm’den küçük toprak taneciklerine kil adı verilmektedir. 
Killi topraklar oldukça çeşitli şekillerde karşımıza çıkmakla birlikte, temelde 
silika, alümina ve demir, magnezyum, alkali, kum gibi bazı yabancı maddelerin 
bileşiminden oluşmaktadır. Toprak bileşenleri tanecik boyutuna göre Tablo 3’de 
belirtilen şekilde isimlendirilirler (Erdoğan ve Erdoğan, 2007). 

Paleolitik çağda bağlayıcı olarak bilinçli kullanımına rastlanan ilk 
malzeme olan kil, neolitik çağda daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır. En 
eski yapı malzemesi olarak kabul edilen killer suyla karıştırıldığında kolaylıkla 
şekil alabilmesi sayesinde, özellikle geleneksel yapılarda kerpiçin hammaddesi 
olarak oldukça fazla kullanım görmüştür. Fakat suya karşı oldukça dayanıksız 
olması büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu sebeplerle suya dayanım 
sağlanması amacıyla alçı katkılı (alker) veya kireç katkılı; mekanik dayanım 
kazanması amacıyla ise tuğla tozu katkılı killer ortaya çıkmıştır.

Tablo 3. Toprak bileşenlerinin tanecik boyutuna göre sınıflandırılması.

3.1.2. Alçı esaslı harçlar

Tarihte kullanımına M.Ö.8000-4500 yılları aralığında başlanıldığı düşünülen 
alçı; doğada tabakalar halinde bulunan alçıtaşının, öğütüldükten sonra çeşitli 
derecelerde ısıtılmasıyla elde edilen inorganik esaslı bir bağlayıcı türüdür. Su 
ile karıştırıldığında ‘alçı hamuru’ olarak adlandırılan harç karışımı, oldukça kısa 
süre içerisinde priz alması sebebiyle tercih edilen bir harç ve sıva malzemesidir 
Karışıma eklenecek su miktarı en az toz alçı ağırlığının %20’si, plastik kıvam için 
%60, sulu kıvam için %100 oranında belirlenmelidir (Eriç, 2010; Smith, 1979).

Öğütülen alçının suyla karıştırılması ve sertleşmesi sırasında oluşan 
kimyasal tepkimeler iki aşamada gerçekleşmektedir. Bu kimyasal tepkimeler bir 
miktar hacim artışıyla kendini gösterirken, alçının düşük rötreye sahip olması 
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oluşabilecek kılcal çatlakları engellemektedir. Tepkime hızı ve sonuç ürünün 
fiziksel ve mekanik özellikleri, ortamın sıcaklığı ve ortamda bulunabilecek 
kimyasal maddelere göre değişkenlik göstebilir (Erdoğan, 2009). 

CaSO4 . 1/2  H2O + 3/2  H2O → CaSO4 . 2H2O(2.1)
                                      CaSO4 + 2 H2O → CaSO4 . 2 H2O (2.2)

Alçıya su ve agrega (kum veya çakıl) eklenmesi ile elde edilen alçı harçları 
içerdiği agreganın inceliğine göre sıva adını almakla beraber; mukavemeti 
içeriğindeki alçı/su oranına ve agrega miktarına bağlıdır. Alçı harçları M.Ö. 
3000 yıllarında Ortadoğu ve Mısır’da, harç ve sıva olarak yoğun olarak 
kullanılmıştır (Ersoy, 2001). Günümüzde çeşitli kimyasal katkılar sayesinde 
suya dayanıklılığı artırılabilen alçı harçları daha çok duvar yüzeylerinde bitirme 
sıvası olarak kullanılmaktadır.

3.1.3. Kireç esaslı harçlar

Kireç esaslı harçlar, farklı kimyasal özellikteki kireçtaşlarının çeşitli sıcaklıklarda 
ısıtılması ve öğütülmesi ile elde edilen; su ile karıştırıldığında havada veya 
suda katılaşma özelliği gösteren beyaz renkli inorganik esaslı bir bağlayıcı 
türüdür (Eriç, 2010). Kireçler katılaşma yani karbonatlaşma gösterdikleri ortam 
koşullarına göre sınıflandırılırlar. Havada katılaşma özelliği gösteren kireçlere 
hava kireci (hidrolik olmayan kireç), suda katılaşma özelliği gösteren kireçlere 
ise su kireci (hidrolik kireç) adı verilir. Hava kireçleri bünyesinde bulundurduğu 
kalsiyum oksit (CaO) oranına göre dolomitik veya kalsiyum kireci olarak 
sınıflandırılırken, su kireçleri hidrolik özelliği kendiliğinden gösteren doğal 
hidrolik kireçler ve çeşitli katkılar sayesinde hidrolik özellik gösteren yapay 
hidrolik kireçler olarak ikiye ayrılır (Şekil 6).

Şekil 6. Kirecin Sınıflandırılması
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Kireç de alçı gibi erken dönemlerden beri bilinen en eski bağlayıcılardan biridir 
ve eski eser yapıların günümüze ulaşmasında büyük etkisi olmuştur. Kireç 
harçlarının en önemli özelliklerinden biri kagir malzeme ile yüksek aderans 
göstermesi ve deformasyon kabiliyetlerinin üstünlüğüdür. Kireç harçları plastik 
yapıda oldukları için kolaylıkla işlenebilme ve döküldükleri alana yerleşme 
özelliklerine sahiptir. İri ve küçük boyutlu boşluklara sahip olan kireç harçları, 
bu boşlukların toplam boşluk içindeki oranı sebebiyle nem ve buhar geçişini 
engellemez. Böylelikle çimento harçlarına karşı üstünlük göstermektedir. 
Ancak geleneksel kireç harçlarının sertleşmesi için hava ile temas gerektirmesi, 
suya direncinin olmaması ve görece düşük dayanımı nedeniyle onarımlarda 
kullanımına yönelik çalışmalar sürmektedir (Mavi, 2000). 

Tablo 4. Bazı tarihi yapılarda kullanmış kireç harçlarının özellikleri  
(Yüzer vd., 2015).
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Tarihi harçların kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri içerisinde bulundurduğu 
ana bağlayıcı ve agrega tipine, bağlayıcı/agrega oranına, katkı malzemelerinin 
türü ve karışım oranına, harca eklenen su miktarına bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Bazı tarihi yapılarda kullanılmış olan kireç bağlayıcılı örgü 
harçları ve özelliklerinin derlendiği Tablo 4 incelendiğinde; Erken Bizans 
dönemine ait bazı saray ve dini yapılardan alınan numunelerin bağlayıcı-agrega 
oranlarının 1:2-1:3 aralığında; sur ve su yapılarından alınan numunelerin ise 
1:2-1:3 aralığında değiştiği (Kahraman, 2008), Bizans dönemine ait yapılardan 
alınan örgü harçlarının bağlayıcı-agrega oranlarının 1:4–1:6 arasında değişmekte 
olduğu, Selçuklu dönemine ait yapıların örgü harçlarının ortalama 1:3 bağlayıcı-
agrega oranı gösterdiği, 15.yy erken Osmanlı dönemi hamam yapılarında görülen 
kireç bağlayıcılı örgü harçlarının bağlayıcı-agrega oranlarının 2:3 olduğu ve 
hidrolik özellik gösterdiği ve 16-18.yy orta ile geç dönem arasında Osmanlı 
dönemi yapılarında kullanılmış örgü harçlarının bağlayıcı-agrega oranlarının 
1:2-1:3 arasında değiştiği, görülmüştür. 

Günümüzde de eski eser yapıların onarımlarında ağırlıklı olarak 
sönmüş hava kireci kullanılmakla beraber; hazırlama ve uygulamada kolaylık 
sağlayan ve çeşitli puzolan katkıları ile kısa vadede dahi daha iyi mekanik 
performans gösteren hidrolik kireç harçları da alternatif olarak karşımıza 
çıkmaktadır Hidrolik kirece doğal ve yapay puzolanların katılmasıyla harcın 
fiziksel özelliklerinin iyileştiği, başta basınç dayanımı olmak üzere mekanik 
dayanımının arttığı deneysel çalışmalar ile ortaya koyulmuştur (Gür, 2019). Bu 
alanda yapılacak çalışmalar beraberinde onarım ve güçlendirme çalışmalarında 
çimento kullanımının önüne geçilmesi mümkün olabilecektir.

3.1.4. Çimento esaslı harçlar

Çimento, içerisinde belirli miktarda kil bulunan kalkerli kayaçların 
1450-1500oCaralığındakalsine edilmesi ve ince bir şekilde öğütülmesiyle 
üretilmektedir. 18.yüzyılın sonlarında İngiltere’de üretilmeye başlanan ve Roma 
çimentosu olarak adlandırılan doğal çimento, 1824’te üretime başlanan ve 
oldukça kabul gören Portland çimentosuna öncülük etmiştir. Portland çimentosu 
doğal çimentoya %3-6 oranında alçı ilave edilmesiyle üretilmiştir (Erdoğan ve 
Erdoğan, 2007). 

Çimento harçları çimentoya su ve kum katılmasıyla meydana gelen hidrolik 
bir harç olmakla beraber plastik, şekil verilebilir biçimdedir. Priz aldıktan ve 
kısa süre içerisinde sertleşerek mekanik ve fiziksel dayanımı oldukça yüksek 
bir harç haline gelmektedir. Bu özellikleri sayesinde keşfedildiği dönemde 
kanallarda ve liman yapılarının temellerinde tercih edilmiş, beton ve sonrasında 
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betonarmenin kullanımının yaygınlaşmasıyla da yapı sektöründe büyük bir 
değişimin başlangıç noktası olmuştur. Çimento harçlarının fiziksel ve mekanik 
dayanımı genel olarak hidratasyon için gerekli su miktarına, ortam koşullarına 
ve bağlayıcı/agrega oranına bağlıdır (Erdoğan, 2009).

Şekil 7. Çimentolu onarım, Molla Gürani Camii, 2014 (DG Arşivinden).

Çimento harçlarının ve özellikle Portland çimentosunun tarihi yapıların onarımı 
ve güçlendirilmesinde kullanıldığı görülmektedir. Çimento katkılı harçlarla 
yapılan onarımlar estetik olarak uyumsuz olmakla birlikte (Şekil 7) harcın 
gözeneksiz, yoğun ve sert bir yapıda olması sebebiyle yapılarda nemlenmeye 
ve çiçeklenmeye sebebiyet vererek özgün malzemenin zarar görmesine neden 
olmaktadır. Özgün malzemeye göre oldukça farklı olan ısıl genleşme katsayısı 
sıcaklık etkisiyle farklı çalışarak özgün malzemeyi çatlatıp, kırılmasına sebebiyet 
verebilmektedir.

3.2. Kullanım şekli ve yerine göre harçlar

Harçlar yapıda kullanılma şekli ve yerine göre sıva harçları, duvar harçları, 
şaplar ve şerbetler olmak üzere sınıflandırılırlar. Sıva harçları duvar ve tavan 
yüzeylerini estetik açıdan düzeltmek ve teknik açıdan dış etkilere karşı korumak 
amacıyla doğrudan duvar yüzeyine sürekli bir katman oluşturacak biçimde 
uygulanmaktadır (Borrelli, 1999; Mavi, 2000). Görünümleri, bileşimleri, 
uygulama yöntemleri ve kullanım yerleri de göz önünde bulundurulduğunda 
sıva harçları, strüktürel sistemin korunması açısından önemli, strüktürel olmayan 
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ikincil mimari elemanlar olarak değerlendirilebilir. Genellikle bileşimlerinde 
çimento, alçı ve kireç gibi bağlayıcılar bulundurmakla birlikte ülkemizin kırsal 
bölgelerinde saman katkılı kil harcı olan kerpiç sıvalar da tercih edilmektedir.

Sıvalar uygulamada kaba sıva ve ince (perdah) sıva olmak üzere bir veya 
birden çok katmandan oluşabilirler. Bu iki sıva arasındaki temel fark dozaj 
ve kullanılan agrega boyutlarıdır (Eriç, 2010). Sıvalar uygulanırken duvar 
yüzeyinin onarımlarının yapılmış ve herhangi bir su sızıntısının olmamasına 
önem gösterilmeli, güçlendirme gereken noktalarda mutlaka sıva profilleri ve 
sıva filesi kullanılmalıdır (Gürer, 2008). 

Duvar örgü harçları ise; kagir elemanları birleştirmek ve yatay yükleri 
almak amacıyla farklı bağlayıcılarla hazırlanan harçlardır (Eriç, 2010). Sıva 
harçlarından temel farkı harç bileşiminde kullanılan iri taneli agregalardır. 
Dolaylı biçimde taşıyıcı rolü üstlenmeleri sebebiyle, yük altında gösterdikleri 
davranış, bilhassa basınç dayanımları oldukça önemlidir. Kagir yapılarda tercih 
edilen tuğla veya taş kagir malzemenin fiziksel, mekanik ve kimyasal yapısına 
uyumlu olarak düzenlenmelidirler. Duvar harçlarının bağlayıcı tipi belirlenirken 
suyla teması olan duvarlarda uygun bağlayıcı ve katkı maddelerinden 
yararlanılmalıdır.

Şaplar, yapıların kaba döşemelerinde düzgün bir yüzey elde etmek ve 
su geçirimsizliği sağlamak için kullanılan yüksek dozajlı çimento bağlayıcılı 
harçlardır. Yüksek dozajlı olması sebebiyle meydana gelebilecek rötreyi 
engellemek için büyük şap yüzeyler parçalı olarak dökülmeli ve nemli ortamda 
kürlenmelidir. Şaplar aynı zamanda ses izolasyonu sağlamak amacıyla yüzer 
şap uygulamasında da kullanılırlar(Eriç, 2010).

Şerbetler, yapıdaki çeşitli onarım işlerinde, gevşek zeminlerin takviyesinde 
ve geçirimsizlik sağlamak amacıyla çatlakların doldurulmasında kullanılan harç 
türüdür (Eriç, 2010). Badanalar ise ince sıvanın üzerine yüzeyi düzeltmek veya 
renklendirmek amacıyla oksit boya katılarak; fırça, rulo veya püskürtme yöntemi 
ile uygulanabilen bir harç türüdür. Uygulamadan önce yüzeyin badanaya uygun 
hale getirilmesi gerekmektedir. Kireç, çimento, plastik ve akrilik badana türleri 
mevcuttur (Gürer, 2008). Çimento badanalar genellikle brüt beton yüzeylerin 
onarımında kullanılırken kireç badanalar daha çok geleneksel olarak tercih 
edilen ekonomik ve uygulaması kolay karışımlardır.

4. ONARIM HARÇLARINDA KULLANILAN PUZOLANLAR VE 
HARCA KAZANDIRDIĞI ÖZELLİKLER

Puzolanlar çok az veya hiç bağlayıcılık özellik göstermeyen, ancak çok 
ince bir şekilde öğütüldüğünde nemli ortamda standart sıcaklıkta kalsiyum 
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hidroksit ile kimyasal reaksiyona girerek bağlayıcılık özellik gösteren 
bileşimler oluşturabilen; silikatlı veya silikatlı ve alüminli malzemelerdir. 
Böylelikle yapısında kalsiyum hidroksit bulunduran kireç, çimento ve benzeri 
bağlayıcılarla karıştırıldıklarında gelişen kimyasal tepkime yoluyla su altında 
sertleşebilen ve bağlayıcı özellik gösteren kalsiyum-silikat-hidrat (C-S-H) 
ürünleri meydana getirirler.

Bağlayıcı veya katkı malzemeleri tanımına doğrudan uymayan puzolanları, 
yardımcı bağlayıcı olarak kategorize etmek daha doğrudur. Oldukça farklı 
sınıflandırma yöntemleri olmakla beraber puzolanlar elde ediliş biçimlerine 
göre doğal ve yapay puzolanlar olarak ikiye ayrılırlar (Şekil 8). Doğal 
(tabii) puzolanlar yeryüzünün çeşitli katmanlarından elde edilen genellikle 
volkanik kökenli malzemelerdir. Yapay puzolanlar ise doğal yolla elde edilen 
çeşitli malzemelerin yüksek sıcaklıklarda ısıtılması yoluyla elde edilirler. 
Puzolan kelimesinin kökeni şimdilerde İtalya’da bulunan Vezüv yanardağının 
eteklerinde yer alan ve volkanik küllü toprakları sayesinde bilinen Puteoli 
(puzoli) kasabasından gelmektedir. Roma döneminde ‘pulvisputeolanus’ olarak 
adlandıran bu volkanik küllü topraklar zaman içerisinde kısaltılarak pozzolana, 
puzolan şeklini almış ve puzolanik özellik gösteren tüm malzemeler için 
kullanılmaya başlanmıştır.

Şekil 8. Puzolanların sınıflandırılması.

Geçmişte inşa edilen yapılarda kullanılan harç ve sıvaların dayanımlarını 
artırmak için bağlayıcı ve agreganın dışında puzolanik özellikte katkı 
maddelerinin kullanıldığı uzun yıllardır bilinmektedir. Önceleri doğadan elde 
edilen doğal puzolanlar kullanılırken, gelişen üretim teknikleri ve keşfedilen 
yeni malzemeler ışığında yapay puzolanlar da yapı harçlarında kullanılmaya 
başlanmıştır. Roma’da M.Ö. 300-250 yılları arasında kireç harçlarında volkanik 



120     MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I

tüfler gibi doğal puzolanların yanı sıra, tuğla ve kiremit gibi pişirilmiş kilden 
meydana gelen malzemelerin öğütülerek ve kırılarak puzolan olarak kullanıldığı 
Vitrivius’un ‘Mimarlık Üzerine 10 Kitap’ eserinde belirtilmektedir. Romalı yapı 
ustalarının elde ettiği iri agregalı ve puzolanlı bu hidrolik karışım bugünkü 
betonun fikirsel temelini oluşturmaktadır.

Çoğu araştırmacı tarafından bilinmeyen bir gerçek ise henüz puzolan 
ismini almadan, günümüzden 8000 yıl önce Çatalhöyük’te bulunan ve Neolitik 
çağa ait evler üzerinde bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda, bu antik 
harçlarda puzolan kullanımına rastlandığıdır. Bu noktadan haraketle puzolanların 
Roma’dan evvel de kullanıldığı fakat yaygınlaşmasının ve günümüze kalan 
eserlerde kullanımının bu tarih aralığında olduğu söylenebilir (Davidovits, 
1987; Erdoğan ve Erdoğan, 2007).

Şekil 9. Horasan Harcı, Mola Gürani Camii Kuzey Cephesi, 2014  
(BG Arşivinden)

Osmanlı döneminde en yaygın puzolan kullanımına hava kireci ile tuğla tozu 
ve kırıklarının karıştırılmasıyla elde edilen horasan harçlarında rastlanmaktadır 
(Şekil 9). Horasan deyimi, İran’ın kuzeydoğusunda bulunan horasan 
bölgesinden gelmekle birlikte, farklı kültürlerde surkhi, homra ve cocciopiesto 
olarak da isimlendirilmişlerdir. Horasan harçları kirecin içerisine kırılmış 
ve öğütülmüş tuğla, kiremit, çömlek gibi malzemelerin eklenmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Bu harç ve sıvalar Osmanlı döneminin yanı sıra, Bizans, Roma ve 
Selçuklu dönemlerinde suda sertleşebilen hidrolik karakteriyle hamam yapıları, 
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su kanalları ve sarnıçları, çatı örtülerinde kullanılmıştır (Uğurlu ve Böke, 2006).  
Mimar Sinan 1500-1600 yılları arasında ortaya koyduğu eserlerin bir çoğunun 
yapımında horasan harcından yararlanmıştır.

·	 Puzolanik Aktivite

Puzolanların, belirli bir incelikte öğütüldüğünde, su ve sönmüş kireç ile geliştirdiği 
bu özelliğe puzolanik aktivite adı verilir ve puzolanik aktivite TS25’e göre ve 
basınç dayanımı cinsinden aynı standart uyarınca tespit edilir. Puzolan ihtiva 
eden harçların, nemli ortamda yüksek mukavemet ve dayanıklılık göstermesi bir 
diğer deyişle dayanıklı bir hidrolik harç meydana getirmesi sebebiyle, hamam, 
su kanalı, köprü gibi yüksek oranda neme veya suya maruz kalan yapılarda 
tercih edildiği görülmektedir (Moropoulou  ve diğ., 2000: Aggelakopoulou ve 
diğ., 2011).

Bağlayıcı maddeye puzolan eklendiğinde fiziksel ve mekanik dayanımda 
ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu etkinin bilimsel sebebi puzolanların kireç 
bağlayıcılı harçlarda kullanıldığında gösterdiği kimyasal reaksiyon zinciridir. 
Reaksiyon sırasında gerçekleşen durum bilinenin aksine puzolanın kireç 
harcında tamamen çözünüp kireç bünyesindeki kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) ile 
tepkimeye girmesi değil, puzolanik taneciklerin yüzeysel olarak çözünerek ve 
kalsiyum hidroksitle tepkimeye girerek yüzeyde oluşan suya dayanıklı kalsiyum 
silikat hidrat (C-S-H) ile bağlanmasından ileri gelir. Kristalin silikatlarının 
öğütülmeleri esnasında molekül yapılarının bozulması ile puzolanik özellik 
kazanmaları da bu tepkimelerin malzeme yüzeyinde geliştiğinin bir işaretidir 
(Uran, 1994).

Puzolanların kimyasal bileşimleri birbirinden farklı olabilir. Fakat hepsinde 
silis ve alümin yüksek miktarda bulunur. Puzolanların iyi olup olmadığı sadece 
kimyasal analizler ile anlaşılamaz; Kimyasal oranları benzer puzolanların 
farklı sonuçlar verdiği görülebilmektedir (Algan, 1935).  Puzolanların yüksek 
bağlayıcı özellik gösterebilmesi genel olarak bünyesinde bulundurduğu 
toplam SiO2, Al2O3, Fe2O3 kompozisyonuna,  malzemenin amorf yapısına ve 
malzemenin inceliğine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Nem ortamında 
gerçekleşen kimyasal reaksiyon, genel olarak malzeme inceliği arttıkça 
artmaktadır (Erdoğan, 2009).

4.1. Doğal puzolanlar

Doğal puzolanlar bünyesinde silis, alüminyum silikat veya bunların bileşimini 
barındıran volkanik kaynaklı tortul kayaçlardır. Doğal puzolanlar kimyasal 
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içeriğini oluşturan ana bileşenler olan reaktif silisyum dioksit (SiO2) 
ve alüminyum oksit (Al2O3) yanında demir oksit ve diğer oksitleri de 
barındırabilirler. Standart uyarınca bir doğal puzolanın kütlece reaktif silisyum 
dioksit oranı %25’den düşük olmamalıdır (TS25: 2008). 

Puzolanların inceliği arttığı oranda puzolanik aktivitesinin de arttığı 
kontrollü deneyler kapsamında kanıtlanmıştır. Puzolanın harç içerisinde 
kullanımında özgül yüzeyi 3000-7200 cm2/gr arasında uygun görülmekle 
beraber TS25 standardına göre malzemenin özgül yüzeyi en az 4000 ± % 25 
cm2/gr olacak şekilde inceltilmelidir.

4.1.1. Volkanik tüfler

Günümüzde çeşitli silisli, alüminatlı malzemeler puzolan olarak 
kullanılabilmektedir. En yaygın kullanım alanı bulan puzolanlar volkanik 
küllerdir. Bu küller yer kabuğunun derinliklerinde yüksek sıcaklık ve basınç 
altında oluşur ve yanardağ ağzından magma ile birlikte püskürerek amorf biçimde 
katılaşır; zamanla sıkışarak taşlaşırlar. Bu haliyle tüf adını alan malzeme sıklıkla 
aktif veya reaktif yanardağ yamaçlarında kalın katmanlar halinde bulunurlar. 

Yaygın olarak tercih edilen ve elde edilmesi kolay olan volkanik tüfler elde 
edildikleri bölgeye göre harç içerisinde çok farklı fiziksel ve mekanik sonuçlar 
verebilmektedir. Gür (2019) tarafından yapılan deneysel bir çalışmada hidrolik 
kirece (NHL 3.5) farklı volkanik tüfler eklenerek üretilen harç numuneleri 
üzerinde TS25 uyarınca puzolanik aktivite deneyi yapılmış ve farklı bölgelerden 
edinilmiş (dolayısıyla farklı kimyasal içeriğe sahip) volkanik tüflerin birbirinden 
oldukça farklı basınç ve eğilmede çekme dayanımı gösterdiği tespit edilmiştir. 
Tektonik açıdan oldukça aktif bir bölgede bulunan ülkemizde de sıkça rastlanan 
volkanik tüflerin, bulundukları bazı bölgeler ve kimyasal özellikleri Tablo 5’de 
verildiği gibidir. 
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Tablo 5: Ülkemizde bulunan bazı volkanik tüfler ve bunların kimyasal özel-
likleri (Gürdal, 2009; Postacıoğlu vd., 1690; Sarıbaş, 1987 ).

Alhan Şimşek (2018) tarafından tarihi yapılarda tuğla duvarların güçlendirilmesi 
kapsamında yapılan bir tez çalışmasında doğal hidrolik kirece (NHL 3.5) 
puzolan olarak volkanik kül; agrega olarak ise farklı oranlarda tuğla kırığı ve 
dere kumu eklenerek yüksek mukavemetli örgü ve güçlendirme harcı üretilme 
olanakları araştırılmıştır.  Etüvde kürlenen 7 günlük numunelerde en yüksek 
basınç dayanımına 9.39 MPa ile, hacimce 1.5/1 bağlayıcı:agrega oranına sahip 
numunelerde ulaşılmıştır. Ortamda kürlenen eşdeğer numunelerde ise 28. günde 
4.52 MPa’ya ulaşıldığı görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre karışımda 
kullanılan agrega granülometrisinin mekanik dayanım üzerinde büyük etkisi 
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olduğu; yüksek bağıl nem ve sıcaklığın harçların mekanik özelliklerine olumlu 
yönde katkı sağladığı belirlenmiştir. 

4.1.2. Perlit

Perlit, mineralojik karakter bakımından %3-10 arasında kristalleşmiş mineral ve 
obsidiyen parçacıkları içeren asidik karakterli camsı, volkanik bir kayaç olup, 
ısıyla genleştirildiğinde çok hafif ve gözenekli bir duruma gelir. Ham olarak 
ve genleştirilmiş olarak piyasada rahatlıkla bulunabilen perlit, oldukça farklı 
fiziksel özellikler gösterebilmektedir (DTP, 1996). 

Perlit genleştirilerek yapay bir puzolan olarak kullanılabildiği gibi ham 
olarak da hafifliği ve gösterdiği fiziksel özellikler sayesinde %80 oranında 
inşaat sektöründe kullanım alanı bulmaktadır. Kimyasal içeriği sayesinde 
silisli ve alüminyumlu bileşikler içerdiğinden kalsiyum esaslı bağlayıcılar 
ile kullanıldığında puzolanik özellik gösterdiği tanımlı deneyler kapsamında 
kanıtlanmıştır (Bulut, 2007). Ülkemizde bulunan perlit ve pomza yatakları 
haritada verildiği gibidir (Şekil 10).

Şekil 10. Türkiye’de bulunan perlit ve pomza yatakları (MTA,2019).

4.1.3. Pomza

Pomza, bir dizi volkanik olay sonrasında oluşmuş camsı volkanik bir kayaçtır. 
Oluşumu sırasında ani soğuma etkisiyle bünyesindeki gazların yok oluşu, makro 
ve mikro ölçekli çok sayıda boşluk oluşumuna sebep olmuştur. Bu bağımsız 
boşluklar sayesinde oldukça hafif, ısı ve ses yalıtım değeri yüksek bir kayaç 
türüdür.  Koyu renkli bazaltik pomza ve grimsi beyaz asidik pomza olmak 
üzere doğada iki şekilde bulunurlar. Asidik pomzalarda silis oranı daha yüksek 
olduğundan yapı sektöründe kullanımına daha çok rastlanmaktadır (MTA, 1985).
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Kökeni İtalyanca ‘ponza’ kelimesinden gelenpomza dünyada uzun 
yıllardır kullanılmakta olan bir malzemedir. Ancak pomza rezervi açısından 
oldukça zengin olan ülkemizde pomzanınendüstriyel kullanımına son 20 yılda 
başlanabilmiştir. Ülkemizde bulunan bazı bazaltik pomzaların kimyasal ve 
fiziksel özellikleri Tablo 6’da belirtildiği gibidir;

Tablo 6. Ülkemizde bulunan bazı pomzalar ve bunların kimyasal ve fiziksel 
özellikleri (Binici ve Görür, 2005).

4.2. Yapay puzolanlar

Yapay puzolanlar, doğal puzolanlarda bulunan oksit bileşikleri içeren ve 
sanayi üretimi sırasında atık olarak veya kasıtlı olarak yüksek sıcaklıkta belirli 
bir süre ısıtıldığında aktifleşerek puzolanik özellik gösteren malzemelerdir 
(Erdoğan, 2007). Roma ve bazı Akdeniz ülkelerinde kireçle birlikte kullanılan 
doğal puzolanik katkı maddeleri kolay bulunamadığı ve ekonomik olmadığı 
gerekçesiyle, birçok ülkede doğal puzolan yerine yapay puzolanlar kullanılmıştır 
(Beydemir, 2006). En yaygın yapay puzolan türleri doğal puzolanların ısıl işlem 
görmesiyle üretilen pişmiş kil türevleri, metakaolen, genleştirilmiş perlit ve 
endüstriyel atık ürünleri olan yüksek fırın cürufu, silis dumanı ve uçucu küllerdir.

4.2.1. Metakaolen

Kaolin, doğada sıklıkla karşılaşılan beyaz kilsi yapıda bir malzeme olup; 
feldspat ve kil minerallerin ayrışmasıyla doğal yollarla oluşur. Kaolin veya 
kaolini oluşturan en önemli mineral olan kaoliniti barındıran killerin yüksek 
sıcaklıkta (500-600 °C) kalsine edilmesi ve öğütülmesiyle puzolanik özelliğe 
sahip metakaolen imal edilmektedir. 700 °C altında kalsine edilen metakaolenler 
daha az aktif metakaolen ve daha fazla artık kaolinit içerirler. 850 °C üzerinde 
ise kristalizasyonu başlar ve reaktivite düşer (MTA, 1985). 
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Metakaolenin içerdiği yüksek silis ve alümin oranı sayesinde kalsiyum 
hidroksit ile  birleşerek harçların özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda 
bulunduğu çeşitli çalışmalar sonucu kanıtlanmıştır. Özellikle seramik 
endüstrisinde kullanımına rastlanan metakaolenin; oldukça açık renkli olması 
yapı malzemesi olarak tercih edilmesini kolaylaştırmaktadır. Ülkemizde 
metakaolen üretimi yapılmamakla birlikte, belirli bölgelerde bulunan bazı 
kaolenlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri tabloda verilmiştir (Tablo 7).

Tablo 7. Ülkemizde bulunan bazı kaolenler ve bunların kimyasal ve fiziksel 
özellikleri.

Vavricuk ve diğ. (2018) tarafından hidrolik kireç (NHL 3.5) ve %10-30 arasında 
değişen oranlarda metakaolen katkısı ile üretilen harç numunelerinde 28, 56, 90 
ve 900. günlerde fiziksel, kimyasal ve mekanik belirlemelerde bulunulmuştur. 
Metakaolen katkısı artışı taze harçlarda su ihtiyacını artırırken, diğer taze harç 
özelliklerinde değişikliğe neden olmamıştır. Deney süresinden bağımsız olarak 
yüksek metakaolen oranının hidratasyon ürünlerinin formasyonuna bağlı olarak 
numunelerin tamanında basınç dayanımını artırdığı görülmektedir. Benzer 
şekilde porozitenin arttığı, ortalama por büyüklüklerinin azaldığı da varılan bir 
diğer sonuçtur. Metakaolen katkısı kontrol örneği üzerinden incelendiğinde, 
performansının fiziksel ve mekanik açıdan daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Hidrolik kirece Portekiz metakaoleni katılarak yapılan bir diğer deneysel 
çalışmada, çeşitli bağlayıcı/puzolan oranlarında harçlar üretilerek, numuneler 
üç farklı kür ortamına maruz bırakılmıştır. Elde edilen verilere göre  harca %20 
ve %30 oranında metakolen  katkısı, basınç dayanımında artışa neden olmuş; 
optimum değer %20 olarak belirlenmiştir. Numunelerde 28. Günde ulaşılan 
basınç dayanımı değeri 12.8 - 17.5 MPa arasında değişirken; 90. Günde bu 
değer aralığının 14.5 - 20.0 MPa’a ulaştığı görülmektedir. Harç bünyesinde 
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farklı periyotlarda meydana gelen karbonizasyon, hidratasyon ve puzolanik 
reaksiyonların mekanik dayanımı doğrudan etkilediği  açıkça görülmektedir 
(Cachim ve diğ., 2010).

4.2.2. Genleştirilmiş perlit

Doğal bir camsı kayaç olan perlitin uygun sıcaklıkta (760-1200 °C) 
genleştirilmesiyle, genleştirilmiş perlit elde edilir. Bünyesindeki suyun 
uzaklaşmasıyla hacmi 4 ile 20 kat artan perlit; ince, beyaz renkli, gözenekli 
ve hafif bir yapı kazanmaktadır. Bu gözenekli ve hafif yapı ısı ve ses yalıtım 
değeri sağlarken, yangına ve suya dayanıklı, durabilitesi yüksek bir malzeme 
olması yapı alanında değerlendirilmekte olan özelliklerindendir (Topçu ve diğ., 
2005). Genleştirilmiş perlit 1940’lı yıllarda Las Vegas’taki bir fırında perlitin 
muhtemel bir deneme yoluyla gaz fırınına aniden atılarak genleştirilmesiyle, 
döneminde yapı sıvası elde etmek için, alçı ile birlikte kullanılmıştır. Bu 
denemeyle beraber genleştirilmiş perlit 1952 yılında hafif beton agregalarında 
önemli ölçüde kullanılmaya başlanmış ve endüstrileşmenin etkisiyle kullanım 
alanı artmıştır (MTA, 1985). 

Genleştirilmiş perlit yalıtım malzemesi olarak çatı ve zemin yalıtımlarında; 
hafif yapı elemanı olarak tavan kiremitlerinde; ısı ve ses yalıtım malzemesi 
olarak yüzey döşemelerinde katkı malzemesi olarak tercih edilmektedir (Gökbel, 
2014). Bunun yanında, gösterdiği puzolanik özellik sayesinde harçlarda mekanik 
ve fiziksel özelliklerin iyileştirilmesine katkı sağladığı kontrollü deneyler 
kapsamında kanıtlanmıştır. Türkiye’de çeşitli firmalar tarafından genleştirilmiş 
perlit imal edilmekle birlikte, ham perlit rezervlerinin büyük çoğunluğu 
yurtdışına ihraç edilmektedir. 

4.2.3. Tuğla tozu

Tuğla, kiremit ve benzeri malzemelerin hammaddesini oluşturan silisli ve 
alümili killerin 600-900°C’de ısıtılması ve öğütülmesiyle üretilen tuğla tozu, 
tarihin en eski yapay puzolanı olarak kabul edilmektedir. Bu sıcaklık aralığında 
kil minerallerinin yapısı bozulmakta ve amorf alumina silikatlar oluşurken, 
malzemeye puzolanik özellik kazandırmaktadır (Lee ve Rainforth., 1994). 
Kalsinasyon sıcaklığı tuğla tozunun puzolanik aktifliğinde belirleyici rol 
oynamaktadır ve 900°C üzerinde kararlı minerallerin oluşması sebebiyle bu 
özellik kaybolur Bu kimyasal reaksiyon terminolojide sinterleşme olarak 
adlandırılmaktadır.

Pişmiş killer sınıfına dahil edilebilecek olan tuğla tozu, hamur kireç ile 
karıştırılarak başta hamam ve su yapıları olmak üzere birçok tarihi eser yapının 
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örgü ve sıva harcında kullanılmıştır. Hidrolik özellik gösteren bu harç ve sıvalar 
horasan harcı olarak bilinmektedir (Böke ve diğ., 2004). Tuğla tozunun bağlayıcı 
malzeme ile birlikte gösterdiği puzolanik özellik, tuğlanın çeşitli özelliklerine 
bağlı olarak değişim göstermektedir. Bunların en başında tuğla yapımında 
kullanılan toprak malzemenin minerolojik özellikleri ve kompozisyonu 
gelmektedir. Üretim yöntemi, daha önce bahsedilmiş olan pişirilme sıcaklığı 
ve pişmiş malzemenin öğütülmüş inceliği de aktifliğini etkileyen önemli 
parametrelerdir (Erdoğan ve Erdoğan, 2014).

4.2.4. Yüksek Fırın Cürufu

Ham demir üretiminde atık malzeme olarak elde edilen yüksek fırın cürufu, temel 
olarak yüksek fırınlarda demir filizi gangı, kok ve kireçtaşının 1500-1600°C’de 
yanması sonucu elde edilir. Erimiş haldeki malzeme, fırından çıktığında hızlı 
olarak soğutulduğunda akışkanlığındaki ani azalma kristal yapılaşmayı engeller 
ve camsı yapıda bir katı eriyik elde edilmesini sağlar. Yüksek miktarda SiO2, CaO 
ve Al2O3 barındıran YFC, yeterince ince öğütüldüğünde puzolan olarak çimento 
katkısı olarak beton üretiminde ve kil esaslı zeminlerin stabilizasyonunda tercih 
edilmektedir (Tokyay ve Erdoğdu, 2009). 

Tablo 8: Bazı yapay puzolanların kimyasal bileşimleri  
(Erdoğan ve Erdoğan, 2007).

Hidrolik kirece belirli miktarda yüksek fırın cürufu eklenmesi, harçların 
yapışma dayanımı başta olmak üzere, genel mekanik dayanımını artırdığı 
deneysel çalışmalar kapsamında kanıtlanmıştır. Donma-çözülmeye karşı iyi 
performans gösteren YFC katkılı hidrolik kireç harçlarının, sülfata karşı hasar 
alsa da çevrimleri tamamlayarak dağılmaması bu harçları onarımda kullanılmaya 
uygun hale getirmektedir (Aktürk ve diğ., 2017). Benzer şekilde bir arada 
birkaç farklı puzolan (silis dumanı-yüksek fırın cürufu veya silis dumanı-uçucu 
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kül) kullanılarak üretilen harç numunelerde de 28 günlük periyotta 30 MPa 
üzerinde sonuçlar elde edildiği görülmektedir (Grist ve diğ., 2015). Bazı yapay 
puzolanların kimyasal özellikleri tabloda verildiği gibidir (Tablo 8).

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir onarım için disiplinlerarası çalışma ve sistematik bir 
yaklaşımın benimsenmesi oldukça önemlidir. Koruma ilkeleri ışığında özgün 
malzeme karakterizasyonun titizlikle yapılması; harç ve gövde malzemelerinin 
kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin belgelenmesini takiben önerilecek 
onarım harcının da kısa ve uzun dönem performansının deneysel olarak tespit 
edilmesi gerekmektedir. Geleneksel harç ve sıvaların onarımında özgün 
malzeme özelliklerine uygun malzemelerinin kullanımına dikkat etmek kadar 
doğru yapım tekniklerini kullanmak da yapının sağlıklı bir biçimde uzun yıllar 
ayakta kalabilmesi için önem taşımaktadır. Hatalı uygulamalar yapının estetik 
ve yapısal bütünlüğünü tehlike altına sokmaktadır.

Yapılan literatür taramalarında tarihi yapılarda kullanılan organik 
katkıların araştırılmakta olan bir konu olduğu görülmektedir. Gerek tarihi 
harçların tipolojisinin ve içeriğinin tespiti, gerekse onarım harçlarının fiziksel ve 
mekanik özelliklerinin geliştirilebilmesi için deneysel çalışmalar yapılmaktadır. 
Tarihi yapılarda sıkça kullanılmış olmasına karşın organik katkıların kompleks 
bir yapı içerisinde sistematik olarak ayırt edilmesi, malzeme bünyesindeki 
organik içeriğin zaman içerisinde uğradığı bozulmalar ve harç karışımını 
içerisinde sahip olduğu kütlece düşük oran sebebiyle oldukça güçtür. Ancak 
deneysel çalışmalar beraberinde onarımda kullanılan güncel harçların içeriğine 
de kimyasal katkılar yerine, benzer organik katkıların eklenmesinin, harç 
özelliklerin geliştirilmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Başta hidrolik kireç olmak üzere, onarımda kullanılan kireç bağlayıcılı 
harçların bünyesinde bulundurduğu yüksek kalsiyum hidroksit miktarı sayesinde 
puzolan katkılarıyla daha yüksek fizikomekanik performans gösterebildiği 
yapılan deneysel çalışmalar kapsamında kanıtlanmıştır. Puzolanik aktivitenin 
harca kazandırdığı özellikler puzolanın içerdiği kimyasal bileşen (SiO2, Fe2O3 ve 
Al2O3) oranları, amorf yapısı ve inceliği gibi etkenlere bağlı olarak boşlukluluk 
yapısını iyi yönde etkilemekte ve su emme değerlerini düşürmektedir.  Malzeme 
yüzeyinde oluşan kristalli yapılar puzolanın gördüğü ısıl işlemlere bağlı olarak 
değişkenlik gösterebilmektedir.

Ülkemizde bulunan termik santrallerin en büyük atık sınıfını oluşturan 
cüruf, kül, uçucu kül gibi mineral atıkların depolanması çevresel bir sorun 
teşkil etmektedir. Bu malzemelerin beton endüstrisinde olduğu gibi onarım 
ve güçlendirme çalışmalarında kullanılan harçlarda katkı malzemelesi olarak 
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değerlendirilmesi sürdürülebilir bir onarım çalışmasının önünü açacaktır. 
Araştırma kapsamında belirtilmiş çağdaş yapı malzemelerinin onarım 
harçlarında kullanımı pek çok açıdan avantaj sağlayacak olmakla birlikte uzun 
dönem performanslarının detaylı olarak araştırılması gerekmektedir. 
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1. GİRİŞ

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları süresi içinde ilişkilerini 
sürdürdükleri ortam olarak tanımlayabiliriz.“Bizi çevreleyen canlı, 
cansız şeyler (wikipedia.org, 2021;Erach Bharucha, 2004).İnsan ile 

çevresindeki canlı-cansız varlıklar arasında bir ilişki ve etkileşim bulunmaktadır. 
Bu varlıklar arasında sürekli devam eden döngüye ekosistem adı verilmektedir. 
Bu döngü içindeki varlıklar, bağ misali birbiriyle alış veriş içindedir. Bu 
bağlamda canlı veya cansız varlıklarda oluşabilecek herhangi bir bozulma veya 
aksaklık ekosistemi etkilemektedir. Doğal ortam içindeki bu sisteme dışarıdan 
müdahale olmadığı için kolaylıkla bozulmamakta veya kendini belirli bir süre 
içinde onarmaktadır. İnsanın çevresiyle olan münasebeti sebebiyle doğayı 
değiştirebilmekte veya tahrip edebilmektedir. Endüstri devriminden sonra 
kent ve çevresindeki hızlı büyüme neticesinde ekosistem de değişimler hızla 
görülmeye başlanmıştır.

Sanayi devriminden önce insanlar kırsal alanlarda yaşamakta ve 
ekonomileri tarımsal faaliyetlere dayanmaktaydı. Şekil 1’degörüldüğü gibi dünya 
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nüfusunun yaklaşık %4 kentlerde yaşamaktaydı. Sanayi devrimiyle kırsaldan 
kentlere göç artmıştır. 1900 ‘ler de kentlerde yaşayan nüfus yaklaşık %16 iken 
günümüzde yaklaşık %58 civarındadır. 2050 nüfus projeksiyonuna göre kent 
nüfusu yaklaşık %68 civarında ve nüfusu yaklaşık 6.6 milyar olacaktır. Endüstri 
devrimi neticesinde sanayi ve teknoloji kaynaklı gelişmeler kentlerdeki nüfusun 
artmasına neden olmuştur. Kentleşme ve hızlı nüfus artışı, artan konut ihtiyacını 
gündeme gelmiştir. Artan nüfusa yönelik yapılan niteliksiz yapılar, teknolojinin 
ve sanayinin yanlış kullanımı yapay ve doğal çevreyi olumsuz etkilemiştir. Öte 
yandan hızla artan nüfus kentin sosyal ve ekonomik durumunu da değiştirmiştir. 
Çevre verileri dikkate alınmadan hızla artan yapılaşmalar sürdürülebilir bir 
yaşamı olumsuz açıdan etkilemiştir. 

1500 1600 1700 1800 1900 1950 2000 2025 2050
Kent Nüfusu 
( %) 4,1 5,2 5,1 7,3 16,4 29,61 46,68 58,33 67,58

Şekil:1. Dünya kentleşme yüzdesi  (https://ourworldindata.org/urbanization)

İnsanlığın ilk dönemlerinde, sadece ihtiyaçlarını gidermek ve çevresini 
güzelleştirmek için çevreyi, hayvanları ve diğer canlıları dikkate alan bir felsefeyle 
yaklaşılmıştır. Ancak Endüstri devrimiyle değişen daha fazla kazanma felsefesi 
doğal çevrenin bozulmasına neden olmuştur. Bu dönemde çevre kirliliği ilk 
etapta büyük kentlerde görülürken gözle görülür ve hissedilir seviyeye ulaşmıştır. 
Teknolojik aletlerin gündelik yaşamda kullanımı fosil yakıt kullanımını ve sera 
gazları salınımını da artırırken çevre kirliliği küresel bir sorun haline gelmiştir. 
Dünya Ekonomik Forumu raporunda belirlenen kent yöneticilerinin karşılaştığı 
dört temel sorun şunlardır: konut, sağlık, eğitim ve istihdam olmuştur. Öte 
yandan çevresel kirlilikdoğal dengeyi olumsuz yönde etkileyerek diğer canlı 
türlerine zarar vermektedir. Değişen iklim koşulları neticesinde tüm dünyada 
farklı doğal afetlere neden olduğu görülmektedir. Bütüncül bir yaklaşımla 
bakıldığında kirliliğinin sadece çevreyle ele alınamayacağı ekonomik, çevresel 
boyutlarının da dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılı 
çevrenin çevre kirliliği üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, mimarlık ve doğal 
çevre ilişkisine doğru bir analizle yaklaşılması oldukça önemlidir. 

Dış ve iç ortam düzenlenmesinde insanın dikkate alınması sürdürülebilir 
bir toplum için gereklidir. İnsan yaşamının her anını fiziksel çevreyle etkileşim 
halinde geçirmektedir. Fiziksel çevre bileşenlerini, yörenin kültürünü iyi bilmeli 
ve bunları doğru kullanmalıdır. Böylece insanın fiziksel ve ruhsal durumu da 
çevresine bağlı olarak değişmekte, yaşamının büyük çoğunluğu yapay çevre 
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içinde veya çevresinde geçtiğinden bu durumdan oldukça etkilenmektedir. 
Yapay çevrenin olumsuz yönlerinden etkilenen insan, sağlık açısından da 
önemli bir tehdit altındadır. Bu sebeple tasarımcının uygun kararlar alarak 
yapay çevresini düzenlemesi, görevini doğru bir şekilde yerine getirmesinin 
yanı sıra kamu sağlığına yönelik bir düzenlemeyi de beraberinde getirmesi 
kaçınılmazdır. “Düzensiz ortamlar oluşturan, mimari problemler;  formlar, 
şekiller, ve sitiller, kent sakinlerini görsel, zihinsel ve psikolojik olarak 
etkilemektedir” (Uzunoğlu, 2012 ).Yapılarımızın ve çevremizin insana uygun 
ölçekte tasarlanması, doğal çevreyi dikkate alan yaklaşımlar; görsel bir estetik 
etkinin yanında, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını dikkate alan sağlıklı mekânların 
oluşmasına vesile olacaktır. Gelecek kuşakların haklarına riayet etmemiz kentin 
tahribini de önleyecektir. 

2.  MİMARLIK VE ESTETİK

Geleneksel yapılar bölgenin genel karakter ve anlatım biçimlerini kapsamaktadır.
Bölgenin özelliğini, zamanın ruhunu, toplumsaldeğerlerinin özellikleriniyansıtan 
bu konutlaranlatımsal ve görsel ifadelere dönüşerek üslup ’tabelirleyici rol 
almaktadır. Yapıların toplumsal değerleri yansıtması açısından; Doğru tasarım, 
işlevsel, sağlam, çevresel verileri dikkate alan ve kültürel değerlere uygun güzel 
ve estetik tasarlanmış yapılar olarak dikkat çekmektedirler. Böylece bu yapılar 
toplumun değerlerini yansıtmasında ayna görevi görmektedir.Toplumun estetik 
değerlerinden uzak eser ötekileştirilerek beğenilmeyecektir. Her dönemin ve 
toplumun, kültürünün beğenisi değişmektedir. Estetik kaygı her dönem içinde 
farklı bir tarzda karşımıza çıksa da özellikle 18.yy da endüstrileşme ile beraber 
estetik anlayışında da değişiklikler meydana getirmiştir.  “Post modern mimari 
tartışmalarına dahil olan bu süreç, bilgi üretim teknolojileri ve sosyokültürel 
ortam ile doğrudan etkileşim içindedir. Bireysel zevklerin ön plana çıktığı ve 
üretim teknolojilerinin çeşitliliği desteklediği günümüzde, mimarlık da bu yeni 
eğilimlerden doğrudan etkilenmektedir. Böylelikle, modern sonrasında farklı 
ve dikkat çekici olmaya yönelen mimarlık, temel bir prensip olarak iletişimsel 
olmayı bir tasarım stratejisi haline getirmiştir” (Antel, 2015).

Endüstrileşme, teknolojik yenilikleri beraberinde getirmiştir. Teknolojik 
yenilikler isetoplumun yaşam tarzını etkilemiştir.  Öte yandan küreselleşmeyle de 
kültürel değerler giderek küçülmektedir. Bu durum dünyanın farklı bölgelerindeki 
zengin tasarım anlayışının yerini aynıtür anlayıştaki üsluba bırakmaktadır. 
Dünyanın giderek küçülmesi farklı kültürleri etkilemekte veya kaybına neden 
olmaktadır. Dünyanın dört bir yanında benzer konut tasarımları toplum yapısından 
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uzak estetik kuralları hiçe sayan yapılar inşa etmektedir. Öte yandan kentlerde 
artan nüfusun konut ihtiyacını karşılamak için tasarlanan yapılar barınaktan 
öteye geçememekte, yeni yapılan konutlar niteliksiz ve kültürel yapıdan uzak 
inşa edilmektedirler. Bu barınakların insanın konut ihtiyacını kazanmaktan çok 
rant amaçlı ve estetikten uzak olarak tasarlandıkları görülmektedir. Tasarımcının 
toplumla ilişki kurması eserleriyle mümkün olmaktadır. Bir mimar, konut 
tasarımın da toplumun isteklerine, çevresine uygun ve güzel bina anlayışını amaç 
edinmelidir.  Konutların güzelliğinde aranan ise; binanın formu, rengi, şekli vb. 
ile insanları hoşnut edebilen nitelikteki yapıların oluşturulmasıdır.

Mimarlık, insanın dış etkilerden koruyabilecek sağlam, istek ve ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek işlevsel yapılar yanında, toplumla yapı arasında da estetik bir 
ilişki de kurar. Bu nedenle günümüzde sanat eserine başarı normları kazandıran 
değerler değişkenlik göstermektedir. Teknolojinin ilerlemesi tüketici ihtiyaçlarını 
ve üretim tekniklerini etkilediği gibi sanata bakış açısını değiştirmiştir. Estetik 
sadece felsefenin bir alt alanı değil, pek çok farklı disiplini içeren bir yapıya 
sahiptir. Tuncer, Vakıf Yapılarında Estetik Kavramları makalesinde “Mimarlıkta 
parçalar arasındaki oransal denge onu güzelleştirir. Sanatta görsellik, müzikte 
ise işitsellik öndedir. Batı dünyası göze hitap eden “Klasik Dönem” uyumunu 
“Altın Oran”da buldu. Anadolu Selçukluları ise 2/3’le doruğa erişmişti” (Tuncer,  
2015). Tüm disiplinlerde olduğu gibi sanat ve mimaride de estetiği yakalamak 
için belli bir tutarlılık üzerine kurulu parçalar arasında bulunan uyumu yansıtmak 
için sayısal ve geometrik değerler ortaya çıkarılmıştır. Güzelliğe, orantı ve uyum 
ilişkinin doğru kurulması ile ulaşılabilir. Bu iki kavram arasındaki ilişki ahenk 
olarak adlandırılmaktadır. Vitrivius ideal güzelliği insan bedenindeki oranlardan 
elde ederken, Leonardo da Vinci de insanı kare ve daire içinde resmederek insan 
bedenindeki oran ve orantılardan bahsederken, bütünü oluşturan parçaların 
birbiri ile uyumlu olmasını savunur. İnsan ve doğayı bütünleştirmesi ve bu 
oranların tarihi yapılarda görülmesi mümkündür. Mimar Sinan’ın birçok eserinde 
bu altın oran, Süleymaniye ve Selimiye Camileri’nin minarelerinde görülürken, 
diğer eserlerinde yine bu orana rastlamak mümkündür. 1900’ yıllarda ise Le 
Corbusier tarafından altın oran ve insan ölçüleri kullanılarak ‘’Modulor’’ adlı 
bir modül sistem geliştirilmiştir. Temel amacı, tefriş elemanları mekân arasında 
boyutsal ilişki kurarak evrensel bir norm oluşturmaktır. Vitruvius’un 10 Kitap’ı 
ile başlayan ve Le Corbusier’in Modular’ı ile zirveleşen “mimarlık teorisinde 
altın oran kavramının” pekçok farklı dönemde mimarlık söyleminde bir biçimde 
yer aldığını söylemek olasıdır” (Selçuk, Sorguç, Akan,  2009).

Altın oran, yapıların doğal form, strüktürler ve onların büyüme süreçlerinin 
açıklanabilmesinde, bir dizi geometrik kurala dayalı biçimleri matematiksel 



SANATIN ESTETİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ MEKÂN; DİYARBAKIR. . .     139

bir sayı dizini olarak günümüze dek kullanagelmiştir. İnsanın bir yapıyı kendi 
penceresinden değerlendirirken bu bakış açısı yapının estetik olup olmadığını da 
belirler.“Özelikle eski Mısır ile Klasik Mimarlık olarak adlandırabileceğimiz Eski 
Yunan ve Roman mimarilerine baktığımızda son derece yalın olan dilin geometrik 
“oranlarla” öne çıkarıldığını görürüz. Altın oran ise bu geometrik oranlar içinde 
en çok bilineni ve belki de en çok kullanılanıdır. İnsanoğlu, Mısırdan Antik 
Yunan’a kadar tüm mimari yapılarında, heykellerinde ve sanatsal alanlarında, 
geometrik form ile matematiksel bir takım hesaplamaları kullanmışlardır.Bütünü 
oluşturan parçalar arasındaki   sayısal değer 1,618 olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Mısır Piramitlerinde kullanılan taş katlardaki her katın alanı bir üstündeki katın 
1,618 katıdır. Yüksekliklerinde de bu oran görülür. Mimarlığın tanımını M.Ö. 
33-14 yıllarında yapan Vitrivius; dayanıklılık, işlevsellik ve güzellik olarak 
tanımlamaktadır. İlk çağlardan beri mimarlığın çevresiyle uyumlu tasarımlar 
gerçekleştirerek, güzellik ( estetik ) faktörüne sadık kalmıştır. Masiero, 
Vitruvius’un mimarlık estetiği ilkelerini şu şekilde sentezlemiştir. “Güzellik 
mimarlığa atfedilebilir ve atfedilmelidir ve de, nihayetinde, açık biçimde bir 
değer yargısı olabilir; mimarlık işlevsel güzellikle biçimsel güzellik arasındaki 
denge noktasını bulmak zorundadır (amacına uygun olabilmek için gözü tatmin 
etmeli, aynı zamanda da keyif alınan bir şey olmalıdır): doğa yasalarına mecbur 
olduğundan nesnel olmak zorundadır” (Masiero, 2006).

Kırhallı ve arkadaşları estetiğin tarihsel süreci için belli bir toplumdan 
bahsetse de bu süreç doğu ile batı kültürü sentezi neticesinde gelişmeye devam 
etmiştir. Özellikle Doğu kültüründeki estetik kültürü göz ardı edilmiştir.Kırhallı 
ve arkadaşlarının, Mimarlık Kuramlarında Değişen Estetik Yaklaşımları Yeniden 
Düşünmek adlı makalesinde ise; Mimarlığın, mimarlık ürünlerinin estetik 
değerler üzerinden doğrudan ve sistematik bir biçimde ele alınmasıyla yalnızca 
Romalı ‘mimarlık kuramcısı’ Vitruvius’ta karşılaşılmıştır (Kırhallı, Koçyiğit, 
2019).şeklinde beyan etmektedirler.  Bir mimar yapının işlevsel kullanımı 
yanında estetik yönüyle de ilgilenir. Tasarımcı oluşturacağı eserinde, kendine 
ait olan güzel özellikleri karşısındakine göstererek zevk almak ister. Turgut 
Canseverin mimari ile güzel arasındaki ilişkiyi Selçuk şu şekilde ifade etmekte; 
‘Mimaride bir şeyin güzel olduğunu bize huzur, neşe ve ümitlilik vermesinden 
anlıyoruz.’ (Taşar, 2019). Bu anlamda çeşitli fiziksel nitelikleri sağlayan 
mimarlık ürünü güzel olmaktadır. Güzellik kavramının temel ilkeleri doğal ve 
yapılı çevre ve toplumsal değerlerle oluşturulmaktadır. Bu ilkeler tasarımcı-yapı 
arasında bir döngü oluşturarak tasar öğelerini öne çıkarmaktadır. Temel tasar 
kavramlarına uygun tasarlanan yapılar, çevresiyle daha kolay algısal ve duyusal 
estetik ilişki kurabilmektedir. 
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Estetik kavramı üzerine birçok tanım yapılmış olsa da, anlamı bugün bile 
tartışılmaktadır. Estetiğin tanımlarına baktığımızda “ ‘Estetik’ sözcüğü Grekçe 
‘aisthesis’ ya da ‘aisthanesthai’ sözünden gelir. ‘Aisthesis’ sözcüğü, duyum, 
duyulur algı anlamına geldiği gibi, ‘aisthanesthai’ sözcüğü de, duyu ile algılamak 
anlamına gelir. Estetik bu anlamda duyulur algının, duyusallığın sağladığı bilgi 
ile ilgili bir bilim olarak düşünülüyor”  (Tunalı, 2003). Duyu organlarımızla 
algılanan ancak insan belleğindeki etkilere göre ölçülebilen estetik ve güzellik 
kavramları toplum tarafından karıştırılmaktadır. İslam ansiklopedisi tanımına 
göre; TDV Ansiklopedisinde geçen, İlmü’l-cemâl “güzellik bilimi” demek olup 
güzelliğin mahiyeti, ilkeleri, sanatla ilgili değer yargıları, güzellik teorileri gibi 
konuları araştıran estetik kelimesinin çağdaş Arapça’daki karşılığıdır. (https://
islamansiklopedisi.org.tr/ilmul-cemal). İsmail Şimşek Antikçağdan Alman 
İdealizmine; Estetik Bir Değer Olarak Güzellik adlı makalesindeki Baumgarten’in 
estetiğe bakışını “Baumgarten’in tanımında ortaya çıkan belirleyici temel özellik 
duyusal bilgidir. (Şimşek, 2014)” şeklinde tanımlamaktadır. Estetik ve güzellik 
kavramları günümüzde yakın bir ilişki içinde kullanılmaktadır. Bu anlamda 
estetiği, güzel hoş ve sevimli olarak kullanıldığını görmek mümkündür. Nejat 
Bozkurt, “ …Güzel duygusuyla, güzelin algılanmasıyla ilgili şey anlamına 
gelen Estetik, güzelin ve güzel sanatların yapısını inceleyen bir felsefe dalıdır.” 
şeklinde tanımlamaktadır. (Bozkurt,1995)

Estetik kişiden kişiye, kültürden kültüre, değişiklik gösterebilmektedir. 
Sanatçının toplum yapısına uyumlu eserler ortaya koyması estetik açıdan 
önemlidir. Tasarlanan yapıların işlevine, insan ölçeğine uygun, çevresiyle ve 
doğayla uyum içinde olması yapının güzelliğini ve estetiğini ortaya çıkarmaktadır. 
Estetik kavramı 18. yüzyıla kadar doğuda ve batıda konuşulmuş ve tartışılmıştır. 
Düşünürler bir yandan estetik kavramıyla güzel, hoş kelimeleri arasında ilişki 
kurarken öte yandan sanatla ilişkisini de ortaya koymuş ve tanımlamışlardır. 
Sokrates güzelliği “ Kendisi nasıl olursa olsun ve oluştuğu tarz nasıl olursa olsun 
her karışım, ölçü ve oran olmazsa, kaçınılmaz biçimde kendisi ve bileşkeleri 
yok olmak zorundadır.” şeklinde tanımlamaktadır. ( Arm and Cuvillier, 1995) 
Murat Tuncay, Erdemin estetikle buluşması adlı makalesinde estetiği; “Estetik: 
Gerçekliğin insanlar tarafından estetiksel olarak özümlenmesinin bilimi oldu. 
Doğal olarak Estetik- Sanat ilişkisi de işin içine karıştı. Estetik böylece bir 
boyutuyla Güzellik Felsefesi Bir boyutuyla Sanat Felsefesi olarak değerlendirilir 
oldu.”  şeklinde tanımlamıştır (Tuncay, 2006).
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Şekil 2. Parthenon cephesi için yapılmış altın oran uyum çalışması  
(Selçuk, Sorguç, Akan,  2009)

Mimaride görülen estetik anlayışın yansımasını cephede; süsleme, renk, ışık, 
bezeme, kabartma da olduğu gibi yapı öğelerinde de görmemiz mümkündür. 
“Işık ve gölgenin objeler üzerindeki etkileri ve bunun göze yansıması da mimarlar 
tarafından sıkça işlenmiştir. Zaman içinde değişen ışık ve gölge arasındaki 
uyum ve zıtlıklar olabildiğince mimari anıtlara estetik açıdan yansıtılmaya 
çalışılmıştır”(Başaran,1995).Tasarımın mimari ölçekteki temel faktörü insandır. 
Bu sebeple birinci önceliği insanı mutlu etmektir. İnsanın ihtiyaçları, istekleri, 
kültürel durumu ve çevresiyle olan ilişkisi mekân tasarımını etkilemektedir. 
İnsanın çevresiyle uyumunda ise topoğrafya, çevredeki yapılar, malzeme vb. 
faktörlerde etken olmaktadır. Tasarım ve planlamanın girdilerini oluşturan 
bu faktörler estetiğin kural ve koşullarını oluşturmaktadır. İnsanın fiziksel, 
psikolojik ve biyolojik ihtiyaçlarının karşılanması için kentsel tasarımdan 
mimari detay ölçeğine kadar insan dikkate alınmalıdır. Kültürel -sosyal yaşamla 
ve çevreyle uyumlu tasarımların yerini ekonomik kaygılara yönelik tasarımlar 
almaya başladı. Günümüzdeki tüketim toplumuna bağlı olarak ortak yaşam 
kültürümüzün değişime uğramış ve tasarım ve planlamamızda buna göre 
şekillenmiştir. Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan kişisel ve tüketici tasarım 
anlayışı toplumun ihtiyaçlarına ve isteklerine farklı bir yaşam tarzı getirirken, 
aykırı yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Mimarlıkta formla düşünce arasındaki 
ilişki, geleneksel ya da evrensel biçimlerin tekrarı ya da belirli simgeleri 
kullanılarak ifade edilmiştir. Değişen yaşam şartları yapının toplumla iletişimini 
etkilemiştir. Bu gereksinimler zamanla değişebilmekte farklılaşabilmekte ancak 
toplumun özelliklerine uyum sağlamaktadır. 

Etik ve tasarım birbiriyle yakın ilişkilidir, mimari pedagojideki etik konular 
neredeyse her zaman belirli bir tasarım durumu bağlamında ortaya çıkmaktadır. 
Etik kavramı, eski çağlardan itibaren üzerinde düşünülüp tartışılan bir felsefe 
disiplini olmuştur. Sözlük anlamı olarak etik; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, 
ahlakla ilgili olarak biçiminde tanımlanmaktadır. Etik sözcüğü;  TDK ’ya göre 
“Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken 
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davranışlar bütünü” şeklide tanımlamaktadır. Bu tanıma göre teknik açıdan 
gerekli kuralları ve kavramlarını kavrayıp, gerçekleştirilecek eylemin üzerinde 
düşünerek hareket edilmesidir. Etiğin diğer tanımına göre ise “ahlakla ilgili 
anlamında” kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumu ahlak kelimesini “ Bir toplum içinde kişilerin uymak 
zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları” şeklinde tanımlamaktadır. 
Ahlak kuralları, değişen toplumsal koşullar karşısında esnektir ve değişebilme 
özelliğine sahiptir. Aktan Sokrates (İ.Ö. 469- 399)’in ahlak öğretisini; “İnsanın 
temel amacı erdeme ulaşmak olmalıdır. Erdem ancak bilgelikle mümkündür” 
olarak ifade etmektedir”(Aktan, 2009). Günlük hayatta karşılaşılan bu tip 
ahlaki problemlere bütün dünyada yaygınlaşmaya başladı. Kültürel -sosyal 
yaşamla ve çevreyle uyumlu tasarımların yerini ekonomik kaygılara yönelik 
tasarımlar almaya başladı. Geleneksel yapılarda topluma ve çevreye sorumluluk 
duygusuyla yaklaşılırken,  günümüzdeki yapılar zevk, gösteriş ve şahsi tatminin 
ötesinde anlamı olmayan bir tasarım anlayışındadır. Toplumdaki yaşayan 
insanlar, olumlu ilişkiler kurabilmek için insan ilişkilerini düzenleyen kültürel 
değerleri bilmek, yaşamak ve gelecek nesillere iletmek zorundadırlar. Ekonomik 
yapıdan kaynaklı olarak toplumsal değerlerdeki değişiklikler toplumsal 
yozlaşmanın nedenlerindendir.  Küreselleşme ve ekonomik kaynaklı anlayışlar 
mimari tasarımı etkilemektedir. İş hayatındaki davranışları şekillendiren prensip 
ve standartlara “mesleki etik” denilmektedir. Mesleki ve etik ölçülere uymak, 
ideallerini korumak ve istenilen nitelik ve nicelikte görevi yerine getirmek 
mesleki sorumluluğumuz açısından önemlidir. Toplumun kültürel değerlerine 
saygı ve hoşgörü neticesinde kalarak kendi çıkarını düşünmemesiyle mümkündür. 
Tasarımdaki estetik öğesinin toplumdan uzaklaşması ve koparılması ciddi 
sorunları da beraberinde getirmiştir. TDK estetik kelimesini “Sanatsal yaratının 
genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu” 
şeklinde açıklamaktadır. Özellikle bu estetik anlayışının geleneksel konutlarda 
kavramakta ve görebilmekteyiz. Konutlardaki mütevazilik anlayışı, çevresine ve 
sosyo-kültürel yapıya uyumu, israf etmeyen yapısı ve iklimle uyumlu tasarımı 
gelecek nesillerin haklarının korunması açısından önemlidir.

2.1. Estetik Kriterler Açısından Diyarbakır Geleneksel Konutlarının 
İncelenmesi

Tasarımcı (Mimar); kültüre birikimlere, iklim şartlarına, ulaşıma, araziye, 
malzemeye vb. faktörlere göre çevresini şekillendirir. Bu sürecin diğer bir 
önemli adımını ise deneme yanılma yoluyla gerekli görsel konfor seviyesine 
ulaşılmaya çalışılır. “Estetik, ister doğal ister insan yapımı olsun, sanat eserleri 
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yada nesnelerin estetik özelliklerinin değerlendirilmesinde merkezi olarak yer 
alan bir tür deneyim olarak düşünülebilir.” (Levinson, Jerrold) Öte yandan 
insan, tasarlanan ( yapay ve doğal ) mekân ile de sürekli etkileşim halindedir. 
İnsan algılama yoluyla bu mekânları bilgi ve tecrübe yoluyla yorumlamaya 
çalışır. Bu yorumlama süreci, duyular yoluyla gerçekleştirilmektedir. Yapay 
çevre, ilk olarak insanda görsel etki bırakmaktadır. İnsanın mekânı algılama 
sürecinde, psikolojik ve estetik durumu göre değerlendirdiğinde görsel konforu 
yakalayabilir. Yapılardaki görsel konforun oluşturmak için; denge, oran, ölçek, 
ritim, bütünlük ve vurgu ilkeleri temel görsel estetik prensipleri açışımdan 
önemlidir. Bu prensiplere göre Geleneksel Diyarbakır konutlarından Cahit Sıtkı 
Tarancı Konutu özelinde incelenecektir. 

Yapı, anlamlı bir bütünü oluşturduğu zaman haz alırız. Bütünü meydana 
getiren parçaların düzenlenmesinde denge ve uyuma ihtiyaç bulunmaktadır. 
“Mekanda, simetrik denge ciddi, stabil ve geleneksel bir etki yaratırken asimetrik 
denge daha dinamik, yenilikçi ve rahat bir etki oluşturur”(Tanrıkut, 2019).

Denge: Yapı da yer alan öğelerin yön, aralık ve ölçüleriyle olan ilişkilerinde 
uyum aranması dengeyi oluşturur. Burada kopmozisyon içindeki herhangi bir 
eksene eşit dağılımdan söz edebiliriz. Öğelerin renklerini, dokularını, yönlerini 
ve aralıklarını karşılaştırdığımızda birbiriyle dengeli olması istenir. Çalışmada 
dengesizlik mevcut ise dengenin kurulması istenir. Dengeli tasarlanmış bir yapı 
görsel olarak uyumludur. 

Oran; Yapıyı oluşturan öğelerin, birbiri ve bütün ile olan ilişkiye denir. 
Doğadaki canlı-cansız varlıklar incelendiğinde bütün-parça ilişkisinde daima 
orantısal bir ilişki mevcuttur. Bu durum sanatçıların tasarım aşamasında önemli 
bir esinlenme kaynağı olmaktadır. Tasarlanan eserlerin görsel uyumu ise ruhsal 
rahatlamayı sağlamaktadır.

Ölçek; Mekân tasarımında kullanıcıların fiziksel özelliklerine uygun 
olmalıdır. İnsan ölçeği tasarımda belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Toplum 
değerlerinin ve insan ölçü bilincinin dikkate alınmaması insanı görsel açıdan 
huzursuz etmektedir. 

Ritim; Kompozisyonda hareketi ifade ettiği için düzen ve uyum sağlar. 
Bu durum monotonluğu gidermekte ve kompozisyonun bütününde hareket 
sağlamaktadır. Yine bütüne bakıldığında bir sonraki durumu tahmin etmek 
mümkündür.Böylece ritmik hareketler bir desen oluşturmaktadır.

Bütünlük; Yapıdaki öğelerin bir araya gelerek bütünü oluşturmasıdır. 
Böylece yapıda birliğin sağlanması uygunluğu oluşturmaktadır. Bu durum 
yapıda kompozisyonu güçlendirmekte ve anlaşılabilir kılmaktadır. 

Vurgu; Yapı tasarımında farklılık arz etmesi için, bir bölüm veya öğenin 
öne çıkarılmasıdır. Tasarımdaki hedef öne çıkarılması gereken bölüm veya 
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öğedir. Kullanıcının dikkatin çekmek istenen öğe öne çıkarılmaktadır. Avlu 
mekânı yapıdan içeri girildiğinde yapının dışarıdaki soğuk etkisi bir anda 
değişmektedir. 

Diyarbakır geleneksel konutlarının sokak silueti, plan şeması ve 
cephe açısından insan ölçeğine uygundur.  Fotoğraf 2’de görüldüğü gibi 
konutlar, kendini yüksek avlu duvarlarıyla dış ortama kapatmaktadır. Dar ve 
renksiz sokaklar avlunun içine girildiğinde görsel açıdan oldukça zıt bir etki 
sergilemektedir.  Pencere düzenleri, tepe pençeleriyle uyumu, eyvanın ihtişamı, 
pencere ve merdiven korkuluk detaylarının büyüleyici özelliğine bahçedeki 
peyzaj düzeni kentin sıcak bunaltıcı özelliğini kırmaktadır. 

Şekil 3. Sokaktan görünüş

Uygun tasarım kriterleri sokaktan itibaren bölgenin sosyo-kültürel durumuna, 
iklimine, kentin topografyasına göre yansımaktadır. Sıcak-kuru iklime yönelik 
sokaklar dar tutulurken, cumbalar, kabaltılar sokaklara canlılık katarken, 
çıkmaz sokaklar ve yüksek avlu duvarları mahremiyet açısından ayrıca önem 
arz etmektedir. Ev sahiplerinin ekonomik durumuna göre yan komşuyu rahatsız 
etmeyecek yükseklikte tasarlanmışlardır. Şekil 4 de,sokakla avluyu birbirine 
bağlayan kapının mütevazılığı sizi farklı bir boyuta taşımaktadır. Sanki çölde 
vahaya ulaşma hissine kapılı verirsiniz. 
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Şekil 4. Sokaktan avluya giriş

Cephedeki işlemeler gözü yormayan bir estetiğe sahipken cephede bir bütünlük 
sağlamaktadır. Tasarımın iklime göre yapılması farklı yönlere bakan kitleleri 
oluşturmuş ve bu kitlelerde mekân anlayışının farklılaşmasına neden olmuştur. 
Eyvan ve serdab mekânları bu kitlenin öğelerini oluşturmaktadır. Farklı yönlere 
bakan kitlelerin yine iklime uygun olarak yükseklikleri belirlenmiştir. Kuzey yöne 
bakan kitlede yaz dönemi eylemlerinin bu mekânda olması kitle yüksekliğinin 
fazla tutulmasına neden olmuştur. Diğer kitlelerde ise havalandırmayı sağlaması 
için tepe penceresine yer verilmiştir. Bu kitledeki pencere yüksekliklerinin fazla 
tutulması havalandırmayı sağlaması sağlık açısından önemlidir. Cephelerdeki 
boşluklar aynı boyutta ve belirli bir ritm içerisindedir.  Boşlukların birbirleriyle 
uyumlu olması ve işlevine uygun olarak ölçüsünün belirlenmesi görsel açıdan 
gözü yormamaktadır. Yazlık kitledeki pencerelerin kayıtlarını fazla olması ve 
pencere korkuluklarına yer verilmesi iç mekânlar da gölge oluşturması ve estetik 
açıdan önemlidir. Cephede kullanılan siyah bazalt taşı rengini hafifletmek için 
beyaz renkte süsleme veya taşların kullanılması, doku tekrarı oluşturmakta ve 
görsel zenginlik katmaktadır. Malzeme olarak siyah-beyaz zıtlığı, ilgi çektiği 
gibi heyecanda yaratmaktadır. Yine bu renklerle kompozisyonda bir uyum 
oluşturmaktadır.
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Şekil 5. Kuzey cephesinden bir görünüm

Şekil 6. Avludan bir görünüm

Avlunun, dört tarafı yüksek duvarlarla kapalı olması nedeniyle dışarıdaki sert ve 
sıcak havanın aksine bir görünüm sergiler (Şekil 6). Bunun yanında mahremiyet 
açısından da güvenilir bir alan olması, yazın bunaltıcı sıcaklarında sosyal 
eylemlerin (Oturma, yemek yeme, dinlenme vb.) bu mekânda gerçekleşmesine 
olanak verir. Cephe ve bahçe peyzajının görselliği psikolojik, iklimsel açıdan 
serin ve dingin bir ortam oluşturulması yanında fizyolojik rahatlama da 
sağlamıştır. Bahçede kullanılan havuz, su kanalları doğal serinlik vermekte, 
yüksek duvarlar, bahçedeki ağaçlar ise gölgelik sağlamaktadır.
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Şekil 7. Diğer cephelerden bir görünüm

Sosyal yaşam açısından evin iç kısmında çok fazla malzemeye yer verilmemiştir. 
Bu durum ekonomik açıdan israfa da yol açmamıştır. Odalar her işleve uygun 
tasarlanmıştır. Odalardaki kullanılan günlük malzemeleri bırakmak için 
duvarlarda “paça” veya ‘yüklük’  diye tabir edilen estetik gömme dolaplara yer 
verilmiştir (Şekil 7). Pencere kasaları gölge yapabilmeye müsait olması için 
kalın taş duvarların iç tarafına getirilmiştir. Yapıda kullanılan doğal malzemeler 
sağlıklı mekânları oluşturmuştur. 

 

Şekil 8. Yapının içinden görünümler

3.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Günlük hayatımızda estetik unsurların önemli rol oynaması inkâr edilemez bir 
gerçektir. Özellikle tarihi eserlerimizin ve kültürümüzün vermiş olduğu manevi 
doyum ve heyecanın yanı sıra topluma verdiği mutluluk hissi de yadsınamaz bir 
gerçektir. Çoğu kişiler estetiği; yapıların dış görünüşlerinde, mimarların ise dış 
görünüşle beraber plan tipolojisi ve cephesel kesit aritmetiğinde araması sanatın 
estetiğini de öne çıkarmaktadır. Sosyal, ekonomik, gelenek durumlarımızı 
dikkate alınarak tasarlanan bu yapılar, yaşam estetiğimizi de içine alan derin 
anlamlar içermektedir. Toplumun estetik kaygısına uygun tasarlanan konut 
yapıları ve konutu oluşturan mekânlar toplumun sanat durumunu da dile 
getirmektedir. 
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Sürdürülebilir tasarımın temel ilkeleri olan çevre, ekonomi ve sosyo-kültürel 
verilerin tasarım esnasında göz önünde bulundurulması gerekir. Kent ve yapay 
çevre bölgenin kültürüyle tasarlanması sürdürülebilirliğe giden bir yolun 
temelini oluşturur. Kültürün gelenek, kimlik, aidiyet gibi özelliklerinin yanı 
sıra yere ve zamana, sosyal duruma uygun olması da esastır. Tasarımda doğru 
kararların alınması, sağlıklı yapılı çevrelerin oluşmasına neden olacağı gibi, 
doğal çevrenin de zarar görmemesine yardımcı olacaktır. Görsel tasarımda 
yapının önemli niteliklerinden ahenkliliğe, armoniye, uyuma, simetriye, 
dokuya ve oran-orantıya cephede, planda rastlamak estetik anlayış açısından 
önem arz etmektedir. Tasarım verileri, kullanıcı verileri ve ölçüleri dikkate 
alınarak tasarlanmalı, mekân ölçülerinin iki ve üç boyutta tasarlarken insan 
ölçeğine uyumlu olmasına özen göstermeli, doğal çevreyi ve iklimi dikkate alan 
tasarımlara gidilmelidir.

İnsan çevresini estetik değerlerle bütünleşen bir sanat yapıtına 
dönüştürmelidir.  Çevrenin insanın algılayacağı boyutlarda olması estetik 
hazzı en üst seviyelere çıkarması sağlıklı bir yaşamın gereklerini sağlayacaktır. 
Estetik hazzı ulaşmak ise; temel tasarım ilkelerindeki sihirli kelimelerle 
mümkündür. Bu anlamda tarihi yapılar estetik hazzın doruğa ulaştığı yerlerdir. 
Diyarbakır geleneksel konutlarının Cahit Sıtkı Tarancı özelinde incelendiğinde; 
kültürel ve toplumsal deneyimler ile geliştiği, kısıtlı malzeme ve teknolojiye 
rağmen çevresine duyarlı, özgün bir tasarımla gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Konutu örneğinde temel tasar ilkeleri ustaca 
kullanılarak kullanıcıya görsel bir şölen sergilemektedir. Geleneksel yapılardaki 
estetik ifadeyi; sokak dokusundan, avluya, mekân organizasyonundan cepheye 
ve iç mekânın düzenlenmesinden, yapı detaylarına kadar her yerde görmek 
mümkündür. Yapıların insan boyutlarına bağlı tasarlanması, zaman içinde 
değişen ışık ve gölge arasındaki uyum ve zıtlıklar estetik yargının güncelliğini 
korumakta ve tüm toplum tarafından ideal olarak ifade edilmektedir.  Konut 
oda planları ve tefrişleri, insan ölçeğiyle uyumu, avlusunda yer verilen ağaçları, 
havuzu planda estetik ve huzurlu bir etki sunmaktadır. Cephedeki estetik 
anlayışa bakıldığında; siyah kesme taşın ağırlığını hafifletmesi için,beyaz renkte 
bir başka kesme taş kullanılması, pencere boşluklarının seviyesine ve işlevine 
göre farklı formlarda olması yine cephede kullanılan yapı öğelerinde süsleme, 
renk, bezeme ve kabartma teknikleri kompozisyon bütünlüğünü getirmektedir.

Estetik ve yaratıcılık boyutu özellikle ülkemizde yıllarca geri plana 
atılmıştır. Günümüzde geniş malzeme yelpazesi ve ileri teknolojisine rağmen 
inşaat sektörünün estetik kavramına bakışı düşünsel ve kavramsal olarak 
durağanlığını korumaktadır. Estetik kavramı zamana ve teknolojiye göre 



SANATIN ESTETİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ MEKÂN; DİYARBAKIR. . .     149

farklılık gösterse de sosyo-kültürel, ekonomik, faktörlere uyumlu tasarlanması 
toplum sağlığını ve refahını olumlu etkileyecektir. İnsanların sağlık açısından 
yapılı çevresinden etkilendiği bilinmektedir. Bu sebeple tasarımcılar, toplumun 
ortak özelliklerini yansıtabilen, çevresiyle ilişkili ve yeterli yeşil alanlara 
sahip konut tasarımlarına gitmelidir. Konutlar; işlevsel açıdan insanlara huzur, 
güven verirken görsel açıdan güzellik hissini verebilmelidir. Bu anlamda yapı 
ve öğelerinde geometrik ilişkileri kullanarak estetik ilkelere ulaşılması ruhsal 
açıdan huzuru getirebilir. Öte yandan kaybolup giden geleneksel yapılarımızda 
az malzemeyle daha fazla görselliğin ön plan çıkarıldığı görülmektedir. Zamanın 
bilgi birikimi ile deneme yanılma yoluyla daha güzele varma fikri ile daha 
zengin plan ve cephelere ulaşılmıştır. Aynı şekilde işlev ve form ilişkisi de bu 
ciddiyetle tasarlanmıştır. Planların sade ve işlevsel olarak ele alındığı geleneksel 
konutlarımız günümüz modern mimari anlayışında da sıklıkla karşılaştığımız 
“biçim işlevi izler mantığı” ile değerlendirilmiştir. Kent ve mahalle dokusunu 
dikkate alan yapılar insan odaklı tasarlanmıştır. Bu bağlamda estetik özgün 
değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması kültürel değerlerimizin 
korunması ile mümkün olacaktır.  
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GİRİŞ

Diyarbakır; geçmişten günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış 
tarihi kentlerden biridir. Suriçi Bölgesi, kentte hakimiyet sürmüş 
uygarlıkların tarihini, kültürünü ve izlerini yansıtan anıtsal ve 

geleneksel yapıların bulunduğu ilk yerleşim merkezidir. 
Tarihi surlarla çevrili olan Suriçi Bölgesinde, kültürel miras niteliğinde 

birçok cami, kilise, han, hamam, okul vb. gibi farklı yapı türleri bulunmaktadır. 
Bu yapıların günümüze ulaşma süreçlerinde dış etkenlere (iklim, imar 
düzenlemeleri, dış ortam koşulları, kullanıcı) bağlı yapısal sorunlar meydana 
gelmiş, kısmen ya da tümüyle hasara uğramışlardır.

Suriçi Bölgesinde 2015 yılında meydana gelen olayların etkisiyle, tarihi 
özelliğe sahip birçok yapıda yapısal sorunlar oluşmuştur. Bu sorunlar, tüm 
yapılarda aynı düzeyde olmamış, yapıların konum, boyut ve mimari özelliklerine 
göre farklılık göstermiştir. 2016 yılından sonra başlatılan restorasyon ve onarım 
çalışmalarında yapı özelinde iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. 
Ağır hasara uğrayan yapılarda ise yeniden yapım (rekonstrüksiyon) çalışmaları 
başlatılmıştır.
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Latin Kilisesi-Süleyman Nazif ilköğretim okulu, Suriçi Bölgesinin 
kuzeydoğusunda yer alan tarihi yapılardan biridir. Kaynaklarda, 1934 yılına 
kadar, Latin Kilisesi ve misyoner okulu olarak faaliyetlerini sürdüren yapı, 1934 
yılından sonra Süleyman Nazif İlkokulu olarak kullanılmıştır.  

Yapı,2015 yılında bölgede meydana gelen olaylar sürecinde ağır hasara 
uğramış ve yapının bütününde yapısal sorunlar meydana gelmiştir.  Geçmişte 
Latin Kilisesi olarak kullanılan bölüm tümüyle yanmış ve yapının duvar, döşeme 
ve çatısında hasarlar oluşmuştur. Latin Kilisesine bitişik olan ve Süleyman Nazif 
ilköğretimi olarak kullanılan yapının dış cephesinde, ateşli silah kullanımından 
kaynaklanan malzeme kaybı ve hasarlar meydana gelmiştir. Ayrıca yapının bu 
bölümünün çatısı da tümüyle yanmış ve üst örtüsü tümüyle yok olmuştur. 

Bu çalışmada, tarihi yapılardan biri olan ve özgün mimari özelliklerine 
sahip, Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlkokulunda meydana gelen yapısal 
sorunlar incelenmiş, yapıdaonarım ve restorasyonlar sonrasındaki değişim ve 
dönüşümler irdelenmiştir. Ayrıca onarım ve restorasyon çalışmaları sonrasında 
mimari, malzeme ve tarihi çevreye uygunluğu ile ilgili değerlendirmeler 
yapılmıştır. Ayrıca yapının mevcut durumu ve sonradan kullanımına yönelik 
öneriler sunularak çalışma tamamlanmıştır. 

Latin Kilisesi-Süleyman Nazif İlköğretim Okulunun Konumu, Tarihçesi 
ve Mimari Özellikleri

Latin Kilisesi-Süleyman Nazif İlköğretim Okulu Diyarbakır Suriçi, Bölgesindeki 
Fatih Paşa Mahallesi Süleyman Nazif Sokak’ta yer almaktadır.(Şekil 1). 

Şekil 1. Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlköğretim Okulu konumu  
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi, 2019)
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Kaynaklara1 göre1934 yılına kadar Kapuçin Rahipleri tarafından kullanılan 
kilisenin yanındaki bina, misyoner okulu olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 
13. yüzyıldan itibaren Mezopotamya’da ve doğu kiliselerinde misyonerlik 
faaliyetlerine destek veren Papalık, bölgeye kilise birliğini sağlamak için 
rahipleri gönderilir.1841 yılında bu amaçla, İspanya kökenli Kapuçin Rahipleri, 
Diyarbakır’a gelerek kilisede misyonerlik faaliyetleri ile kilisenin yanındaki 
binada, Hristiyan çocuklarına eğitim verilmeye başlanır. İspanya kökenli 
Kapuçin rahiplerin eğitim ve misyonerlik faaliyetleri nedeniyle kiliseye “Latin 
Kilisesi” adı verilir. Mezopotamya’da Urfa, Mardin, Harput gibi birçok merkezde 
misyonerlik faaliyetlerini sürdürmüş Kapuçin Rahipleri, Latin Kilisesi’nde 
1934 yılına kadar kalmıştır. Kilise yapısı bir süre halı kursu olarak faaliyetini 
sürdürmüştür (URL 2, Taşkın, 2021) (Şekil 2, Şekil 3). 

Şekil 2. Latin Kilisesi ve Misyonerlik Okulu ( 1904) (URL2)

 

Şekil 3. Öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte  
Latin misyoner okulu(1904)

(URL 2).

1 Taşkın, Ü. 2021 Mamuretülaziz’de Kapuçinler ve Fransız KurumlarıFırat Üniversitesi 
Harput Araştırmaları Dergisi (FÜHAD) Cilt: 8, Sayı: 16, s. 1-23, ISSN: 2148-2527
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1934 yılından sonra Süleyman Nazif İlkokulu olarak kullanılan (URL3)yapı, 
kilise ve okul olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yapının okul olarak 
kullanılan doğu bölümü, bodrum, zemin ve birinci katlı, batı yönündeki kilise 
binası ise tek kattan oluşmaktadır.  Kilise tek açıklı ve “nef”li plan düzeninde 
olup “Nef2”lerin arasında pencereler bulunmaktadır. 

Yığma yapım tekniğiyle inşa edilmiş yapının tümü (okul ve kilise) 
dikdörtgen plan düzenindedir. Yapıya kuzey, doğu ve güney cephelerinde olmak 
toplam üç girişi bulunmaktadır. Latin kilisesinin iki yanında sütun izlerinin 
bulunduğu giriş kapısı kapatılmıştır. Yapının ana yapı malzemesi olarak bazalt 
kullanılmıştır. Duvar kalınlıkları 40-60 cam aralığında değişiklik göstermektedir. 
İç duvarların tümü sıvayla kapatılan ilkokul binasının, onarımlar sonrası, kuzey 
cephesi sıvayla kapatılmıştır (Şekil4).

Şekil 4.Latin Kilisesi (1)- Süleyman Nazif İlköğretim Okulu Planı (2)
(Vakıflar Bölge Arşivi 2019)

Süleyman Nazif İlkokul binasının, okul koridoruna açılan bir kapı ile güney 
cephesi ve doğu cephesinde olan toplam üç girişi mevcuttur. Yapının kiliseye 
yakın batıdaki girişi aktif olarak kullanılmıştır.

Şekil 5. Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlköğretim Okulu Planı (Işık, 2014)

2 Nef:Kiliselerde, apsise dik, koridor şeklinde, halka ayrılmış ana mekân (Murray, P., 
Murray, L., 2014)
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Yapının özgün girişinin, batı yönündeki kilisenin kuzey cephesindeki kapatılmış 
kapıdan sağlandığı, kalan izlerden anlaşılmaktadır. Kilisenin okul içine ve güney 
cephesine açılan toplam üç girişi mevcuttur. Ana girişi, kuzeyden basık kemerli 
kapı açıklığıyla, tuğla malzemeli aynalı tonozlu “aralık” tan sağlanmaktadır. Tuğla 
malzemeden yapılmış çapraz tonozlarla geçilmiş kiliseyi tonozlar kuzey-güney 
doğrultusunda kesmektedir. Dört çapraz tonozun arasında taşıyıcı özelliği bulunan 
sivri kemerler ile apsisin iki kenarında pastoforium3 hücreleri bulunmaktadır. 

Kilise, restorasyon öncesinde çok amaçlı salon olarak kullanılmış ve buna 
uygun düzenlemeler (asma tavan, vb.) yapılmıştır. Apsis bölümüne, betonarme 
platform yapılarak sahneye dönüştürülmüştür. Yapının batısındaki aralıktan 
kuzeybatı ve güney duvarları “U” biçiminde saran galeri şeklindeki kata 
çıkılmaktadır. Galeri katından üst kata metal merdivenle ulaşılmaktadır (Şekil 6).

  

Şekil 6. Kilisenin kuzeybatısındaki galeri katına çıkan merdiven ve ahşap üst 
döşemesi (Vakıflar Bölge Arşivi 2019)

Doğu yönünde alçı malzemeden yapılmış üçgen alınlık ve altında taş süslemelerin 
bulunduğu taş silme bulunmaktadır. Yapıya giriş bu bölümün altındaki kapıdan 
sağlanmıştır. 

Üçgen alınlıklar, 18. yüzyılın ikinci yarısında neo-klasik tarzında Antik 
Yunan ve Antik Roma dönemine ait stillerin devamı olarak kullanılmış, 
19.yüzyılda bu akım devam ederek etkisini yapılardaki uygulamalarda 
göstermiştir (Akgül, 2019). 

Yapının, Latin Kilisesi bölümü, geçmişte Süleyman Nazif İlkokulunun 
çok amaçlı salonuna dönüştürülmüş, kilisenin apsis bölümü sahne olarak 
kullanılmıştır (Şekil 7).

3 Pastoforium,Apsisin kuzey ve güneyindeki kapalı mekanlara denir. Bu odalar 
kiliselerde yapılacak dini törene hazırlık yeridir. Aynı zamanda din görevlilerinin 
eşyalarını koydukları bölümdür. (URL 1)
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Şekil 7.Çok amaçlı salona dönüştürülen Latin Kilisesi (Işık, 2014)

Kilisenin yanındaki mekanlarda harman tuğladan yapılmış aynalı tonoz ve okula 
geçiş koridorunda ise beşik tonoz kullanılmıştır. 

Okul bölümüne giriş, yapının kuzey cephesi ile kilisenin yanında bulunan 
aralıktan sağlanmıştır. Betonarme merdivenle, üst kata çıkılan okul bölümünün 
tüm duvarları sıva ve boya ile kapatılmıştır. Betonarme merdivenin bulunduğu 
döşeme bazalt taş malzemeden yapılmıştır. Merdiven bölümünden güney 
cephesine açılan bir kapı mevcuttur. 

Yapının bodrum katına giriş, kuzey cephesindeki merdivenlerle inilerek 
ulaşıldığı gibi yapı içindeki merdivenin altından da sağlanmaktadır. Yapının 
okul bölümünün altından başlayan bodrum katı kemerlerle geçilmiş ve üst 
döşemesi büyük sal taşlarıyla taşıtılmaktadır(Şekil 8). 

Şekil 8. Bodrum katındaki kemer ve sal taşları 
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Bodrum duvarları yaklaşık 0.55- 0.60 m aralığında olup, bazalt taş 
malzemeden yapılmıştır. Bodrum kat, yapının orta bölümünde toplam 
109.15 m2’lik alanı kapsamaktadır. Bodrum kat pencereleri, ilkokulun kuzey 
cephesine açılmakta olup, restorasyon öncesi dolgu ile kapatılmıştır (Şekil 9). 
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Şekil 9. Bodrum kat planı (Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Yapının, okul bölümünde, geçmişte farklı dönemlerdeki eklemelerde bazalt taş 
malzeme ile harman tuğlası, briket, mozaik ve beton vb. gibi birçok malzeme ve 
yapım tekniği kullanılmıştır (Şekil 10).  

Şekil10. Latin Kilisesi-Süleyman Nazif İlkokulunun 
kuzey ve güney cepheleri (Işık, 2014)

Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlkokulunda Restorasyon Öncesi Tespit 
edilen Yapısal Sorunlar

Latin Kilisesi-Süleyman Nazif İlkokulu 2015 yılına kadar, okul olarak 
kullanılmıştır. 2015 yılında Suriçi Bölgesinde meydana gelen olaylar nedeniyle 
birçok yapı gibi Latin Kilisesi- Süleyman Nazif ilkokulu ağır hasara uğramış ve 
buna bağlı yapısal sorunlar meydana gelmiştir. 

Suriçi Bölgesinin kuzeydoğusunda bulunan yapıda meydana gelen 
ağır hasarlar, bölgenin uzun süre kapalı olması nedeniyle giderilememiştir. 
2019 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapıda restorasyon süreci 
başlatılmış ve yapı 2021 yılında çevre düzenlemeleriyle tamamlanmıştır. 

Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlkokulunun tüm cephelerinde ateşli 
silahlara bağlı malzeme kaybı ve yer yer yıkılmalar meydana gelmiştir. 
Cephe duvarlarında meydana gelen oyuklar taşıyıcı olan duvarlarda hasarların 
artmasına neden olmuştur (Şekil11, Şekil 12).  
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Şekil 11. Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlkokulunda ateşli silahlara bağlı 
cephede meydana gelen malzeme kayıpları 

(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Şekil 12. Yapı cephe ve iç duvarlarında oluşan malzeme kayıpları 
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Yapıda, 2015 yılında yangın çıkmasına bağlı ağır hasar oluşmuş, tüm duvar ve 
döşemelerde malzeme kaybı ve bozulmalar meydana gelmiştir. Yangının tüm 
binaya yayılmasıyla çatının tümü yanmıştır. Oluşan hasarlar nedeniyle döşeme 
ve duvarların bir kısmı yıkılmıştır (Şekil13).

Şekil 13. Süleyman Nazif İlkokulu birinci katında yangın nedeniyle oluşan 
hasarlar(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)
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Latin Kilisesinde yangın nedeniyle hasarlar meydana gelmiş ve tüm yapı 
elamanlarında kayıplar oluşmuştur. Kilisenin duvar ve kemerlerinin yangına 
karşı dayanıklı bazalt malzeme ile yapılması, strüktürel açıdan önemli hasar 
oluşmamıştır. Kilisedeki tonozlardaki harman tuğlalarının bir kısmı yanmış ve 
malzeme kayıpları oluşmuştur (Şekil 14).

 

Şekil 14. Kilisenin apsis bölümünde yangına bağlı oluşan hasarlar 
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

2015 öncesinde Süleyman Nazif İlkokulunun çok amaçlı salonu olarak 
düzenlenmiş, kilisedeki yapılan asma tavan ve asma tavan kirişlerinin bir 
kısmı yanmıştır.  Apsis4 bölümüne sonradan eklenen sahne platformunda kısmi 
kayıplar oluşmuştur. Bazalt duvarların tümü ile kilisenin doğu yönündeki alçı 
alınlık ve taş süslemeler ve silmeler çıkan yangından dolayı “is” le kaplanmıştır 
(Şekil 15).  

 

Şekil 15. Yapıda yangın nedeniyle oluşan islenme ve malzeme kayıpları 
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Sınıflarda yangın nedeniyle duvar, döşeme, pencerelerde malzeme kayıpları 
oluşmuştur. Birinci kattaki duvarlarda yapı malzemesi olarak harman tuğlası 

4 Apsis: Apsit; Kiliselerde koronun arkasında bulunan ve camilerin mihrap kısmının 
karşılığı olan, yarım daire veya yarım çokgen şeklindeki çoğu tonozla örtülü bölümdür 
(Hasol,1998, s.38).
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kullanılmış ve sıva ile boya ile kaplanmıştır. Yangının etkilediği duvarlardaki 
sıvalar dökülmüştür. Ayrıca iç duvarlarda yangın dışında, ateşli silahlara bağlı 
malzeme kayıpları meydana gelmiştir (Şekil 16). 

Şekil 16. Okuldaki sınıflarda yangın ve ateşli silahlara bağlı oluşan malzeme 
kaybı hasarları (Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Yapının çıkan yangınla çatısının yanması nedeniyle çatı altındaki betonarme 
döşemede ağır hasar meydana gelmiş, birinci kattaki duvarlarda kısmi yıkılmalar 
ve yangına bağlı bozulmalar oluşmuştur. Ayrıca cephelerde, restorasyon 
sürecine kadar derz ayrışmaları, boşalmalar, tuzlanma ve çiçeklenmeler oluştuğu 
görülmüştür (Şekil 17).

Şekil 17. Yapının kuzey cephe duvarları ve çatısında oluşan hasarlar 
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Latin Kilisesi-Süleyman Nazif İlkokulunda Değişim ve Dönüşümler

Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlköğretim okulu, 2015 yılında çıkan olaylar 
nedeniyle ağır hasara uğramış ve boşaltılmıştır. 2019 yılında başlatılan 
restorasyon süreciyle, yapının özgün mimarisine uygun çalışmalar başlatılmıştır. 
Bu süreçte, yapılan değişim ve dönüşümlerle yapıdaki hasarlar giderilmiştir.
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Latin Kilisesi-Süleyman Nazif İlkokulunda Restorasyon Aşamasındaki 
Değişim ve Dönüşümler

Latin Kilisesi- Süleyman Nazif Kilisesi 2015 yılında çıkan yangın ve ateşli 
silahlara bağlı ağır hasara uğramıştır. 2019 yılında restorasyon çalışması 
başlatılan yapıda öncelikle yapının mevcut durumunun tespiti için rölöve 
projeleri hazırlanmıştır. 

Hazırlanan projeler doğrultusunda yapının tarihçesi ve özgün durumuyla 
ilgili arşiv çalışmaları yapılmış, yapıyla ilgili elde edilen kayıt ve belgelere göre 
restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanmıştır.

Yapının mevcut durumunun tespiti için lazer tarama yapılmıştır. Ağır 
hasarlı ve malzeme kayıpları bulunan yapının tüm mekanlarında ve cephelerinde 
tamamlama yapılacak bölümler hazırlanan projelerle belirlenmiştir (Şekil 18).

Şekil 18. Lazer taramaları yapılan kuzey ve güney cephesi 
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Cephe duvarlarının hasarlı olduğu yapı cephesine iskele kurularak, meydana 
gelen kayıpların giderilmesi ve özgün malzemenin ortaya çıkarılması için söküm 
işlemleri yapılmıştır. Özgün mimarisinde bazalt ve harman tuğlasıyla yapılmış 
tüm duvarların sıvaları sökülmüş ve sıva raspası yapılarak, temizlenerek özgün 
duvarlar ortaya çıkarılmıştır (Şekil 19).
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Şekil19. Yapının kuzey cephesinde kurulan iskele ve sıva raspa işlemi 
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Süleyman Nazif İlkokulunda 2 oda, 6 sınıf, 1 kütüphane ve bir WC 
bulunmaktadır. Okul bölümündeki tüm sınıf ve mekanlarında sıva raspası 
yapılmış, kapatılan niş, pencere ve kapılar yeniden açılmıştır (Şekil 20). 

Şekil 20. Sınıf olarak kullanılan mekanlardaki tonoz ve duvarlarda raspa 
işlemleri(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Sınıf duvarları ve koridorlarda yapılan sıva raspası sonrası, özgün mimarisinde 
bulunan lento ve kemerler ortaya çıkarılmıştır (Şekil 21).

Şekil 21. Yapının koridorlarında yapılan raspa sonrası çıkan  özgün  duvarlar 
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Şekil 22. Yapıda sıva raspası sonrası özgün taş duvar ve tuğla tonozlar 
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Okul bölümünde; WC olarak düzenlenen mekânda sonradan eklenen ayırıcı 
duvarlar kaldırılmış ve kapatılmış aynalı tonoz üst örtü ortaya çıkartılmıştır. 
Duvarlardaki seramik kaplamalar kaldırılarak, sıva raspası yapılmış ve 
özgün taş duvara ulaşılmıştır bu mekandaki tüm kapı ve pencereler yangında 
yanmıştır (Şekil 23).

Şekil 23. WC mekânında yapılan değişim ve dönüşüm 
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Birinci kattaki sınıflardaki duvar ve döşemelerdeki yangın nedeniyle oluşan 
kararma ile kayıplar raspa ve temizleme yapılarak özgün malzemeler açığa 
çıkartılmıştır.

Kilise bölümündeki duvar, tonoz ve kemerlerde yangın ve ateşli silahlar 
nedeniyle oluşan kararma ve kayıpların tespiti öncesinde temizleme çalışmaları 
yapılmıştır. Kilisenin çapraz tonozlu üst örtüsünde sıva raspası yapılmış, 
tonozlardaki tuğla malzemedeki islenmeye bağlı kararmalar temizlenmiştir 
(Şekil 24). 
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Şekil 24. Kilisenin apsis bölümünde tonozlara yapılan raspa   
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Kilisenin kuzeybatısına eklenen betonarme bölümden, bu alanı çevreleyen 
koridorlara çıkılmaktadır. Çevre koridoru bölüm farklı kotlarla kilisenin iki 
tarafında devam etmektedir. Koridorlarda nişler bulunmaktadır. Galeri katına, 
metal merdivenle çıkılarak ulaşılmaktadır. Yangın nedeniyle galeri katıyla, 
merdivenin bulunduğu aralığın ahşap üst döşemesinde kayıplar oluşmuştur. Bu 
bölümde sıva raspası ve temizleme çalışmaları yapılmıştır (Şekil 25, Şekil 26).

  

Şekil 25. Kilisenin batısında sonradan eklenen galeri katı ve çevreleyen   
koridor (Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi 2019)

Latin Kilisesi -Süleyman Nazif İlkokulunda Restorasyon Sonrası Değişim ve 
Dönüşümler

Latin Kilisesi-Süleyman Nazif Kilisesinde restorasyon çalışmaları tamamlanmış 
ve yapının çevre düzenlemelerine geçilmiştir. Yapı ağır hasara uğramış ve 
cephe, duvar, çatı vb. gibi bir çok bölümünde malzeme kayıpları oluşmuştur. 
Restorasyon aşamasında yapının özgün dokusuna uygun çalışmalar yapılmış, 
malzeme kayıpları özgün mimarisine uygun tamamlanmıştır ( Şekil 26, Şekil 27). 
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Şekil 26. Restorasyonu tamamlanan yapının kuzey cephesi (Işık, 2021)

Şekil 27. Restorasyonu tamamlanan yapının güney cephesi (Işık, 2021)

Süleyman Nazif İlkokulunda restorasyon aşamasında yapılan raspa sonrası, 
özgün dokusuna ulaşılan tüm mekanlarda temizleme çalışmaları yapılmış, 
sınıflardaki moloz duvarlar sıva  ve boya ile kapatılmıştır.Duvar, döşeme 
ve çatıdaki malzeme kayıpları giderilmiş,  kapı ve pencere doğramaları ile 
betonarme tavan döşemeleri ahşap kirişler yapılarak yenilenmiştir (Şekil 28).

Şekil 28. Restorasyon sonrası yenilenen ahşap kiriş ve sınıflar (Işık, 2021)

Sınıfların önündeki koridorun beşik tonozu korunmuş ve duvarlardaki sıva 
ve boyalar yenilenmiştir.  Restorasyon öncesi yıkılmış betonarme merdiven 
yeniden yapılmıştır (Şekil 29).
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Şekil 29. Restorasyon sonrası yenilenen merdiven ile koridor (Işık, 2021)

Kilisenin kuzeybatı cephesinde özgün mimarisinde bulunan giriş, hazırlanan 
restitüsyon projelerine uygun yeniden yapımla (rekonstrüksiyon) tamamlanmıştır. 
Narteks5 özelliği kazandırılan girişte özgün bazalt malzeme kullanılmıştır. Üç 
gözlü yuvarlak kemerli yapılan girişin üstü, ahşap kirişle kapatılmıştır (Şekil 30). 

Şekil 30. Kilise bölümüne yeniden yapımla eklenen narteks bölümü 
(Işık, 2021)

Kilisenin hasar gören, kapı, pencere doğramaları ile çatısı yenilenmiştir. Kilisenin 
duvar, kemer ve döşemelerinde yangın nedeniyle kararmalar temizlenmiştir. 
Apsis bölümündeki eklentiler kaldırılmıştır. Apsis bölümü üst örtüsündeki 
tonozlardaki eksik akustik küpler konularak sıva ile kapatılmıştır (Şekil 31).

5 Narteks: Kiliselerde ana mekâna açılan giriş bölümü (Murray, P. ve Murray, L., 2014, 
s.391).



TARİHİ YAPILARDA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER. . .     167

 

 Şekil 31. Restorasyon sonrası yenilenen kilise bölümü (Işık, 2021)

Kilise bölümünün, doğu kısmındaki duvarın üst bölümündeki üçgen alınlık 
ve taş ilemelerdeki kararmalar temizlenerek giderilmiş, malzeme kayıpları 
tamamlanmıştır (Şekil 32).

 

Şekil 32. Restorasyon sonrası, kilise doğu duvarındaki temizlenen üçgen 
alınlık ve silme (Işık, 2021)

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Diyarbakır’ın tarihi Suriçi Bölgesi, geleneksel ve anıtsal özelliği bulunan birçok 
yapının bulunduğu yerleşim merkezidir. Bölgenin kuzeydoğu ve güneybatısında 
bulunan geleneksel ve anıtsal yapıların büyük bölümü, 2015 yılında çıkan 
olaylar nedeniyle hasara uğramıştır. Hasar düzeyleri her yapı özelinde değişiklik 
göstermiş olmakla birlikte bazı yapılar tümüyle yıkılmıştır.

Ateşli silah, yangın gibi nedenlerden dolayı ağır ya da kısmi hasarlı 
geleneksel ve anıtsal yapıların, kent tarihine yeniden kazandırılması için, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlatılan projeler 
doğrultusunda restorasyon ve yeniden yapım çalışmaları başlatılmıştır. 2016 
ve sonrasında yapılan çalışmalarda yapıların mevcut durumları belgelenerek, 
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özgün mimarisine uygun restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemeleriyle, 
hasarlı yapılar onarım sürecine girmiştir.

Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlkokulu ağır hasara uğrayan yapılardan 
biridir. 1934 yılına kadar Latin Kilisesi ve Misyoner okulu olarak kullanılan 
yapı, 1934 yılından sonra ilkokul olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.2015 
yılına kadar aktif olarak ilkokul olarak kullanılmış yapının batı yönündeki 
Latin Kilisesi okulun çok amaçlı salonu olarak işlevlendirilmiştir. Yeniden işlev 
verilen kilisede işlevine uygun düzenlemeler yapılmıştır. 

2015 yılında çıkan olaylar nedeniyle ağır hasara uğrayan yapının rölöve, 
restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanmış, 2019 yılında restorasyon 
çalışmaları başlatılmıştır. 

Uzun yıllar okul olarak işlevlendirilen yapıdaki eklenti ve düzenlemelerin 
yanında süreç içerisinde ağır hasarlı durumda olması restorasyon çalışmalarının 
kapsamlı yapılmasını sağlamıştır.

Yapının cephe, duvar ve tüm yapı elemanlarındaki ateşli silah ve yangına 
bağlı oluşan hasarlar, restorasyon aşamasında uzmanlar tarafından her mekân 
özelinde değerlendirilerek, bu doğrultuda çalışmalara devam edilmiştir. 

Tespit edilen hasarlara yönelik uzmanlar tarafından geliştirilen çözümlere 
uygun restorasyon çalışmaları yapılarak, yapı özgün mimarisine uygun 
tamamlanmıştır.

Yapının okul olarak kullanılan, sınıfların tümünde tamamlamalar ve 
yenilemeler yapılmıştır. Kiliseye girişine, cephede kalan izler doğrultusunda 
özgün mimarisine uygun üç adet yuvarlak kemerli “narteks” bölümü yeniden 
yapımla eklenmiştir. Kilisede bozulmuş veya büyük bölümü yok olmuş akustik 
küpler, restorasyon aşamasında yenilenmiştir. 

Yangınla yıkılan ve büyük bölümü yıkılan çatı, yeniden yapımla 
tamamlanmıştır. Yapıya sonradan eklenen betonarme döşeme yerine ahşap 
kirişli döşemeler yapılmıştır. Yapının hasar görmüş ve yetersiz elektrik ve 
iklimlendirme sistemleri günümüz konfor koşullarına uygun yenilenmiştir.

Restorasyonu tamamlanan ve hasarları giderilen yapıda çevre düzenlemeleri 
yapılarak, yapı koruma altına alınmıştır. Projede geniş avlu bırakılan yapı 
çevresinde duvarlar yapılarak, yapı çevre sınırları oluşturulmuştur.

Suriçi Bölgesinde, 2015 sonrasında başlatılan restorasyon veya yeniden 
yapım çalışmaları, kültürel miras niteliğindeki hasarlı yapıların kente özgün 
mimarisiyle kazandırılması, kent tarihinin yaşatılması açısından önemli ve 
gereklidir. Kent tarihine ve kimliğine katkı sunmuş geleneksel ve anıtsal yapıların 
gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalar, yapıların sürdürülebilirlik 
özelliği kazanması açısından önemlidir. Bu nedenle hasarlı yapıların mevcut 



TARİHİ YAPILARDA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER. . .     169

durumları ile restorasyon sürecinde geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümün 
belgelenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, Suriçi Bölgesinde yer alan Latin Kilisesi- Süleyman Nazif 
İlkokulundaki hasarlar ile restorasyon aşaması ve sonrasındaki değişim ve 
dönüşümler 2014-2021 aralığında incelenmiştir.

Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlkokulunda 2014 yılında okul olarak 
kullanıldığı dönemlerde yapılan alan çalışmasına, 2019-2021 yıllarında devam 
edilmiş ve bu süreçte yapının mevcut durumu fotoğraflarla belgelenmiştir.  
2015 ve sonrasında ağır hasarlı duruma dönüşen yapının restorasyon öncesi, 
restorasyon aşaması ve restorasyon sonrası değişim dönüşüm süreçlerindeki 
tamamlama, iyileştirme ve yeniden yapım çalışmaları belirlenmiştir. 

Restorasyonu tamamlanan Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlkokulu, 
günümüzde yeniden işlevlendirilmemiş boş durumdadır. Bu nedenle yeniden 
işlevlendirilmesi durumunda;

·	 Yapının tarihi ve kimliğine uygun işlevlendirilmesi sağlanmalıdır.
·	 Yapının kilise bölümünün özgün işleviyle kullanılmaması durumunda, 

özgün mimarisine aykırı niteliksiz ek ve düzenlemelerden kaçınılmalıdır. 
·	 Yapının, merkezi bir konumda olması ve mekânsal çeşitliği, yapının 

yeniden işlevlendirilmesinde kolaylık sağlayan özellikleridir. Bu nedenle 
yapının devamlılığının sağlanması için mimarisine uygun işlevlendirilmesi 
sağlanmalıdır.

·	 Yapının tek yapı ölçeğinde değerlendirilmesi durumunda, kilise yapısı 
korunarak, özgün mimarisine uygun düzenlemeler yapılmalıdır.

·	 Kamu ya da özel teşebbüsler tarafından işlevlendirilmesi durumunda, yapı 
ve çevresi koruma altına alınmalıdır. 

Latin Kilisesi- Süleyman Nazif İlkokulu, Suriçi Bölgesi için, özgün mimarisi, 
tarihi ve kimliğiyle, bölgeye yeniden kazandırılmış ve kültürel miras özelliği 
taşıyan bir yapıdır. Bu nedenle, kültürel mirasların yaşatılması ve sürdürülebilir 
yapı özelliğine katkı sunan her çalışma, önemli ve değerlidir.

Yapılan bu çalışmada, yapının batı bölümünde yer alan 1904-1934’e 
kadar Latin Kilisesi, doğu yönündeki okul bölümünün 1934-2015 yılları 
arasında Süleyman Nazif İlkokulu olarak kullanıldığı, kaynak araştırmalarıyla 
belirlenmiştir. 

Mimari açıdan mevcut sorunları, hasar oluşum süreçleri ile restorasyon 
aşaması ve sonrasındaki değişim ve dönüşümlerinin belirlendiği alan çalışmasına 
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2014 yılında başlanmıştır. Bölgenin 2015-2019 yılları arasında kapalı olması 
nedeniyle alan çalışmasına, 2019-2021 yıllarında devam edilmiş, bu süreçte 
yapılan tespitler, fotoğraflarla belgelenmiştir. 

Yapının restorasyon süreci ve sonrası ile ilgili değerlendirmeler yapılarak, 
çalışma tamamlanmıştır.
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1.  GİRİŞ

Isparta İli özelinde mimari bağlamda sağlık yapıları incelendiğinde 
günümüze ulaşan en eski mimari eserin 1945 yılında inşa edilen Isparta 
Eski Devlet Hastanesi (Taş Bina) olduğu görülür. Diğer taraftan yapı erken 

Cumhuriyet Döneminde devletin yeni kurumlarıyla Isparta’da inşa edilen 
mimari eserlerden biri olması nedeniylede dikkat çekicidir. Öyle ki gerek 
yapım tekniği, gerek malzeme seçimi, gerek plan şemasıyla Isparta’daki 1936 
tarihli Demiryolu Gar Binası, 1939 tarihli Hükümet Konağı yapılarıyla birlikte 
az sayıda ki Erken Cumhuriyet Dönemi kamusal mimari örneklerden biridir. 
Ancak diğer iki yapının aksine Türkiye’de 1950, 1980 ve 2000’li yıllar olarak 
sınıflandırılabilecek ekonomik ve politik dönemlerde alınan kararlarla pek çok 
kez geliştirilmeye çalışılmış, dönüştürülmüş, eklemelere ve tadilatlara maruz 
kalmış, farklı kurumlara tahsis edilmiştir. Ayrıca yaşanan süreçte yerleşkesine 
ve yakın çevresine eklemlenen Verem Hastanesi, Göğüs Hastanesi, Yeni Devlet 
Hastanesi ve Kalp Merkezi yapılarının tamamı süreç içerisinde yıkılmış, oluşan 
sağlık yerleşkesinden günümüze Taş Bina tek başına ulaşmıştır. Bu durumda 
2000’li yıllar itibariyle Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Koruma Kurulunca 
özgün Erken Cumhuriyet Dönemi kamusal mimari örneği kabul edilerek 
tescil edilmesi ve koruma altına alınmasının katkısı büyüktür. İşlevi nedeniyle 
neredeyse tüm kent halkı ile ilişki içerisinde olan yapı, kent ve kentli belleğinde 
derin izler bırakmıştır. Ancak işlevsiz kaldığı süreçte bilinçsiz insanlar tarafından 
yapıya zarar verilmiş, kapı ve pencereleri kırılmış, yapıda yangın çıkarılmış, iç 
mekanları tahrip edilmiştir. Ardından yapı ve arazisi üniversite kampusu inşa 
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edilmek üzere Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis edilmiş ve yapı 
öncelikle koruma altına alınmıştır. Kampüs planlama çalışmalarında ise tarihi 
yapının dekanlık binası olarak yeniden işlevlendirilmesi hedeflenmektedir. 
Bu yolla tarihi uzun yıllar daha hizmet vermeye devam edecek, kent ve kentli 
belleğindeki yerini koruyacaktır.

2.  ISPARTA ESKİ DEVLET HASTANESİ (TAŞ BİNA) ve 
YERLEŞKESİ

1869 öncesinde Isparta’da doktorluk, eczacılık gibi sağlık hizmetleri tamamen 
Rum ve Ermeni halkın tekelinde kalmıştır. 1869’da Belediye Hekimliği 
kurulmuş ancak Türk hekim bulunamamıştır (Koç, 1983). 1908 yılında 
Milletvekili seçilmesin ardından Böcüzade Süleyman Sami Bey akrabaları Ziya 
Bey’in hekim ve damadı Hüseyin Hüsnü Bey’in eczacı olarak yetişmelerini 
sağlamıştır (Turgut, 2000). 1900’lü yılların başında Isparta’nın ilk hekimi 
Ziya Bey ve ilk eczacısı Hüseyin Hüsnü Bey Isparta halkına hizmet etmeye 
başlamıştır. Isparta’da ilk hastane, 1900 yılında Guraba Hastanesi ismiyle 
Mutasarrıf Hüsnü Bey tarafından yaptırılmıştır (Soyöz, vd., 2010). Bugün ki 
Belediye binasının batısında Pir Efendi Mezarlığının altında inşa edilen hastane 
1914 Isparta depreminde yıkılmıştır  (Yağcı, 1992). 1915 yılında 30 yataklı 
Memleket Hastanesinin temeli atılmıştır (Soyöz, vd., 2010). 1922’de ikmâl 
olunan ve Şekil1’de görülen Memleket Hastanesi sonradan bir takım tadilâtlar 
ile genişletilerek iki katlı ve 50 yataklı olmuştur (Katırcıoğlu, 1958). Memleket 
Hastanesinin konumu bugün ki Sağlık Meslek Lisesinin bulunduğu yerdir.

Şekil 1.Memleket Hastanesi 1926 (Anonim,1983)
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1923 yılında Isparta’nın vilayet merkezi olmasının ardından Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürlüğü kurulmuş ve hükümet tabiplikleri hizmete açılmıştır (Yağcı, 
1992). 1923 yılında Isparta’nın ilk eczanesi Şifa Eczanesi açılmıştır (Yağcı,1998). 
Yeni kurulan Cumhuriyetin devlet teşkilatlanma anlayışı içerisinde yer alan 
Sağlık Bakanlığının bu alandaki atılımları önem kazanmış. 1923-40 yılları 
arasında var olan ve Şekil 2’de görülen Memleket Hastanesinin geliştirilmesi 
söz konusu olmuştur (Duymaz, 2009). 

Şekil 2. Memleket Hastanesi 1928 (Anonim, 2001)

Diğer taraftan Türkiye’de gerçekleştirilen imar planlamalarıyla ilgili çalışmalarda 
1938 -1943 tarihinde Isparta kenti için bir imar planı hazırlandığı bilinmektedir 
(Gök, 1980).Ancak gerek yeterli arşivleme olanağı bulunmadığından gerek 
konuyla ilgilenen devlet kurumlarının o dönemde tam olarak kurulamamış 
olmasından,günümüzde bu planlara ulaşmak mümkün olamamaktadır. 

Şekil 3. Olsner Planı 1943 (Anonim, 2001)
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Ancak ulaşılan kayıtlarda Isparta’nın ilk imar planının 1938 – 1943 yıllarında 
yapıldığı, işin Remzi Kaya adlı bir müteahhide verildiği, planı yaptıranın Şehir 
Fen Heyeti olduğu, planı yapan ve plan hektar alanı bilgilerinin ise verilmediği 
görülür. Ayrıca Kemal Ahmet Arü anılarında 1945 tarihinde  Prof. Ölsner’in 
Isparta kenti için 1/5000 ölçekli bir taslak hazırladığından bahseder. İller Bankası 
vasıtasıyla gerçekleştirilen işin, uygulama planlarının ise Arü yönetiminde 
bir ekiple hazırlanır (Arü, 1995). Şekil 3’de verilen görselde bahsedilen imar 
planı olabileceği düşünülen eski bir imar planının küçük boyutlu bir fotoğrafına 
ulaşılabilmektedir. Fotoğrafın bulunduğu eserde temin edildiği kaynak olarak 
gösterilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü arşivlerinde ise planın aslına ulaşılamamıştır. 
Bu planda 1940 yılında inşa edilen şehir stadyumunun bulunması planın 1943 
Ölsner planı olduğu düşüncesini destekler (Haştemoğlu, 2006).  

İmar plan çalışmasının ve II. Dünya Savaşının bitmesinin ardından 1945-
1948 yıllarında eski mezarlığın güneyindeki yüksek alanda Hastane Yaptırma 
Derneği marifeti ve vatandaşların (Hacı Mustafa Atabakan, Y.Müh. Kazım 
Aydar ve Belediye Reisi Hilmi Çakmakçı’nın gayretleri ile) ayni ve nakti 
bağışları toplanarak 100 yataklı yeni bir hastane inşa edilir (Demirgil, 2007). 
Konu ile ilgili kaynaklarda1943’te Prof. Ölsner tarafından hazırlanan Isparta 
Şehri İmar Planı Raporunda “cebupta Belediyeye intikal etmiş emvali metruke 
arsaları üzerinde yapılacak binalar”  listesinin başında yeni hastane binasından 
bahsedilmektedir (Çetin,2007). 1948 yılında hizmete açılan yapının mimari 
planlaması o dönemde Nafia Vekaleti’nin ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) 
yapmış olduğu diğer tip projelere benzemektedir (Çetin,2007). 

Şekil 4. Devlet Hastanesi 1945 (Anonim, 2001)
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Memleket Hastanesi ise 1950 yılında tamir edilerek Verem Hastanesi olur. Şekil 
4’te görülen eski tarihli fotoğraf yapının ulaşılabilen en eski tarihli fotoğrafıdır. 
Yapının fotoğrafta 2 katlı olduğu ve çatısında aydınlatma pencerelerinin yer 
aldığı, ayrıca girişin iki yanında yer alan bacaların varlığı dikkat çeker. Şekil 
5’te yer alan fotoğraf ise yapının ulaşılabilen en eski iç mekan fotoğrafıdır.

Şekil 5. Devlet Hastanesi İç Mekan  (Anonim, 2001)

1954 yılında yapı Özel İdare’den Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na geçerek 
Isparta Devlet Hastanesi adını alır. 1952-1956 yıllarında Sağlık Ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca hastane bahçesinde 100 yataklı bir Göğüs Hastanesi inşa 
edilir ve 1956’da Verem Hastanesi (Eski Memleket Hastanesi) bu binaya taşınır. 
Boşaltılan Verem Hastanesi(Eski Memleket Hastanesi) 1958 yılında Doğum ve 
Çocuk Bakım Evi olur (Anonim, 2003). Devlet Hastanesi çevresi yapılaşma 
faaliyetleri sonucunda Şekil 6’da görülen yapı grubuna dönüşür.

Şekil 6. Isparta Devlet Hastanesi Binaları (Anonim, 1968).
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Isparta Devlet Hastanesi süreç içerisinde kadrosu genişleyince yetersiz kalır 
ve 1968-1969 yıllarında Sağlık Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin 
girişimleriyle devlet-vatandaş işbirliği sağlanarak binaya bir kat daha ilave 
edilerek, yatak kapasitesi artırılır. Bazı kaynaklarda (Çetin, 2007) yapıya kat 
ekleme işleminin 1964’te yapıldığı belirtilse de Şekil 6’da ki 1968 tarihli 
çizimde Devlet Hastanesinin (Taş Bina) iki katlı olduğu çatısında aydınlatma 
pencerelerinin ve bacaların yer aldığı görülür. Ardından 1970’li yıllarda sağlık 
kadrosunun gelişmesi ve yeni servisler açılması ile hastane kapasitesi tekrar 
yetersiz kalır. Bu nedenle 1980 yılında aynı imar adası içerisine Şekil 7’de 
görülen yeni bir hastane inşasına başlanır. Cerrahi bölümler, ameliyathaneler, 
poliklinikler ve kalorifer-mutfak servisleri bu binaya taşınır. Yeni hastane binası 
1986’da kullanıma açılır ve hastane yerleşkesinin yatak kapasitesi 600’e ulaşır 
(Yağcı, 1992). Bu yapılaşmaya ait ulaşılabilen en eski tarihli mimari proje 1993 
yılında hazırlanan ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Arşivinde yer alan tadilat 
projesidir. Yeni hastane binasının inşasıyla Devlet Hastanesinin yerleşimi Şekil 
8’de görülen 1993 tarihli vaziyet yerleşimine dönüşmüştür. 

Şekil 7. İnşaat sırasında Yeni Devlet Hastanesi (Anonim, 2003)
Şekil 8. Devlet Hastanesi Vaziyet Planı 1993( İl Sağlık Müd. Arşivi)

Şekil 9’da görülen yeni hastane binasının inşa edilmesinin ardından, yeni hastane 
ile Eski Devlet Hastanesi (Taş Bina) arasına eski hastanenin güney cephesinde 
1. katta yer alan bir pencere genişletilerek  yeni hastane binasına bir geçit ile 
bağlantı yapılmıştır. Şekil 10’da görülen demir kapı ile kapatılmış bu geçidin 
izleri günümüzde halen Taş Binanın güney cephesinde görülebilmektedir.
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Şekil 9. 1986’da inşa edilen Yeni Devlet Hastanesi (Anonim, 2003)
Şekil 10. Eski hastane binası cephesinde yıkılan geçidin izi

1986’da yeni Devlet Hastanesi binasının yapılmasının ardından 1994’te eski 
Devlet Hastanesi binası(Taş Bina) o dönemde yeni kurulan Süleyman Demirel 
Üniversitesi Tıp Fakültesine tahsis edilir. 1999 yılında ise (Taş Bina) Kuzey 
Batı cephesinde kalan alana 9. Cumhurbaşkanın Süleyman Demirel’in kardeşi 
Şevket Demirel tarafından Şekil 11’de görülen Şevket Demirel Kalp Merkezi 
yaptırılır ve Süleyman Demirel Üniversitesinin kullanımına tahsis edilir. 

Bu inşa faaliyeti sonucunda ise eski Devlet Hastanesi binası (Taş Bina) 
ile Şevket Demirel Kalp Merkezi arasına Taş Binanın kuzey batı cephesindeki 
zemin katından bağlantı sağlayacak biçimde bir tüp geçit yapılır. Şekil 12’de 
Taş Bina’da tüp geçit için iptal edilen zemin kat Kuzey Batı kapısı ve önünde 
yer alan yıkılan merdivenin izleri görülebilmektedir.  

 

Şekil 11. Şevket Demirel Kalp Merkezi (Url 1, 2011)
Şekil 12. Eski hastane binası cephesinde yıkılan tüp geçidin izi

SDÜ Tıp Fakültesinin yeni inşa edilen yerleşke binalarına taşınmasının 
ardından eski Devlet Hastanesi binası(Taş Bina) 2001 yılında Devlet Hastanesi 
bünyesinde diyaliz ve fizik tedavi servislerine ayrılır. Şevket Demirel Kalp 
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Merkezi ise 2012›de Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde doğu 
yerleşkesinde yapılan yeni binasına taşınır. 1986’da inşa edilen yeni Devlet 
Hastanesi 40 yıl kullanımda kaldıktan sonra 2017 yılına gelindiğinde 1999 
inşa edilen Şevket Demirel Kalp Merkezi ile birlikte depreme karşı dayanıksız 
olmaları nedeniyle boşaltılır. 2018 yılında imar adası içerisinde Taş Bina dışında 
tüm yapılar yıkılarak ortadan kaldırılır. 

 

Şekil 13. Şevket Demirel Kalp Merkezi yıkımı(Url 2, 2018)
Şekil 14. Isparta Devlet Hastanesi yıkımı (Url 3, 2018)

3.  ISPARTA ESKİ DEVLET HASTANESİ (TAŞ BİNA) MİMARİ 
ANALİZİ

Isparta Eski Devlet Hastanesi inşasında Isparta’da kamusal ve sivil mimari 
de eskiden beri kullanılan yapı malzemeleri olan ve yöredeki ocaklardan elde 
edilen, yöre halkı tarafından “kövke” olarak isimlendirilen kaynaklanmış tüfler 
ile yine Gölcük volkanizmasının ürünü olan traki-andezitler kullanılmıştır 
(Sargın, 2005).

 

Şekil 15-16. Isparta çevresinde kövke ve  traki-andezitler (Sargın, 2005)
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Öyle ki geçmişten günümüze kaynaklanmış tüfler Isparta ve çevresinde pek çok 
tarihi binada kullanılmıştır. Bunlar arasında Osmanlı Döneminde, Ulu Cami, 
Mimar Sinan Cami ve Firdevs Bey Bedesteni, Cumhuriyet Döneminde Isparta 
Hükümet Binası ve Demiryolu Gar binası dikkat çeker. 

 

Şekil 17. Isparta Hükümet Konağı (Url 3, 2021)
Şekil 18. Isparta Demiryolu Gar Binası (Url 4, 2021)

Bu yapılarlar aradan geçen yüzlerce yıllık zaman periyodu içinde ayakta 
kalmayı sürdürmüş ve günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir. 
Söz konusu yapıtaşları kullanıldığı yapılarda, hem statik olarak yük taşıyıcı 
hem de duvarlarda dolgu malzemesi olarak uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra 
özellikle kövke taşı, binaların dış cephelerini dekore etmede kaplama taşı olarak 
da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Sargın, 2005). Isparta Eski Devlet 
Hastanesinin (Taş Bina) konstrüksiyonu betonarme hatıllı kesme taş yığmadır. 
Dış duvarlarda kullanılan ve görece olarak kolay işlenen bir taş olan yöresel 
kövke taşının suya karşı dayanımının zayıflığı bilindiği için zemine oturan dış 
duvarlarda yine yöresel bir malzeme olan ve sağlamlığıyla bilinen andezit taş 
bloklar kullanılmıştır. İç duvarlar ise büyük ölçüde tuğla malzemedir. Bu inşa 
sistemi 1939 yılında inşa edilen Hükümet Konağının inşaatı sırasında çekilen 
fotoğrafta, Şekil 19’da net biçimde görülmektedir.

Şekil 19. Hükümet Konağı inşaatı 1939 (Anonim, 2001)
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Hastane binası 1945’te ilk inşasında Şekil 20’de görüldüğü gibi bodrum üzeri 
iki katlıdır. Dönemin yeni inşa sistemi olan betonarme hatıllarda ve döşemelerde 
özelliklede bekleme salonu gibi geniş açıklıkların geçilmesinde kiriş yapılarak 
kullanılmıştır. Ancak sistemin yeni olması ve mevcut uygulamalarının kısıtlı 
olması nedeniyle betonarme kesitlerinin oldukça geniş tutulduğu görülmektedir. 
Hastane binasına 1968 yılında Şekil 21’de görüldüğü gibi betonarme karkas 
üçüncü kat eklenmiştir. Hastane binasında Demiryolu Gar ve Hükümet 
Konağında olduğu gibi tüm zeminlere mozaik dökülmüş, tüm iç duvarlar ve 
tavanlar ise çimento ve kireç harçlı sıva ile sıvandıktan sonra badana yapılmıştır. 
Ancak süreç içerisinde iç mekan zeminlerin tamamı seramik veya pvc malzeme 
ile kaplanmıştır. Yapıda hiçbir mekanda tavan süslemesi dahil olmak üzere, 
kapı pencere söveleri dışında hiçbir süslemeye yer verilmemiştir. Saçaklar 
betonarme döşemeyle elde edilmiş üzeri kırma ahşap çatı ile kapatılmıştır. 
Ancak 1968 yeniden inşası sırasında çatıdaki bacalar ve güvercinlik pencereleri 
iptal edilmiştir. Yapı 2018 yılına kadar hastane binası olarak kullanılmaya 
devam etmiştir. Bu nedenle bugüne değin pek çok kapsamlı onarım ve tadilat 
çalışması geçirmiştir. 

 

Şekil 20. 1945 yılı restitüsyon kesiti
Şekil 21. 1968 yılı restitüsyon kesiti

Yapının ulaşılabilen en eski tarihli mimari projeleri ise plan ve görünüşleri 
içeren İl Sağlık Müdürlüğü arşivindeki Şekil 22’de zemin katı görülen 1993 
tarihli projedir. Bu proje ile yapının mevcut rölövesi karşılaştırıldığında yapının 
özgün plan şemasının büyük ölçüde korunduğu anlaşılmaktadır. Taşıyıcı beden 
duvarları ile kapı pencere boşlukları büyük oranda korunmuştur. Ancak defalarca 
yapılan iç mekan değişikleri nedeniyle yapıda iç mekanlardaki yapısal izlerden 
tuğla bölücü duvarların yerleri için net sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. 
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Tüm merdiven yerleri özgündür. Ancak süreç içerisinde ana merdiven kovasına 
asansör eklenmiştir. Hastane binasının iç mekanlarında tüm masif ahşap kapılar 
panel kapılar ile değiştirilmiş, hiçbir özgün kapı kanadı günümüze ulaşmamıştır. 

Şekil 22. Ulaşılabilen eski bir kat planı (Devlet Hastanesi Arşivi)

Şekil 23. Öneri Zemin kat planı 

Yine yapının tüm cepheleri, arka cepheye eklenen bazı önemsiz ekler dışında 
büyük ölçüde özgünlüğünü korumuştur. Ancak tüm ahşap doğramalar pvc 
pencereler ile değiştirilmiştir. Ayrıca zemin katta koridor sonunda yer alan 
orijinal ahşap kapı ve merdiven kaybedilmiştir. Bu değişikliklerin yakın tarihli 
olması nedeniyle eldeki fotoğraflardan bu yapı elemanlarının özgün halleri 
tespit edilebilmektedir. Çalışmada yapının 1945 yılında inşası ve 1968’de kat 
eklenmesi nedeniyle her iki yıla ait Şekil 24 ve 25’de görülen iki adet restitüsyon 
projesi hazırlamıştır. 1968’de eklenen kat nitelikli dönem eki kabul edilmiştir.

Şekil 24. 1945 yılı restitüsyonu
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Şekil 25. 1968 yılı restitüsyonu

4.  ISPARTA ESKİ DEVLET HASTANESİ (TAŞ BİNA) YENİDEN 
KULLANIMI

Yapılarda uyarlamalı yeniden kullanım (adaptive reuse) olgusu yeni bir 
mimarlık yaklaşımı olarak 1960’lı yıllarda ortaya çıkar ve 1970’li yıllarda çevre 
hareketlerinin artmasıyla değer kazanır. Uyarlamalı yeniden kullanım olgusunu 
tanımlamak gerekirse, binaların geçmişin özlerini koruyarak onarılması ve 
rehabilitasyonu olarak tanımlanabilir (Cantell, 2005). 1990’lı yıllarla birlikte 
dünya gündeminde kendine önemli bir yer bulan, sürdürülebilirlik  kavramı 
ise uyarlamalı yeniden kullanım olgusu için önemli bir destek noktası olur 
(DEH, 2004).  Ancak geçmişten günümüze yeniden kullanımda tasarım ve 
uygulama kriterlerinin ne olması gerektiği konusunda tam anlamıyla fikir 
birliğine varılamamıştır. Her geçen gün gelişen teknolojinin yeni olanaklar 
sağlaması,yeniden kullanımda tasarım ve uygulama kriterlerininde değişmesine 
yol açar (Conejos, vd., 2011). Yine de yeniden fonksiyon verme süreci 
yeniden değerlendirmenin ötesinde özellikle tescilli yapılar için yapıyı tekrar 
hayata döndüren bir dönüşüm sürecidir. Kullanıma kazandırılan sadece bina 
gibi görünse de toplumun geçmişiyle etkileşim kurması açısından önemlidir. 
Diğer deyişle yeniden fonksiyon verme kavramı “Kamusal Bellek” kavramıyla 
doğrudan ilişkilidir (Selçuk, 2006).

Isparta Eski Devlet Hastanesi de 75 yıllık süreçte özünde sağlık yapısı 
fonksiyonunu kaybetmeden pek çok kuruma tahsis edilmiş, her dönemde 
ortaya çıkan ihtiyaçlarla tadilat geçirmiş ancak özgün niteliklerini koruyarak 
günümüze ulaşmıştır. Sağlık yapısı olması ise kentli ile ilişkisini güçlendirmiş, 
kent belleğinde yer etmiştir. Bu nedenle yapının tüm çevresi yıkılmasına 
rağmen koruma altına alınmıştır. Günümüzde yapının kullanım hakkı Isparta 
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Uygulamalı Bilimler Üniversitesine ait olup gelecekte Teknoloji Fakültesi 
Dekanlık binası olarak kullanılması düşünülmektedir. Çalışmada Isparta Eski 
Devlet Hastanesinin (Taş Bina) yeniden kullanım önerisi geliştirilirken öncelikle 
çağdaş restorasyon projesi hazırlamada kullanılan temel ilkeler göz önünde 
tutulmuştur. Nitelikli dönem ekleri korunmuş, yapıya zararlı niteliksiz dönem 
ekleri tümü ile kaldırılmıştır. Yapının özgün formunda bulunmayan, zaman içinde 
yapıya eklenen, ancak çağdaş fonksiyon gereği de yerinde tutulması gereken 
asansör, engelli rampası gibi ekler korunmuş, çağdaş gereksinimlerin karşılığı 
olan müdahaleler, çağdaş detaylarla çözülmeli ilkesiyle hareket edilmiştir. 

Öyle ki, yapıda giriş holünde bulunan ana merdivenin kovasına Şekil 
26’da görülen asansörün yerleştirilmesi nedeniyle merdiven algısı tamamen 
bozulmuştur. Ancak çalışmada eğitim binası olması nedeniyle binada engelli 
asansörü ihtiyacı olması yeniden kullanım önerisinde bu alana Şekil 27’de 
görülen çelik konstrüksiyonlu şeffaf bir asansör yapılması önerilmiştir. Böylece 
merdiven algısının artırılması ve özgün korkuluk ve küpeştelerin ön plana 
çıkarılması hedeflenmektedir. Benzer şekilde dış cepheye eklenen engelli 
rampası ise bina ihtiyaçları doğrultusunda korunmalıdır.

 

Şekil 26. Mevcut Asansör Şekil 27. Öneri Çelik Konstrüksiyon Asansör

Çalışmada yeniden kullanım önerisinde iç mekanlarda tüm özgün kapı boşlukları 
korunmuş, oda planlamasında en az sayıda bölücü duvar yeri kaldırılmış, 
taşıyıcı duvarlara ise müdahale edilmemesi önerilmiştir. İç kapı detayı olarak 
ise 1936 tarihli Demiryolu Gar binasının veya 1939 tarihli Hükümet Konağı 
benzer yapılarının özgün kapıları hastane binası için yeniden ölçülendirilerek 
ve detaylandırılarak kullanılabilir. Yine iç mekan zeminlerinde yapının 
özgün yerinde döküm mozaik döşemelerinin üzeri seramik-pvc-mermer vb. 
malzemeler ile kapladığı için özgün nitelikleri tamamen yitirilmiştir. Yeniden 
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kullanım önerisinde ofis binası niteliği nedeniyle koridor vb. ortak hacimlerde 
mermer, ofis mekanlarında ahşap parke önerilmesi uygun olabilir. Dış cephede 
ise tarihi fotoğraflardan ulaşılan pencere formlarının detaylandırılması, tüm pvc 
pencere ve kapıların ahşap kapı ve pencereler ile değiştirilmesi ve bozulan-
yıkılan kapı pencere sövelerinin kövke malzeme ile tamir edilmesi önerilebilir. 
Çatıda ise sonradan eklenen asansör odası kaldırılması, özgün çatı formunda yer 
alan güvercinlik pencereleri ve bacaların çatıya yeniden eklenmesi görsel algıyı 
güçlendirecektir.

28. Hastane binası mevcut durumu

29. Öneri yeniden kullanım projesi

5.  SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Isparta Eski Devlet Hastanesi (Taş Bina) inşa edildiği 1945 yılından itibaren 
pek çok kentlinin yaşamına dokunmuş, kent kimliğinde ve kentli belleğinde 
yer etmiş Isparta kenti için önemli bir anıtsal yapı olmuştur. Ayrıca 1936 tarihli 
Demiryolu Gar binası ve 1939 tarihli Hükümet Konağı binalarıyla beraber erken 
Cumhuriyet dönemi mimarisinin Isparta kentindeki önemli yansımalarından bir 
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tanesidir. Yapı yaklaşık 80 yıllık süreçte sağlık fonksiyonun korumakla birlikte 
defalarca farklı devlet kurumlarına tahsis edilmiş, hem bu nedenle hem de 
değişen hastane ihtiyaçları nedeniylede defalarca tadilat geçirmiştir. 

Diğer taraftan yaşanan süreçte tarihi binanın yakın çevresine inşa edilen 
Verem Hastanesi, Göğüs Hastanesi, Yeni Devlet Hastanesi ve Kalp Merkezi 
yapıları ile arazi 600 yatak kapasiteli büyük bir sağlık yerleşkesine dönüşmüştür. 
Ancak bu yapıların tamamı 2018 yılında depreme karşı dayanıksız olmaları 
nedeniyle yıkılmış, sağlık yerleşkesinden günümüze Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Koruma Kurulunca özgün Erken Cumhuriyet Dönemi kamusal mimari 
örneği kabul edilerek tescil edilen Taş Bina tek başına kalmıştır. 

Hastane binasının işlevsiz kaldığı dönemde ise tarihi yapı her ne kadar 
ilgili devlet kurumları tarafından güvenlik önlemleri ile koruma altına alınmış 
olsa da tahribata uğramış ve küçük çaplı bir yangın atlatmıştır. Bu süreçler tarihi 
yapıların koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılmasında yeniden 
işlevlendirmenin önemini ön plana çıkarmaktadır.

Ancak yapının betonarme hatıllı yığma taş yapım tekniği, yaşanan 
tadilatlar sırasında beden duvarları ve özgün kapı-pencere boşluklarının 
korunmasına, sadece bölücü tuğla duvarların yerinin değiştirilmesine olanak 
tanımıştır. Bu durum yapının özgün plan şeması ile günümüze ulaşmasının 
en önemli nedenidir. Bugün ve gelecekte geliştirilecek olan yeniden kullanım 
önerilerinin de mekansal olarak kısıtlanmasına neden olmaktadır. Bu durum 
yeniden işlevlendirme çalışmalarında yapının taşıyıcı sisteminin uygun işlev 
seçimine ne denli etkin bir faktör olduğunun somut bir örneğidir. 
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1. GİRİŞ

Tarihi yapıların yaşatılabilmesi ve geleceğe aktarılabilmesi için bu
yapılarda yeniden işlevlendirme, koruma, restorasyon gibi işlemler söz 
konusu olmaktadır. Bu işlemlerin uygulanmasında tarihi yapının mevcut 

durumu, derecesi, tescil durumu, gerek duyulması durumunda yapılacak çağdaş 
ek yapının içerisinde konumlanacağı alanın durumu önem arz etmektedir.

Tarihi yapı ile çağdaş ek yapının birbirine saygı göstermesi, tarihi yapının 
‘kimlik bunalımı’ yaşamaması ve birbirlerini eski-yeni (zıtlıkla) olarak 
desteklemesi temel alınmaktadır. Her yapının kendi dönemini yansıtması, 
kavram karmaşasına yer vermemesi amaçlanmaktadır. Bu ölçütler de genel 
olarak, tasarım yaklaşımı ve bunu destekleyen uygun malzemelerin seçimi ile 
gerçekleştirilir.

Çağdaş ek yapı inşasında kullanılan malzemelerin;
· Sürdürülebilirlik,
· Geri dönüştürülebilirlik,
· Esnek tasarım olasılıkları,

* Bu bölüm, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 16.07.2019
tarihinde onaylanmış ve Proje No: 0448-YL-17 ile BAP Komisyonu'nca  desteklenmiş "Burdur Susuz Han'ın
Koruma Sorunları ve Yeniden İşlevlendirilme Önerileri" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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·	 Ulaşılabilirlik (temini),
·	 Dönemin teknolojik özelliklerini yansıtması 

gibi ölçütleri sağlaması gerekmektedir. 
Anıtsal yapıya uygulanacak müdahalelerin, yapıya zarar vermemesi esas 

amaçtır. Kullanılacak malzemelerin ‘sürdürülebilir’liği ve ‘geri dönüşümü’de 
istenmektedir. Böylece, malzemelerin kolay temini, yerel iş gücünün kullanım 
olanakları ve yeniden değerlendirilebilme olasılıkları ile maliyetin en düşük 
seviyede olması ve ekonomik sürdürülebilirlik de sağlanabilir. 

Bu görüşler doğrultusunda, çalışmada, eldeki mevcut verilere göre 
edinilen bilgiler de değerlendirilerek Burdur İli’nin Bucak İlçesi’nin Susuz 
Köyü’nde bulunan Susuz Han’ın günümüzde kullanılabilirliğinin sağlanması ve 
yaşatılması amacıyla örnek bir çalışma oluşturulmuştur.

Öncelikle hanın günümüzde mevcut olmayan avlu kısmında, restitüsyon 
projesi de dikkate alınarak, ziyaretçilerin de ihtiyacına cevap verebilecek 
fonksiyonlar:

·	 Toplanma alanı
·	 Meydan
·	 Bilgilendirme Alanı
·	 Kapalı- yarı açık- açık mekân geçişleri tanımlanmıştır.

Tanımlanan bu fonksiyonlar sonucunda yapının batı cephesinde yarı açık mekan 
oluşturacak nitelikte “çağdaş ek yapı” tasarlanmıştır. 

Çağdaş ek yapının özellikleri:
·	 Tasarım yönünden (mevcut yapı ile ilişkisi ve destekleme)
·	 Malzeme yönünden
·	 Mevcut yapı (Han) yönünden incelenmiştir.

2.  TARİHİ YAPI KORUMA ve İŞLEVLENDİRME

2.1. Tarihi Yapıları Koruma Gereklilikleri

Yapı kavramının ortaya çıkışı ile koruma kavramının da ortaya çıktığından 
söz edilebilmektedir. Ahunbay’ın (1999) bahsettiği gibi, teknolojinin de 
gelişmesiyle birlikte koruma, restorasyon gibi kavramlar anlam açısından 
farklılıklar göstermişlerdir.
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Geçmişte koruma, onarım, yapının bütünlüğünü devam ettirmek, 
fonksiyonunun sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılmakta iken günümüzde 
bunlara ek olarak tarihin yaşatılması, kültür değerlerinin unutulmaması, miras 
olarak geleceğe aktarılabilmesi, mimari ifadelerinin, yapım tekniklerinin 
aktarılması, aynı zamanda anıtsal yapıların döneminin dini, kültürel, ve sosyal 
yönlerden belgeleri olmaları sebepleriyle koruma kavramı önem ve gereklilik 
kazanmıştır.

2.2. Tarihi Yapılarda Çağdaş Ek ve Yeniden İşlevlendirme

Yaşam biçiminin değişmesi sebebiyle değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için 
anıtsal yapılarda fonksiyon değişiklikleri (yeniden işlevlendirme) söz konusu 
olabilmektedir. Fonksiyon değişiklikleri beraberinde yeni mekânlara ihtiyaç 
duyulması sonucunu doğurmaktadır.  Tarihi yapılarda yeniden işlevlendirme 
yapılırken yapının orijinalliğine zarar verilmemesi amaçlanmaktadır.

Anıtsal yapılarda yeniden işlevlendirme ve çağdaş ek yapı gereklilikleri ile 
ilgili uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler ise aşağıdaki şekildedir:

·	 Carta Del Restauro’nun (1931) 7. maddesine göre, tarihi bir yapının 
onarılması için minimum gereklilik, yeni eklentilerin en az seviyede 
yapılması, sade, net ve mevcut oluşumu aktarır düzeyde olmasıdır (Uğursal, 
2011).

·	 Venedik Tüzüğü’nün (1964) 5. maddesine göre, tarihi yapıların yaşatılması, 
bu yapıların toplumsal fayda için kullanılmasıyla sağlanabilir. Fakat bu 
kullanım için yapının orijinalliği değiştirilmemelidir. Bu çerçevede yeni 
fonksiyonun gereklilikleri sağlanabilir (Ahunbay, 1999).

·	 Avrupa Mimari Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin (1985) 11. maddesine 
göre, kültür miras ögelerinin korunması için çağdaş yaşamın gereklilikleri 
düşünülerek, tarihi yapıların yeni işlevlerine adaptasyonu yapılmalıdır 
(Emre, 2010).

·	 Icomos Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü’nün uygulama ilkelerinin 5. 
maddesine göre, anıtsal yapıların yeni fonksiyonlarına uyum sağlaması ve 
kullanılmasında yapının biçimi, bütünlüğü, karakteri korunmalıdır. Anıtsal 
yapının mimari ifadelerine müdahaleler etik olmalıdır (Çağlayan, 2018).

·	 Türkiye’de, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma yasasının 15. 
maddesinin (a) bendine göre, “Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il 
özel idareleri ve mahalli idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, 
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koruma bölge kurullarının belirlediği işlevlerde kullanmak kaydıyla 
kamulaştırılabilir.” (Madran, Özgönül, 2005).

·	 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 660 sayılı ilke 
kararında “Yeni işlev verilecek yapılarda yapılacak eklerin, niteliği ve 
korunması gerekli kültür varlığıyla bütünleşmesi, tasarımı yapan mimar 
tarafından gerektiğinde avan proje niteliğinde hazırlanarak, koruma 
kurulunun görüşüne sunulacağına,” ifadesi yer almaktadır (Dişli, Günel, 
2020).

1.1. Çağdaş Ek Yapı Örnekleri ve İncelemeleri 

Şekil 1. Reina Sofia Müzesi, Madrid (URL-1)

Şekil 2. King’s Cross Saint Pancras İstasyon Binası (URL-2)

1805 yılında, Madrid’te hastane olarak inşa edilen Reina Sofia Müze binası, 
1978’de müzeye dönüştürülmüştür. Verilen yeni fonksiyonuyla birlikte, 
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1980’lerde Ian Richie tarafından tasarlanan şeffaf asansörler eklenmiştir. Şeffaf 
asansör kule ekleri ile tarihi yapı ve ek yapı arasında malzeme ve teknoloji 
farklılıklarıyla hem zıtlık uyumu sağlanmış hem de tarihi yapı gölgede 
kalmamıştır (Şekil 1.).

1863-1865 yılları arasında, Londra’da inşa edilen Saint Pancras İstasyon 
Binası’na, mekanın yoğun sirkülasyonu, hızlı trenlerin kullanımı vb. ihtiyaçlar 
sebebiyle önerilen ek yapı (üst örtü), tarihi yapının önüne geçmeyecek formda 
ve görsellikte tasarlanıp uygulanmıştır (Şekil 2.).

Şekil 3. Royal Ontario Müzesi ve Çağdaş Ek Yapısı (URL-3)

2007 yılında, Kanada’nın Ontario eyaletinin Toronto şehrindeki Royal Ontario 
Müzesi’ne Mimar Daniel Libeskind tarafından Kristal (The Crystal) adlı 
prizmatik bir dekonstrüktivist, çağdaş ek yapı tasarlanmış ve uygulanmıştır. 
Tarihi yapıyla çağdaş ek yapının oluşturduğu zıtlık her iki yapının da kendi 
kimliklerinin anlaşılabilir – okunabilir olmasına imkân tanımaktadır (Şekil 3.). 

 

Şekil 4. Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Çağdaş Ek Yapısı (URL-4)
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Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 1884 yılında, İstanbul’da Beyazıt Külliyesi’nin 
İmaret kısmında hizmete açılmıştır. Günümüzde de mevcut kütüphane 
fonksiyonunu devam ettiren tarihi yapının avlusuna şeffaf membran bir üst örtü 
tasarlanmış ve uygulanmıştır (Şekil 4.).

 

Şekil 5. Kazıklı Kervansarayı Kalıntıları, Çağdaş Ek Yapısı ve Fuayesi  
(URL-5)

1550’lerde, İzmit Gölcük’te Osmanlı döneminde inşa edilen Kazıklı Kervansarayı 
2007 yılına kadar bakımsızlıktan, kaçak kazılardan ve kötü hava koşullarından 
etkilenmiştir. Kocaeli KTVKBK izniyle ve Gölcük Belediyesi ile Kocaeli 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümü işbirliğiyle tarihi yapının 
rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlanmış ve 2009 – 2010 tarihlerinde 
restorasyonu yapılmıştır. Tarihi yapının yeniden işlevlendirilmesinde kültürel 
etkinlik alanları, kafeterya, sergi alanları çözülmüştür  (Şekil 5.).

3.  TÜRKİYE’DEKİ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ 
KERVANSARAY YOLLARI ve KERVANSARAYLAR

Kervansaray, Eskiden ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan 
büyük han yapısıdır (URL-6). Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki mesafe, 
deve yürüyüşü ile günde 40 km, yani 9 saat olarak belirlenmiştir. Bu yapılar 
büyük ticaret yolları üzerinde inşa edilmişlerdir. Kervansaraylar aynı zamanda 
pazar yeri ve savaş zamanlarında kale olarak da kullanılmışlardır. Selçuklu 
Kervansarayları 3 tipte yapılmışlardır: Avlulu (yazlık), kapalı (kışlık) ve 
karma (avlulu ve kapalı). Kervansaraylarda develere, atlara, arabalara, ticaret 
ürünlerine ayrılmış alanlar ile yolcuların dinlenmelerine ayrılmış odaları, 
hamamları, mescitleri vardır.

Han, Eski dönemlerde, yollarda ve yerleşim yerlerinde yolcuların geçici 
barınmalarını sağlayan, avluları, ahırları, ambarları olan ahşap veya kâgir 
yapılardır (Hasol, 2012).
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Anadolu Selçukluları zamanında, Anadolu’daki transit ticaret yollarının 
en önemlisi kuzey güney istikametinde olanıdır. 12. yüzyıldan itibaren büyük 
bir canlılık gösteren bu güzergâh Bağdat ve Halep’ten başlar, Malatya-Sivas-
Trabzon’u takip ederek Karadeniz’e çıkar. Sinop ve Alanya’nın fethi ile 
açılan yeni güzergâh ise, Alanya-Antalya-Konya-Aksaray-Kayseri-Sivas-
Erzincan-Erzurum üzerinden İran’a ve Gürcistan’a ulaşır. Bu yolun Sivas’tan 
güneydoğuya ayrılan bir kolu Sivas-Malatya-Diyarbakır-Mardin-Musul-
Bağdat ve Basra güzergâhını izler. İstanbul’dan başlayan başka bir güzergâh 
ise İstanbul-İzmit-İznik-Eskişehir-Akşehir-Konya-Ulukışla-Adana-Halep-Şam-
Mısır istikametindedir (Şekil 6.) (Dikmen ve Yarar, 2000)

Şekil 6. XIII. Yüzyılda Anadolu’nun Başlıca Ticaret Yolları (Acun, 2007)

Şekil 7. Anadolu’da Selçuklu Kervansarayları (XIII.-XIV. yy.) (Acun, 2007)
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3.1. Antalya – Burdur Arasındaki Hanlar

Şekil 8. Antalya – Burdur Arasındaki Hanlar (URL-7)

·	 Evdir Han
·	 Kırkgöz Han
·	 Susuz Han
·	 İncir Han
·	 Hanardı (Ağlasun Han olarak da bilinmektedir. Günümüzde mevcut 

değildir.)

3.2. Susuz Han Hakkında Genel Bilgiler

Han, Antalya Burdur Karayolu’nun 74. km’sinde Bucak ilçesine 14 km uzaklıkta, 
Antalya-Burdur karayolunun 1 km doğusundaki Susuz Köyü’nün içerisindedir. 
Han kuzeyden küçük bir çamlık, doğu ve güneyden evlerle sınırlanmış boş bir 
alan ve batıdan köyün mezarlığıyla çevrilmiştir.

Susuz Han bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir. İlk 
tapulama işlemi yapılırken Maliye hazinesi adına kayıt edilen han, 7044 sayılı 
kanun gereğince 24.08.1966 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıt 
edilmiştir. Toplam 927,50 m2’lik bir alana sahiptir.

Bakır’a (2008) göre, hanın yapıldığı tarih ve yaptıranı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte bir çok kaynakta Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin 
Keyhüsrev II’nin döneminde (1237 – 1246) yapıldığı ileri sürülmektedir. Yapı 
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üzerinde mevcut olan ejder motifli süslemelerin benzerlerinin Kayseri – Sivas 
yolunda bulunan Sultan Hanı’nda da bulunması ve Sultan Han’ın inşa tarihi de 
düşünülerek Susuz Han’ın da bu dönemde inşa edilmiş olabileceği, baba – oğul 
olan iki sultan döneminde yaşamış aynı ustalar veya mimar tarafından yapılmış 
olabileceği fikri ileri sürülmektedir.

Burdur İl Yıllığı’nda (1967), Susuz Han’ın önünde Selçuklu ve 
Osmanlı döneminde büyük bir Pazar kurulduğu ve bu pazarın dağılışından 
sonra pazarcıların ve kervanların handa konakladıklarının düşünüldüğü 
belirtilmektedir. Ayrıca hanın kapısının üstünde, iki tarafında yılan başı figürü 
ve kapının yan cephelerinde aslan ve güneş figürleri bulunduğu ifade edilmiştir.

Şekil 9. Susuz Han’ın Bölgedeki ve Yakın Çevresindeki Konumu  
(URL-8, URL-9)

Hanın tescili için yapılan bilgi fişi Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu fişte, yapının o dönemdeki mevcut 
durumu, planı, süslemeleri, malzemeleri, iç mekân düzeni ve kullanımı ile ilgili 
bilgiler verilmiştir. Hanın mevcut durumu aktarılırken bazı bölümlerinin hasara 
uğramış olduğu, özellikle giriş kısmının üst bölümünde taşlarının döküldüğü 
ve yapının onarılması gerektiği ifade edilmiş ve sonuç olarak da “Korunması 
Gerekli Eski Eser” dir denilmektedir. 

Hanın Mimari Özellikleri

Hanın giriş cephesindeki beden duvarlarında kalan dişler ve tonoz izlerinden 
avlunun yapılmasının planlandığı belirlenmiştir. Bazı kaynaklara göre avlu 
yıkılmış, bazı kaynaklara göre de yapılamamıştır. Hanın kapalı alanında orta 
sahınını dik kesen beş enine sahın mevcuttur. Orta sahında pandantiflerle dilimli 
kubbeye geçiş oluşturulmuştur. Orta sahının iki tarafında sekiler bulunmaktadır. 
Yapı çokgen ve daire payandalarla desteklenmiştir (Şekil 10.).  
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Şekil 10. Susuz Han Planı ve Kazı Sonrasına Ait Rölöve (Bakır, 2008)

Avluya Yönelik Sondaj Çalışmaları

Çakmak’a (2008) göre, avlunun alanının tespiti için yapılan araştırma sondaj 
çalışmaları, ilgili kurumların denetiminde yapılmıştır. Kapalı mekanın batı 
yönündeki duvar izlerinden ve daha önce yapılmış kazı çalışmalarıyla ortaya 
çıkan temel izlerinin doğrultusunda, rölöve vaziyet planında gösterilen köy 
mezarlığı içinde üç doğrultuda 13 adet araştırma sondajları/açma yapılmış ve 
yüzeyden yaklaşık 70-75 cm  kadar aşağıda B1 açmasında kervansaraya ait bir taş 
bloğa rastlanmış, diğerlerinde ise herhangi bir yapı elemanına rastlanmamakla 
birlikte, kervansarayın temel kotunda (-2.35,toprak yüzeyinden 70-75 cm 
kadar derinde) kireç harçlı temel altı dolgu malzemelerine rastlanmıştır (Şekil 
11.). Kazı esnasında çeşitli dönemlere ait seramik parçaları, lüle ve ağırşaklar 
bulunmuştur (Şekil 12.).

 

Şekil 11. Susuz Han Kapalı Kısmı ve Avlu Kazısından Görünüş (Bakır, 2008)



TARİHİ YAPILARDA ÇAĞDAŞ EK: SUSUZ HAN’IN AVLUSU. . .     203

 

Şekil 12. Geç Bizans Dönemine Ait Yayvan Tabak Parçaları, Lüle Örnekleri Ve 
II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’ne Ait Sikkeler (Bakır, 2008)

Kazı sonucunda, avlunun temel yapımının, yarım bırakıldığı görülmüştür 
(A7-A8-B7-B8 ve D7 açmaları). Avlunun kuzeyinde ise 1991 yılında ortaya 
çıkarılan temel parçaları haricinde mimari ögeye rastlanmamıştır. Kazı alanının 
bazı bölümlerinde çok sayıda mimari blok bulunmuştur. Bloklar bulunduğu 
yerlerde bırakılmıştır. Alanın güneybatı kesiminde, mimari bloklarla düzensiz 
olarak çevrildiği görülmüştür. Fonksiyonu hakkında kesin bilgi sahibi 
olunamayan fakat yakın tarihli olduğu düşünülen bu düzenleme, ihtimaller 
doğrultusunda bir mezar parselini tanımlıyordu. Benzer bir düzenleme alanın 
kuzeybatısında da mevcuttur. Kervansarayın avlusuna ilişkin izler hanın batı 
cephesinde görülmekle birlikte (tonoz izleri, dış duvar izleri, temel izleri gibi..) 
yapılan araştırma sondajlarında  mezarlık içine kadar devam eden bir yapı 
faaliyetinin de olduğu kesin bilinmekle birlikte, boyutlarına ilişkin kesin veriler 
elde edilememiştir.

Hanın Gördüğü Onarımlar

1992 yılında müteahhide ihale edilen hanın çevresinde kepçeyle kazı yapıldığı 
için, avlu taşları ile han çevresindeki subasman taşları hasar görmüştür. Bu 
durum fotoğraflarla da belgelenmiştir. Ayrıca han içerisindeki seki taşlarının 
bazılarının söküldüğü tespit edilmiştir.

Susuz Han’da yarım kalan restorasyon çalışmaları, bölgede bir sponsorun 
devreye girmesiyle tekrar canlanmış, rölöve ve restorasyon projesi ve denetimi 
Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İ. Bakır 
tarafından üstlenilmiştir.  
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Hanın Bugünkü Yapısal Durumu ve Mekansal Özellikleri

Susuz Han’ın restorasyonunun son aşamasında ekonomik kriz sebebiyle kesilen 
ödenekten dolayı çatı kısmında izolasyon yapılamamıştır. Bu sebeple yağmur ve 
kar yağışları sonucunda çatıdan su alan yapı içerisinde kemerlerde, duvarlarda, 
seki üstlerinde ve zeminde su kaynaklı kireç birikimleri görülmektedir.

Restorasyonu tamamlanamadığı için fonksiyon verilemeyen yapının aktif 
olarak kullanılamaması da yapıyı atıl durumda bırakmıştır. Restorasyonunda 
yeniden yapılan ahşap kapısı kırılmış ve tekrar onarılmıştır. Cephelerinde ve taç 
kapılarında ise tekrar bitkilenme oluşmuştur (Şekil 13.).

Şekil 13. Susuz Han’ın Batı Cephesi (Bakır, 2017)

 

Şekil 14. Susuz Han’ın Doğu ve Güney Cephesi (Bakır, 2017)
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Şekil 15. Susuz Han’ın Portali ve İç Mekânı (Bakır, 2017)

Şekil 16. Susuz Han’ın Restorasyon Projesi; Plan, Ön Görünüş Ve A-A Kesiti 
(İ. Bakır Arşivi, 2008)

Şekil 17. Susuz Han’ın Restitüsyon Projesi Planı (İ. Bakır Arşivi, 2008)
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3.3. Susuz Han’ın Kullanımına Dönük Müdahaleler

Yapının geneline bakıldığında kapalı kısmının bütünlüğünün korunmuş ve 
restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmış olması nedeniyle yapının 
sürekliliğinin ve yeniden işlevlendirilmesinin sağlanması için uygun fonksiyon 
verilmesi gerekmektedir.

Zeren’e göre (2010), “Kültürel mirasın korunmasında birincil gereklilik 
bu yapıların günümüz kullanımına entegre edilebilmeleridir. Bu bağlamda 
da yapıların, konumlandıkları çevresel verileri, mekânsal organizasyonlar, 
korunmuşluk durumları, yasal statüleri göz önünde bulundurularak, yapılar 
yeniden işlevlendirilir ve günümüz mekânlarına dönüştürülürler. Bu dönüşüm 
sürecinde yapılara giydirilen bu yeni fonksiyonlar yapıların özgün işlevleri ile 
örtüşebilir ya da aykırılıklar içerebilir.”

Tarihi yapıların mevcut işlevlerini yitirmesi sebebiyle çağdaş yaşamın 
koşullarına uyum sağlayabileceği ve bu yapılara da uygun olabilecek işlevler 
verilebilir. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına tarihi yapılara 
yüklenen yeni işlevlerde ihtiyaç olacak mekânlar için ekler almaları gerekebilir. 
Bu ekler yeni (çağdaş) ek olarak tanımlanırlar.

Ek yapı ölçütleri bağlam (çevre), ekin konumlanacağı alan, ölçek, zıtlık, 
form, ritim, malzeme etkileri olarak belirlenirler. Bu ölçütlerde genel olarak tarihi 
yapı ile çağdaş ek yapının zıtlık ya da uyum oluşturması hedeflenir (Zeren, 2010).

Anıtsal yapının ölçeği ve üslubu, çağdaş ek yapının tarihi dokuda 
şekillenmesinde önem arz eder. Çağdaş ek yapının ölçek olarak tarihi yapının 
önüne geçmemesi gerekmektedir. Tarihi çevrede yapılacak yeni yapı üslupları 
incelendiğinde ise dört yaklaşım görülmektedir. Bunlar:

1. Üslup Taklidi (Pastiş), tarihi doku analizi sonucunda malzeme, taşıyıcı 
sistem vb.nin yeniden üretimi yani replika olarak tanımlanır. Kavram 
karmaşası yarattığı için tartışmalara yol açar. 

2. Geleneksele Öykünme, tarihi dokudan alınan izlerin yeniden yorumlanması 
ve öykünmesidir. Öykünmenin anıtsal yapı üslubuna yaklaşmaması 
gerekmektedir. 

3. Saygılı Yaklaşım, tarihi dokuya saygılı, kendi kimliğini oluşturup, tarihi 
yapıyı vurgulayan yöntemdir. 

4. Aykırı Yaklaşım, yeni yapının tarihi dokudan bağımsız ve baskın olduğu 
yaklaşımdır.

Susuz Han’ın mevcut durum analizi ve elde edilen bilgiler dahilinde tarihi yapının 
yeniden işlevlendirilmesi için verilecek fonksiyon “müze” olarak belirlenmiştir. 
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Bölge halkının genelinin yörük olması ve günümüzde yok olmaya yakın yörük 
kültürünün de geleceğe aktarılması ve aynı zamanda kullanımının sürekliliğinin 
sağlanması için yörük kültürünün ürünleri olan ala çuvallar, heybeler, torbalar, 
çepniler vb.nin de üretiminin yapılacağı mekânlara ve yörük derneklerinin 
faaliyetlerini (temsili yörük göçlerinde durak noktası, yörük şenlikleri, vb.) 
gerçekleştirebileceği mekânlara ihtiyaç duyulmaktadır ve bu gereklilikler yapı 
ihtiyaç programını oluşturur.

Hanın mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda, yeni işlevi için 
oluşturulan ihtiyaç programına cevap verecek yeni ek yapılar da gerekmektedir. 

Hanın günümüzde mevcut olmayan avlu kısmında ziyaretçiler için 
toplanma, bilgilendirme, dinlenme ihtiyaçlarına cevap verebilecek, avlunun 
izlerinden ve kütlesel yapısından referans alınarak çağdaş malzemelerle üst örtü 
alternatifleri tasarlanmıştır (Şekil 22.- Şekil 35.). 

3.3.1. Önerilen Çağdaş Ek Yapıların Özellikleri

Çağdaş ek yapı tasarım yönünden incelendiğinde:
·	 Form ve malzeme olarak tarihi yapıdan ‘farklı’ olması gerekmektedir.
·	 Form bakımından tarihi yapının restitüsyon planının avludaki izlerinden 

yola çıkılarak çağdaş bir üst örtü birimi tasarlanmıştır. Amaç, tarihi yapıyla 
ek yapının hem farklı dönem yapıları olduğunu gösterebilmek hem de 
her iki yapının da kendi özelliklerini yansıtmasını sağlamaktır. Aynı 
zamanda avlunun restitüsyon projesindeki yarı açık özelliğini, tarihi yapıyı 
ötelemeyecek şeffaflıkta vurgulaması amaçlanmıştır.

·	 Hanın batısındaki avlu kısmına dair kalıntıların az olması nedeniyle 
bu alanda tekrar yapımın (restitüsyon ve restorasyon) sağlıklı sonuçlar 
vermeyeceği düşünülerek, modern bir ekle benzer fonksiyona vurgu 
yapılması ve uygulanması tasarlanmıştır.

·	 Köy ve çevre yerleşim birimlerinde yaşayanların ihtiyaç duyması halinde, 
yörük derneklerinin müzik dinletileri, yemek kültürü tanıtımları, düğünler, 
vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir çağdaş ek üst örtü daha 
yapılabileceği planlanmıştır.

  Malzeme yönünden incelendiğinde:
·	 Taşıyıcı sistemde çelik ve alüminyum malzeme kullanılarak, düşey ve yatay 

elemanlarla strüktür/çerçeve sistemi oluşturulmuştur.
·	 Üst örtü malzemesi olarak ETFE, membran, kromik (fotokromik, 

termokromik ve elektrokromik tabakalı) camlar alternatif olarak sunulmuştur.
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3.3.1.1. Etfe

Etfe (Etilen Tetrafloroetilen) malzemesinin ana maddesi flüorittir (Lecuyer, 
2008). Tetrafloroetilenin etilen ile birleşmesiyle ETFE meydana gelir. Böylece 
kolay şekillenen, kalıptan geçebilen ve yapışkan olmayan bir plastik çeşidi elde 
edilmesini sağlar. UV ışınlarına karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir.

1973’den beri mimaride kullanılmaktadır. Hafif, güçlü ve esnek 
olma özellikleri, yüksek ışık geçirgenliği ve enerji tasarrufu potansiyelleri 
malzemenin kullanımını cam ve sert plastik malzemelere göre daha avantajlı 
hale getirmektedir (Ateş Can ve Tuncer, 2019). Geri dönüşebilirlik, çevreye 
duyarlılık, ateşe karşı reaksiyon, düşük maliyetli bakım ve temizlik, yalıtım 
kolaylığı malzemenin tercih edilmesi için önemli özelliklerindendir. 
Bu nedenlerle, tarihi yapılarda da üst örtü olarak kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktadır (Poirazis, Kragh ve Hogg, 2009).

ETFE, akustik açıdan incelendiğinde özellikle yağmur gürültüsüne karşı 
zayıf olduğu gözlenmekle birlikte, yastıkların üst yüzeyine eklenen sönümleyici 
bir tabaka ile uygun akustik ortam sağlanmaktadır (Ateş Can ve Tuncer, 2019). 

170°C’de ısıtılarak yumuşatılan granül halindeki EFFE, kalıp 
makinesinden geçirilerek 50-200 mikron kalınlığında ETFE filmleri elde edilir. 
ETFE filmleri, strüktürel yapıya monte edilmiş alüminyum profillere özel bir 
yükseltme tertibatı ile sabitlenir ve bu tertibat içinden ve dışından bağlanan 
havalandırma borularının yardımı ile istenen bir basınç miktarında (250-400 Pa) 
şişirilerek öngörülen formda hava yastıkları oluşturulur (Ateş Can ve Tuncer, 
2019; Robinson-Gayle,  Kolokotroni, Cripps, 2001). Hava yastıkları çift ya 
da üç katmanlı olabilirken istenirse, tek tabaka gergi giydirme yöntemi ile de 
uygulanabilir.  

11 m genişliğinde altıgen ya da 17 m genişliğinde eşkenar dörtgen formda 
kullanılabilmektedir (Bessey, 2012). Şeffaflık özelliği de oldukça yüksektir. 
Görünür ışıkta %95, UV ışığında ise %85 oranında geçirimlilik sağlar. Bu özelliği 
ile cam malzemeye göre hafif olmasının yanı sıra UV ve renk bozulmasına karşı 
da daha dayanıklıdır.

50-100 yıl arasında bir ömre sahip olan ETFE’nin geri dönüşüm özelliği 
yüksektir ve pahalı işlemlere tabi tutulmadan üretime hammadde olarak 
katılabilir. 

Bakım maliyeti cam ve tekstil malzemeye göre daha düşüktür. Sert bir 
cisim darbesi ile ya da kuşlar tarafından yırtılma suretiyle zarar gördüğünde 
yerinde yapılacak yama müdahalesi ile kolayca onarılabilir. Bu esnada insan 
yükünü de taşıyabilir (LeCuyer, 2008).  Yama yapılamayacak durumlarda ise 
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sadece panelin değiştirilmesi söz konusudur. Ayrıca, kalıptan çekilmiş pürüzsüz 
bir malzeme olması nedeniyle kolay kir tutmaz ve oluşan kir de yağmur suyu ile 
yıkanır (Ateş Can ve Tuncer, 2019).

ETFE hammaddesi çevreye duyarlılık bakımından Montreal Protokolü 
uyarınca kabul edilen  ve ozon tabakasına en az zarar veren grupta yer alan  bir 
malzemedir.  Polimerizasyon yöntemi ile TFE monomerinin ETFE polimerine 
dönüştürülme süreci  su bazlı bir işlemdir ve üretiminde hiçbir kimyasal çözücü 
kullanılmaz. Üretimi minimal düzeyde bir enerji gerektirir (Wilson, 2013). 

ETFE, yoğun geçirgenlik özelliğine sahip olduğu için,  güneşten gelen ısı 
kazancını azaltmak amacıyla baskı, renklendirme gibi yöntemlerle gölgelendirme 
koşulları sağlanabilmekte ve güneş ışığı kontrol edilebilmektedir (Wilson, 2013, 
LeCuyer, 2008). (Tablo 1.) 

Tablo1.Etfe Malzeme Özellikleri (URL-10)
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 1.  Paslanmaz çelik taşıyıcı üzerinde 
kuş caydırıcı teller

 2.  Köpüklü EPDM contalı ekstrüde 
alaşımlı kapak

 3. Üç katmanlı ETFE yastık
 4. Yastık sabitleyici
 5. İkincil drenaj kanalı
 6. Köpüklü EPDM bimetalik ayırıcı
 7. Galvanizli sabitleme cıvataları
 8. Taşıyıcı eleman

Şekil 18. Etfe Detayı (LeCuyer, 2008)

3.3.1.2. Membran

Taşıyıcı bir malzeme olan membranların mimaride kullanımı hafiflik, şekil 
değişkenliği/esneklik, baskın olmayan görsel etki, doğal şekiller, hareketlilik, 
modülerlik, yeniden kullanılabilirlik, geniş açıklıkların geçilebilmesi, düşük 
üretim, montaj ve bakım gereksinimleri, hızlı kurulum ve sökme gibi özellikleri 
sayesinde giderek yaygınlaşmaktadır. Membranların stadyumlar, amfitiyatrolar, 
otoparklar, pazar yerleri, havaalanları, rekreasyon alanları gibi çok çeşitli 
mekanlarda uygulaması mevcuttur.  Günümüzde kullanılan tek katmanlı 
membran malzemeleri polyester, PTFE, cam ya da aramid elyaf malzemelerden 
yapılır (Freiherrova ve Krejsa, 2018). Polyesterler (veya diğer lifler) membrana 
sertlik ve dayanıklılık sağlar. UV radyasyonuna ve diğer atmosferik etkilere 
karşı koruma sağlamak ve kendi kendini temizleyen bir yüzey elde etmek  için 
PVC, PTFE veya silikon kaplama uygulanır (Tablo 2.) (URL-10). 

Çekme gerilmeleri yoluyla yükleri taşıyan membran sistemler yükleri 
karşılama biçimine göre:

·	 çadır sistemler (mekanik ön gerilim)
·	  şişme sistemler (pnömatik ön gerilim) 

olarak iki gruba ayrılırlar. Mekanik olarak ön gerilimli bir elemanın en temel 
şekli “hiperbolik paraboloid”dir. Karşı zıt köşegenlerden yukarı ve aşağı 
yönlerde gerilen dikdörtgen bir membran parçası bu formu oluşturur (Lang, 
Rampp, Puchta ve Cremers, 2013).
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Yapısal stabilite elde etmenin en iyi yolu, kumaş membran için çift 
kavisli bir form tasarlamaktır. Bu, membranda ön gerilim oluşturur ve yanal 
yükleri iletmesini sağlar. İkinci adım, membranın yapının diğer bileşenlerine, 
kirişlere, kablolara veya kolonlara, çerçevelere ve duvarlara bağlanması ile ilgili 
çözümlere karar vermektir. Membrandan ana yapısal noktalara yükleri taşımak 
için kayışlar, kablolar ve halatlar kullanılabilir (Kuusisto, 2010).

Kumaş kanopiler binlerce yıldır kullanılan en eski geleneksel çatı 
formlarıdır. Bununla birlikte, sentetik malzemelerin kullanıldığı modern kumaşlar 
ise yaklaşık 50 yıldır kullanılmaktadır. Bir kumaş membran hem yapı hem de 
kaplama görevi görerek yapının ağırlığını, maliyetini ve çevresel etkisini azaltır. 
Mimari kumaşlar tipik olarak politetrafloroetilen (PTFE) kaplamalı dokuma 
cam elyaf ipliklerden veya polivinil klorür (PVC) kaplamalı dokuma polyester 
ipliklerden oluşur (Bridgens, Gosling ve Birchall, 2004, Kronenburg, 2015).

Tablo 2. Polyester Dokumalı PVC Membran Malzemesinin Genel Özellikleri 
(URL-10)
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Membran malzemeler, tekstil tipine bağlı olarak, delikli membranlardan yarı 
şeffaf file kumaşa kadar değişken ışık geçirgenliğine (%5-45) sahiptir (Monticelli, 
Zanelli ve Campioli, 2013). Ptfe, (PolyTetraFluoroEthylene) membranlarda 
cam elyafı dokuma lifleri Teflon malzemesi ile kaplanır. Cam elyafı ipliklerin 
file  şeklinde aralıklı  dokunması ile oluşan Ptfe Mesh malzemeler de mevcuttur 
(Tablo 3.) (URL-10).

Tablo 3. PTFE Malzemesi Genel Özellikleri (URL-10)

Şekil 19. Tekstil Membran Detayı (URL-10)
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Şekil 20. Asma – Germe Sistem Detayı (URL-11)

3.3.1.3. Fotokromik - Termokromik - Elektrokromik Tabakalı Cam

Kromik ya da renk değiştiren akıllı malzemelerdir. Farklı dış uyaranlar 
altında (ısı, ışık, elektrik akımı gibi) optik özelliklerini değiştirmeleri renk 
değişikliği olarak algılanır. Fotokromik malzemeler ışığa maruz kaldıklarında, 
termokromik malzemeler ısı değişikliklerinde, elektrokromikler ise voltaj 
uygulandığında moleküler yapısında oluşan değişim sonucunda renk değiştiren 
akıllı malzemelerdir. 

Negatif yüklü elektronlarla reaksiyona girerek malzemenin iç yüzey 
yapılarında bir miktar değişikliğe neden olurlar. Bu değişiklikler, malzemenin 
soğurma veya yansıtma özelliklerini ve dolayısıyla algılanan rengini etkiler. Dış 
enerji uyaranı ortadan kalktığında, değişen yapı orijinal durumuna geri döner. 
Bu özellikleri sayesinde mimaride güneş ışığından korunmak ve parlamayı 
azaltmak için çeşitli pencere ve cephe uygulamalarında kullanılmaktadır 
(Addington ve Schodek, 2007).

Cam düzeneklerde, elektrokromik tabaka genellikle tungsten oksittir 
(WO3). Bazı metaller-metal oksitlerden oluşan kaplama katmanları camın 
yüzeyine uygulanır (Compagno, 2003). Elektrokromik bileşeni oluşturan 
katmanlar oldukça ince olabilir ve geleneksel cam malzemelerinin arasında 
kolayca sandviçlenebilir (Addington ve Schodek, 2007).



214     MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I

Elektrokromik malzemeler az bir miktarda elektrik akımı uygulandığında 
renk değişimine uğramakta ve elektrokromik bir pencerenin rengi elektronik 
olarak koyulaşabilmekte ya da açılabilmektedir.  

Film olarak uygulandıklarında kromik camlara göre renk değiştirme 
tepkileri nispeten yavaştır ve renk kalitesi kromik camda elde edilenden daha 
az kontrollüdür. Ancak, kromik camlara göre daha ucuzdur (Addington ve 
Schodek, 2007).

Şekil 21. Elektrokromik Cam (Addington ve Schodek, 2007)
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3.3.2. Önerilen Çağdaş Ek Yapı Görselleri ve Detayları

Şekil 22. Alternatif 1: Etfe malzemesi ve Alüminyum Profil Kullanılarak 
Oluşturulmuş Üst Örtü ve Ek Yapı (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D. R.)

Şekil 23. Alternatif 1: Etfe Malzemesi ve Alüminyum Profil Kullanılarak 
Oluşturulmuş Üst Örtü ve Ek Yapı (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D. R.)
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Şekil 24. Alternatif 1: Etfe Malzemesi ve Alüminyum Profil Kullanılarak 
Oluşturulmuş Üst Örtü ve Ek Yapı (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D.R.)

Şekil 25. Alternatif 2: Membran Malzemesi ve Alüminyum Profil Kullanılarak 
Oluşturulmuş Üst Örtü ve Ek Yapı (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D. R.)
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Şekil 26. Alternatif 2: Membran Malzemesi ve Alüminyum Profil Kullanılarak 
Oluşturulmuş Üst Örtü ve Ek Yapı (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D. R.)

Şekil 27. Alternatif 3: Etfe Malzemesi ve Alüminyum Profil Kullanılarak 
Oluşturulmuş Üst Örtü Seçenekleri (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D.R.)
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Şekil 28. Alternatif 3: Etfe Malzemesi ve Alüminyum Profil Kullanılarak 
Oluşturulmuş Üst Örtü Seçenekleri (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D.R.)

Şekil 29. Alternatif 3: Etfe Malzemesi ve Alüminyum Profil Kullanılarak 
Oluşturulmuş Üst Örtü Seçenekleri (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D.R.)
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Şekil 30. Alternatif 4: Kromik - Elektrokromik Tabakalı Camlar Kullanılarak 
Oluşturulmuş Üst Örtü (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D.R.)

Şekil 31. Alternatif 4: Kromik Tabakalı Camlar Kullanılarak Oluşturulmuş Üst 
Örtü (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D.R.)
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Şekil 32. Alternatif 4: Kromik Tabakalı Camlar Kullanılarak Oluşturulmuş Üst 
Örtü (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D.R.)

Şekil 33. Alternatif 5: Membran Malzemesi Kullanılarak Oluşturulmuş Üst 
Örtü (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D.R.)
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Şekil 34. Alternatif 5: Membran Malzemesi Kullanılarak Oluşturulmuş Üst 
Örtü (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D.R.)

Şekil 35. Alternatif 5: Membran Malzemesi Kullanılarak Oluşturulmuş Üst 
Örtü (Modelleme ve Görselleştirme: Bakır D.R.)
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4.  SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Herhangi bir yapının, ister yeni ister eski olsun, yok olmasına “terkedilmişlik” 
de sebep olur. Yapılara, yaşamasına uygun işlev verilmesi bu yüzden önemlidir 
ki içerisindeki insanlarla birlikte yaşamlarını sürdürsünler.

Bu nedenlerle, Susuz Han’da yarım kalan çalışmaların tamamlanarak 
yeni işleviyle yaşatılması gerekmektedir ki tarihi, mimari ve kültürel mirasın 
sürdürülebilirliğinin ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sürekliliği sağlansın.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), tarihi yapılara yapılacak 
müdahalelerde, yapının eksik bir bölüm ya da bileşenini yeniden oluşturmada, 
yapının tarihi karakterini korumak, mevcuttan ayırt edici bir yaklaşım sergilemek, 
mevcut boyut, ölçek ve mimari değerlere saygılı olmak ve geri dönüştürülebilir/
tersine çevrilebilir olmak gibi ölçütler belirlemiştir.

Tasarımda, eski ile yeniyi yan yana getirirken, doğru dengeyi kuran 
bir yaklaşım beklenmektedir. Tarihi yapının mevcut değerleri ile eklenenler 
arasındaki zamansal farkın mümkün olduğunca net bir şekilde vurgulanması 
gerekir. Müdahalenin gerektiğinde tersine çevrilebilirliği de tasarımcıların 
dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. 

Tarihi yapıya yapılacak müdahalede eski ile yeninin yan yana gelişi, iki 
bileşen arasındaki diyalog farklı dönemsel dinamikler tarafından yönlendirilen 
tasarımların en önemli konusudur. Bu konuda “malzeme” seçimi, tarihi ve 
yeni unsurlar arasında tasarımı yönlendirmede, hedeflenen ölçütleri sağlamada 
belirleyici bir role sahiptir. 

Malzeme seçiminde, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (ICOMOS) 
bu konuda belirleyici ölçütleri de dikkate alındığında, yeni yapı açısından, eski 
ile zamansal farkı vurgulamak, değiştirilebilme/tersine dönüşebilirlik, görsel 
etkide hafiflik, eski yapı ile arasında uygun diyaloğu kurabilme özelliklerine 
sahip olmak büyük önem taşımaktadır. 

Bu bakış açısı ile sergilenen tasarım yaklaşımında, kullanımı giderek artan 
ve tarihi yapılarda oluşturulan ek ya da tamamlama müdahalelerinde yukarıdaki 
özellikleri sağlamada  başarılı sonuçlar veren etfe folyo, membran, kromik 
kaplamalı camlar önemli bir yer almaktadır. Geleceğin önemli malzemeleri 
arasında yer alacak yüksek mukavemetli kumaşlar, şeffaf filmler giderek 
gelişen detay çözümleri ile tarihi yapılarımızla uygun diyalog ve entegrasyonu 
sağlamada farklı çözümleri ile yerini alacaktır.  

Susuz Han örneği ile, eski yapının ilçe halkına yeniden kazandırılması 
için kaybolmuş eski avlunun ortaya çıkarılarak çok işlevli bir yarı açık kamusal 
alana dönüştürülmesi amacıyla seçilen malzemelerle hafif, şeffaf ve basit bir çatı 
katmanı aracılığı ile örnek bir koruma ve yaşatma yaklaşımı oluşturulmuştur. 
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1.  GİRİŞ

Bugün incelendiğinde, ilk kuruluşları ve sonrasında yıllarca farklı bir 
demografik yapıya sahip olup ve günümüze kadar gelebilmiş birçok 
yerleşim yerinin, hem mekânsal hem de demografik olarak çok daha 

farklı bir noktada olma yönündeki değişimi, günümüzde sık karşılaştığımız 
bir durumdur. Elazığ kentinin ilk kurulduğu yerleşim birimi olan Harput da bu 
değişimi çarpıcı bir biçimde gösteren önemli yerleşimlerden biridir. Kuruluşunun 
ilk dönemleri ve sonrasında uzunca bir süre farklı bir mekânsal ve sosyo-
demografik karakterde olan bu yerleşim, bugün gelinen noktada geçmişinden çok 
daha farklı bir durumdadır. Kitabın bu bölümünde, yerleşimdeki söz konusu bu 
değişim ve gelişim, kısmen yüksek lisans tez çalışmam olan “Bir Tarihsel Doku 
İnceleme ve Değerlendirilmesi-Harput” başlıklı çalışmanın verilerine, kısmen 
de güncel diğer kaynak ve çalışmaların verilerine dayandırılarak irdelenmiştir.  

Dünyanın birçok noktası, başından beri her zaman değişik farklı 
sosyal yapı ve kesimleri barındırdığı bir gerçektir. Bu durum günümüzde de 
devam etmektedir. Kuşkusuz ki bu farklı kesimler yaşam tarz ve düzeyleri 
doğrultusunda bulundukları yerlerde ve çevresinde her zaman somut ve soyut 
değerler yaratmışlardır. Oluşturulan bu değerler, ilk etapta o kesimlerin bir 
değeri olmakla birlikte, bu zamanla evrensel bir hal almıştır(Ahunbay,2016; 
Mazı,2009).Böylelikle oluşturulan her özgün değer, ayni zamanda birer 
evrensel değer ve zenginlik olarak kabul edilmiş ve bu durum çeşitli uluslararası 
kabullerle de teminat altına alınmıştır (URL 1). 
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Uluslararası düzeyde oluşturulan kriterler doğrultusunda tespit ve tescil 
işlemleri yapılan bu tür değerler, aynı şekilde yetkili otoriteler tarafından 
oluşturulan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile koruma altına alınmış/alınmaktadır 
(Ahunbay, 2016). Bu anlamda, günümüzde gelinen noktada koruma işleminde 
somut varlıkların soyut değerler ve ait olunan aktif sosyal yapıyla birlikte olabilir 
en geniş çevresel ölçekte bütüncül şekilde korunması esas olmuştur. 

Alanda fiziki, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gibi geniş kapsamlı 
tespitlere dayalı bir planlamayı gerektiren bütüncül koruma, hiç kuşkusuz ki 
tarihi dokuların korunmasında önemli bir yaklaşım olarak tanımlanır. Ancak bu 
yaklaşımın uygulamada tüm boyutlarıyla (fiziki durumun sosyal yapıyla birlikte 
korunmasının esas alınması, müdahale ve işlevlendirme çalışmalarının çağdaş 
kriterlere uygun yapılması gibi…) sürdürülebilir şekilde ve mevcut değerlerin 
saygınlığına zarar verilmeden yürütülmesi deo derece önemlidir (URL 2; 
Akın,1988). Bu durum ve yaklaşım, günümüz için olduğu kadar gelecek nesilleri 
yanıltmamak için de önemli bir gerekliliktir.

Bu anlayış ve ilkeler çerçevesinde, ilk kültürel miras ve kentsel koruma 
çalışmalarının yapıldığı Batı Avrupa ülkelerinin, günümüzde de gelinen noktada 
bu işlemlerin en iyi şekilde yürütüldüğü alanlar olduğunu söylemek mümkündür 
(Kasapgil; Eyüpgiller, 2013).Özellikle bunun öncülüğünü Malraux yasasıyla 
1960’lı yıllardan itibaren yapmaya başlayan Fransa’da, bu tür çalışmalar süreçte 
günümüze kadar daha da geliştirilmiş ve sağlıklı hale getirilmiştir (Songülen, 
2009; Okyay, 2001). Bu yaklaşımın zamanla diğer birçok Avrupa ülkesini de 
kapsadığını söylemek mümkündür. 

Çağdaş koruma yaklaşımına Avrupa ülkelerine göre çok daha geç geçiş 
yapan Türkiye’de ise bu yönlü mevzuatlar büyük ölçüde yürürlüğe konulmuş 
olmakla birlikte, ancak işleyişin zihinsel, kültürel ve pratiksel olarak uygun 
düzeye erişmemesi nedeniyle, bu tür çalışmaların sağlıklı yürüdüğünü söylemek 
ne yazık ki henüz mümkün değildir (Zeren, 1981). Bu nedenle, hazırlanan birçok 
kentsel koruma amaçlı imar planının sürdürülebilir olamaması, bütüncül koruma 
anlayışından uzak, başka kaygılarla hazırlanmış olması ve uygulamalarda telafisi 
mümkün olmayan sorunsallıklara dönüşmesi gibi önemli aksamalar nedeniyle 
uygulanamadığını veya sorunlu olduğunu söylemek mümkündür (Zeren, 1987). 
Tarihi çevrelerde ve kentsel koruma alanlarında koruma disiplini açısından 
birçok soruna neden olan bu tür aksamaların; özellikle de koruma alanlarında 
mekânsal doku ile sosyal dokunun birbirinden ayrışması bu anlamda gözlenen 
önemli sorunsallıklardan biridir. 

Bu noktada bu sorunun nasıl oluştuğu/oluşturulduğu sorusu, üzerinde 
durulması gereken önemli bir husustur.  Kuşkusuz ki bu sorunun oluşmasını 
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sağlayan farklı birçok etken vardır. Ancak esas olarak Türkiye’de Bunun 
iki şekilde ortaya çıktığını söylemek mümkündür: Birincisi, tarihi çevre ve 
kentsel koruma alanlarında kentsel dönüşüm çalışmalarıyla fiziki dokunun 
değiştirilerek, mevcut sosyal dokudan ayrışmasına yol açılması. İkincisi ise; 
mevcut tarihi fiziki dokuyu yaratan veya anlam/karakter kazandıran esas sosyo-
demografik yapının değişik nedenlere bağlı olarak, oluşturduğu alanı terk etmesi 
sonucunda, mekânsal doku ve sosyal dokunun ayrışması ve başkalaşarak yok 
olmasıdır. 

Harput bu anlamda söz konusu bu gelişmelerin yaşandığı önemli bir 
örnektir. Bu durumun Harput örneği esasında ve tarihsel eksende ilgili başlıklar 
altında irdelenmesi önemli olacaktır.

2. HARPUT’UN KONUMU ve TARİHÇESİ

Harput, Doğu Anadolu bölgemizde Elazığ kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre 
kuzeyinde ve geniş ovalara hâkim kayalıklar üzerine kurulmuş tarihi bir 
yerleşimdir (Tonbul; Karadoğan, 1998; Şekil 1). Yeryüzündeki konumlanması 
itibariyle de 39º15’ Doğu, 48º43’ Kuzey enlemleri üzerinde ve 1280 metre 
rakımda olan bu yerleşim, Elazığ kent merkezine göre 260 m. daha yüksek bir 
konumdadır (Hayli, 1992). 

Tarihsel olarak da yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişe sahip olan yerleşim, 
günümüze kadar sırasıyla Hurriler, Hititler, Asurlar, Urartular, Medler, Persler, 
Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Artuklular, Selçuklular, Beylikler 
ve Osmanlılar gibi birçok değişik uygarlığın hâkimiyetine girmiş ve ev 
sahipliği yapmıştır (Ardıçoğlu, 1964;Sungurluoğlu, 1958-1968; Haylı, 1989). 
Uygarlıklara göre değişik isimlerle anılan bu yerleşim, (Hurriler  “İşuva”, 
Asurlar ve Urartular “Supanİ”, Yunanlı ve Romalılar “Karkathıokerta”, 
Bizanslar “Kharpote-Harpote”,Evliya Çelebi “Hasan Ziyad Ülkesi”, İranlılar  
«Hısn-ı Ziyad”, Ermeniler Kharpert-Harpoot, Kürtler ise Xarpet olarak 
anmışlardır). Son olarak XIX. Yüzyıldan itibaren resmi yazışmalarda ve halk 
arasında bugünkü ismiyle “Harput” olarak telaffuz edilmiştir (Ardıçoğlu,1934).

Yaklaşık 900 yıldan beri Türklerin hâkimiyetinde olan yerleşim, 1935 
yılından itibaren Elazığ’a taşınmaya başlamış ve şu anda ise Elazığ’ın bir 
mahallesi durumundadır. Ayakta kalabilen kalesi ve diğer tarihi eserleriyle 
çeşitli uygarlıkların tarihi hatıralarını bir şekilde korumaya direnen Harput, 1985 
yılında “Tarihi ve Kentsel Sit” kapsamına, 2018 yılında ise UNESCO Dünya 
Geçici Miras Listesi’ne alınmakla birlikte, ancak gelinen noktada, tarihi değer 
ve eserleri büyük ölçüde günden güne yok olduğu bir yerleşim haline gelmiştir 
(Çakırca, 1997; Danık,1995; URL 3; URL 4).
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3.  DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ve YERLEŞİMDEKİ 
YANSIMALARI 

Alanın demografik durumuna ilişkin olarak, 1500’lü yıllardaki ilk ve günümüze 
kadarki değişik dönemlere ait diğer yazılı tespitlerden elde edilen verilere göre, 
Harput merkez nüfusunun (değişik tarihlerde bazen çoğalmış ve azalmış olarak), 
farklı etnisite ve inançlara mensup insanlardan oluştuğu görülmektedir.

Bu kapsamda elde edilen ilk yazılı tespit olan 1518 yılı tespitine göre; 
3775 ‘i Müslüman, 2287’si Gayrimüslim olmak üzere nüfusu 6062 kişidir. 
1566 tespitine göre ise; 7247 ‘si Müslüman, 6190’da Gayrimüslim olmak 
üzere toplam nüfus 13.437 kişidir(Aksın,1999;Tablo 1). Bu yıllarda Harput 
yerleşiminde Müslümanlar 14, Gayrimüslimler ise 4 mahallede ayrı ayrı 
oturmaktadır. Gayrimüslim mahalleleri nüfusça Müslüman mahallelerine göre 
daha kalabalıktır (Ünal,1989; Erdoğdu, 1994;Tablo 1).1610 yılında Harput’a 
gelmiş olan Ermeni Seyyah Polonyalı Simeon Seyahatnamesinde (1608-1619) 
Harput’taki Ermeni, Rum ve Süryani nüfusunu 100 hane civarında olarak 
belirtmektedir (Andreasyon, 1964). Bu tespit, 1566 tarihinde bu unsurların 845 
hane olduğu tespitine göre değerlendirildiğinde bu yönlü nüfusun ne ölçüde 
dağılmış ve azalmış olduğunu görülmektedir. 1612 tarihli bir Cizye Defterine 
göre ise; şehirdeki Gayrimüslim halkın 150 haneye düştüğü anlaşılmaktadır. 
Yine 1646 tarihli bir Avarız Tahrir Defterinde Gayrimüslimlerin 152, 
Müslüman halkın ise 159 evi olduğu belirtilir. Fakat bu dönemde 371 hane 
olan askeri sınıf mensuplarının evleri bu rakama katılmamıştır (Erdoğdu, 
2006; Danışman,1970).1691 tarihinde yapılan tespite göre ise, Harput merkez 
mahallelerinde yaklaşık 3921 nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusun %53,7’si 
Müslüman, %46,2’si ise gayri Müslimlerden oluşmaktadır (Şen, 2006; 
Andreasyan, 1964; Tablo 1-2). 

Aynı şekilde 1834-1840 yıllarının tespitine göre, Harput’ta Gayrimüslim 
mahallelerinde 447, Müslüman mahallelerinde ise 1516 hane olmak üzere, 
toplam 1963 hane bulunmaktadır (Tızlak,1987). Ayni yıllardaki tespitlere göre 
yerleşimde 26.764 Müslüman, 12.901 Gayrimüslim olmak üzere toplam 39.575 
kişi nüfus vardır. Tespitlere göre 1823-1868 tarihleri arasında Harput şehir 
merkezinde yaşayan Gayrimüslim halk Şehroz, Gürcübey, Ansuri, Çelebi ve 
Sinabut adını taşıyan beş mahallede yaşamakta ve Ermeni, Rum, Süryanilerden 
oluşmaktadır (Akyel, 2013; Tablo 3). 

Tarihsel süreçte dini aidiyet olarak da Harput’taki Ermeniler Gregoryen, 
Rumlar Ortodoks, Yahudiler ise Musevi’dir. Alandaki diğer iki dini grup ise 
Katolikler ve Protestanlardır. Şer’iyye Sicil kayıtlarında Katolik ve Protestan 
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tanımlanmasının Ermeniler için kullanılıyor olması, Ermenilerin bu alanda 
diğer gruplara göre daha kalabalık olduklarının önemli bir kanıttır (Aksın, 1999; 
Erdoğdu, 1994).

1880 tarihli Mamuretülâziz Salnamesine göre Harput merkez nüfusunun 
5967 olduğu, bunun 1567’sinin Ermeni, 270’inin Protestan, 194’nün Süryani 
ve 40’nın ise Latin olduğu; 1883 tarihli ikinci bir salnameye göre ise: 
“Mezria” (Şimdiki Elazığ) ile beraber Harput’un 25.000 nüfusu olduğu, bunun 
2500’ünün Ermeni, geriye kalan 22.500’nin ise Müslüman olduğu belirtilirken; 
Dönemin Kürt entelektüellerinden Yusuf Ziya Bey ise 1906 yılında Harput 
nüfusunu 9222 Müslüman, 6563 Hristiyan olmak üzere toplam 15.785 olarak 
belirtmiştir(Dinçer, 2013). 

Alana yönelik diğer bir tespit olan 1961 yılı tespitine göre; Harput’ta en 
fazla nüfusa sahip mahalle 915 nüfus (toplam nüfusunun %23,3’ü) ile Gürcübey 
mahallesidir. En az nüfuslu mahalleler ise 35 kişi ile Kebir ve Müderris 
mahalleleridir(Şen, 2006).Öte yandanXIX. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın başlarında 
Harput yerleşiminin (süreçte değişiklik göstermekle birlikte) 16-21 Müslüman, 
4-5’de Gayrimüslim olmak üzere toplam 20-26 mahalleden ibaret olduğu; 
(Karpat, 1985).Alanda Gayrimüslimlerin Ermeni, Rum ve Süryani olmak üzere 
üç farklı etnik gruptan oluştuğu ve Sinabud, Şehroz, Norsis, Gürcübey ve Çelebi 
ismini taşıyan beş mahallede ikamet ettiği; Nüfusları değişkenlik göstermekle 
birlikte Ermenilerin tarihsel süreçte alanda en kalabalık Gayrimüslim topluluk 
olduğu belirlenmiştir (Akyel, 2013).

Değişik kaynakların alana ilişkin demografik tespit ve verileri 
değerlendirildiğinde, XVI Yüzyıldan XX. Yüzyıla ulaşma sürecinde gerek 
nicel gerekse yapısal olarak demografik durumun çok değişmiş olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu durum ve nedenlerinin ayrı bir konu başlığı 
altında incelenmesi gerekmekle birlikte, günümüze en yakın demografik 
tespit olarak;1913 yılı tespitine göre Harput merkez nüfusunun 23.000, hane 
sayısının 5.000; 1955 sayımına göre ise Harput merkez nüfusunun 1.943, hane 
sayısının ise belirtilmediği tespit edilmiştir (URL 5). Güncel durum olarak, en 
son tespite göre ise Harput’ta 150 -160 arasında hane, 480-500 civarında da 
nüfusun olduğu; bu nüfusun tamamının etnik ve inançsal aidiyet olarak Türk-
Kürt ve Müslüman olduğu, Gayrimüslim nüfusun ise kalmadığı belirlenmiştir 
(Çakırca,1997; URL6).
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Tablo 1. 1518-1912 Tarihlerinde Harput Şehrinin Nüfusu (Aksın, 1999).

Tarih Müslim % G. Müslim % Toplam

1518 3775 62 2287 38 6062

1523 4729 57 3630 43 8350

1566 7247 54 1250 46 13437

1646 3750 75 1812 25 5000

1691 2109 53 2800 47 3921

1821 6500 70 3000 30 9300

1835 7000 67 3400 36 10400

1840 31966 66 16302 34 48268

1881 8000 65 4100 35 12100

1883 8600 53 7700 47 16300

1892 21683 70 8956 30 30639

1897 8736 58 6334 42 15070

1906 9222 60 6563 40 15785

Tablo 2.Harput (Merkez) Nüfus Bilgileri ve Şehir Nüfusuna Oranları 1518–1566 
(Akyel, 2015).

1518 Şehir 
nüfusuna 
oranı %

1523 Şehir 
nüfusuna 
oranı %

1566 Şehir 
nüfusuna 
oranı %

Müslüman 3.775 62 4.720 57 7.247 54

G.Müslim 2.287 38 3.630 43 6.190 46

TOPLAM 6.062 8.350 13.437
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Tablo 3. 1834-1840 Yıllarında Harput Müslim/ Gayrimüslim Mahalleleri ve 
Hane Sayısı (Akyel, 1999).

Müslüman 
Mahalleleri

Hane 
Sayısı

Gayrimüslim 
Mahalleleri

Hane 
Sayısı

1 Meydan 251 1 Şehroz 114

2 Ağa Camii 124 2 Gürcü Beğ 111

3 Hoca 118 3 Ansuri(Asuri) 57

4 Ahmed Bey 68 4 Çelebi 83

5 Alaca 110 5 Sinabut 82

6 Sarahatun 127 TOPLAM 447

7 Zahirriye 59

8 Kara Sofu 32

9 Kale 45

10 Cami’i Kebir 99

11 Ortak 56

12 Ahi Musa 45

13 Müderris 61

14 Hacılar 78

15 Esediye 96

16 Ebutahir 121

TOPLAM 1516

4.  ESKİ KENT DOKUSU ve MEKANSAL GELİŞİM

4.1.  Genel Bakış

1280 m. rakımlı bir tepeler silsilesi üzerinde, stratejik bakımdan çevreye hâkim, 
etrafı derin uçurumlarla çevrili bir yerleşim olan Harput, değişik kaynaklara 
göre ilk olarak MS VII. yy ‘da kalede Kale mahallesi isminde bir mahalle ile 
kurulmuştur. (Ardıçoğlu,1964;URL 7). 

İlk olarak kale içinde oluşan yerleşim, daha sonraları nüfus arttıkça 
yapılaşma kalenin etrafına taşmış ve gelişmiştir. Bu açıdan alanda kentsel 
gelişim, Şekil 1’de de görüldüğü üzere, kaleden doğan ve Batı yönüne doğru 
gelişen bir niteliğe sahiptir. Bu anlamda kuşkusuz ki Harput’ta en çok bilinen 
ve yerleşimle özdeşleşen taşımaz eser Harput kalesidir(Danık, 1997; Çakırca, 
1997; Şekil 1).
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Harput Kalesi, şimdiki mevcut yerleşimin Güneydoğusunda, üç tarafı derin 
uçurumlarla birbirinden ayrılmış üç büyük kaya kütlesinin ortasına kurulmuştur 
(Darkot,1943). Kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin bilinmemekle 
beraber, değişik kaynaklar kalenin MÖ VII - IX. yüzyıllarda Urartular devrinin 
en ünlü kralı olan Manua zamanında yapıldığı belirtmektedir (Hayli,1992; 
İnceöz,1994).Doğu Anadolu’nun en müstahkem kalelerinden biri olduğu için 
her çağda önemli bir savunma merkezi olmuştur. Bu yüzden sık sık savaşlara 
maruz kalmış ve birçok kere onarılmıştır.

Şekil 1. Harput Yerleşiminde Mahalle ve Yapılaşmanın Oluşum Sırasına Göre 
Gelişimi (Çakırca, 1997)

Harput kalesi İç kale ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır 
(Danık,1995).İç Kale, dörtgen şeklinde ve bir kapısı vardır. İçinde bir cami, 
su sarnıçları, kral sarayı, hücreler ve zahire ambarlarının olduğu belirtilir 
(URL 8).Dış kalenin ise Dağ kapısı ve Meteris kapısı olmak üzere iki kapısı 
bulunmaktadır. Ancak dış kale surlarının nerelerden geçtiği henüz tespitli 
değildir (Danık, 1997; Şekil 2).
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Şekil 2. Harput Kalesi Rölöve Planı (Danık, 2002)
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4.2.  Mahalle ve Mekânsal Oluşum

Harput’ta tarihsel süreçte değişik dini ve etnik kesimlerce sayısı ve adları 
tarihlere göre farklılık gösteren mahalleler kurulmuştur. Bu mahalleler 
genelde Müslüman ve Gayrimüslim mahalleleri olarak tanımlanmıştır. 
Yerleşimde bulunan Müslüman mahalleleri, genelde bir Mescit veya Cami 
adıyla anılmaktadır. Müslüman mahalleleri sayıları yıllara göre değişmekle 
birlikte, aşağıda Şekil:3 de de görüldüğü üzere, bugünkü şehrin Dağ Kapı 
girişinden başlayarak, kalenin önüne kadar inen caddenin her iki yanında yer 
almaktadır(Ardıçoğlu,1964; Şekil 3). 

XVI. yüzyılda Harput’ta bulunan mahallelerin bulundukları noktalar ve 
kimlere ait olduğu incelendiğinde, yerleşimin ilk oluşum yeri olan kale ve 
Kale Mahallesinin yakın çevresinde Süryani-Ermeni gibi Gayrimüslimlerin 
mahalleleri olduğu görülmektedir (Sungurluoğlu, 1958); Erdoğdu, 1994). Bu 
noktada 1654-1655 yıllarında Harput’u ziyaret eden Evliya Çelebi de kalede 
1000 kadar evin olduğundan söz etmektedir. Dolayısıyla yerleşim tarihinin 
bilinenden daha ötelere dayandığını söylemek mümkündür. 

Sayısal olarak Müslüman mahallelerinin yıllara göre sürekli değiştiği, 
Gayrimüslim mahallelerinin ise genelde 4 ya da 5 olduğu; alandaki yapıların 
ise sayısal olarak, yıllara göre değişiklik gösterdiği anlaşılmaktadır (Çakırca, 
1997). Bu kapsamda 1518 yılı tespitlerine göre alanda toplam 842, 1523 yılı 
tespitlerine göre 1211, 1566 yılı tespitlerine göre ise alanda 1965 hane olduğu 
belirtilir (Akyel, 2013; Danık,1997). Burada Gayri Müslim mahallelerinin hane 
sayısı bakımından daha kalabalık olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada Evliya 
Çelebi XVII. yüzyılda Harput’ta 600 dükkân, 7 ticaret hanı, saraçhane ve 
bedesten olduğunu belirtir. 

1500’lü yıllara ait bir başka tespit ise 1574 yılında yapılan tespittir. 1574 
yılı resmi kayıtlarına göre alanda 18 mahalle 964 ev bulunduğu, bu tarihten 
1800 ‘lü yıllara kadar mahalle sayısının 20 ‹ye daha sonra ise 22 ‹ye çıktığı, 
gerek mahalle gerekse ev ve nüfus sayısının da arttığı görülmektedir (Danışman, 
1970). Ayrıca yerleşimde tarihsel süreçte değişik adlarla anılan meydanların 
da olduğu görülmektedir. Bunlar; Kayabaşı, Kömür, Büyük, Keşoğlu, Kale ve 
Çatalkaya meydanlarıdır (Çakırca, 1997;Tablo 3; Şekil 3). 
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Şekil 3.  18 ve 19. Yüzyıllarda Harput’un Mahalleleri  
(Çakırca,1997; Sungurluoğlu, 1958)

Öte yandan çoğu yok olmuş olsa dayerleşimin en canlı olduğu 19. yy ’da değişik 
işlev ve nitelikte çok sayıda yapının olduğu bir gerçektir(Şekil 4,5,6,7).1883 
tarihli salname ve değişik kaynakların veri ve tespitlerine göre, o tarihte 
Harput’ta 10 Cami, 10 Medrese, 14 türbe, 8 Kütüphane, 13 Müslüman-9 
Hıristiyan Mektebi, 9 kilise, 37 sokak çeşmesi, 9 Hamam, 1 hükümet konağı, 1 
Darphane, 12 Han, 483 Dükkân ile 2.675 Hane ile birlikte, Ayrıca, birçok sanayi 
yapısının da olduğu belirtilmektedir (1298,1301, 1310 Tarihli Mamuratül-Aziz 
Salnameleri ; Sungurluoğlu, 1958).
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Şekil 4. Harput/Gürcübey Mahallesi/1800’lü Yılların Sonu/Gayrı-Müslim 
Evleri ve Meryem Ana Kilisesi( URL 9 ).

Şekil 5. Yok Olmuş Olan Gürcübey Mahallesi ve Meryem Ana Kilisesi- 
Günümüz(Şengün, 2012).
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Şekil 6. Harput Kalesi GüneydenGörünüm-1900’lü Yılların Başı 
(URL 7).

Şekil 7. Harput Kalesi Güneyden Tarihi Dokudan Arınmış Görünüm-Günümüz 
(Şengün, 2012).
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5. GÜNÜMÜZ İTİBARİYLE HARPUT’TA YERLEŞİM ve YAPISAL 
DURUM

Öncelikle günümüz itibariyle Harput’ta 16. yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar olan 
süreçte alanda yüzlerce geleneksel yapıyla dolu olan çok sayıda mahallenin 
olmadığını belirtmek gerekir. Alanda güncel olarak yapılan tespitte göre, eski 
kent dokusuna özgü olarak sadece 12-15 kadar dini yapı, birkaç hamam, çeşme 
ve 10 civarında da konut yapısı mevcuttur. Yerleşimde bu anlamda mevcut olarak 
yakın tarihli yapıların yoğunlukta olduğunu belirtmek mümkündür (Şekil 8, 9, 
10). Ayrıca alanında şu anda aktif olarak sadece 15 adet cadde ve sokak olduğu 
tespit edilmiştir. Mevcut olan Cadde ve sokaklar şunlardır (Çakırca, a.g.e).

1. Yakup Şevki cad.
2.  Metris  sok. 
3.  Albayrak sok.
4.  Çeşmeli sok. 
5.  Nizamettin cad.
6.  Adsız Hoca sok cd. 
7. Meydan cami sok.       
8.  İmamettin cad.
9. Yakut sok.
10.  Nadir Baba sok.
11.  Arap Baba sok.
12. Kuyumcular sitesi koop.      
13.  Yıldız Küme Evler          
14.  Buzluk cad.
15.  Aslanlı sok.       
16.  Balak gazi cd.

Yerleşiminde eski kent dokusuna ait cadde ve sokak kaplaması olmakla birlikte, 
ancak bu kaplama özgün olarak şu anda sadece (siyah parke taşı ile döşeli ve 
ortaya doğru meyilli) Ulu camii çevresinden ve Sara Hatun camii arkasından 
kaleye ve Dabağhane hamamına doğru giden caddede bulunmaktadır. Ancak 
yakın zamanda yerel yönetim tarafından benzer şekilde malzemeyle bazı sokak 
ve yolları da buna uygun olarak kaplamıştır.

Yerleşim alanında mevcut yapı ve değerlere yönelikyapılan tespite göre 
alanda toplam 239 yapı ve değer belirlenmiştir. Bunlar işlev ve tanımlanmalarına 
göre sayıları şöyledir (Çakırca, a.g.e.; Şekil 10, 11).
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Konut……………….:145           Konut+Ticaret….....:5           Resmi yapı…..:8
Ticaret/Sanayi……...:10/2          Dini……………..…:12         Hamam…     ..:6 
Türbe/Mezarlık…….:8/1            Görsel Değer………:15         Kale ....           .:1
Su deposu……….…: 1               Ahır, samanlık, Wc, Depo vb….…: 25    

Şekil 8. Harput/Günümüz (URL 10).

Şekil 9. Harput Kalesi/Günümüz (Aytaç, 2018).
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5.1.  Tarihi Alanda Bulunan Yapı Türleri ve Tescil Durumu

Alandaki yapılar, tescil durumu ve yapı türleri esasında da yerinde yapılan çalışma 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine dayanılarak (Kültür Bakanlığının 
Harput ile ilgili 1982 tarihli tespit ve tescil tutanağı) tespitleri yapılmıştır. Bu 
yönlü çalışmanın tespitlerine göre alanda bulunan yapıların sayıları, türleri ve 
tescil durumları aşağıda belirtilen şekildedir.

1- Tescili kültür varlığı ……………….....: 42       
2- Tescilsiz Geleneksel Nitelikli Yapı...…:14       
3- Yeni (1-3) katlı yapı ……………..…...:170 
4-Yeni (3+) katlı yap………………….....: 3
5- Görsel öğe ve değerlikli…………....…: 6

1 nolu grupta 5 konut, 12 dini yapı, 6 hamam, 10 türbe ve mezarlık, 1 kale, 
2 ağaç, 6 çeşme olup, tesciller 09.04.1982 tarihinde yapılmıştır. Geleneksel 
yapı türünde olan bazı konut yapıları ise tescil edilmemiştir. 3 ve 4. grubundaki 
yapılar yeni tarihli yapılardır. Bu yapıların geleneksel dokuyla uyumlu olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Çevresel öğe ve değerler ise heykel, havuz, çeşme 
gibi daha çok görsel özellikli öğelerdir. Bu kapsamda alanda 1 heykel, 4 bahçe 
havuzu ve 1 çeşme tespit edilmiştir (Çakırca, a.g.e.).                

Şekil 11.Harput - Uydu Görüntüsü -Eylül 2021
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5.2.  Mevcut Yapıların Tarihleme Durumu

Bilgi ve belgelere dayalı olarak yapılan tarihleme durum tespitinde, alanda 
mevcut yapı ve çevresel öğelerin 19 ‘u Osmanlı öncesi,  41 ‘i Osmanlı dönemi, 
176 ‘sı da Cumhuriyet dönemine ait olduğu belirlenmiştir (Tablo 4; Şekil 10). 
Osmanlı öncesi yapıların tarih süreci içerisinde Harput ‘a yerleşmiş uygarlık ve 
toplumlara göre analizi yapıldığında büyük çoğunluğunun (8 adet) Artuklular 
döneminden (1115-1234) kaldığı, Artuklular’dan önceki dönemlerden kalan 
yapıların sayısı ise sadece 4 olduğu görülmüştür. 

Şekil 10. Günümüzde Harput’taki Mevcut Yapılaşma Durumu ve Ait Olunan 
Dönemler (Çakırca, 1997)
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Tablo 4. Harput Yerleşiminde Mevcut Yapıların Ait Olduğu Dönem

Harput’ta Mevcut Yapıların Ait Olduğu Dönem

Osmanlı Öncesi: 19 Yapı

O
sm

an
lı

C
um

hu
riy

et

U
ra

rtu

R
om

a

B
iz

an
s

A
bb

as
i

A
rtu

kl
u

Se
lç

uk
lu

D
.K

ad
ir

A
kk

oy
un

41 176

1 1 1 1 8 1 3 2

Bunlardan Harput kalesi Urartular döneminden (M.Ö IX-VII Y.Y.), Meryem Ana 
Kilisesi Romalılar döneminden (M.Ö VI-M.S III y.y), Kızıl Kilise Bizanslılar 
döneminden (M.S IV-VI y.y), Beşik Baba Türbesi Abbasiler döneminden (M.S 
VI-X y.y) kaldığı tespit edilmiştir. Artuklular dönemine ait olan yapıların 3 ‹ü 
camii, 2 ‹si hamam, 1 ‹i mescit, 2 ‹si ise türbe yapısıdır. Ayrıca Osmanlı öncesine 
ait Selçuklular döneminden (1234) 1 türbe, Dulkadiroğulları döneminden (1339-
1465) 2 türbe 1 camii,  Akkoyunlular döneminden ise (1465-1507) 1 camii 1 
çeşme yapısı günümüze kalmıştır (Çakırca, a.g.e.).Osmanlı döneminden kalan 
yapıların 3 ‘ü hamam, 4 ‘ü cami, 4 ‘ü türbe, 5 ‘i çeşme, 16 ‘sı konut, 4 kalıntı, 3 ‘ü 
mezar ve 2 ‘si ise havuzdur. Cumhuriyet dönemine ait yapıların büyük çoğunluğu 
ise konut yapısı olmakla birlikte, alanda mevcut eğitim, sağlık, askeri ve idari 
yapılar da aynı şekilde bu döneme aittir  (Çakırca, a.g.e.).  Ayrıca alanda mevcut 
4 yapı ve çevresel değerin Osmanlı veya Osmanlı öncesine ait olduğu bilinmekle 
birlikte, ancak tam olarak ait olduğu dönem tespit edilememiştir. Bunlar; Kızıl 
Hamam, Nadir Baba Türbesi ve 2 adet tarihi çınar ağacıdır (Çakırca, a.g.e.).

6. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Elde edilen verilere göre; Harput yerleşiminde başından beri farklı aidiyetler 
bir arada yaşamıştır. Buna göre oluşan fiziki dokunun da farklı aidiyetlerin 
özelliklerini taşıyan bir doku olduğunu söylemek mümkündür. Oluşan bu 
demografik ve fiziki doku bütünlüğünün, 1500’lü yıllardan 1800’li yılların son 
çeyreğine kadar (süreç içerisinde demografik bazı küçük oynamalar olsa da) 
büyük ölçüde korunarak devam ettiği görülmektedir. 

1800’li yılların sonlarına doğru bozulmaya başlayan bu tablo, adeta 
buradaki yaşam zenginliğinin de bozulmasının başlangıcı olarak görünmektedir. 
Fiziki dokuyu oluşturan insan unsurunun yerleşimi terki ile yaşamdan kopan 
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yapılar bir bir sönmüş ve yok olma sürecine girmiştir. Bu süreçte, önce yapıları 
oluşturan insanların, sonra mahalleleri oluşturan yapıların, daha sonra ise 
mahallelerin yok olduğu bir sürece girildiğini söylemek mümkündür. 

Farklı aidiyetlerin sosyokültürel yaşam özellikleri ve karakterine göre 
biçimlenen yerleşim dokusu, kuşkusuz ki farklı işlevlere sahip yapıların bir 
arada oluşmasını da sağlamıştır. Böylelikle Camiler, kiliseler, türbeler, çeşmeler, 
hamamlar, farklı yaşamlara hitap eden konutlar ve mezarlar/mezarlıklar 
gibi farklı yapı ve değerlerin bir arada olduğu tarihi Harput yerleşim dokusu 
oluşmuştur. 

Gelinen noktada ise tüm bu değerler büyük ölçüde tahrip olmuş ve yok 
olmuştur. Bu sonuç ile fiziki dokuyu yaratan çoğulcu demografik yapı tamamen 
yok olup tekleşirken, fizik dokuda da farklı aidiyetlere ait mahalleler ve yapı 
çeşitliliği de aynı şekilde varlığını yitirmiş ve yok olma noktasına gelmiştir. 

Böylelikle bir dönem (uzunca bir dönem) sosyal ve fiziksel olarak zengin 
bir dokuya sahip olan Harput, bu yok olma süreciyle günümüzde yerini âdete 
bu yönüyle yoksunlaşmış bir tablo görünümüne bırakmıştır. Bu anlamda ortaya 
çıkan böylesi bir tablonun Harput’un tarihi mekânsal ve sosyal dokusuyla 
örtüşen ve karakterini yansıtan bir tablo olmadığını belirtmek gerekir. 

Sonuç olarak, günümüzde Harput ve Harput gibi daha birçok tarihi 
yerleşimde gördüğümüz/görebileceğimiz bu durum, hiç kuşkusuz ki bu 
tür yerleşimlerin doğru okunması önünde önemli bir engeldir. Bu engelin 
oluşmaması için ulusal ve uluslararası mevzuatta bu yönlü hassasiyetlerin 
vurgulanarak belirlenmesi ve uyulması önemli bir gerekliliktir. 
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1.  GİRİŞ

Belediyelerin temelleri ilk kez Orta çağ Avrupa’sında atılmıştır. Bu 
dönemde belediye binaları ticari, idari, törensel işlevler ve meclis 
odalarının da mevcut olduğu yapılardır. 19.yüzyılda idari, kanuni ve 

ticari çalışma alanları belediye bünyesinden ayrılmıştır. Belediyeler yalnız 
politik ve törensel hizmetlerin aktarıldığı mekanlar haline gelmiştir (Craig, 
1980).12. yy’den önce devlet işlerinin yönetildiği binalar saraylar ve kaleler 
olarak karşımıza çıkan yapılar aynı zamanda yöneticilerin konutları olarak da 
tasarlanmıştırlar. 

Ancak Avrupa’da 12. yüzyıl’da adına “belediye hizmet binası” 
diyebileceğimiz yeni bir yönetim binası türüne ihtiyaç duyulmuştur. Belediye 
hizmet binalarının ortaya çıkışından önce, devlet işlerinin yönetildiği kalelerin 
yanına kentlerin siyasal, toplumsal ve dinsel merkezinin göstergesi olarak forum 
ve agoralar inşa edilmiştir. Halkın toplanarak kamu işlerinin konuşulduğu bu 
meydan, genellikle dikdörtgen formda, etrafı anıtsal kamu binaları ve kolonlarla 
çevrilidir (Hasol, 1993).

Kale ve saraylarda yönetilen devlet işlerinin Anadolu’da da mevcut 
örnekleri vardır. Bizans İmparatoru büyük Konstantin tarafından yaptırılan 
Diyarbakır Kalesi, Ankara Kalesi, Malatya Kalesi, Osmanlılar döneminde 
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17. yüzyıl’da inşa edilen Hoşap Kalesi ve Selçuklular Döneminde inşası 
gerçekleştiren Antalya Kalesi, belediye yapılarının ortaya çıkışından önce kamu 
işlevleri çerçevesinde kullanılmıştır (Güvenç, 1996). Belediyecilik kavramı 
Anadolu’da Tanzimat’ın ilanının ardından 1580 yıllarında ortaya çıkmaya 
başlamıştır (Ortaylı, 1992). 

Cerasi, 18. Ve 19. yüzyılda Osmanlı devletinde resmi işlerin yönetildiği 
gerçek anlamda idari bir yapının bulunmadığını, devlet erkanının yönetim 
işlerini şahsi konutlarında gerçekleştirdiğini belirtmektedir (Cerasi, 1990).

Camaş, Osmanlı’da belediyecilik adımları, 1857 yılında Paris Belediyecilik 
modeline dayandırılarak Beyoğlu bölgesinden sorumlu 6. Daire-i Belediye 
teşkilatı olarak ortaya çıktığını söyler (Camaş, 2000). 1857 yılında azınlıkların 
çoğunlukta olduğu ve Osmanlı’nın dış işlerinin yürütüldüğü konum Galata 
Beyoğlu bölgesi olarak bilinmektedir. Bölgenin önemi nedeniyle “Altıncı 
Belediye-i Daire” burada kurulmuştur. Osmanlı’da Belediyecilikle ilgili 
kanunların hayata geçirilmesinin ardından inşa edilen Beyoğlu Belediye Hizmet 
Binası, 19. Yüzyılda İstanbul’da inşa edildiği bilinen ilk belediye binası olarak 
aktarılmaktadır (Cerasi, 1990).Beyoğlu’nda inşa edilen belediye binasının 
ardından Osmanlı’da belediyecilik gelişerek taşralara kadar devam etmiştir. 
1928 yılında inşa edildiği bilinen Balıkesir Havran Belediye Dairesi ve 1983 
yılında Ankara’da inşa edilen Ankara Belediye Dairesi’ne ek olarak Edirne, 
Bursa ve Kırklareli’nde de ilk belediye yapıları görülmektedir (Tekeli 2009: 20). 

Anadolu’da inşa edilen bir diğer belediye binası ise üzerinde bulunan ve 
varlığı günümüze değin korunmuş olan kitabesine göre, 1897 yılında inşa edildiği 
düşünülen Bitlis Belediye binasıdır. Ortaylı ve Tekeli Osmanlı Dönemi’nde 
inşa edilen belediye yapılarının ekonomik gelirlerinin kısıtlı olması nedeniyle 
etkilerinin ve hizmetlerinin oldukça yetersiz olduğunu ve belediyeciliğin nitelik 
olarak da zayıf olduğunu aktarırlar (Ortaylı 2012: 189, Tekeli 2009: 18). 

2.  ANADOLU’DA BULUNAN BELEDİYE BİNALARINDAN 
ÖRNEKLER

Osmanlı’da belediyecilik tarihinin başlangıcı olarak Tanzimat ilanından sonra 
1855 yılları olduğu söyleyebiliriz. 1826 tarihine kadar belediye işlerinin kadılık 
makamlarına bağlı birimlerce faaliyet gösterdiği bilinmektedir (Akgündüz, 
2005). Fakat sözü edilen tarihten itibaren II. Mahmud’un Yeniçeri Ocağı’nı 
kaldırmasıyla yeni bir sistemin temelleri atılmıştır. 1855 yılına değin İhtisab 
Ağaları tarafından yönetilen belediyecilik organizasyonu başarılı sonuç 
vermemiştir. Akabinde Şehremaneti’nin kurulmasına karar verilmiştir. 
Başlangıçta Beyoğlu’nda kurulan belediye teşkilatını 1858 yılından itibaren 
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Osmanlı’nın tüm kent ve kasabalarında görmekteyiz. Tüm kent ve kasabalarda 
yaygınlaşmasına rağmen belediyeciliğin Osmanlı Dönemi’nde sağlıklı bir işleyiş 
içerisinde olmadığı bilinmektedir (Seyitdanlıoğlu, 2010). 19.yy’ın sonlarına 
doğru bu durumun değişmesiyle beraber belediye teşkilatları kamu yapılarının 
bünyesinden ayrılmıştır. 

Bu noktada belediye binalarının çeşitlendirilmesi mümkün kılınmıştır. 
Bir kısım belediyeler kamu binalarıyla fiziksel ayrılığa giderken bir kısım alt 
katı dükkân üst katı belediye binası olarak inşa edilen yapılarda belediyecilik 
faaliyetlerini sürdürmüştür. Kentlerin ihtiyaç ve imkanları kapsamında söz 
konusu çeşitlenmenin ortaya çıktığını söylemek mümkündür (Kolay, 2020). 

Bu çalışmada ise Anadolu’da 19. ve 20. Yüzyıl aralığında Belediye Binası 
olarak inşa edilen, günümüze değin varlığını korumuş beş yapı incelenmiştir. 
Balıkesir’in ilçesi olan Havran, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Bitlis’te inşa edilmiş 
belediye binaları değerlendirilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışmada İncelenen Yapı Lokasyonları (Url 1).

Balıkesir il merkezine yaklaşık 80 km mesafede olan Havran ilçesinde 
konumlanmış tarihi belediye binasının 1924-1928 yılları aralığında inşa 
edildiği bilinmektedir. I. Ulusal Mimarlık Akımı’nın karakteristik özelliklerini 
bünyesinde barındıran yapı, söz konusu dönemde taşrada inşa edilen belediye 
yapılarının tipik bir örneğidir (Güler, Pamukçu ve Çelikler, 2020).
Belediye binası simetrik bir plan şemasına sahip, üç katlı bir yapıdır. Yapıya 
giriş altı basamaklı mermer bir merdivenle sağlanmaktadır (Şekil 2). Yapı, 1990 
yıllarında eklenen bölüm dışında çoğunlukla özgünlüğünü korumuştur. Özgün 
tavan biçimlenişi, ahşap pencere doğramaları, korkuluklar ve ahşap kapılar da 
özgünlüğünü koruyan elemanlar arasındadır. İnşa edilen ek bölüme ulaşımın 
sağlanması adına yapının özgün arka duvarı yıkılarak boşluk oluşturulmuştur. Ek 
bölümdeki yeni mekanlarda PVC doğrama ile kapalı mekanlar oluşturulmuştur. 
Sonradan eklenen bu bölümde kullanılan ahşap kaplamalar ve zemindeki 
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seramik kaplamalar yapının özgün dokusu dışında bir üslup sergilemektedir 
(Şentürk, 2019).

Şekil 2. Bodrum, Zemin ve Birinci Kat Plan Rölöveleri (Güler, Pamukçu ve 
Çelikler, 2020).

Yapıda katlar arası erişimi sağlayan ahşap merdivenin korkulukları özgünlüğünü 
korurken, merdiven kaplaması farklı bir ahşapla değiştirilmiştir. Birinci kat 
ve zemin kat plan şemaları genellikle aynı düzendedir. Ayrıştıkları tek nokta, 
birinci kat plan şemasında sofanın ön cephe duvarına denk gelen bir balkonun 
konumlandırılmış olmasıdır. Balkon zemininde, zemin katta da izlerine rastlanan 
özgün karosiman kaplama mevcuttur (Şentürk, 2019). 

Üst katın zemin kaplamalarının ise tamamen değiştirildiği aktarılmaktadır. 
Ahşap kapı ve pencere doğramalarından özgünlüğünü koruyan birimlere 
ek olarak, yapının ilk döneminde belediye başkanı odası ile meclis salonunu 
ayıran ve birleştiren elemanların doğrama işçilikleri de günümüze değin 
ulaşmıştır(Güler, Pamukçu ve Çelikler, 2020).

I. Ulusal Mimarlık Akımı’nın genel özelliklerini cephe biçimlenişlerinden, 
kemerli pencere düzenlerinden, üst kat balkonunun altındaki taş konsollardaki 
bezemelerden, geometrik desenli mermer korkuluk ve geniş saçak kullanımından 
kolaylıkla okumak mümkündür (Güler, Pamukçu ve Çelikler, 2020) (Şekil 3).

Şekil 3. Havran Belediye Binası’nın Günümüz ve 1960’lı Yıllara Ait Bir 
Görünümü (Güler, Pamukçu ve Çelikler, 2020).
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Havran belediye binası hakkında belediye arşivlerinden ulaşılan bilgilere göre 
1954 yılında gerçekleşen bir yangının ardından yapılan onarım çalışmalarında 
büyük ölçüde değişimlerin meydana geldiği aktarılmaktadır (Şekil 4). 

Şekil 4. Havran Belediye Binası’nın Günümüz ve 1930’lu Yıllara Ait Bir 
Görünümü (Güler, Pamukçu ve Çelikler, 2020).

Yangının arından 1990’lı yıllara ulaşan tarihi yapı, Bursa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 17/12/1992 gün ve 2834 sayılı 
kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir. 1995 yılında 
ise yapının dönüm noktası niteliğinde bir değişim meydana gelmiştir (Şentürk, 
2019). Güneydoğu cephesine mevcut kitlenin yarısı büyüklüğünde betonarme 
teknikle kurumlarca izinsiz gerçekleştiren ek yapı inşa edilmiştir. Üç kat boyunca 
devam eden ek yapının inşası sırasında güneydoğu cephesinin arka bölümünün 
ve doğramaların yıkıldığı aktarılmaktadır (Güler, Pamukçu ve Çelikler, 2020). 

Ahunbay, tarihi yapılarda onarım ve yeniden kullanım seçeneklerinden olan 
ek yapı seçiminin, uygulama sırasında orijinal yapıyı arka planda bırakmaması 
ya da eklerin minimal düzeyde uygulanması koşulu ile inşa edilmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Tarihi yapıya uygulanan ekler, sınırları keskin hatlarla belirlenen 
yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmediği takdirde özgün doku ve kimliğe saygı 
gösterilmediğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir (Ahunbay, 2019:172). 

Günümüzde genişleyen kadro ve hizmet birimlerinin yetersiz bulunması 
nedeniyle yeni bir belediye ve hizmet binası inşa edilmektedir. Yaklaşık bir asır 
önce inşa edilmiş tarihi belediye yapısının, özgün kimliğini sekteye uğratmayacak 
yeni işlevlerle gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması beklenmektedir. 

I. Ulusal Mimarlık Akımı özelliklerini barındıran diğer bir yapı ise 1879 
yılında Ahmet Vefik Paşa tarafından inşa ettirilen Bursa Belediye binasıdır 
(Aslanoğlu, 1984).  Bina yapım tekniği ve cephe özellikleri referans alındığında 
farklı dönemlere ait mimari özellikleri bünyesinde barındırdığını söylemek 
mümkündür (Kaprol, 2002) (Şekil 5). 

Eski Orhan Gazi İmareti’nin bulunduğu noktaya inşa edilen yapının planı, 
Osmanlı konak ve yalı plan şemalarına yakın formdadır (Şekil 6).
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Şekil 5. Bursa Belediye Binası Batı Cephe Detayı (Bilmiş, 2019).

Şekil 6.Bursa Belediye Binası Plan Şeması (Bilmiş, 2019).

Belediye binasının mimarisi ve süslemelerinin Ampir üslubunda olduğu 
aktarılmaktadır. Yapı bodrum da dahil olmak üzere üç katlı inşa edilmiştir. Doğu 
ve batı ekseninde iki girişi mevcuttur. Kesme taşla inşa edilen bodrum katında 
farklı boyutlarda odalar ve ıslak mekanlar konumlandırılmıştır (Bilmiş, 2019). 
Zemin katın orta kısmındaki holün kuzey ve güneyinde bulunan merdivenlerle 
üst kata erişim sağlanmıştır. Üst kat, yeni fonksiyon amacıyla 1902’de yeniden 
düzenlenmiştir (Şekil 7). Zemin katın doğu cephesindeki çıkıntının yine 
1902’de gerçekleştirilen düzenlemeler sırasında yapıya eklendiği bilinmektedir 
(Dostoğlu, 1999). 
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Şekil 7. Bursa Belediye Binası- 1902 Yılında Yapıya  
Eklenen Bölüm (Bilmiş, 2019).

Kuzey Cephesindeki pencerelerin bazılarında, batı cephesi pencerelerinin de 
üst kısımlarında tuğla ile inşa edilen gülbezekler, güneş kursları, servi ağaçları, 
geometrik formlar ile Davut yıldızı sembolleri mevcuttur (Bilmiş, 2019) (Şekil 
8). Yapıda en dikkat çekici kısım ise geniş ahşap saçaklı çatısındaki, sekizgen 
formlu ve sekiz pencereli aydınlık feneridir (Şekil 9).

Tanzimat döneminde yapıları yangınlara karşı korumak adına uygulanan 
ahşap karkas arasında ana dolgu malzemesi olarak kırmızı ateş tuğlası tekniğini 
bu yapıda da görmek mümkündür.

Şekil 8.Bursa Belediye Binası Pencere Üzerleri ve Aralarındaki Bezemeler 
(Bilmiş, 2019).
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Şekil 9.Bursa Belediye Binasının Güney Girişi, Genişletilen Salon ve Çatıdaki 
Aydınlık Feneri (Bilmiş, 2019).

Anadolu’da inşa edilen bir diğer belediye binası ise Edirne il merkezinde 
konumlanan Edirne Belediye binasıdır. Eserin inşa tarihiyle ilgili Başbakanlık 
Osmanlı Arşivinde beş kaynağa ulaşılmıştır. Bu belgelerin ışığında yapının 
inşasına 1899 yılında başlandığına ve 1903 tarihinde faaliyete geçtiğine ulaşmak 
mümkündür. 

Yapı, konumu itibariyle kent merkezinde ve ticari yaşamın yoğun olduğu 
bir noktadadır (Kolay, 2020). Söz konusunda dönemde inşa edilen belediye 
binalarının, ticari faaliyetlerin aktif olduğu merkezlerde inşa edilmiş olmaları en 
belirgin ortak özelliklerindendir. Hükümet konakları, banka binaları ve belediye 
binalarının diğer kamu yapılarıyla bir arada değil de kentlerin geleneksel tarihi 
dokusunun içerisinde inşa edilen Edirne, Bursa Karaman ve Bitlis belediye 
binalarını örnek göstermek mümkündür (Kolay, 2020).  Yapı dikdörtgen bir kütleye 
sahip eğilimli bir arazi üzerinde inşa edilmiştir (Şekil 10,11). Osmanlı döneminde 
inşa edilen anıtların bulunduğu bir noktadır. Neoklasik hatlara sahip cephelerde 
simetri ve ritmik düzenin ön planda tutulduğu anlaşılmaktadır (Aslanoğlu, 1984). 

Ana cephe olarak belirtilen güneydoğu cephesi, oval merdiven, ana kapı, 
iyon tarzı sütunları ve birinci katta bulunan balkon tasarımıyla yapının en 
zengin bölümünü oluşturmaktadır. Ana kapının bulunduğu bölümde cephede 
oluşturulan çıkıntının belirgin hale getirilmesi de dönemin mimari kimliğini 
ön plana çıkarmaktadır. Yapıda mevcut olan bir diğer çıkıntı ise kuzeybatı 
cephesinin merkezidir. Nikah salonu ve meclis odasının diğer mekanlara göre 
daha büyük olması söz konusu çıkıntının meydana gelmesini sağlamıştır. 

Cephe köşelerinde bulunan pilastrlar zemin katta kasetli olarak birinci 
katta ise yivli olmak üzere katların yatay olarak belirgin bir şekilde ayrılmasına 
olanak sağlamıştır. 
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Cephelerde kaplanan silme hatlar ise yine yukarıda yer verildiği gibi 
Neoklasik üslubun başlıca özelliklerindendir. Buna ek olarak çatı seviyesinde 
yatay bir konumda tüm cepheleri saran silme hat ve bu silme hattı sistematik 
aralıklarla destekleyen furuşlar ise tarihi yapının cephe tasarımında ön 
plandadır(Kolay, 2020)

Anadolu’da inşa edilen kamu yapılarında karşılaştığımız simetrik plan 
anlayışı, Edirne belediye binası plan şemasında da dikkat çekmektedir. İki katlı 
inşa edilen yapıda katlar arası erişimi sağlayan merdiven ahşap konstrüksiyonla 
inşa edilmiştir (Şekil 12). 

Belediye binalarının birinci kat plan tasarımlarında genellikle plan 
merkezinde yer alan sofa ve mekanlarla bağlantılı olan odaların meclis odaları 
olarak kullanıldıkları bilinmektedir (Şekil 13). Edirne belediye binasında da 
aynı durum söz konusudur (Kolay, 2020) (Şekil 14).

Şekil 10.Edirne Belediye Binası Zemin ve Birinci Kat Planları (Kolay,2020).

Şekil 11.Yapının Açılışına Ait 3 Ocak 1901’de Resmî Gazetede Yayınlanan 
Görseli (Kolay, 2020).
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Şekil 12.Edirne Belediye Binası Ahşap Merdiven (Kolay, 2009).

Şekil 13.Edirne Belediye Binası Birinci Kat (Kolay, 2009).

Yığma kagir tekniğiyle inşa edilen yapının ana malzemesi tuğla taştır. Tavan ve 
döşeme malzemesi ise ahşaptır. İç mekân süslemelerini ise yoğun olarak meclis 
odasında görmek mümkündür (Karanfil, 2009). Günümüzde dış cephede hâkim 
olan renk tonunun özgün olup olmadığı ise bilinmemektedir (Şekil 15). 

Şekil 14. Edirne Belediye Binası Birinci Kat Meclis Salonu (Kolay, 2009).
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Şekil 15. Edirne Belediye Binası Cephe Görünümü (Kolay, 2009).

Faaliyete geçtiği ilk günden beri özgün işlevini sürdüren belediye binasının 
hacim olarak yetersiz kaldığı durumda bahçeye sonradan inşa edilen binalar ile 
ihtiyaç karşılanmış, iç mekâna müdahalede bulunulmamış ve özgün plan şeması 
günümüze kadar korunmuştur. 

Günümüze ulaşmayı başarmış fakat Edirne Belediye binası örneğinde 
olduğu gibi özgün plan şemasını koruyamamış Kırklareli Belediye binası, 1894 
ve 1900 olmak üzere iki farklı inşa tarihi bilgisine sahip olduğumuz yapılar 
arasındadır.

Kitabeye sahip olmayan yapının 1894 tarihinde inşa edildiğine dair 
ulaşılan kaynakları destekleyen bilgiler olmaması nedeniyle 1900 yılında açılış 
sırasında çekildiği tahmin edilen arşiv fotoğrafları nitelikli kaynak olarak kabul 
edilmektedir (Altuntaş, 1995) (Şekil 16).  

Şekil 16.Yapının Açılışına Ait 1900 Yılında Resmî Gazetede Yayınlanan 
Görseli (Kolay, 2009).

Uzun süre belediye fonksiyonuyla kullanıldıktan sonra bir süre atıl durumda 
kalan yapıda birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Zemin kat, özgün plan 
şemasını koruyan tek birim olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 17). Birinci 
katta odaların birleştirilmesi neticesinde değişimler meydana gelmiştir (Şekil 
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18). Günümüzde müze olarak kullanılması nedeniyle bodrum katı müze deposu 
olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu durum bodrum katının incelenmesine 
olanak sağlamamıştır. 

Ancak diğer kamu yapılarındaki genel plan şemalarından yola çıkılarak 
söz konusu katın zemin kat plan şemasıyla benzerlik gösterdiğini söylemek 
mümkündür (Altuntaş, 1995). 

Zemin katta doğu-batı yönünde uzanan sofaya kuzey ve güneyden açılan 
odaların olduğu gözlemlenmiştir. Sofanın batısında katlar arası erişimi sağlayan 
merdiven mevcuttur. Sofanın çevresindeki üç oda merkezlerinde bulunan diğer 
odalara göre daha geniş olan bir odaya açılmaktadır. Söz konusu odanın ise 
merkezdeki sofaya geçiş sağladığı aktarılmaktadır. Zemin kat plan şemasının 
genel hatları ile benzer bir şekilde birinci katta da uygulandığı düşünülmektedir. 
Fakat yeni fonksiyon itibariyle günümüzdeki plan şeması farklılık göstermektedir.

Birinci katta bulunan sofa, güney kanatta yer alan odaya erişim 
sağlamaktadır. Aynı zamanda söz konusu oda güney, doğu ve kuzey yönünde 
merkezdeki sofayı çevrelemektedir. Mevcut haliyle birçok mekânı birleştirerek 
müze fonksiyonuna hizmet etmesi planlanan bu alanın bir sergi salonuna 
dönüştürüldüğü düşünülmektedir. 

Günümüzde müze olarak kullanılması nedeniyle mekanların birleştirilerek 
sergi salonuna dönüştürülmesi orijinal dokuyu arka planda bırakan bir uygulama 
olarak gözlemlenmiştir(Kolay, 2009). 

Şekil 17. Kırklareli Belediye Binası Zemin ve Birinci Kat Planları  
(Kolay, 2009).
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Şekil 18. Kırklareli Belediye Binası Zemin ve Birinci Kat Görünümü  
(Kolay, 2009).

Yapının cephe tasarımında ise diğer kamu binalarında olduğu gibi Neoklasik 
etkinin yoğun olarak hissedildiği aktarılmaktadır (Şekil 19). Oldukça sade 
tasarlanan yapıda süslemeye yer verilmemiştir. Yapının ana cephesi olarak kabul 
edilen doğu cephesi ile beraber kuzey ve güney cephelerinin de merkezlerinin 
çıkıntılığı olduğu gözlemlenmiştir. Basık kemerli inşa edilen ana kapı, doğu 
cephesinde dört sütun üzerine oturan bir çıkma ile belirgin hale getirilmiştir. 

Zemin ve birinci katta bulunan dikdörtgen formdaki pencereler silme hat ile 
çevrelenmiş, lento kısımları ise basık kemer formu ile vurgulanmıştır. Kemerlerin 
iç kısımlarında ise alçı ile yapılmış istiridye kabuğu formu görülmektedir. Silme 
hatlar aynı zamanda katları yatay düzlemde birbirinden ayırmaktadır. Buna 
ek olarak çatı seviyesinde ve yalnız doğu cephesinde yer alan kalkan duvarını 
da çevreleyen silme hatların mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Yine cepheleri 
ön plana çıkaran pilastrlar da mevcuttur. Cephe merkezlerinin köşelerinde taş 
malzemeden plastrlar görülmektedir (Kolay, 2009).

Şekil 19. Kırklareli Belediye Binası Cephe Görünümü (Kolay, 2009).

Yapının tüm cepheleri sıvalıdır. Yığma teknikle inşa edilen yapının zemin 
döşemelerinin betonarme ve mermer olduğu aktarılmaktadır (Kolay, 2009). 
Özgün döşemesinin birçok kamu yapısında karşılaştığımız gibi ahşap malzeme 
veya karo ile kaplı olması da mümkündür. Yapı kırma çatı sistemine sahiptir. 
Örtü sistemi ise Marsilya tipi kiremitlerle kaplıdır (Altuntaş, 1995). 
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Tarihi yapı inşa edildiği tarihten itibaren 1962 yılına kadar özgün işleviyle 
kullanılmıştır. 1970’li terk edilmiş ve 1983 yılına değin atıl bir durumda 
kalmıştır. 1983 yılında onarım ve restorasyon çalışmaları başlamış ve 1993 
yılında tamamlanmıştır. 1994 yılında ise Kırklareli Müzesi olarak hizmete 
açılmıştır. Günümüzde hala müze işlevi ile kullanılmaktadır (Kolay, 2009).

Anadolu’da aynı yüzyılda Edirne, Bursa Havran ve Kırklareli belediye 
yapılarına ilaveten, dönemin mimari özelliklerini bünyesinde barındıran 
incelenen son yapı ise Bitlis Eski Belediye binasıdır.

Tarihi yapı Bitlis İli Kentsel Sit Alanı içerisinde, Kazım Karabekir 
caddesinde Bitlis Kalesinin eteklerinde konumlanmıştır (Şekil 20). 

Yapı iki katlı, düz toprak damlı ve geleneksel Bitlis küfeki taşından inşa 
edilmiştir. Yapının Batı cephesi Bitlis Kale’sine bitişiktir (Şekil 21). Özgün 
işlevini 1879-1998 yılları aralığında sürdürmüştür. Söz konusu tarihin ardından 
Bitlis Belediyesi Su ve Otobüs İşletmesi Binası, Sanat Merkezi, Zabıta ve Trafik 
Amirliği gibi farklı fonksiyonlarla kullanılmıştır.

Şekil 20-21.Bitlis Belediye Binası Vaziyet Plan Şeması ve Görünüş  
(Öztürk ve Tökmeci, 2009; Url 2).

Belediye binasının giriş cephesinde yer alan dikdörtgen formdaki kitabeye göre 
yapı 1897 yılında Vali Ömer Bey tarafından inşa edilmiştir (Şekil 22). 

Şekil 22. Bitlis Belediye Binası Kitabesi ve Giriş Cephesi Görünüşü  
(Süphanoğlu Arşivi, 2019).
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Kare planlı yapıya, giriş cephesi olan doğu cephesinin orta kısmında yer alan 
çift kollu ve on basamaklı taş bir merdivenle giriş sağlanmaktadır (Şekil 23). 
Sahanlığın ortasında konumlanan çift kanatlı metal kapı giriş holüne açılmaktadır 
(Öztürk ve Tökmeci, 2009). Yapının ilk döneminde inşa edilen metal kapı, 
2012’de yapılan restorasyonun arından ahşap kapı ile değiştirilmiştir. Mekân bir 
kemer yardımıyla ikiye bölünmüş vaziyettedir. 

Şekil 23. Bitlis Belediye Binası Taş Merdiven ve Giriş Kapısı  
(Süphanoğlu Arşivi, 2019).

Aynı zamanda giriş kapısının iki yanında ritmik ve simetrik pencerelerle 
karşılaşmaktayız. Giriş holünün kuzey ve güney olmak üzere iki bölümü 
mevcuttur. Bu bölümlerde aynı form ve biçimlerde tasarlanmış dört oda 
konumlanmıştır (Şekil 24). 

Şekil 24. Bitlis Belediye Binası Zemin Kat Rölöve ve Restitüsyon Plan Şeması 
(Öztürk ve Tökmeci, 2009).
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Giriş holünün iki yanında yer alan odaların doğu cephelerinde aynı form, biçim 
ve ölçülerde simetrik olarak üç pencere konumlanmıştır. Kuzey bölümünün, 
kuzey duvarında bir niş, batı duvarında ise dolap nişi bulunmaktadır. Kuzey 
bölümündeki odanın doğu köşesinde bir kapak yardımıyla bodrum kata ulaşım 
sağlanmıştır (Öztürk ve Tökmeci, 2009) (Şekil 25). 

Şekil 25. Bitlis Belediye Binası Zemin Kat Pencereler ve Niş Görünüşü  
(Süphanoğlu Arşivi, 2019).

Ancak çalışmada bodrum bölümüne erişim sağlanmamıştır. Kuzeyde bulunan 
odalar iki bölümden oluşan daha büyük birimlerdir. Odaları birbirlerinden 
ayıran sivri bir kemer konumlandırılmıştır. Odalarda ve tüm zemin katta örtü 
sistemi yonu taş yardımıyla tonoz ile örtülmüştür.

Birinci kata erişimi sağlayan üç kollu taş merdiven ile dikdörtgen planlı 
sofa bölümüne ulaşılmaktadır (Şekil 26). Sofanın doğu iç cephesinde üç adet 
simetrik pencere mevcuttur.

Şekil 26. Bitlis Belediye Binası Üç Kollu Taş Merdiven  
(Süphanoğlu Arşivi, 2019).
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Sofanın güneybatı bölümünde ise taş basamaklardan oluşan merdiven yardımı ile 
düz dama erişim sağlanmaktadır (Şekil 27). Birinci katta konumlanan altı odanın 
birinde iki adet yuvarlak planlı niş yer almaktadır (Öztürk ve Tökmeci, 2009.)

Şekil 27. Bitlis Belediye Binası Birinci Kat Rölöve ve Restitüsyon Plan 
Şeması (Öztürk ve Tökmeci, 2009).

Üst katın plan şemasının kısmen özgünlüğünü koruduğunu söylemek 
mümkündür. İki odanın birleştirilmesi ya da mevcut pencerelerin kapatılması 
nedeniyle özgün plan şemasında farklılığa gidildiği gözlemlenmiştir. Sofanın 
sol bölümünde ise aynı aks üzerinde yer alan üç adet aynı biçim, form ve mimari 
özellikte üç oda konumlandırılmıştır. İkişer pencereleri olan odaların bir veya 
iki niş dışında süslemeye yer verilmediği gözlemlenmiştir (Şekil 28).

Tarihi yapıda cephelerin sade ve süslemeden uzak olduğu gözlemlenmiştir. 
Fakat doğu cephesi giriş aksından dolayı en hareketli cephedir. 

Şekil 28. Bitlis Belediye Binası Birinci Kat Koridor ve Oda Nişi  
(Öztürk ve Tökmeci, 2009; Süphanoğlu Arşivi, 2019).

Ana girişte bulunan taş merdivenin altında yer alan bölümde yuvarlak basık 
kemer formun içerisinde bir çeşme inşa edilmiştir. Yapıya zeminden yatay olarak 
yükselen bir pah yardımıyla giriş sağlanmıştır (Öztürk ve Tökmeci, 2009). 
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Zemin katın cephesinde konumlanan pencereler ritmik aralıklarla 
sıralanmıştır. Zemin kat odalarının tavan döşemelerinde ise dikdörtgen plaklar 
halinde tekne tavan tekniğinin uygulandığını görülmektedir (Şekil 29).

Şekil 29. Bitlis Belediye Binası 2012 Onarımından Önce ve Sonra Oda Tavanı 
(Öztürk ve Tökmeci, 2009; Süphanoğlu Arşivi, 2019).

Cephede yer alan pencereler, giriş kapısı ve binanın köşeleri sıra taşlar ile 
çıkıntılı olarak inşa edilmiştir. Zemin katın cephesindeki pencereler ve kapı 
yuvarlak basık bir kemer formunda şekillendirilmiştir. Giriş kapısının üzerinde 
bulunan kitabe ise yine basık kemer formlu bir alınlık içerisinde konumlanmıştır 
(Şekil 30).

Şekil 30. Bitlis Belediye Binası Çeşme ve Köşe Çıkmaları  
(Süphanoğlu Arşivi, 2019).

Birinci katın ön cephesinde bulunan pencereler ise düz dikdörtgen biçimli bir 
yapıya sahiptir. Pencerelerin altında dikdörtgen formda bir bölüm eklenmiştir. 
Birinci katın pencereleri, doğu giriş cephesinin üst kat cephe biçimlenişiyle 
benzerlik göstermektedir. 

Kuzey cephesi Bitlis Kale’sine birleşik inşa edilen yapının kuzey cephesi 
ise sonradan inşa edilen komşu yapılar ile bitişiktir. Dikdörtgen bir şemaya ve 
dokuz adet bacaya sahip olan düz dam, yapının özgün versiyonunda toprakla 
inşa edilmiştir. 
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Fakat daha sonraki dönemlerinde mozaik kaplamalar uygulanmıştır. 
Yapının doğu, güney ve kuzey cepheleri dışa çıkıntılı kademeli saçak yardımıyla 
düz dama erişimi sağlamaktadır. Bitlis kentine özgü küfeki taşı, belediye 
yapısının ana malzemesidir. Yapının tüm duvarlarında, tonozlarda, kemerlerde 
ve iç mekân zemin kaplamalarında küfeki taşını görmek mümkündür. 
Yapının tüm kapı ve pencere doğramalarında, kanat ve kayıtlarında, ara kat 
döşemelerinin kirişlerinde ahşap doğrama kullanılmıştır. Ahşap dışında ise 
pencere korkuluklarında ve kapı-pencere aksesuarlarında metal malzemenin de 
kullanıldığı gözlemlenmiştir (Öztürk ve Tökmeci, 2009) (Şekil 31).

Şekil 31. Bitlis Belediye Binası Kapı, Pencere ve Niş Görünüşleri  
(Süphanoğlu Arşivi, 2019).

Yapının duvarları kesme taş ile örgülü dolgu yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. 
Değişkenlik gösteren duvar kalınlıkları ise zemin katta 1.30 m olurken, birinci 
katta 0.90 m kalınlığında ölçülmüştür (Öztürk ve Tökmeci, 2009). Duvar 
satıhları içten sıvalı, dıştan ise sıvasızdır. Tarihi yapıda bağlayıcı malzemenin 
odun külü katkılı kireç harcı olduğu aktarılmaktadır. Belediye binasının sade 
fakat ritmik bir düzen içerisinde inşa edilen cepheleri I. Ulusal Mimarlık 
Akımı’nın özelliklerini taşımaktadır (Aslanoğlu, 1984). İç mekânda ise sayılıca 
nişler dışında süslemeye dair bir iz gözlemlenmemiştir. 

Geleneksel doku içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan yapı, 
farklı işlevlerle günümüze değin ulaşmayı başarmıştır. Başbakanlık TOKİ 
tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen restorasyon işlemlerinin ardından bir 
süre Belediye Hizmetlerine bağlı aksiyon göstermiştir. Bu tarihten önce yapıya 
uygulanan müdahaleler ile ilgili literatüre rastlanmamaktadır. Fakat Bitlis 
Eren Üniversitesi, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, Belli Eğitim Kültür Tarih 
ve Arkeoloji Araştırma Merkezi ve TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi’nin 
Organizasyonu ile 04-07 Ekim 2011 tarihlerinde Bitlis’te Gerçekleştirilen VII. 
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Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumunda sunulan “Bitlis Eski Belediye 
Binası” adlı çalışmada yapının 2012 yılından önce mevcut durumunu aktaran 
görsellere ulaşılmıştır (Şekil 32). 

Şekil 32. Bitlis Belediye Binası 2012 yılından Önce  
(Öztürk ve Tökmeci, 2009).

2012 yılından önce zemin kat kaplamalarının beton ve mozaik olduğu 
gözlemlenmektedir. Üst kata çıkış merdivenlerinin ve üst kat zemin ve tavanının 
betonarme ile kaplandığı bilinmektedir. Kuzey ve güney cephelerindeki bazı 
pencerelerin kapatıldığı ve zemin ve üst katların tüm duvar satıhlarının kireç ile 
sıvandığı gözlemlenmiştir.

2012 Yılında TOKİ tarafından restorasyonu gerçekleştirilen yapı, Bitlis’in 
geleneksel kent dokusuna uygun renk, malzeme, teknik ve doku ile yeniden 
kullanıma açılmıştır. 

Günümüzde ise yeniden işlevlendirme ile farklı bir fonksiyonla kullanılması 
gündemdedir. Kentin geleneksel dokusunu ön plana çıkarmayı hedefleyen, 
tarihi yapının özgün kimliğini de koruyarak birçok açıdan değerlendirmelerin 
yapılmasıyla beraber yeni fonksiyona karar verilmesi, tarihi yapının nesiller 
boyunca aktarımına olanak sağlayacaktır. 

Yukarıda incelenen Anadolu’da inşa edilmiş beş tarihi belediye yapısının 
günümüze ulaşmış olması kültür mirasımız açısından oldukça önemli bir 
gelişmedir. Yapıların bazı bölümlerinde ek yapı ihtiyacına yönelik oluşumların 
dışında genel olarak özgün dokuları ile günümüze değin varlıklarını koruduklarını 
söyleyebiliriz.
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3.  SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Çalışmada Anadolu’da yaklaşık aynı yüzyıl içerisinde inşa edilen beş adet 
belediye hizmet binası incelenmiştir. Bunlar Balıkesir’in Havran ilçesinde 
konumlanan Havran Belediye Hizmet Binası, Bursa Belediye Binası, Edirne 
Belediye Binası, Kırklareli Belediye Binası ve Bitlis Belediye Binasıdır. 
Birkaç yıl aralıklarla inşa edilen yapıların tasarımlarında da benzerlikler 
gözlemlenmiştir. Özgün plan şemaları ve cephe özelliklerini büyük ölçüde 
koruyabildiklerini söylemek mümkündür. Çoğunlukla plan yerleşimlerinde 
merkezde yer alan bir sofanın çevresinde dağılmış mekanlar bulunmaktadır. 
Malzeme ve biçim açısından özgünlüğünü en fazla yitiren Kırklareli ve 
Bitlis Belediye binalarının dahi geleneksel kamu plan şemaları kapsamında 
tasarlandıklarını söylemek mümkündür. Edirne belediye binasında katlar 
arası erişimi sağlayan merdivenin konumu ve formu diğer yapılar arasında 
farklılık oluşturmaktadır. Merdivenin sofanın tam merkezinde olduğu örnekler 
diğer belediye binalarında görülmemektedir. Edirne belediye binasında dört 
kollu merdiven dışında diğer yapılardaki merdivenlerin üç kollu olduğu 
gözlemlenmiştir. 

Cephe düzenlemelerinde ortak bir dil olan Neoklasik üslubun hâkim olduğu 
gözlemlenmiştir. Simetrik cephe kurguları, kat silmeleriyle birbirlerinden ayrılan 
katların olduğu açığa çıkmaktadır. Giriş kapılarının ön plana çıkarılması adına 
oluşturulan çıkıntılar, sütun ve ayakların taşıdığı balkonlu örnekler de mevcuttur. 
Kırklareli örneğinde ise iç mekanla bütün olarak tasarlanan balkon, yapıyı diğer 
belediye binalarından ayıran bir özelliktir. Bitlis örneğinde ise yapıda balkona 
yer verilmediği görülmektedir. Bitlis Belediyesini diğer yapılardan ayıran en 
temel özellik ise iklim koşulları ve stratejik konumu nedeniyle bölgede kale gibi 
korunaklı kamu binalarının inşa edilmesidir. Kagir olarak inşa edilen yapılarla bu 
noktada ayrılan Bitlis Belediyesi küfeki taşından inşa edilmiştir. Diğer belediye 
binalarında tuğla ve taş malzeme ile örülen duvarlar sıvayla kapatılmıştır. Bitlis 
belediye binası ise kesme taş ile örgülü dolgu yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. 
Yapı malzemesi ve inşa teknikleri açısından dönemin kamu yapılarıyla ortak 
özellikler taşıdıkları söylenebilir.

Anadolu’da inşa edilen tarihi yapıların, inşa edildikleri dönem için 
birer gösterge niteliğinde olması, söz konusu yapıların korunarak geleceğe 
aktarılmasını toplumsal bir sorumluluk haline getirmektedir. Farklı dönemlerde 
ve farklı koşullarda inşa edilen kamu yapıları incelendiği takdirde her dönemin 
siyasi kimliğinin okunabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bu gözlemler tarihi yapı literatürüne katkı sağlarken aynı zamanda tarihsel 
süreç içerisindeki sosyal ve ekonomik gelişimin de analizini kolaylaştırmaktadır. 
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Bu noktada tarihi kamu binalarına, bir yapıdan daha fazla anlam 
atfedilmesinin gerekli olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. 

Çalışma kapsamında incelenen yapıların Osmanlı mimarlık tarihinde 
görülen kamu yapılarından olan belediye binalarının kısa özetlerine ve ortak 
özelliklerine yer verilmiştir. Binaların yapısal özellikleri ile beraber mevcut 
durumları aktarılmıştır. Seçilen beş belediye yapısını bir arada değerlendiren bir 
çalışma olarak da literatüre katkı sunması hedeflenmektedir.
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1. GİRİŞ

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin binlerce yıllık süreç içerisinde ve bir 
deneme yanılma platformunda biçimlenen geleneksel ahşap yapılarının 
zarif ve rafine olmalarının yanı sıra depremsel dayanım bakımından en 

gelişmiş strüktürel örnekleri İstanbul’da izlenebilmektedir. 
Gerek mimarileri gerek depreme dayanıklı taşıyıcı sistem özellikleri 

nedeniyle kültür mirası kapsamındaki bu yapıların doğa ve insan kaynaklı pek 
çok nedenle zaman içerisinde önlenemez bir hızla azaldıkları görülmektedir. 
Doğan Kuban, İstanbul’un Ahşap Konut Mimarisi başlıklı incelemesinde 
1950’lerden sonra önlenemez bir biçimde yok olan ahşap kültür mirasının kalan 
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bölümüne sahip çıkmanın zorunlu bir sorumluluk olduğunu vurgulamaktadır 
(Kuban, 2008). Bu nedenle de geçmiş zamanların yaşama kültürünü günümüze 
aktaran bu yapıların korunması ve yaşatılması kültürel mirasın sürdürülebilirliği 
açısından giderek artan bir önem kazanmaktadır (La Monica, 1974). 

Yok olan tarihi yapıların rekonstrüksiyonları ise özgünlük değeri 
taşımadıkları içingünümüzde pek çok uluslararası koruma yasaları tarafından 
kabul görmemekle birlikte, tarihi öneme sahip mekânlarda yapım tekniklerinin 
korunması ve toplumsal hafızanın canlı tutulması açılarındanbilimsel araştırma 
ve belgelemelere dayananverilere bağlı ve varsayımlardan uzak olması 
koşuluyla rekonstrüksiyon uygulamalarına izin verilebildiği izlenebilmektedir 
(Ahunbay, 2004, Mazlum, 2014; URL 1). Günümüzde daha kusursuz 
restorasyon ve koruma uygulamalarının sağlanabilmesi için bazı özel 
durumlarda çağdaş teknik ve malzemelerin kullanımlarının da aynı yasalar 
tarafından önerilebildiği görülmektedir (URL 1).

Bu çalışmada İstanbul tarihi yarımadada kaybolan kültür mirasımıza 
ait orta sofalı bir ahşap yapı örnek olarak belirlenmiş ve yapının depremsel 
davranışı dünyada meydana gelmiş yıkıcı şiddetteki depremlerden seçilmiş 
olanlarının tanımlandığı bir bilgisayar programıyla doğrusal olmayan (non-
lineer) sonlu elemanlar yöntemiyle modellenerek taşıyıcı eleman davranışları 
araştırılmıştır. Yapının deprem performansının incelenmesi sonucunda taşıyıcı 
sisteminin güçlü ve zayıf noktaları belirlenmiş ve binanın aslına uygun olarak 
yeniden yapımı için yöntem önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bununla birlikte yapının modelleme aşamasında geleneksel dövme 
çivilerin mesnet noktalarındaki plastik davranışlarına ait değerlerin literatürde 
bulunmaması, bu konuda da ek bir araştırma yapılmasını gerektirmiştir. Bu 
kapsamda Süleymaniye bölgesindeki 19. yüzyıla ait ahşap yapılarda kullanılmış 
olan dövme demir çivi örnekleri araştırılmış, bulunan çivilerin kimyasal 
analizleri laboratuvar ortamında tahribatsız deneylerle yapılmıştır. Analiz 
sonuçlarında elde edilen verilere bağlı olarak benzer kimyasal özellikteki demir 
malzeme temin edilerek çivilerin geleneksel yöntemlerle yeniden üretimleri 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yine laboratuvar ortamında bu yapıların ana 
taşıyıcı elemanlarında kullanılmış olduğu gibi gerçek boyutta meşe ağacından 
yapılmış kiriş parçaları ve dövme demir çivilerle düğüm noktası bağlantıları 
oluşturulmuştur. Denekler üzerinde üniversal test cihazında yükleme deneyleri 
gerçekleştirilerek davranışlarındaki süneklik değerleri belirlenmiş ve bu değerler 
bilgisayar programına aktarılmıştır.

Çalışmanın kapsamı dövme demir çivilerin imalatı ve ahşap bağlantılarının 
yapılarak test edilmesi aşamalarının eklenmesi ile:
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1. Yapının rölövesi ve restitüsyon ve restorasyon projeleri doğrultusunda
taşıyıcı sisteminin belirlenmesi;

2. Taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlandırılması;
3. Taşıyıcı sistem elemanlarının türlerinin belirlenmesi;
4. Taşıyıcı sistem elemanlarının düğüm noktası davranışlarının laboratuvar

ortamında test edilmesi;
5. Taşıyıcı sistemin çubuk elemanlar biçiminde 3 boyutlu doğrusal olarak

modellenmesi;
6. Deprem analizleri ve bu depremlerin taşıyıcı sistem davranışı üzerindeki

etkilerinin incelenmesi;
7. Taşıyıcı sistemde oluşan kuvvetlere bağlı taşıyıcı çubuk elemanlarda kesit

tahkikleri yapılması,
şekline dönüşmüştür.

2. TARİHİ AHŞAP BİNALARIN YOK OLMASINDAKİ NEDENLER

Depremler ve yangınlar, İstanbul’un tarihi boyunca yapısal anlamda 
yıkılmasının en önemli nedenleri olarak kabul edilebilir (Cezar, 1963).Şehrin, 
Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle tarihsel kayıtlara 
göre periyodik olarak tekrar eden yıkıcı depremlerle sürekli tahrip olduğu 
anlaşılmaktadır(Çamlıbel, 1992).

Ahşap binalar, ahşabın hafif ve esnek bir malzeme olmasının yanı sırayapısal 
olarak sünek davranış gösterdikleri için yüksek deprem dayanımına sahiptiler.Bu 
nedenleOsmanlı Dönemi yapı kanunları olan Ebniye Nizamnameleri ile zorunlu 
kılınmışlardır. Bununla birlikte ahşabın yanıcı bir malzeme olmasınedeniyle 
depremlerin ardından veya diğer sebeplerle çıkan yangınlarda büyük kent 
yerleşimlerininyok olduğu görülmektedir.Birbiri ardına tekrar eden depremler ve 
yangınlar yönetimlerin sürekli olarak yapı kanunlarını yeniden düzenlemelerine, 
buna bağlı olarak dakent dokusunun değişmesine neden olmuştur. Depremler 
nedeniyle ahşap yapı inşaatı dayatılırken, yangınlarla yok olan kentin yeniden 
inşasında kârgir yapı zorunlu kılınmıştır (Cezar, 1963).  

Yangın ve deprem kaynaklı felaketler 20. yüzyılın başında betonarme 
malzemenin icadı ileson buldu; şehir merkezinde ve civarında çok katlı modern 
yapılaşma başladı ve ahşap binalarda oturan ev sahipleri tarihi merkezdeki 
konutlarını bu yeni yerleşimler için terk ettiler. Ahşap binaların yerini 
geleneksel yapı çizgisinin dışında olan betonarme yapılar aldılar. Terk edilen 
ahşap binaların yeni sahipleri ise kente göçle gelen yoksul işçiler ve aileleriydiler. 
Bu yapılar bakımları için gereken mali gücün eksikliği ve uygun olmayan 
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restorasyon müdahaleleri ile zaman içerisinde bütünlüklerini kaybettiler. 
Sonuç olarak 1990’larda belediyelerin ve koruma kurullarının yetersiz kontrol 
mekanizmalarına bağlı olarak bu yapılardaki tahribatlar ve yok oluş süreci 
hızlandı (Dışkaya, 2016).

3.  SÜLEYMANİYE BÖLGESİNDEKİ YAPININ TANIMI ve 
TARİHÇESİ

Çalışmada deprem davranışı incelenmek üzere örnek olarak seçilen tekil yapı, 
İstanbul tarihi yarımada Süleymaniye semti, Sarı Beyazıt Mahallesi, Sarı 
Beyazıt Camii Sokak, 505 Ada 23 Parsel, 3 Numarada yer almaktadır (Şekil 1). 

Tapu kayıtları incelendiğinde, ahşap yapının 565 m2 bahçe içerisinde yer 
aldığı anlaşılmaktadır. Bina 2005 senesinde çıkan bir yangında tamamen yok 
olmuştur. Bugün yerinde yalnızca temel izleri bulunmaktadır.

Yapının örnek olarak seçilme nedeni, 19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl başlarına 
tarihlenen orta sofalı, merkezi planlı ahşap karkas İstanbul yapı karakteristiklerini 
barındırması olmuştur. Şekil 2’de Türk evi plan tiplerinin tarihsel süreçteki 
gelişimi izlenebilir. 

Şekil 1. Sarı Beyazıt Camii Sokak, 3 Numarada yer alan ahşap karkas yapı 
(Kaynak: Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Doğal ve Kültürel 

Varlıkları Koruma Envanteri Arşivi)
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Şekil 2. Türk Evi plan tipleri gelişimi (Eldem, 1984, Yorum: Dışkaya, H.)

3.1  Koruma Kanunları Doğrultusunda Restitüsyon Çalışması

Yapının restitüsyon çalışmasında T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 tarihinde Ankara’da 
belirlenen 660 sayılı ilke kararı rehber olarak kabul edilmiştir (URL 2, 2021):

• Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve tescil
edilmesine ilişkin gerekli özellikleri taşımasına rağmen elde olmayan
sebeplerle tescili yapılmamış ve / veya herhangi bir nedenle yitirilmiş olan
yapının gerek kültür varlığı niteliği gerek kültürel çevreye olan tarihsel
katkıları açısından, rekonstrüksiyonu yapılmalıdır.

• Rekonstrüksiyonda eldeki belgelerden (yapı kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her
türlü özgün yazılı- sözlü, görsel arşiv belgesi vb.) yararlanılmalıdır.

• Yapının, kendi parsellerinde daha önce bulunduğu yapı oturum alanında,
eski cephe özelliğinde, aynı kitle ve gabaride, özgün plan şeması, malzeme
ve yapım tekniği kullanılarak, kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı olarak
rekonstrüksiyonu yapılmalıdır.

Bu kanun doğrultusunda:
• Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri (İstanbul 4 Numaralı

Koruma Bölge Kurulu),
• Tarihsel yangın sigorta haritaları: Goad (1904-1906) (URL 3, 2021) ve

Alman Mavileri Haritaları (1912) (Dağdelen, 2006).
• Osman Nuri Ergin’in Mecelle-i Umur-ı Belediye isimli kitaplarında ve

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye kayıtlarındaki dönem yangınları
(Ergin, 1995),

• Tapu kadastro kayıtları,
• Arşiv ve hava fotoğrafları, incelenmiştir.

Belediye tarafından yaptırılmış bölge tespit rölöveleri ve fotoğrafları 
analizlerinde ve Süleymaniye-Sarı Beyazıt bölgelerine ait yangın haritası 



278     MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I

analizlerinde binanın bulunduğu bölgenin 1904-1906 tarihli Goad Haritalarında 
bulunmamasına karşın 1912 tarihli Alman Mavileri Haritalarında yer aldığı 
görülmüştür (Şekil 3). Bu nedenle yapının 1904-1911 seneleri arasında sürekli 
tekrar eden ve ahşap yapıları yok eden büyük yangınlardan birinde yandığı 
ve yeni bir ahşap yapının bütün çevrede olduğu gibi 1912 yılından önce inşa 
edildiği tahmin edilebilmektedir (Cezar, 1963; Cezar, 2002).

Şekil 3. Binanın Goad (1904-1906) ve Alman Mavi Yangın Sigorta Haritaları 
(1912) çakıştırılarak yapılan bölgesel tespit çalışması (Yorum: Dışkaya, H.)

İstanbul’un tarihsel yangınları Osmanlı Döneminde yazılmış belediye imar 
kitaplarında da yer almaktaydı. Osman Nuri Ergin’in “İstanbul Belediye Tarihi” 
isimli kitabında listelenmiş yangın kronolojisine göre 1854-1921 tarihleri 
arasında İstanbul’un 281 yerleşiminde çıkan 63 yangında 38.296 binanın yanmış 
olduğu anlaşılmaktadır (Ergin, 1995).
Bu kayıtlar ve diğer araştırmalara dayanılarak (Cezar, 1963), yapının büyük 
olasılıkla 23 Ağustos 1908 tarihli Fatih/Çırçır yangını sonucunda yok olduğu 
söylenilebilmektedir. Farklı kaynaklarda aynı yangında 1500- 6000 arasında 
ahşap binanın yandığı, han, mescit ve camilerin tahrip olup yıkıldıkları 
izlenebilmektedir (URL 4, 2021; Unat, 1960). Şekil 4’te 19. Yüzyıl İstanbul 
Tarihi Yarımada Fatih/Çırçır yangınına ait arşiv fotoğrafında yangının hasar 
düzeyi ve yayılma alanına dair bir fikir elde edinilebilmektedir.
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Şekil 4. Fatih/Çırçır bölgesi 23 Ağustos 1908 yangını sonrası (Kaynak: Atatürk 
Kütüphanesi Arşivi)

İstanbul Şehir Rehberi hava fotoğraflarında yapılan incelemelerde 1966 (Şekil 
5) (URL 5, 2021), yapının 1970 ve 1982 tarihlerinde mevcut olduğu fakat, 2006 
tarihli hava fotoğrafında artık mevcut olmadığı olası bir yangında tekrar yok 
olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 5. 1966 tarihli İstanbul Şehir Rehberinde yapı adasının konumu  
(URL 5, 2021)

3.2  Yapının Restitüsyonu

Yapının restitüsyonunda İstanbul Belediyesi Tarihi Çevre Koruma 
Müdürlüğü’nün yaptırmış olduğu tespit ve envanter çalışmaları, İstanbul hava 
fotoğrafları katmanları ve Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü arşiv fotoğrafları 
kullanılmıştır (Dışkaya, 2016). 
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3.2.1  Yapının Mimari Özellikleri

Tapu ve Kadastro kayıtlarına göre Sarı Beyazıt ve Sarı Beyazıt Cami caddelerinin 
kesişim noktasında 565 m2’lik eğimli bir arazideki bahçe içerisinde yer aldığı 
anlaşılan tekil konut, Türk evi plan tipleri içerisinde yer alan orta sofalı bir 
plana sahiptir.Batı ve Güney cepheleri ismi geçen caddelere, Doğu ve Kuzey 
Cepheleri ise bahçeye bakmaktadır. Yapının Güney cephesindeki ana girişine 
mermer basamaklarla ulaşılmaktadır. Girişten ulaşılan orta sofaya Doğu ve Batı 
cephelerine bakan ikişer oda açılmaktadır. Zemin ve birinci katlarda yer alan 
ve Doğu ve Batı yönlerine bakan iki ahşap merdiven (Şekil 6a, Şekil 6b) yine 
sofaya açılır. Merdivenlerin yanlarında birer tuvalet bulunmaktadır. Güney ve 
Batı cephelerindeki odalar birinci ve ikinci katta cumbalıdır. Yapı dört yöne 
eğimli kırma çatılıdır.

(a)                                                       (b)
Şekil 6. a) 2. kat restitüsyon planı, b) A-A kesiti restitüsyonu 

(Çizim: Dışkaya, H.)

3.2.2  Yapının Cephe Özellikleri

Yapı 20. yüzyıl başlarına tarihlenen yapı neo klasik ve ampir dönemlerine ait 
cephe özelliklerine sahiptir. Pencereleri çevreleyen ahşap çerçeveler mimariyi 
daha belirgin kılan ögeler olarak kullanılmışlardır. Katlar arasında ahşap 
kornişler bulunmaktadır. Cumba çıkmalarını taşıyan eli böğründeler dönemine 
özgü bir biçimde ahşapla kaplanmıştır. Pencereler basit ve düz özelliktedir. 
Ahşap karkas sistemi taşıyan kârgir yarı bodrum kat sıvalıdır (Şekil 7).
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Şekil 7. Ön görünüş restitüsyonu (Çizim: Dışkaya, H.)

3.2.3  Yapının Strüktürel Özellikleri

Ahşap karkas bina, İstanbul’daki 19. yüzyıla ait geleneksel ahşap Türk evi 
strüktürel özelliklerini taşımaktadır. Kârgir bir yarı bodrum kata oturan yapı, 
ahşap iskelet sistemdeki zemin, birinci ve ikinci katlardan oluşmuştur (Şekil 8a, 
Şekil 8b). 

                                  (a)                                                 (b)
Şekil 8. a) 2. kat taşıyıcı sistem restitüsyonu  

b) B-B kesiti taşıyıcı sistem restitüsyonu, (Çizim: Dışkaya, H.)

Yapı strüktürü bölgedeki tüm aynı dönemde üretilmiş ahşap yapılarla aynı 
özellikleri taşımaktadır. Bu bağlamda, yapının bölgedeki aynı döneme ait 
binalarda yapılmış araştırma ve çalışmalara dayanılarak taş malzeme ile inşa 
edilen temel duvarları üzerine iki veya iki buçuk tuğla örülerek bodrum kat 
duvarlarının inşa edildiği söylenebilmektedir. Karkas sistem boşluksuz ve iç 
duvarları bağdadi sıvalı,dış duvarları ise ahşap malzeme ile kaplanmıştır.
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Yine yapının bulunduğu bölgedeki aynı döneme ait binalarda yapılmış 
araştırma, çalışma ve ölçümlere dayanılarak bodrum kat duvarları üzerine 
oturtulmuş olan zemin kata ait tabanlarda, ana dikmelerde ve payandalarda 
meşe ağacı, ara dikmelerde ve döşemelerde çam ağacı, döşemelerde ise ladin 
ağacının kullanıldığı söylenebilmektedir. İç mekânda kullanılan bağdadi 
çıtaları çam ağacındandır. Oturtma düzenindeki çatıdaki mahya aşığı ve diğer 
çatı aşıkları meşe ağacından, mertekler ise çam ağacındandır. Çatıda babalar 
ve payandalarda ise yine meşe ağacı kullanılmıştır. Alaturka kiremit kaplamalı 
çatıda kiremit altı tahtalarında da çam ağacı kullanılmıştır.

4. DÜĞÜM NOKTASI DAVRANIŞ ANALİZLERİ

Yapının modelleme aşamasında geleneksel dövme çivilerin mesnet 
noktalarındaki plastik davranışlarına ait değerlerin literatürde bulunmaması 
bu konuda araştırmalar ve deneyler yapılması gereksinimini de beraberinde 
getirmiştir. Bu kapsamda yeni çivi üretiminde denek olarak kullanılmak üzere 
Süleymaniye bölgesinde 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başına tarihlenebilecek 
ahşap yapıların inşasında kullanılmış olan çivi örnekleri araştırılmış ve düğüm 
noktası davranışı testlerinde kullanılmak üzere gerçek boyutlu meşe ağacından 
kirişler üretilmiştir.

4.1  Geleneksel Dövme Demir Çivi Analizleri ve Geleneksel Çivilerin 
Yeniden Üretimi

Geleneksel çivilerin kimyasal analizleri laboratuvarda tahribatsız deneylerle 
gerçekleştirilmiş (Şekil 9), analiz sonuçları doğrultusunda benzer demir 
hammaddeler temin edilmiş ve dövme demir çiviler geleneksel yöntemlerle aynı 
boyutlarda yeniden üretilmiştir (Şekil 10a, 10b, 10c). Şekil 11a’da Süleymaniye 
bölgesinde kullanılmış olan 19. yüzyıla ait geleneksel dövme demir çivi, Şekil 
11b’de ise yeniden üretilmiş geleneksel dövme demir çivi görülmektedir. 

Şekil 9. Geleneksel çivinin tahribatsız yöntemle kimyasal analizi 
(Fotoğraf: Dışkaya, H.)
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(a)                                   (b)                                     (c)
Şekil 10. a), b), c) Dövme demir çivi yapımı aşamaları (Fotograf: Dışkaya, H.)

          (a)

          (b)

Şekil 11. a) Süleymaniye bölgesinde ahşap yapı inşaatında kullanılmış bir 
dövme demir çivi, b)Geleneksel yöntemle yeniden üretilmiş dövme demir çivi 

(Fotograf: Dışkaya, H.)

4.2  Ahşap Yapı Düğüm Noktası Davranışı Testi

Geleneksel ahşap yapının sünek davranışını sağlayan dövme demir çivilerle 
oluşturulan taşıyıcı sistem örneği laboratuvar ortamında, bu yapıların ana taşıyıcı 
elemanlarında kullanılan gerçek kesitteki meşe ağacından kirişlerle model 
olarak oluşturulmuş, demir atölyesinde üretilen gerçek boyutlu dövme demir 
çivilerle düğüm noktası bağlantıları yapılmıştır. Aynı yöntemle oluşturulan 
deneklerin birleşim noktalarındaki süneklik değerleri, üniversal test cihazında 
gerçekleştirilen üç ayrı yükleme ile belirlenmiştir (Şekil 12).

Şekil 12. Deney düzeneği (Çizim: Dışkaya, H.)



284     MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I

Geleneksel dövme demir çivilerin birleşim noktasındaki dönme ve moment 
davranışları Şekil 13’te izlenebilir.

0

500

1000

1500

2000

2500

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

M
om

en
t (

N
.m

)

Dönme (rad)

Meşe Kiriş Dikme Birleşimi

Test1 Geleneksel dövme demir çivili

Test2 Geleneksel dövme demir çivili

Test3 Geleneksel dövme demir çivili

Şekil 13. Geleneksel dövme demir çivili birleşimde moment ve dönme eğrileri

5. TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARININ SONLU ELEMANLAR
(Doğrusal Olmayan Analiz) YÖNTEMİ ile DEĞERLENDİRİLMESİ

Yapının restitüsyon çizimleri ve yapılan bölgesel araştırmalar doğrultusunda 
taşıyıcı sistemine ait çubuk elemanların malzeme ve boyutlandırma kararları 
alınarak sonlu elemanlar yöntemi kullanan bir bilgisayar programında modeli 
oluşturulmuştur.

Deprem analizlerinde ise zaman tanım alanında hesap yöntemi (time 
historyanalysis) kullanılmıştır. Yapısal model analizinde İstanbul üzerinde etkili 
olmuş 1999 Adapazarı ve Düzce depremlerine ait kayıt verileri kullanılmıştır. 
Bu depremlere ait yer hareketlerinin etkisinde geleneksel çivi kullanılarak 
tanımlanan düğüm noktalarının davranışı, oluşturulan model üzerinden 
irdelenmek istenmiş, çubuk elemanlarda oluşan iç kuvvetlerle kesit analizleri 
yapılmıştır.

5.1  Sonlu Elemanlar Yöntemi

Sonlu elemanlar yöntemi fiziksel anlamda yapı taşıyıcı sistemlerinin 
matematiksel olarak ifade edilerek analitik ve sayısal çözümlemelerle 
boyutlandırılabilmeleri için bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi ile geliştirilmiş 
bir strüktürel analiz yöntemidir. Yöntem 1940’lardan itibaren geliştirilmeye 
başlanılmıştır. Günümüzde son derece kompleks inşaat, havacılıkla ilgili 
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(aeronautical), biyomekanik ve otomotiv endüstrisine ait mühendislik 
problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu metotta karmaşık 
yapı sistemleri sonlu sayıda çubuk ya da yüzey elemanlarına dönüştürülerek 
matematiksel analizlerinin yapılabileceği ileri bilgisayar programlarına 
tanıtılırlar. Bu programlar aracılığı ile sisteme dolayısıyla yapısal elemanlara 
etkiyen kuvvetler ile oluşan gerilme ve deformasyon miktarları hesaplanarak 
taşıyıcı sistem boyutlandırılması doğru bir biçimde yapılabilir. Böylelikle 
mühendisliğin temel bileşeni olan üretim ekonomisi etkin ve doğru bir biçimde 
gerçekleştirilebilir, (URL 6, 2021).

Günümüzde sonlu elemanlar yöntemi ile kullanılan bilgisayar 
programlarında, ön tanımlı malzeme ve uluslararası şartnameler aracılığı 
ile strüktürel sisteme etkiyen kuvvetler ve boyutlandırmalar gelişkin bir 
biçimde yapılabilmektedir. Bununla birlikte programlarda ön-tanımlı olmayan 
malzemelere ait literatür ve şartname değerlerinin programa sonradan tanıtılması 
ile de gerçekçi çözümler ve doğru boyutlandırmalar yapılabilmektedir. Sonlu 
elemanlar yöntemi ile hesap yapabilen programlar arasında: SAP2000, STAAD.
Pro, Lusas, Strand7 vb. sıralanabilir. 

5.2 Bilgisayar Programı ile Yapısal Analiz

Modellemede, günümüzde binaların strüktürel modellemelerinin grafik bir ara 
yüz kullanılarak yapıldığı CSI Computers&StructuresInc. Firması tarafından 
geliştirilen bir analiz ve boyutlandırma programı olan (Özmen, Orakdöğen 
ve Darılmaz, 2017) SAP2000 v18 programının akademik versiyonu 
kullanılmıştır. 

Programda ön tanımlı olarak yalnızca çelik ve betonarme yapıların 
sistem analizleri için gerekli olan malzeme özellikleri ve tasarım standartları 
yer almaktadır. Böylelikle bu yapı sistemlerinin boyutlandırılması da 
otomatik olarak yapılabilmektedir. Ahşap yapı modellemesi için aynı durum 
söz konusu değildir. Program ahşap yapı analizinde kullanılabilmekte fakat 
boyut ve malzeme tanımlamalarının sonradan kullanıcı tarafından yapılması 
gerekmektedir. Aynı şekilde ahşap malzeme ve ahşap yapı şartnameleri ön 
tanımlı olmadığı için analiz sonrası çubuk yapı elemanlarına etkiyen kuvvetler 
belirlendikten sonra hesapların el ile veya Excel ile geliştirilmiş boyutlandırma 
programları kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Programda ahşap yapı modeli için öncelikle yapı sistemini oluşturan 
çubuk elemanlar ile duvar ve kabuk elemanlarını ifade eden sonlu elemanlar 
tanımlanarak sistem geometrisi oluşturulmuştur. Bunun için:
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A. Çubuk eleman kesitleri ve boyutları ile kabuk elemanlara ait kesit ve
boyutların programda tanımlanması,

B. Kullanılan malzemelerin tanımlanması. Örneğin: kullanılan ahşapların
cinslerine göre (meşe, çam, vb.) ağaç türlerinin elastisite modüllerinin
sisteme tanıtılması,

C. Sistemin mesnet özeliklerinin belirlenmesi,
D. Sisteme etkiyen statik ve dinamik yüklerle birlikte bu yüklerin

şartnamelerce belirlenmiş olan katsayılarla çarpılması ile oluşturulan yük
kombinasyonlarının tanımlanması, (ölü yük, hareketli yük, rüzgâr yükü, kar
yükü, deprem yükü vb.)

E. Analiz: Yapının statik ve dinamik analizi yapılarak çubuklara etkiyen
kuvvetler ve momentlerin belirlenmesi,

F. Boyutlandırma: Sisteme etkiyen kuvvet ve momentler program ile
belirlendikten sonra bu kuvvetlere ve momentlere göre kesitlerin yeterli
olup olmadığının çeşitli standartlar yardımı ile hesaplanması, şeklinde bir
yöntem belirlenmiştir.

5.2.1   Zaman Tanım Alanında Non-Lineer (Doğrusal Olmayan) Hesap 
Yöntemi ile Deprem Hesabı

2018 Deprem Şartnamesi’nde zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap: 
“deprem yer hareketinin etkisi altında taşıyıcı sistemin hareket denklemlerini 
ifade eden diferansiyel denklem takımının zaman artımları ile adım adım 
doğrudan integrasyonu’na karşı gelir. Bu işlem sırasında, doğrusal olmayan 
davranış nedeni ile sistem rijitlik matrisinin zamanla değişimi göz önüne 
alınır” şeklinde tanımlanmaktadır (URL 7, 2021). Bu doğrultuda sistemin 
doğrusal olmayan analizinde, sistemi oluşturan çubuk elemanların düğüm 
noktalarına etkiyen plastik mafsallara ait moment ve dönme eğrilerinin 
atanması gerekmektedir.

5.3. Strüktür ve Malzeme Açısından Yapısal Analiz 

Analizde yapıdaki taşıyıcı elemanlar bulundukları yere, boyutlarına ve ağaç 
türlerine bağlı olarak kullanılmıştır (Çizelge 1). Tüm yapısal elemanlar kübik 
biçim fonksiyonlu çerçeve elemanları olarak modellenmişlerdir. Yapısal 
elemanların boyutlandırılmasında mevcut dönem yapılarında kullanılan ahşap 
malzeme boyutları örnek olarak alınmıştır.
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Tüm ara dikmeler, döşeme kirişleri ve payandalar her iki uçta momentin 
serbest bırakılacağı şekilde tanımlanmışlardır. Ahşap yapı elemanları kârgir 
yapı elemanlarına kıyasla daha hafif oldukları için, göreli kat ötelemesi oranı 
0.1’den daha küçük olarak kabul edilmiştir bu doğrultuda, P-D etkisi de dikkate 
alınmamıştır. Cephe kaplamaları, bağdadi çıtalar, kireç bazlı kıtıklı sıva ve 
tavan ve döşeme kaplamaları yapıya yük olarak etki ettirilmiştir. Yüksek rijitliği 
nedeniyle bodrum katın kârgir duvarları modelde göz ardı edilmişlerdir. Döşeme 
ve çatının ahşap kaplamaları kabuk eleman olarak kabul edilmişlerdir.

Çizelge 1. Modellemede kullanılan ağaçlar, boyutları ve yapıdaki yerleri 

taşıyıcı sistem elemanları boyut cm x cm ağaç türü
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payandalar 12x12 / 6x12 meşe

aradikmeler 6x12 çam

döşemekirişleri 6x18 / 6x20 çam

kuşaklar 6x12 çam
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rı döşeme kirişleri 5x10 çam

mahyakirişi 6x16 meşe

aşıklar 12x12 meşe

mertekler 5x10 çam

babalar 12x12 meşe

payandalar 10x10 meşe

5.3.1. Modellemede kullanılan elastisite modülü, yük ve zemin değerleri

Modelleme için elastisite modülü ve emniyet gerilmeleri değerleri, taşınır ve 
taşınmaz ahşap kültürel mirasa ait eserlerin yerinde teşhis edilebilmeleri amacı 
ile yapılmış olan bir İtalyan normu olan UNI 11119 (UNI 11119, 2004) dan 
alınan değerler kullanılmıştır (Çizelge 2). 
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Çizelge 2. Büyük boyutlu ağaç cinsleri için yerinde yapılmış değerlendirme 
sonuçlarına göre, %12 rutubet değeri için sınıflandırma, ortalama elastisite 

modülü ve emniyet gerilme değerleri (UNI 11119, 2004)
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1) liflere dik çekme gerilme değeri sıfır kabul edilmiştir.

Kullanılan ortotropik ahşap malzemelerin Poisson oranları ise Amerikan Ahşap 
Şartnamesi Genel Teknik Raporundan (USDA, 2021) alınmıştır. Meşe ağacı için 
eksenel gerilmeye karşı oluşan Poissonoranı değerleriradyal yönde 0.35, teğet 
yönde 0.448, çam ağacı için ise radyal yönde 0.347, teğet yönde 0.315 olarak 
alınmıştır (URL 8, 2021). Yapının ana taşıyıcısı olan meşe ağacı için ikinci sınıf, 
ara dikme kirişlerde kullanılan çam ağacı için ise yine ikinci sınıfa ait elastisite 
modülü değerleri, ahşap malzemenin emniyetle taşıyabileceği eksenel kuvvetler 
için ise yine ikinci sınıf meşe ve ikinci sınıf çam ağacına ait liflere paralel çekme 
ve basınç emniyet gerilmesi değerleri kullanılmıştır.

Yapıya etkiyen modelleme yüklerinde ise yapının kendi taşıyıcı sistemine 
ait zati ağırlıklar ölü yük olarak kullanılmış ve TS 498’den alınmış olan hareketli 
yük, kar ve rüzgâr yükü değerleri kullanılmıştır (TS 498, 1997).

Yapının birinci derecede deprem bölgesinde yer almasına karşın, jeolojik 
ve geoteknik zemin araştırma verilerine göre oturduğu zeminin sağlam olduğu 
(Şekil 14) görülmüştür. Yapıya ait bölge ve zemin verileri ise Çizelge 3’te 
izlenebilir.
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Şekil 14. Tarihi Yarımada’nın yerel zemin koşullarının büyütme özellikleri ile 
jeolojik-geoteknik yapısının karşılaştırılması (İnce, 2007)

Çizelge 3. Süleymaniye bölgesi depremsellik (URL 9, 2021) ve zemin  
(URL 10, 2021) bilgileri 

Yapının bölge ve zemin verileri

En büyük yer ivmesi (PGA) 0.39 g
Zemin Sınıfı ZB 

5.3.2.   Zaman tanım alanında (time history) doğrusal olmayan hesap 
yöntemi ile yapısal analiz için model üzerinde yapıya etkitilen 
deprem ivme kayıtları

Yapının deprem analizi için “Zaman Tanım Alanında Analiz Yöntemi” (Time 
History Analysis) kullanılmıştır. Programa yakın zamanda İstanbul’u en 
çok etkileyen depremler olan 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 
Düzce depremlerine ait veri kayıtları yüklenmiştir. Deprem verileri Berkeley 
Üniversitesi PEER Kuvvetli Yer Hareketi veri tabanından (Strong Motion 
Database, (URL 11, 2021) alınmıştır. Veri tabanında bulunan deprem ve 
istasyon karakteristikleri ve deprem maksimum değerleri ile ivme-zaman grafiği 
oluşturulmuştur. 

5.3.2.1 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi Kayıtları

Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi’nin NGA Veri tabanına göre 
40.727º enlem, 29.990º boylamda, derinliği: 15 km, fay kırığı uzunluğu: 137,5 
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km, genişliği: 20.2 km, ortalama fay yer değiştirmesi: 207.2cm olan 17 Ağustos 
1999 Kocaeli Depremi kayıtları ve istasyon verileri Çizelge 4’te izlenebilir 
(URL 11, 2021).

Çizelge 4. 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi, deprem ve istasyon detayları 

Kocaeli, Türkiye 1999/08/17  
Magnitüd: M (7.4) Ml (7.2) Ms (7.8)

İstasyon: Yarımca  
Veri Kaynağı: KOERI

Uzaklık (km):  
Fay kırığına en yakın mesafe (2.6) 

Bölge durumu: 
USGS1) (C) 

1) USGS = Birleşik Devletler Jeolojik Ölçüm Kurumu

Depremin yine Pasifik Mühendislik tarafından işlenmiş bulunan %0.5-20 
frekans aralığındaki HP=Yüksek geçiş, LP= Düşük geçiş filtreleri ile ölçülen 
PGA = En büyük yer ivmesi, PGV = En büyük yer hızı ve PGD = En büyük yer 
deplasmanı değerleri Çizelge 5’te izlenebilir.

Çizelge 5. 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi Yarımca istasyonuen büyük yer 
ivmesi, yer hızı ve yer deplasmanı değerleri 

Kayıt/Bileşen HP (Hz) LP (Hz) PGA (g) PGV (cm/s) PGD 
(cm)

KOCAELİ/YPT-UP - - 0.242 30.8 29.55 

KOCAELİ/YPT060               0.07 50.0 0.268 65.7 57.01 

KOCAELİ/YPT330 0.07 50.0 0.349 62.1 50.97 

Kocaeli depremi Yarımca istasyonu kayıtlarının ivme-zaman grafikleri ise Şekil 
15 ve Şekil 16’da izlenebilmektedir.

Şekil 15. Ağustos 1999 Kocaeli Depremi  YPT 060 bileşenine ait ivme-zaman 
grafiği
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Şekil 16. Ağustos 1999 Kocaeli Depremi YPT330 bileşenine ait ivme-zaman 
grafiği

5.3.2.2 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Kayıtları

Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi’nin NGA Veritabanına göre 
40.774ºenlem, 31.187º boylamda, derinliği: 10 km, fay kırığı uzunluğu: 46.8 
km, genişliği: 20.3 km, ortalama fay yer değiştirmesi: 169.4 cm olan 12 Kasım 
1999 Düzce Depremi kayıtları ve istasyon verileri Çizelge 6’da izlenebilir.

Çizelge 6. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi, deprem ve istasyon detayları 

Düzce, Türkiye 1999/11/12
Magnitüd: M (7.1) MI (7.2) Ms (7.3)

 İstasyon:  Düzce  
 Veri Kaynağı: ERD

Uzaklık (km):  
Fay kırığına en yakın mesafe (8.2) 

 Bölge durumu: 
 USGS1) (C) 

1) USGS = Amerikan jeolojik ölçüm kurumu

Depremin yine Pasifik Mühendislik tarafından işlenmiş bulunan % 0.5-20 
frekans aralığındaki HP=Yüksek geçiş, LP= Düşük geçiş filtreleri ile ölçülen 
PGA = En büyük yer ivmesi, PGV = En büyük yer hızı ve PGD = En büyük yer 
deplasmanı değerleri Çizelge 7’de izlenebilir.

Çizelge 7. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Düzce istasyonu en büyük yer 
ivmesi, yer hızı ve yer deplasmanı değerleri 

Kayıt/Bileşen HP (Hz) LP (Hz) PGA (g)
PGV 

(cm/s)
PGD 
(cm)

 DÜZCE/DZC-UP 0.06 50.0 0.357 22.6 19.4

 DÜZCE/DZC180              0.06 50.0 0.348 60.0 42.09

 DÜZCE/DZC270 0.08 50.0 0.535 83.5 51.59
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Düzce depremi Düzce istasyonu kayıtlarının ivme-zaman grafikleri ise Şekil 17 
ve Şekil 18’de izlenmektedir.

Şekil 17. Kasım 1999 Düzce Depremi DZC180 bileşenine ait ivme-zaman 
grafiği

Şekil 18. Kasım 1999 Düzce Depremi DZC270 bileşenine ait ivme-zaman 
grafiği

Binanın Çizelge 1 değerleri ile kübik biçim fonksiyonlu çubuk elemanlarla 
yapılmış olan üç boyutlu modeli Şekil 19’da, XY düzlemi Z aksı doğrultusundaki 
plan kesitlerinden biri Şekil 20a’da, XZ düzlemi Y aksı doğrultusundaki bir boy 
kesit örneği ise Şekil 20b’de izlenebilir.

Şekil 19. Yapının üç boyutlu modeli
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                    a)      b)
Şekil 20. a) XY düzlemi Z=+3.50 kotu planıb) YZ düzlemi 4.95 aksı kesiti

5.4.  Yapısal Analiz ve Göreli Kat Ötelemeleri 

Yapının x ve y doğrultularında, tanımlanan depremler etkisi ile göreli kat 
deplasmanlarının (ötelemeleri) hesaplanması için programa her katın kendi 
öteleme katsayısı Şekil 21’de ifade edildiği biçimde eklenmiştir.

Şekil 21. Göreli kat öteleme katsayıları

Bu durumda yapının 1., 2. ve 3. katlardaki göreli deplasmanlar arasındaki ilişkiyi 
gösteren grafikler elde edilmiştir.  Bu grafiklerden örnek olarak 17 Ağustos 
1999 Kocaeli Depremi Yarımca istasyonu kayıtlarının yapı üzerinde x ekseni 
doğrultusundaki göreli kat deplasmanları (ötelemeleri) Şekil 22’de izlenebilir.
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Şekil 22. Kocaeli Depremi x yönünde zaman ve 1., 2. ve 3. göreli kat deplas-
manlarını (ötelemeleri) gösteren grafik 

Yapının aynı deprem etkisi ile X ve Y yönünde yapmış olduğu göreli kat 
ötelemeleri Çizelge 8’de izlenebilir.  

Çizelge 8. Yapının 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi X yönündeki göreli kat 
ötelemeleri

Kat Kocaeli depremi X yönü Kocaeli depremi Y yönü
1 0.02344 0.03012
2 0.03322 0.05174
3 0.01673 0.02737

Çizelge 9’da ise 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi Yarımca istasyonu kayıtlarının 
modellenmiş bulunan yapının 1., 2. ve 3. katlarında X ve Y yönündeki etkisi ile 
oluşan göreli kat ötelemeleri izlenebilir.

Çizelge 9. Yapının 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminde X ve Y yönünde 
yapmış olduğu göreli kat ötelemeleri

0
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3

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006

Ka
t 

Göreli kat ötelemeleri

Kocaeli Depremi

X yönü Y yönü

Çizelge10’da ise 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Düzce istasyonu kayıtlarının 
yapıda X ve Y yönünde oluşturduğu göreli kat ötelemeleri izlenebilir.
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Çizelge 10. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi X ve Y yönünde göreli kat 
ötelemeleri

Kat Düzce depremi X yönü Düzce depremi Y yönü

1 0.005034 0.004196
2 0.008418 0.006573
3 0.00418 0.003433

Aynı depremin modelde 1., 2. ve 3. katlarda X ve Y yönünde oluşturduğu göreli 
kat ötelemelerine ait grafik ise Çizelge11’de görülmektedir. 

Çizelge 11. Modellenmiş olan yapının 12 Kasım 1999 Düzce Depreminde X 
ve Y yönünde yapmış olduğu göreli kat ötelemeleri

0

1

2

3

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

Ka
t

Göreli kat ötelemeleri

Düzce Depremi 

X yönü Y yönü

Yapıda 12 Kasım 1999 Düzce Depremi etkisi ile 2 aksı ve YZ doğrultusunda 
ve 17 Ağustos Kocaeli Depremi etkisi ile 3 aksı XZ doğrultusunda oluşan 
deformasyon şekilleri Şekil 23a ve Şekil 23b’de izlenebilmektedir.

                          (a)                                                     (b)   
Şekil 23. a) Yapıda Düzce Depremi etkisi ile YZ doğrultusunda oluşan defor-masyon şekli 
b) Yapıda Kocaeli Depremi  etkisi etkisi ile  XZ doğrultusunda oluşan deformasyon şekli
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5.4.1  Kesit Doğrulamaları

Yapılan modellemeye ait eksenel kesit gerilmeleri programdan elde edilerek 
kesitlerin taşıyabileceği kuvvetlerin doğrulamaları yapılmıştır. Burada kesit 
tahkikleri ana dikmeler ve payandalarla sınırlandırılmıştır. Taşıyıcı sistem 
elemanları için emniyet gerilmesi değerleri yine İtalyan şartnamesi UNI 11119 
(UNI 11119, 2004) Çizelge 2’den alınmıştır. Bu değerler, II. Sınıf Meşe ağacı 
için liflere paralel basınç gerilmesi için 10 N/mm2, liflere paralel çekme gerilmesi 
için 10 N/mm2 olarak seçilmiştir. Kesit dayanım hesapları için TS 647, Ahşap 
yapıların hesap ve yapım kuralları standardı kullanılmıştır (TS 647 1979).

Çekme çubukları analizinde,  210 /c
F N mm
A

s = £

formülü kullanılmıştır. Burada kuvvetler Newton [N], uzunluklar milimetre 
[mm], ve gerilmeler Mega Pascal [N/mm2]’birimindedir. 

σç: Liflere paralel çekme emniyet gerilmesi (II. sınıf meşe) 
F: Kesite etkiyen eksenel kuvvet
A: Kesit alanıdır.
Basınç çubukları analizinde ise  2. 10 /b

w F N mm
A

s = £

formülü kullanılmıştır. Burada:
σb: Liflere paralel basınç emniyet gerilmesi (II. Sınıf meşe)
w: Burkulma katsayısı
F: Kesite etkiyen eksenel kuvvet 
A: Kesit alanıdır.
Narinlik derecesine göre burkulma katsayısı hesabı için:

m
min

min

I(k inS ve i
i A

l = =  formülü kullanılmıştır. 

𝜆: Narinlik katsayısı
Sk : Burkulma boyu
imin : Kesite etkiyen en küçük atalet yarıçapı
Imin : Atalet yarıçapıdır.
Kesit analizlerinin değerlendirilmeleri sonuçlarına göre 298 dikmenin 

5’inin çekme gerilmelerine, 73’ünün ise basınç gerilmelerine dayanıksız 
olduğu anlaşılmıştır. 196 payandanın 28’inin çekme dayanımının, 93’ünün 
ise basınç dayanımının yetersiz olduğu belirlenmiştir. Tüm sistem içerisindeki 
455 payandanın, boyutları ve yapısal konumları nedeniyle yalnızca 196’sı ana 
taşıyıcı sistem içerisinde kabul edilmiştir.

Kesit doğrulamaları sonucunda, çekme ve basınç gerilmeleri altında taşıma 
gücü yetersiz olan yapısal elemanların sayı ve oranları Çizelge 12’de izlenebilir. 
Basınç dayanımının yetersizliği, dikmeler üzerindeki burkulma etkisinden 
kaynaklanmaktadır.
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Çizelge 12. Yapıda ölü yük + hareketli yük + deprem yüklerinin etkisi ile 
 dikmelerde oluşan kesit kuvvetlerinin taşıma kapasitesi analizi

yapısal eleman dikme payanda

etkiyen kuvvetler basınç çekme basınç çekme

taşıma kapasitesi 
yetersiz yapı sistem 
elemanlarının oranı

73/298 5/298 93/196 28/196

taşıma gücü yetersiz 
yapı elemanlarının 
yüzdesi

24.5 % 1.68 % 47.45 % 14.28 %

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

İstanbul’un geleneksel ahşap yapıları; incelikli mimarileri, taşıdıkları estetik 
değerler, hafif ve esnek taşıyıcı sistemleri ve tarihteki yıkıcı depremlere karşı 
göstermiş oldukları yüksek performansla gelecek nesillere aktarılması gerekli 
bulunan kültürel mirasımıza ait varlıklardır. Bununla birlikte günümüzde bu 
yapıların bakımsızlık, kötü kullanım gibi pek çok inceleme ve araştırmaya konu 
olan nedenlerle, kültür tarihimizden giderek artan bir süratle yok oldukları veya 
kötü restorasyon uygulamaları ile özgünlüklerini yitirdikleri gözlenmektedir.

Bu nedenle bu yapıların sürekli bakımlarının yapılarak korunmaları, 
çeşitli sebeplerle yok olan veya çeşitli derecelerde hasar gören binaların ise 
özgün değerleri ile restore edilmeleri giderek daha çok önem kazanmaktadır. 
Geçmiş yaşam biçimlerinin aynası olan tarihi ahşap yapılarımız aynı zamanda 
Anadolu’da binlerce yılda oluşmuş olan depreme dayanıklı ahşap konut yapım 
tekniklerini de yansıtmaktadırlar. 

Rekonstrüksiyon ise tarihi yapının özgün değerlerini taşıyan bir restorasyon 
yöntemi olmamakla birlikte, yangın, deprem ve savaş gibi nedenlerle yok olan 
tarihi yapıların ve yerleşimlerin kesin kanıt ve belgelere dayalı olarak (Feilden, 
2003, s.12) koruma yasalarında da belirtildiği üzere kendi parselleri içerisinde 
aynı plan, yükseklik, malzeme ve yapım teknikleri ile tekrar inşa edilmeleri, 
kolektif hafızayı canlı tutmak, kentsel siluetin korunmasının sağlanması 
(Ahunbay, 2004, s.99) ve yaşama kültürünün aktarımı açısından önem taşıyan 
bir restorasyon tekniğidir. 

Geleneksel ahşap yapıların rekonstrüksiyon karar ve uygulamalarında 
problemlerin öngörülebilmesi ve yapı ömrünün daha uzun olabilmesi için modern 
teknikler ve bilgisayar destekli analiz programlarının kullanımlarıyla daha gerçekçi 
ve ekonomik bir üretim sağlanabilecektir.  
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1. GİRİŞ

DDünya genelinde teknolojik gelişmeler, ekonomik açıdan 
oldukça yüksek bir pazara sahip olan mobilya sektörü (DTP, 
2007) de olmak üzere tasarım ve üretim sürecinin her aşamasını

etkilemiş; günümüzde de etkilemeye devam etmektedir. Teknolojik gelişmeler 
beraberinde farklı zorlukları getirirken, mobilya endüstrisinde de, temel olarak 
insanların yaşam biçimini kolaylaştıracak uygun modeller yaratma konusunda 
rekabet ortamı oluşturmuştur. (Sejdiu vd, 2021).

Mobilya endüstrisinde tasarımcıların, içerisinde bulunduğu yoğun rekabet 
ortamında varlığını sürdürebilmesi için farklı teknolojik gelişmelerden 
yararlanmaları gerekmektedir. Bu teknolojik gelişmeler arasında bilgisayar destekli 
tasarım (CAD: Computer Aided Design) da üzerinde durulması gereken alanlardan 
bir tanesidir. Tasarımcıların hem tasarım hem de üretimde bir araç olarak kullanılan 
yazılım alanında yaşanılan bu teknolojik gelişmeleri yakalaması gerekmektedir (Koç, 
1994; Hagström, Ritzen ve Johansson, 2006). CAD teknolojisine dayalı mobilya 
tasarımı, yalnızca mobilya tasarımı sürecini hızlandırmakla kalmayıp ürün 
tasarımının başarı oranını da artırmaktadır (Dan, 2017). Bu bağlamda, günümüzde 
mobilya sektöründeki üretici firmalar, iç mimarlar ve endüstriyel ürün tasarımcıları 
mobilya tasarımında ürün gelişimine katkı sağlamak için farklı CAD programları 
kullanmaktadır (Jung ve Nousch, 2000).
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Halihazırda mimarlık ve inşaat sektöründe kök salmış olan bilgisayar 
yazılımlarının, 2000’li yıllara kadar mobilya sektöründe sınırlı bir uygulama alanı 
içerisinde bulunduğu görülmektedir (Smardzewski ve Gawronski, 2001). Günümüz 
mobilya sektörüne endüstriyel düzeyde baktığımızda ise, bilgisayar destekli 
mühendislik (CAE: Computer Aided Engineering) yazılımları ile optimizasyon 
metotları (biçim optimizasyonu (topographical optimization), sonlu elemanlar 
analizi (finite element analysis), vb.) gibi farklı uygulamalar kullanılarak statik ya 
da dinamik strüktürel analizler gerçekleştirilmektedir (Scurtu, Bodi ve Dragomir, 
2015). Tasarım ürününün mühendisliğine odaklanan bu yazılımların yanında CNC 
(Computer Numerical Control) makineleri programlamayı amaç edinmiş diğer 
yazılımlar da mevcuttur (Hagström, Ritzen ve Johansson, 2006).  

CAD programları, farklı nedenlerle kimi zaman tasarımın geç evrelerinde 
kullanılsa da günümüzde tasarımın ilk evrelerinde de oldukça önemli bir yere 
sahiptir (Ekholm, 2001). Bu programlar, kimi zaman iki boyutlu çizim odaklı 
olabilirken kimi zaman üçüncü boyut ile ön plana çıkmaktadır. Üç boyutlu 
programlar ile iki boyutlu programlar karşılaştırıldığı zaman, üç boyutlu 
programların giderek önem kazandığı söylenebilir. Bunun sebepleri arasında, iki 
boyutta yapılan tasarım hatalarından kaçınma, karmaşık parçaların daha kolay 
gösterimi, daha fazla açıdan tasarım analizi gibi özellikler sıralanabilir (Comşa, 
2012).

Mobilya tasarımı alanında kullanılan iki ve üç boyutlu tasarım programlarına 
baktığımızda, genel olarak; Solidworks, Autocad, 3D Studio Max, Fusion 360, 
Inventor, Rhinoceros, InteriorCAD, SketchUp ve Archicad programlarıyla 
karşılaşılmaktadır. 

İki boyutlu çizim ve üç boyutlu modellemede kullanılan Solidworks yazılımı, 
mobilya endüstrisinde araştırma ve geliştirmedeki kullanışlılığından dolayı 
mobilya endüstrisinde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır (Chen, 2021).

AutoCAD, güçlü bir iki boyutlu çizim işlevine sahipken; yine aynı firmaya 
ait, üç boyutlu modelleme ve görselleştirme için daha çok 3D Studio Max 
programı kullanılmaktadır. Fusion 360 programı ise, her ne kadar iki ve üç boyutlu 
tasarıma olanak sağlasa da çizilen tasarımın mühendislik ve üretim çözümlemeleri 
için de kullanılmaktadır. Bunların dışında, bir başka program olan Inventor ise, 
daha çok üretim odaklıdır.

Diğer programlara baktığımızda; Rhinoceros, genel olarak üç boyutlu 
modelleme ve görselleştirme için kullanılmaktadır. InteriorCAD programının hem 
iki boyutlu hem de üç boyutlu çizim ve görselleştirmeye imkân tanımasının 
yanında, programda tasarlanan mobilya CNC gibi makineler için üretim haline 
hazır bir duruma getirilebilmektedir (Arslan, Özdemir ve Akyüz, 2017). Bir başka 
program olan SketchUp ise hem iki hem de üç boyutlu çizim ve görselleştirmeye 
imkân tanımaktadır.
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Archicad ise, diğer programlara kıyasla Revit ile BIM Modelling uygulaması 
sayesinde tasarım ekibinin mühendislik bölümlerinden endüstriyel ürün 
tasarımcıları ve mimarlara kadar ortak platformda buluşturması ile ön plana 
çıkmaktadır. Revit programına kıyasla Archicad programının mobilya sektörü 
açısından daha kolay bir kullanım sunması ise, bu alanda daha da ön planda 
olmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, Archicad programı ile mobilya 
tasarımı ve çizimi konuları çok fazla bilinmemekte; mobilyaların tasarım ve 
çizimleri esnasında kullanılan teknikler programın öğretimi esnasında arka planda 
bırakılabilmektedir. Bu çalışmada, Archicad ile mobilya tasarımı ve tasarımın üç 
boyutlu çizimi için gerekli teknikler gösterilerek mobilya tasarımcıları için 
Archicad ile çizim üzerine bir kaynak oluşturulması amaçlanmıştır.

2. ARCHICAD ve ÇİZİME HAZIRLIK

Bilgisayar destekli tasarım programları temel olarak vektör tabanlı ve piksel 
tabanlı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Graphisoft tarafından üretilen 
Archicad programı diğer mühendislik ve mimarlık tabanlı programlar gibi 
vektörel bir programdır.

Archicad çizim programı, yaygın olarak mimarlar ve iç mimarlar başta 
olmak üzere tasarımcılar ile inşaat sektörü çalışanları için öncelikli olarak 
geliştirilmiş bir programdır. Bu nedenle, mühendislik için oluşturulmuş 
bilgisayar destekli çizim programlarının aksine projeyi meydana getiren plan, 
kesit, görünüş ve 3 boyutlu çizim ve görselleri üzerinde eş zamanlı olarak 
çalışılmasına imkân tanıyan bir yapıya sahiptir. Bu durum, mobilya tasarımı 
başta olmak üzere endüstriyel ürün tasarımında da programın kullanımını 
avantajlı hale getirmektedir.

İlk parametrik bilgisayar destekli tasarım programlarından bir tanesi olan 
Archicad, aynı zamanda BIM özelliği ile inşaatın mühendislik birimleriyle 
koordineli olarak çalışılması hususunda büyük kolaylıklar sağlayarak 
zamandan tasarruf sağlamaktadır.

2.1. Programa Giriş

Archicad programı kurulumu sonrasında masaüstü kısa yolundan ya da C:\ 
Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD23 (sürüm farklılık gösterebilir) 
içerisinde .exe uzantılı uygulama dosyası seçilerek başlatılır. Başlatılan 
programın açılış ekranı Şekil 1’deki gibidir. Başlangıç ekranı üzerinde üst 
kısımda verilen simgeler sırası ile;
Yeni:Yeni bir çalışma ekranı oluşturulmasını sağlar.
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Gözat: Kayıtlı dosyalara ulaşılmasını sağlar.
Takım Çalışması:BIMcloud üzerinde bulunan ortak proje dosyalarına erişimi 
sağlar.

Açılış ekranında kayıtlı bir proje açmak için Gözat sekmesine giriş 
yapıldıktan sonra ilgili dosyanın seçilerek açılması yeterlidir.

Şekil 1. Başlangıç Ekranı

Yeni bir proje açıldığı zaman Şekil 2’deki menü ile karşılaşılır. Bu menüde, 
yeni bir proje oluştururken daha önce kullanıcının kendi çalışma sistemine göre 
oluşturmuş olduğu ayarların kullanımına olanak veren seçenekler mevcuttur. Bu 
seçenekler üstten alta sırası ile;
Altlık: Standart ya da kayıtlı altlıklardan birinin kullanılarak yeni bir proje 
sayfası açılmasını sağlar.
Son Proje Ayarları: Son çalışılan projenin altlık ayarları kullanılarak yeni bir 
proje sayfası açılmasını sağlar.
Çalışma Ortamı Profili: Standart ya da oluşturulan çalışma ortam profillerinden 
birinin seçilmesini sağlar.

Şekil 2. Yeni Proje Menüsü



MOBİLYA TASARIMINDA ARCHICAD VE ÜÇ BOYUTLU . . .     305

2.2. Program Arayüzü ve Bileşenleri

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra Archicad programında standart profil ile 
yeni bir proje oluşturma penceresi açıldığı zaman Şekil 3’te görülen program 
arayüzü ile karşılaşılmaktadır. Programın temel arayüzünde bulunan menüler şu 
şekilde açıklanabilir;

Şekil 3. Program Arayüzü

Menü Çubuğu: Programla ilgili farklı işlevlerin yer aldığı menülerin bulunduğu 
alandır.
Standart Araç Çubuğu: Sık ihtiyaç duyulan komutların yer aldığı bölümdür. 
İhtiyaç duyulan komutların dahil edilmesine imkân tanıyan bir alandır.

Standart Araç Çubuğu üzerinde yer alan araçlar Şekil 4’te verilmiştir. 
Araç üzerinde temel olarak sıklıkla kullanılan araçlar Geri- İleri, Parametre 
Seçimleri,İz, Çıkart, Ayır, Hizala, Kesiştir, Yuvarla-KesiştirveElemanları 
Çatıdan/Kabuktan Kes, 3D Kesit Al olarak sayılabilir.

Geri-İleri komutu yapılan işlemin geri ya da ileri alınmasını sağlamaktadır. 
Parametre seçimlerinde yer alan damlalık aracı (Alt) seçilen elemanın özelliklerinin 
alınmasında; şırınga aracı (Ctrl+Alt) ise damlalık ile alınan özelliklerin farklı bir 
elemana aktarılmasında kullanılmaktadır. İz aracı belirlenen referans noktasına 
göre farklı katlarda çizimin iz şeklinde görülebilmesini sağlamaktadır. Çıkart 
aracının (Ctrl) işlevi çizim üzerinde fazlalık olan kısmın kırpılması olarak 
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açıklanabilir. Ayır aracı duvar, çizgi gibi elemanların bir noktadan ayrılarak iki 
farklı eleman şekline dönüştürülmesini sağlarken Hizala komutu bu elemanların 
boylarını uzatma-kısaltma yolu ile aynı hizaya gelmelerini; Kesiştir komutu 
köşegen yapılmak istenen elemanların birleştirilmelerini; 

Yuvarla- Pahla komutu ise bu köşegenlerin yuvarlanması-pahlanmasını 
sağlamaktadır. Elemanları Çatıdan/Kabuktan Kes komutu çatı ya da kabuk 
üzerinde/altında kalan istenmeyen elemanların kesilerek Çatının/ Kabuğun 
olması gereken görünümüne kavuşmasını sağlamaktadır.

Şekil 4. Standart Araç Çubuğu

Bilgi Kutusu: Araç kutusu yardımıyla aktif edilmiş araç ile ilgili çeşitli özellikleri 
göstererek bunlar üzerinde değişiklik yapılmasına olanak sağlar. 

Açılan Navigatör: Projenin mantıksal yapısının oluşturularak proje içerisinde 
gezinmeyi sağlayan bölümdür. Projenin çizim aşamasında 2d ve 3d görünümler 
arasında geçiş yapılmasından proje çıktısı aşamasında pafta görünümünün nasıl 
olacağı aşamasına kadar her aşamada kolay bir biçimde gezinmeyi sağlar. Aynı 
zamanda herhangi bir görünümde yapılan değişikliğin proje paftası dahil olmak 
üzere bütün bölümlerde gözlemlenebileceği bölümdür.

Açılan Navigatör üzerinde yer alan araçlar Şekil 5’te görülmektedir. Bu 
araçlar arasında temel modelleme ve çizim teknikleri kapsamında aktif olarak 
kullanılan araçlar Katlar, Kesitler, Cepheler ve 3D bölümleri şeklindedir. 
Özellikle yeni bir proje çizimine başlanırken kat ayarlarının doğru yapılması 
oldukça önemlidir.
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Şekil 5. Açılan Navigatör

Araç Kutusu: Araç kutusu bölümünde yapı elemanları, belgeleme, projelendirme 
ve görselleştirme ile ilgili temel araçlar bulunmaktadır.

Hızlı Seçenekler Çubuğu: Hazırlanan çizimde,projenin ölçeği, kalem setleri, 
katmanlar gibi görsel sunum tekniklerinin hızlı bir biçimde değiştirilebileceği 
menüdür.

Hızlı seçenekler çubuğunda aktif olarak kullanılan araçlar  
Şekil 6’daki gibidir. Bu bölümde ölçeğin ayarlanabileceği araç çubuğu yardımı 
ile ölçek ayarlanarak çizim detaylarının otomatik olarak değişimi sağlanabilir. 
Çizim detaylarının ölçeğe göre değişmesi için elemanların (kapı, pencere, vb.) 
ayarlar iletişim kutusu yardımı ile ölçeğe duyarlı hale getirilmesi gerekmektedir.

Archicad’de aynı çizim üzerinde farklı türde paftalar ile çalışmak 
mümkündür. Farklı pafta görünümlerine geçişler de hızlı seçenekler menüsünden 
yapılabilmektedir. Farklı türde paftalar ile çalışırken gerekli olan kalem setleri 
menüsüne de yine bu alandan ulaşılabilmektedir.
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Şekil 6. Hızlı Seçenekler Çubuğunda Aktif Olarak Kullanılan Araçlar

Durum Çubuğu: Aktif komut ile ilgili bilgiler vererek komut için izlenmesi 
gereken adımları gösterir.

Durum çubuğunda aktif komutlar ile bilgilerin dışında kullanıcıların genellikle 
kullandıkları iki adet palet daha bulunmaktadır. Paletlerin isimleri kontrol kutusu 
ve koordinat kutusu şeklindedir. Bu paletler, menü çubuğu üzerinde Pencere\
Paletler sekmesinden aktive edilebilir.

Şekil 7. Kontrol Kutusu

Şekil 7’de görülen Kontrol Kutusu paletinde temel modelleme ve çizim 
teknikleri kapsamında sıkça kullanılacak olan araçlar sihirli değnek ve grup 
işlevidir. Sihirli değnek aracı ile çizgi komutu ile çizilen çizgi boyunca duvar 
komutunun uygulanması; çizgi komutu ile çizilmiş alan içerisine döşeme, arazi 
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gibi komutların uygulanması ve bu komutlarla oluşturulmuş alanların içerisinde 
boşluk oluşturmak gibi çeşitli komutlar rahatlıkla uygulanabilir. Grup işlevi ile 
elemanların seçilimi, taşınması ve özelliklerinin değiştirilmesi kolaylaşmaktadır. 
Grup işleminin kapatılması ile grup içerisinde yer alan bir elemanın tek başına 
seçilmesi sağlanırken grup işleminin açılması ile grup elemanlarının tamamı tek 
bir elemanın seçilmesi ile seçilmiş olur.

Koordinat Kutusu ile ilgili açıklamalar Şekil 8’de gösterilmiştir. Koordinat 
kutusu düzleminde temel düzeyde aktif olarak kullanılan bölümler X ve Y 
Düzlem Parametreleri, Uzaklık ve Açı Parametreleri ile Yükseklik parametresi 
ve Referans Noktası şeklindedir. X ve Y Düzlem Parametreleri iki boyutlu 
düzlemde kullanılan parametreleri göstermektedir. Uzaklık ve Açı Parametreleri 
bölümünde uzaklık parametresi X, Y ve Z düzlemleri için iki nokta arası 
uzaklığı gösterirken; açı parametresi açıyı vermektedir. Yükseklik Parametresi 
ve Referans Noktası bölümünde ise, yükseklik görülmekte ve bu yüksekliğin 
nereden referans alınarak verildiği gösterilmektedir.

Şekil 8. Koordinat Kutusu

2.3. Çizim Öncesi Ayarlar

Archicad ile proje çizimine başlarken, başta kat ayarları olmak üzere, proje 
ile ilgili bazı ayarlamaların yapılması ve bilinmesi gerekmektedir. Bu 
ayarlamalar; Kat ayarları, Kalemler ve Renk ayarları, Çalışma Birimleri, 
Ölçülendirmeler, Kompozitler, Kaydetme ve Yazdırma ayarları olarak 
gösterilebilir.

Kat Ayarları: Kat Ayarları penceresine (Ctrl+7) Menü Çubuğu\ Tasarım\ Kat 
Ayarları sekmesinden ulaşılabilir. Kat Ayarları penceresinde (Şekil 9), kat numaraları 
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alanı kat sayısını göstermektedir. Üstüne Ekle/ Altına Ekle/ Katı Sil sekmeleri ile 
katlar arttırılabilir. Kot bölümünde katların başlangıç yükseklikleri yer almaktadır. 
Sonrakine Göre bölümünde ise, her iki başlangıç kotu arasındaki mesafe mevcuttur. 
Görünüm Açık/Kapalı bölümü katların açılıp kapatılmasını sağlamaktadır. 

Şekil 9. Kat Ayarları

Çalışma Birimleri: Çalışma birimleri penceresinden çalışılan ölçü 
birimleri değiştirilebilir. Özellikle donatı boyutunda çalışırken milimetre; 
şehircilik ölçeğinde çalışırken metre ölçü birimi ile çalışılan projeler olduğu 
düşünüldüğünde bu bölümün sık kullanılmakta olduğu görülebilir. Şekil 10’da 
görülen Çalışma Birimlerine; Menü Çubuğu\ Seçenekler\Proje Tercihleri 
sekmesi üzerinden ulaşılabilir. 

Şekil 10. Çalışma Birimleri
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Ölçülendirmeler: Ölçülendirmeler de aynı Çalışma Birimlerinde olduğu gibi 
proje ölçeğine göre değişiklik göstermektedir. Ölçülendirme çizgilerinde 
bulunan ölçülerden, kot yüksekliklerine; pencere-kapı işaretçisi birimine kadar 
ölçülendirme ile ilgili bütün birim ayarlamaları istenilen doğrultuda buradan 
düzenlenebilmektedir. Şekil 11’de görülen Ölçülendirmeler penceresinde üstte 
bazı ölçülendirmelerin yazdığı bölüm metre, mil gibi ölçülendirme setlerini 
tanımlamaktadır. Orta bölümde ölçülendirilecek eleman belirlenebilirken; 
ölçülendirilen eleman üzerinde ölçü birimi, ondalıklar gibi ayarlamalar 
yapılabilir. Alt kısımda yer alan bölüm ise, temel modelleme ve çizim teknikleri 
kapsamında kullanılmamaktadır.

Şekil 11. Ölçülendirmeler

Kompozitler: Kompozit aracı yapılan çizimin ölçeğine göre oldukça kullanışlı 
bir araçtır. Çizim yapılan ölçek dahilinde oluşturulan kompozitler ile 
yapılan çizimin detayları ekstra bir uğraş gerekmeksizin alınmakta; kesit ve 
görünüşlere de otomatik olarak bu detaylar işlenmektedir. Şekil 12’de görülen 
Kompozitler araç penceresine Menü Çubuğu\ Seçenekler\ Eleman Nitelikleri 
sekmesinden ulaşılabilmektedir. Kompozitler araç sekmesi yardımı ile programda 
mevcut kompozitler üzerinde değişiklik yapılmasının yanında yeni bir kompozit 
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oluşturmak da mümkündür. Kompozitler araç penceresinde üst kısımda mevcut 
kompozitler görülmekte ve seçilebilmektedir. Bunun yanında yeni bir kompozit 
oluşturmak da yine pencerenin üst kısmında bulunan “yeni” sekmesi yardımı 
ile mümkündür. Pencerede Tabakayı ve Çizgi Yapısını Düzenle başlığı altında 
kompoziti oluşturan tabaka, çizgi ve desen ayarları düzenlenmektedir. Bu başlık 
altındaki alanda soldan sağa doğru tabakaların görüntülendiği bölüm; çizgi, 
kalem ve desen tipi yanında tabaka kalınlıklarının seçildiği ve düzenlendiği yer; 
kompozit ön izlemesinin yapıldığı alan ve hazırlanan kompozitin uygulanacağı 
tasarım elemanının seçildiği bölüm bulunmaktadır. Kompozitin uygulanacağı 
tasarım elemanı için birden fazla seçim yapılabilir.

Şekil 12. Kompozitler Araç Penceresi

Kaydet ve Farklı Kaydet: Yapılan çizimin kayıt işlemi Menü Çubuğu üzerinden 
Dosya\Kaydet ya da Farklı Kaydet sekmelerinden yapılabilir. Plan ilk kez 
kaydedilirken kayıt penceresinde yalnızca.pln formatı şeklinde kayıt mümkündür. 
Farklı kaydet penceresinde ise, farklı formatlar için kayıt imkânı bulunmaktadır. 
Özellikle.pln dışında .pla formatı projeyi başka bir kullanıcıya ya da bilgisayara 
aktarırken kullanılması gereken bir formattır. Bu format ile hazırlanan projede 
bulunan obje ve malzeme dosyaları gibi ek dosyalar arşivlenerek kayıt işlemi 
gerçekleştirilmektedir. Farklı Kaydet penceresi Şekil 13’te görülmektedir.

Şekil 13. Farklı Kaydet Menüsü
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Obje Olarak Kaydetme: Obje olarak kaydetme için yapılan 3d obje öncelikle 
seçilerek F5 yardımı ile yalnızca 3d ekranında objenin açılması sağlanır. 
Pencereler kısmından navigasyon sekmesinin açık olması gerekmektedir. 
3d ekranında navigatör üzerinden en altta bulunan genel perspektif ayarlar 
sekmesine tıklanarak Şekil 14’te bulunan menü açılır.

Şekil 14. Perspektif Ayarlar Menüsü Paralel Projeksiyon Ayarları

Menü üzerinden açılan pencere perspektif ayarlarında ise öncelikle Şekil 14’te 
perspektif ayarları sekmesinin olduğu yere tıklanarak paralel projeksiyon 
ayarları açılır. Daha sonra çizilen mobilya üst görünüş ya da ön görünüş olarak 
çizim tercihine göre sağ taraftaki gibi açılır pencereden hangisine göre çizildi 
ise seçilerek kamera azimut açısı 90o’ye getirilir. Tamam sekmesine tıklanarak 
menü kapatılır.

Kamera açısı ayarlandıktan sonra 3d penceresi üzerinde kaydedilmek 
istenen obje seçilir. Şekil 15’te görülen; Dosya>Kütüphane ve Objeler>Seçimi 
farklı kaydet> Obje sekmesine tıklanır.

Şekil 15. Seçilen Objenin Kaydedilmesi
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Obje seçeneğine tıklandıktan sonra açılan menü Şekil 16’da görülmektedir. 
Menü üzerinde gömülü kütüphaneye kayıt yapılmak istenmiyorsa üst tarafta 
bulunan gözat sekmesine tıklanarak objenin kaydedilmesi istenen klasör ve obje 
ismi girilerek kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Şekil 16.Obje Kaydet Menüsü

Kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra çıkan uyarı penceresinde tamam denilerek 
işlem sonlandırılır. (Şekil 17).

Şekil 17. Kayıt İşlemi Sonunda Çıkan Uyarı Penceresi

Yazdır: Tamamlanan projenin yazdırılmasında en basit yöntem olarak Menü 
Çubuğu üzerinden Dosya\Yazdır seçeneği kullanılabilir. Temel modelleme ve 
çizim teknikleri kapsamı dışında plot seçeneği de proje çıktısı oluşturmada 
kullanılabilecek diğer bir yöntemdir. Şekil 18’de görülen yazdır sekmesine giriş 
yapıldığı zaman açılan pencere üzerinde yazıcı seçimi, yazıcı ile ilgili ön ayarlar 
ile projenin yazdırılacağı alanın ayarlandığı yazdırma alanı projenin hangi 
ölçekte çıktısının alınacağının belirlendiği ölçek alanı, renk seçeneklerinin 
belirlendiği yazdırma tercihleri alanı ve çıktının ön izlemesinin gösterildiği 
yazdırma düzeni bölümü bulunmaktadır. 
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Şekil 18. Yazdır Menüsü

*Projenin ölçeğinin çizime başlanırken belirlenmesi ile ölçek kısmı “Asıl”
sekmesinde bırakılabilir. Proje ölçeğinin bu kısımda değiştirilmesi kalem
kalınlıkları konusunda problem yaratabilmektedir.

2.4. Çizime Hazırlık

Değer Girme: Araç kutusu yardımı ile herhangi bir tasarım elemanı çizilirken, 
yerine bakılırken ya da çizilmiş olan eleman üzerinde herhangi bir taşıma 
işlemi yapılırken mesafe ve açı değerleri girilmesi gerekmektedir. Bu mesafe 
değerlerinin görülebileceği yer olan koordinat kutusuna bakıldığı zaman;  
· X göstergesi yatay düzlemi ifade etmekte ve değer girişi için istenen değer

girilmeden önce x tuşuna basılmalıdır.*

· Değer girilirken istenilen Y göstergesi düşey düzlemi ifade etmekte ve değer
girişi için y tuşuna basılmalıdır.*

· r göstergesi x ve y düzlemi fark etmeksizin mesafe tanımlar. Bu göstergeyi
kullanarak değer girişi yapmak her iki düzlem için tek tuş kullanılması
nedeni ile bazı daha pratik bir yol olduğu söylenebilir.  Değer girilmeden
önce fare imleci değerin işleneceği düzleme doğru kaydırılır. R tuşuna
basılarak değer girilebilir.*

· a simgesi ile ifade edilen açı göstergesinde açı değeri girmek için a tuşuna
basılmalıdır.*

· Z ile gösterilen yükseklik değerine giriş için klavyenin z tuşuna basılarak
değer girişi yapılabilir.*

Şekil 19. Koordinat Kutusu
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* Düzlemlerde yön doğrultusu için girilen değer “+” ya da “-” olarak 
tanımlanmalı; ya da fare işaretçisi o yöne doğru değer giriş tuşuna basmadan 
önce kaydırılmalıdır. 

Eleman Taşı:Araç kutusu ile çizime başlamadan önce bilinmesi gerekenler 
arasında bulunan eleman taşıma (Kaydır, Döndür, Simetri Al, Yükselt) ve 
eleman kopyalama işlemleri menüsüne herhangi bir tasarım elemanı çizildikten 
sonra çizilen eleman seçilerek farenin sağ tuşuna tıklandığında ulaşılabilir. 
Açılan menüde “Eleman Taşı” sekmesi üzerine gelindiği zaman Şekil 20’de 
görülen eleman taşıma seçenekleri görülmektedir. Eleman taşıma seçenekleri üç 
bölümden oluşmaktadır. Üst bölümde tasarım elemanlarının tekil olarak taşınma 
biçimleri bulunmaktadır. Orta bölümde tasarım elemanları sabit tutulurken bir 
adet kopyalarının taşınabilmesine imkân tanıyan seçenekler mevcutken alt 
bölümdeki seçenekler çoklu kopya taşınabilmesine imkân veren seçeneklerdir. 
Çoklu kopyalama seçeneklerinden en alttaki seçenek farklı bir menüye sahip 
olan çoklu kopyama işlemine imkân tanıyan bir seçenektir. 

Şekil 20. Eleman Taşı

Çoklu kopyalama penceresi Şekil 21’de görülmektedir. Pencerede görüldüğü 
gibi eleman taşı sekmesinde görülen kaydır, döndür ve yükselt seçenekleri 
çoklu kaydırma seçenekleri arasında yer almaktadır. Bu seçeneklere bakıldığı 
zaman seçeneklerin tamamının bir doğrultu üzerinde kopyalama yaptığı 
görülmektedir. Bu seçenekler dışında kalan son seçenek olan Matris seçeneği 
ise, plan düzleminde iki doğrultuda birden kopyalama yapılabilen alandır. 
Çoklu kaydırma seçenekleri bölümünün altında yer alan kısımda ise elemanın 
ne şekilde kopyalanacağının seçildiği bölümdür.
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Bu seçeneklerle, Artır ve Yay sekmesi seçildiği zaman ya da seçili eleman 
kopyalanırken öncelikli olarak kopyalanan elemanlar arası uzaklık değeri 
girilmelidir. Uzaklık girildikten sonra istenilen sayıda eşit uzaklığa sahip eleman 
kopyalanabilir.

Artır sekmesi ile eleman kopyalanırken, menüden önce kopya eleman 
sayısı girilmektedir. Kopya eleman sayısı girildikten sonra menü kapanır ve 
kopya elemanın içerisinde yer alacağı toplam uzaklık girilir. Artır sekmesi ile 
eleman kopyalandığı zaman değer girilen noktaya eleman konulmamaktadır.

Yay sekmesi, temel mantık olarak Artır ve Yay sekmesine benzemekle 
birlikte; bu sekmede elemanlar arası uzaklık sekme menüsünden girilmektedir. 
Bu sekmenin Artır ve Yay sekmesinden diğer bir farkı ise, değer girilen noktaya 
elemanın kopyalanmamasıdır.

Artır sekmesine benzeyen Dağıt sekmesi ile değer girilen noktaya da 
eleman kopyalanmaktadır. Ayrıca bu sekmenin Artır sekmesinden diğer bir farkı 
eleman kopyalanırken -1 sekmesi sayesinde iki eleman arasına istenilen eleman 
sayısı girişi daha rahat ayarlanabilir.

Kopyalanan elemanlar bütün kopyalama seçeneklerinde istenirse aynı 
değerde kademelendirilerek yükseltilebilmektedir. Bunun için, Düşey Hareket 
sekmesi üzerinden kademelendirilmek istenen değer girilmelidir.

Çoklu kopyalama penceresinin alt bölümünde yer almakta olan Girdiden 
Önce Yay Seç bölümünde ise seçilen yay ile kopyalanan elemanların yönü 
değiştirilebilmektedir.

Şekil 21. Çoklu Kopyalama Menüsü

Değişen Açılır Pencere: Değişen açılır pencereler araç kutusundan herhangi 
bir tasarım elemanı çizildikten sonra çizilen elemanın üzerine, kenarlarına 
ya da referans noktalarına farenin sol tuşu ile basılı tutulduğu zaman ortaya 
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çıkan menü penceresidir. Bu pencere yardımı ile tasarım elemanını geometri 
bakımından yeniden şekillendirmeden eleman taşımaya; boyutunu değiştirmeye 
kadar birçok işlem yapılabilir.  Şekil 22’de Duvar aracı kenarı için açılan değişen 
açılır pencere örneği görülmektedir. Bu ikonların kullanılması için elemanın uç 
ya da üst kısmına fare ile tıklandıktan sonra kullanılmak istenen ikona tıklanması 
gerekmektedir.

Şekil 22. Değişen Açılır Pencere Örneği

3. MOBİLYA TASARIMINDA KULLANILAN TEMEL ARAÇLAR ve 
MODELLEME TEKNİKLERİ

Archicad ile mobilya tasarımı yapılırken, temelde 2 boyutlu ve  
3 boyutlu çizim araçları ve teknikleri bir arada kullanılmaktadır. Bu araç ve 
teknikler ilerleyen bölümlerde açıklanacaktır.

3.1. Üç Boyutlu Çizim Araçları

Archicad’in mimarlara yönelik bir program olması nedeni ile mobilya 
tasarımında kullanılan 3 boyutlu çizim araçları duvar, kolon-kiriş, döşeme 
ve arazi gibi yapı elemanları isimleri ve mimari terimler ile ifade edilmiştir. 
Bununla birlikte mobilya tasarımında bu çizim araçlarının isimlerinden ziyade 
oluşturabildiği şekil ve formlar ön plana çıkmaktadır. 

3.1.1. Duvar

Duvar aracı ile mobilya tasarımında, karmaşık olmayan dikey ve açılı yüzeyler 
çizilebilmektedir. Duvar çizimi için öncelikle araç kutusu üzerinde bulunan duvar 
ikonu seçilmelidir. İkon seçili iken geometri metodu seçilir. Seçilen geometri 
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metoduna göre çizim işlemleri ufak farklılıklar göstermektedir. Düz geometri 
metodu grubuna ait metotlar; tek, sürekli, dikdörtgen ve döndürülmüş dikdörtgen 
şeklindedir. Tek geometri metodu seçildiği zaman çizimin başlatılacağı noktaya 
çizim ekranı içerisinde farenin sol tuşu ile tıklanarak çizime başlanır. Yapılacak 
duvar uzunluğu girilerek işlem sonlandırılır. Sürekli geometriye sahip duvar 
çiziminde ölçülerin girilmesine fare işaretçisi yardımı ile yön belirlenerek 
devam edilir ve sonlandırılmak için farenin sağ tuşuna tıklanarak çıkan 
menüden tamam işaretine farenin sol tuşu ile tıklanarak sonlandırılır. Dikdörtgen 
geometri metodunda çizim ekranında çizim başlatıldıktan sonra uzunluk 1 ve 
uzunluk 2 ölçüleri girilerek dörtgen bir duvar elde edilebilirken köşegenlerin 
referans alınması nedeni ile x-y eksenleri dışında farklı açılarda dörtgenler 
oluşturulamamaktadır. Döndürülmüş dörtgende ise çizime başlandıktan sonra 
öncelikle ölçüsü ilk verilecek olan kenarın açısı belirlenir. Daha sonra ilk kenar 
ölçüsü verilerek köşegen kenarın ölçüsü verilir ve çizim tamamlanır.

Düz geometri metodu yardımı ile duvar aracı kullanımına ait genel 
özellikler Şekil 23’te verilmiştir.

Şekil 23. Düz Geometri Metodu ile Duvar Aracının Kullanımı

Duvar aracında bir diğer geometri metot grubu, eğrisel metot grubudur. Bu grup 
içerisinde, ait merkez noktası ve yarıçap, daire çevresi ya da teğetsel olmak 
üzere 3 farklı metot bulunmaktadır. Merkez noktası ve yarıçap metodu seçilerek 
çizime başlandığında öncelikle yarıçap değeri girilir. Sonrasına ise çizilmek 
istenen yayın açısı girilerek tamamlanır. Daire çevresi geometri metodu ile duvar 
oluşturulurken çizime başlandığı zaman bir doğru çizilir. Doğruya köşegen bir 
doğru daha çizilir. Son aşamada ise açı belirlenerek çember yayının uzunluğu 
belirlenmiş olur. Teğetsel geometri metodunda çizilecek daire şeklindeki duvar 
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için 3 tane referans noktası belirlenir ve 3. noktanın belirlenmesi ile tam daire 
duvar oluşturulmuş olur. Eğrisel metot grubu yardımı ile duvar aracının genel 
kullanım özellikleri Şekil 24’te görülmektedir.

Şekil 24. Eğrisel Geometri Metodu İle Duvar Aracının Kullanımı

Trapezoit geometri metodu ile duvar çiziminde geometri metodu seçildikten 
sonra ilk yapılması gereken bilgi kutusu ya da Şekil 25’te görülmekte olan duvar 
menüsü üzerinden trapezoit duvarın başlangıç ve bitiş noktalarındaki duvar 
kalınlıkları belirlenir. Daha sonra düz duvar çiziminde olduğu gibi duvar çizimi 
gerçekleştirilir. Trapezoid metodu ile duvar çizimine ait genel özellikler Şekil 
25’te bulunmaktadır.

Şekil 25. Trapezoid Geometri Metodu İle Duvar Aracının Kullanımı
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Duvar çiziminde kullanılan son geometri metodu olan poligonal geometri 
metodu temel çizim ve modelleme teknikleri kapsamı dışında kabul edilmiştir.

Duvar çizimi sonrasında ya da öncesinde ayarlarının yapılabileceği 
menüye araç bilgi kutusunda bulunan  ikonundan ulaşılabilmektedir. 
Açılan menüde İlk özellik grubu “Geometri ve Konumlandırma” grubudur. 
Bu özellik grubu içerisinde sol tarafta oluşturulan duvarın üst kısmının bağlı 
bulunduğu kat (üst bağlantı), çalışılan kat gibi özelliklerinin seçildiği alanların 
yanı sıra boyutlarının ayarlandığı kısımlar bulunmaktadır. Duvar boyutunun 
ayarlanması üst kısmının bağlı olduğu kata göre yapılabileceği gibi bağımsız 
olarak da yapılabilmektedir. Üst bağlantı kısmının olduğu kata göre yapmak 
için kata göre üst ve alt boşluk değerleri girilir. Bağımsız yapmak için ise 
üst bağlantı kısmından “Bağlı Değil” sekmesi işaretlenir. Bu işaretleme 
yapıldığı zaman duvar boyutunun değer girişi yapıldığı alanda üst ve alt değer 
giriş alanlarının değiştiği; ortadaki duvar boyutu alanının kilidinin açıldığı 
ve yerden yükseklik değer alanı ile değer alanı göstergesinin ikiye düştüğü 
görülmektedir. Geometri ve konumlandırma grubunun en alt kısmında proje 
sıfırı yazan yerde ise oluşturulan duvar elemanının proje sıfırından yüksekliği 
belirlenmektedir. 

Geometri ve konumlandırma ayar bölümünün sağ tarafında ise en üst 
grupta duvarın katmanlardan mı yoksa tek bir katmandan mı oluşacağı ve 
katmanları belirlenmektedir.

İkinci grupta ise duvar genişliği ya da trapezoit olması durumunda başlangıç 
ve bitiş genişlikleri ayarlanabilmektedir. 3. satırda duvar eğimi belirlenmekte 
iken son satırda ise kılavuz çizgisinin hangi tarafta olacağı ve dış çizgiye göre 
uzaklığı belirlenmektedir.

Kat planı ve kesit ayar grubunda 2 boyutlu çizimlerde desen ve çizgi 
tipleri ile kalem çeşitleri ayarlanabilmektedir. Duvar geçerli ayarlarında 
“Geometri ve Konumlandırma” ile “Kat Planı ve Kesit” ayar grupları şekil 
26’da gösterilmiştir.

Oluşturulan ya da oluşturulmuş duvar elemanının 3. boyutta malzemesinin 
değiştirildiği alan ise Model ayar grubunda yer almaktadır. Burada “Yüzeyleri 
Etkin Kıl” sekmesi altından etkin kılınmak istenen yüzeylerin üzerine farenin sol 
tuşu ile tıklanarak yüzeyler etkin kılınabilir; etkin kılınan yüzeylerin malzemeleri 
ise hemen yan tarafından değiştirilebilir. Bu sekme grubunun malzeme 
görselinin kenarlara hizalanması ve bitiş yüzeylerinin bitişik duvarların etkin 
kılınarak ayarlanması gibi seçenekler bulunmaktadır. Kesişme sırası ile ilgili 
ayarlar ise temel modelleme ve çizim teknikleri kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Model sekmesi ile ilgili bilgiler Şekil 27’de görülmektedir.
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Şekil 26. Duvar Aracı Genel Özellik Menüsü 
Geometri ve Konumlandırma ile Kat Planı ve Kesit Bölümü

Şekil 27. Duvar Aracı Genel Özellik Menüsü Model Bölümü

Çizimi yapılan duvarın üzerine, kenarına ya da referans noktasına tıklandığı 
zaman açılan pencerede şu ana kadar gösterilenler dışında görülen ikonlar;

: Seçili duvarın yüksekliğinin değiştirilmesini sağlar. : Trapezoid duvar 
oluşturulmasını sağlar. : Farklı açı ve şekillerde duvar yapılmasını sağlar. 

: Yay şeklinde oluşturulmuş duvar üzerine referans noktası eklenmesini 
sağlar.
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Oluşturulmuş duvar seçildiğinde açılan pencerelerdeki bu ikonlar dışında 
sürekli duvar çizimi yapılırken açılan bir pencere daha vardır. Bu pencerede 
bulunan ikonlar ise; : Sürekli çizimde düz duvar çizimi ile devam edilmesini 
sağlar.  : Çember duvar ile devam edilmesini sağlar. : Teğet çizgi verilerek 
çember duvar eklenmesini sağlar. : Referans daire çizilerek çember duvar 
çizilmesini sağlar.  : Daire yarıçapı belirlenerek çember duvar çizimi ile 
devam edilmesini sağlar.

3.1.2. Kolon- Kiriş

Mobilya tasarım ve çizimi esnasında her ne kadar Kolon-Kiriş araçları yerine 
duvar ve döşeme araçları kullanılabiliyor olsa da Kolon-Kiriş araçlarının 
kullanım pratiklikleri nedeni ile bu araçların kullanımı da tercih edilmektedir.

Kolon-Kiriş çizimlerinde kolon çizimi yapılırken öncelikle araç çubuğu 
üzerinden kolon işareti seçilmelidir. Kolon işareti seçildikten sonra geometri 
metodu belirlenmelidir. Şekil 28’de görüldüğü üzere geometri metotlarından 
üç tanesi açıkken bir tanesi kapalı durumda bulunmaktadır. Kapalı geometri 
metodu mimari çizimlerde kullanılan bir seçenek olması nedeni ile mobilya 
tasarımında kullanılmasına gerek yoktur. Geometri metotlarından birincisi 
noktasal olarak kolon ataması yapılmasını sağlarken; ikincisi eğimli kolonlar 
çizilmesine, üçüncüsü ise kolonu atadıktan sonra yönünün de belirlenmesini 
sağlamaktadır.

Açılır pencerelere bakıldığı zaman kolonun üzerine farenin sol tuşu 
ile üzerine basılı tutulduğu zaman açılan menüde  işareti dışında farklı 
bir şey bulunmadığı görülmektedir. Bu işaret ise, seçili kolonun eğiminin 
değiştirilmesini sağlamaktadır. Köşelerindeki noktalara basılı tutulduğu zaman 
açılan pencerede ise, kolon boyutlarının değiştirilmesine yönelik simgelerin 
bulunduğu görülmektedir.

Araç bilgi kutusu üzerinde bulunan  simgesi ile kolon özelliklerinin yer 
aldığı menüye geçiş sağlanabilmektedir. Şekil 29’da yer alan menüde sol tarafta 
alt özelliklerin listesi bulunurken sağ tarafta üstten aşağı kolon ölçüleri, kolonun 
eğiminin ayarlandığı bölüm ve bitim noktalarının nasıl olacağı özelliklerinin 
ayarlandığı bölüm bulunmaktadır.
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Şekil 28.  Kolon Aracının Kullanımı ile İlgili Genel Bilgiler

Kiriş çizimi için öncelikle araç çubuğu üzerinden kiriş simgesi tıklanmalıdır. 
Kiriş aracı tıklandıktan sonra çizilecek geometri metodu seçenekleri ise duvar 
aracının geometri metotları ile aynıdır. Çizilen kirişin herhangi bir yerine farenin sol 
tuşu ile basılı tutulduğu zaman açılan pencerede de herhangi farklı bir şey 
bulunmadığı görülmektedir. Kirişin noktalarından herhangi birinin üzerinde farenin 
sol tuşuna basılı tutulduğu zaman açılan pencerede ise,      ve         gibi farklı iki ikon 
bulunmakta iken bunlar da mobilya tasarımı ve çizimi kapsamında kullanılan 
özellikler içermemektedir.

Şekil 29. Kolon Özellikleri Menüsü
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Şekil 30. Kiriş Aracının Kullanımı ile İlgili Genel Bilgiler

Çizilmiş ya da çizilecek kiriş için özelliklerin farklılaştırılması istendiğinde 
araç bilgi kutusu üzerinden simgesine farenin sol tuşu ile tıklanarak kiriş 
özellikleri menüsü açılır. Açılan menüde kolon özellik menüsünde olduğu gibi 
sol tarafta farklı özellikler sıralanırken sağ tarafta yukarıdan aşağı ölçülerin 
değiştirilebileceği alan ve kirişin geometrik özelliklerinin değiştirilebileceği 
alan bulunmaktadır.

Şekil 31. Kiriş Özellikleri Menüsü
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3.1.3. Döşeme

Döşeme, mobilya tasarımı esnasında masa/sehpaların üst yüzeylerinde, dolap 
raflarında vb. olmak üzere birçok yatay yüzeyin tasarlanması ve çiziminde kullanılan 
bir araçtır. Şekil 32’deki gibi bu aracın kullanımında öncelikle çizim geometri 
metodu seçilir. Uygun metodun seçiminden sonra döşeme noktaları aynı desende 
olduğu gibi konumlandırılarak çizime devam edilir. Sihirli değnek yardımı ile de  
2 boyutlu çizimi yapılmış mobilyalar için belirlenen alan üzerine döşeme 
çiziminin yapılması mümkündür. Sihirli değnek yardımı ile dairesel ve amorf 
alanlar üzerinde rahatlıkla döşeme çizimi yapılabilmektedir.

Döşeme aracı ile döşeme oluşturulduktan sonra açılan pencere yardımı ile 
döşemede biçimsel değişiklikler yapılması mümkündür. Açılan pencere üzerinde 
yer alan araçlara bakıldığı zaman döşemeye ait özel bir aracın bulunmadığı; var 
olan araçlarda daha önce bahsedildiği görülmektedir. Açılan pencere üzerinden 
döşemede boşluk açmak için kullanılabilecek simge bulunmaktadır. Bu simge 
yanı sıra, boşluk açılmak istenen alan çizgi aracı yardımı ile çizilerek sihirli 
değnek yardımı ile araç kutusu üzerinden döşeme seçildikten sonra boşluk 
açılmak istenen alan üzerine farenin sol tuşu ile klavyenin boşluk tuşuna aynı 
anda basılarak sihirli değnek kullanılarak boşluk açılması da mümkündür.

Şekil 32. Döşeme Aracının Kullanımı İle İlgili Genel Bilgiler

Döşeme geometrisi belirlendikten sonra ya da çizime başlanmadan önce 
döşemeye ait bazı özelliklerin değiştirilerek tasarıma uygun hale getirilmesi 
mümkündür. Bu özelliklerin menüsüne araç bilgi kutusu üzerinden simgesi 
yardımı ile ulaşılabilir.
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Şekil 33’te döşeme özellik menüsüne bakıldığı zaman; menünün ilk 
başlığının geometri ve konumlandırma başlığı olduğu görebilir. Bu başlık 
altında döşeme kalınlığı değiştirilebilmektedir. Bununla birlikte menü ilk 
açıldığı zaman ölçü penceresinin kilitli durumda olduğu görülmektedir. Bu 
kilidin kaldırılabilmesi için geometri ve biçimlendirme başlığı alt kısmında 
sağ taraftan mevcut kompozit malzeme seçeneğinin tek malzeme seçeneğine 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Tekil malzemeye geçiş ile ölçü sekmesinin 
kilidinin kalktığı görülecektir.

Geometri ve biçimlendirme başlığının sağ tarafında yer alan bir diğer 
özellik ise döşeme kenarının açısının değiştirilebileceği bölümdür. Açılı kenarlar 
için bu bölümden döşeme açısı değiştirilerek mobilya tasarımlarında açılı üst 
yüzeyler yapılabilmesi mümkündür.

Geometri ve biçimlendirme başlığı dışında kalan; kat planı ve kesit başlığı 
altında yer alan sekmelerden iki boyutlu özellikler değiştirilirken model bölümü 
içerisinden yüzey malzemeleri ayarlanabilir.

Şekil 33. Döşeme Özellik Menüsü

3.1.4. Arazi

Arazi komutu yardımı ile mobilya tasarımında kırıklı yüzeyler yapılabilirken 
aynı zamanda amorf yüzeyler de yapılabilmekte; yastık, puf gibi objelerin 
yanı sıra dekonstrüktif tarzda farklı mobilya ürünlerinin modellemesi 
yapılabilmektedir.
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Bu aracın kullanımı temelde döşeme kullanımına benzemektedir.  Şekil 
34’te görüldüğü gibi öncelikle çizim geometri metodu belirlenir. Daha sonra 
döşeme için fare işaretçisinin sol tuşu yardımı ile döşemenin köşeleri belirlenerek 
ya da çizgi ile oluşturulmuş alan içerisine klavyenin boşluk tuşu yardımı ile 
sihirli değnek aracı kullanılarak arazi oluşturulur. Arazi oluşturulması esnasında 
eğim aralıkları ve kotları ile kademeli ve eşit bir biçimde eğimli yüzeyler 
oluşturulması mümkündür. Bunun için eğimli arazi parametrelerinin görüldüğü 
açılır pencereden gereken ayarlamalar yapılabilmektedir.

Arazide yer alan açılır pencerelerde yer alan diğer farklı simgelerden  
simgesi ile eğim noktalarının yükseklikleri girilebilmekte;  simgesi ile de 
pahlanmış ya da kesilmiş köşelerin birleştirilme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Şekil 34. Arazi Aracının Kullanımı İle İlgili Genel Bilgiler

Şekil 35. Arazi Özellikleri Menüsü
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Araziye ait özelliklerin değiştirilebileceği menüye bilgi kutusu üzerinde 
yer alansimgesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Şekil 35’te görülen arazi özellik 
menüsünde geometri ve konumlandırma başlığı altında sol taraftan arazi 
kalınlığı değiştirilebilmektedir. Arazi kalınlığında önemli olan husus arazi 
yüksekliğinin verilen noktaların yükseklik farklarının dikkate alınmasıdır. 
Geometri ve konumlandırma bağlığı altında sağ tarafta ise arazinin bir kalınlığa 
sahip olup olmayacağının ayarlandığı bölüm bulunmaktadır. Kat planı ve kesit 
bölümünde iki boyutlu çizim ayarları bulunurken model başlığı altında arazi 
yüzey malzemelerinin ayarlandığı kısım bulunmaktadır.

4. DİĞER TASARIM ve MODELLEME TEKNİKLERİ

Archicad yardımı ile mobilya tasarımı olsun olmasın farklı modelleme ve 
tasarım teknikleri de mevcuttur. Bu modelleme ve tasarım teknikleri mobilya 
tasarımında da sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler karmaşık profil 
ve katı eleman işlemleri olarak adlandırılmaktadır.

4.1. Karmaşık Profil

Karmaşık profiller yardımı ile mobilya tasarımlarında süreklilik arz eden 
tasarımlar ve kenar-kenarlık tasarımlar kolaylıkla yapılabilmektedir. Karmaşık 
profil çizimi için öncelikle Şekil 36’da görüldüğü üzere seçenekler menüsü 
içerisinden profil yöneticisi sekmesi seçilmelidir.

Şekil 36. Seçenekler Menüsü Altında Profil Yöneticisi Sekmesi

Profil yöneticisi menüsü açıldıktan sonra karşılaşılan menü  Şekil 37’de 
görülmektedir. Açılan menünün sol üst tarafında profiller seçilerek yönetimi 
sağlanırken yeni bir profil oluşturmak için öncelikle bu bölümde yer alan 
düzenle sekmesine tıklanmalıdır.
      Düzenle sekmesine tıklandıktan sonra açılan pencerede (Şekil 38) 
öncelikle çizgi aracı yardımı ile karmaşık profil kesiti çizilir; daha sonra desen 
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aracı yardımı ile desen kaplanarak profil oluşumu tamamlanır. Profil oluşumu 
tamamlandıktan sonra profil yöneticisi menüsünde yer alan kaydet sekmesine 
tıklanarak oluşturulan profil kaydedilmelidir. Profil kaydedilirken oluşturulan 
profil hangi çizim aracı ya da araçları ile kullanılacaksa o araçlar da profil 
yöneticisi menüsü üzerinde seçili durumda olmalıdır. Kayıt tuşuna basıldıktan 
sonra oluşturulan profilin adı girilerek tamam tuşuna basılır ve profilin kayıt 
işlemi tamamlanır.

Şekil 37. Karmaşık Profil Menüsü

Şekil 38. Karmaşık Profil Ekranı Ve Oluşumu
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Karmaşık profil oluşturulması ile ilgili olarak bilinmesi gereken bir diğer özellik 
bileşenler bölümüdür. Bu bölümden karmaşık profillerin kesitlerini oluşturan 
malzemeler değiştirilebilmektedir. Şekil 39’da bileşenler bölümü görülmektedir.

Şekil 39. Karmaşık Profil Menüsü Bileşenler Bölümü

4.2. Katı Eleman İşlemleri

Mobilya tasarımında katı eleman işlemleri yapılması gereken bazı çıkartmaların, 
eğimli ve amorf yüzeylerin tasarlanması ve modellemesi için kullanılmaktadır. 
Şekil 40’da görüldüğü üzere katı eleman işlemleri sekmesi, tasarım menüsü 
altında yer almaktadır.

Katı eleman işlemleri sekmesine tıklandığı zaman yeni bir menü 
açılmaktadır. Açılan menü (Şekil 41) üzerinden işlem yapmak için öncelikle 
çıkartma yapılmak istenen hedef elemanlar seçilerek yeni işlem başlığı 
altındaki hedef elemanları al sekmesine tıklanır. Daha sonra çıkartılmak 
istenen eleman ya da elemanlar seçilir ve işleç elemanları al sekmesine 
tıklanır. Çıkartma yapılacak ve çıkarılacak gruptaki elemanların seçimi sonrası 
çıkartma işlem türü istenen çıkartma tipine göre seçilir. Son adımda ise çalıştır 
sekmesine tıklanarak işlem tamamlanır.
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Çıkartım yapılması hedeflenen eleman ve çıkartılacak elemanın belirlenmesi 
sonrası yeniden seçim yapmak istenirse işlemleri muhafaza et başlığı altında 
bulunan sekmeler kullanılarak ekleme çıkartma yapılması mümkündür.

Yapılan katı eleman işlemleri sonrası üretilen elemanın seçili iken F5 
komutu ile açılıp obje olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Bu işlem yapılmadığı 
takdirde çıkartılan eleman silindiği zaman katı eleman işleminin de kaybolduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte seçili eleman açılarak obje olarak kaydedildikten 
sonra işleç elemana ihtiyaç duyulmamaktadır.

Şekil 40. Tasarım Menüsü Altında Katı Eleman İşlemleri Sekmesi

Şekil 41. Katı Eleman İşlemleri Menüsü



MOBİLYA TASARIMINDA ARCHICAD VE ÜÇ BOYUTLU . . .     333

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Archicad genel yapısı itibari ile mimarlara ve iç mimarlara yönelik bir program 
olsa da her türlü mobilya tasarımının hem iki boyutlu teknik çiziminin hem de 
üç boyutlu modellemesinin rahatlıkla yapılabildiği bir programdır. Programa 
mobilya tasarımı ve çizim konusunda hâkim olunabilmesi için gösterilmiş 
olan çizim tekniklerinin bilinerek bu teknikler üzerinde pratikkazanılması 
gerekmektedir. Hangi tekniğin nerede kullanılacağına karar verilmesi, ancak 
deneme-yanılma ve pratikler ile sağlanabilir.

Eskizi yapılarak çizime dökülmek istenen tasarımlar için farklı üç 
boyutlu çizim metotları uygulanabilir. Farklı çizim metotlarıile farklı araçlar 
kullanılabilir. Dolayısı ile bu farklılaşma içerisinde kullanılacak çizim 
araçlarının seçimi tasarımcı tercihlerine göre değişebilmektedir. Bununla 
birlikte, tasarımı yapılmak istenilen mobilyanın Archicad için önceki 
bölümlerde anlatılan teknikler yardımı ile ortaya konulmasında yeterli 
temel teknikler olduğu söylenebilir.

Bu yazı kapsamında Archicad programı için mobilya tasarımında 
kullanılan üç boyutlu çizim teknikleri gösterilmiştir. Bir mobilyanın sonuç 
ürüne ulaşana dek gerçekleşen tasarım aşamasında, tasarım üzerinde yapılacak 
değişikliklerin üretim için hatasız bir biçimde imalata hazırlanmasının yanı sıra 
alternatif tasarım çözümlerinin de kısa sürede ortaya konulup 
karşılaştırılmasının yapılabilmesi belirtilen üç boyutlu çizim teknikleri 
sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Karmaşık yapıya sahip detay 
çözümlerinin amaca uygun bir şekilde yapılmasına da yardımcı olan üç 
boyutlu çizim teknikleri, yeni tasarım ürünlerinin gelişimini sağlamaktadır. 
Bununla birlikte, iki boyutlu çizim tekniklerinin de bilinmesi, tasarımcılar 
için üç boyutlu çizim tekniklerine yardımcı teknikler olmaları açısından 
oldukça faydalı olacaktır.

Farklı ürünlerin ortaya konulması aşamasında iki boyutlu ve üç boyutlu 
teknikler yardımı ile Archicad, mobilya tasarımcılarına sektör içerisindeki 
rekabet ortamında başarılı ürünler ortaya koyma sürecinde yardımcı olacaktır. 
Bu teknikler öğrenildikten sonra Archicad ile farklı mobilya tasarımları ortaya 
konulması konusu tasarımcıların hayal gücüne kalmaktadır.
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1. GİRİŞ

İnşaat sektörü, ekonomik krizlerden büyük ölçüde etkilenen sektörden
biridir. Diğer sektörler yeni teknolojiler ve yöntemler geliştirip bunları
uygulamaya başlayarak bu tür krizleri avantaja dönüştürebilmelerine

rağmen; inşaat sektörü değişime karşı direncini sürdürmektedir.  İşveren ve 
paydaş gereksinimlerinin yeteri kadar anlaşılamaması, planlama hataları, süre ve 
maliyet aşımları, düşük iş gücü verimliliği, aşırı israf, iletişim ve koordinasyon 
yetersizlikleri, karmaşıklık, değişiklik, belirsizlik ve risklerle baş edememe 
problemleri neredeyse her inşaat projesinde tekrarlanmaktadır ve işin kötüsü 
proje sahipleri inşaat projelerinin bireysel üretim olduğu gerekçesi ile bunları 
doğal karşılamaktadırlar. Bu durum böylece sürmektedir. 

İnşaat projelerindeki bu sorunlar nedeniyle yatırımcılar farklı yatırım 
arayışına yönelirler. Yatırımcıların inşaat projelerine olan talebi azaldıkça yapım 
firmaları arasında rekabet artmaya başlar. Artan rekabet karşısında firmaların 
değişikliklere, belirsizliklere ve risklere adapte olmaları, yeni teknolojileri, 
yöntemleri ve yönetim yaklaşımlarını uygulamaları gerekir. 

İnşaat projelerinde aşırı israf, verimsizlik, hatalara neden olduğu bilindiği 
halde alışılagelmiş yöntemlerle çalışmakta ısrar edilmektedir. Sektörde herkes 
benzer yöntemlerle iş yaptığı için farklı bir yöntemin inşaat projeleri için uygun 
olmayacağı, sektör çalışanlarınca en iyi yolun mevcut yöntemler olduğu düşüncesi 
hakimdir. Sektör çalışanları inşaat projelerinin zorlukları karşısında yakınmakta, 
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şikayet etmektedir. Fakat her projede yapılan hatalar tekrarlanmakta, benzer 
yöntemler kullanılmaktadır. Her projede karşılaşılan olumsuzlukların, yeni 
başlayacak olan projede olmaması için mucize beklenmektedir.

Geleneksel (bir diğer ifadeyle alışılagelmiş) proje yönetim yaklaşımında, 
projede yapılması gereken tüm iş kalemlerinin proje başında eksiksiz 
planlanabileceğine ve süreç içerisinde bu plana uyulabileceğine inanılmaktadır. 
Proje süreci içerisinde değişiklikler olacaktır. Değişiklikler oldukça, 
planlamada güncellemeler yapılacak, proje süresinde sapma meydana geldikçe 
iş kalemlerinde sıkıştırma yaşanmaya başlanacak ve bu sıkıştırmanın neden 
olacağı ilave maliyet ortaya çıkacaktır. Bu problemlere neredeyse her inşaat 
projesinde karşılaşılsa da planlama, proje başından yapılmaya devam etmektedir. 
Proje başında detaylı ve özenli bir şekilde yapılan planlamalar temenni gibidir. 
Planlama, proje sürecinde iyileştirilmeli ve proje gerekliliklerine uygun 
şekilde yapılmalıdır. Süreç içerisinde muhakkak değişiklikler olacak, riskler 
oluşacaktır. Bunları önceden görebilmek eğer mümkün değilse; çevik proje 
yönetimi yaklaşımını uygulamak inşaat sektörü için verimli ve değeri artıran 
bir çözüm olacaktır.

2. ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ

Çevik kelimesinin İngilizcesi “agile”ın kökeni Latince’ye dayanmaktadır. 
Kelime kökü “-ag” olan “agere” terimi ileriye gitme, hızlı ve kolay yön değiştirme 
anlamına gelir (URL 1). Çevik proje yönetimi karmaşıklığın, belirsizlik, 
değişkenlik ve risk oranının yüksek olduğu projelerde adaptasyon sağlamayı, 
değişikliklere hızlı, etkili ve üretken biçimde yanıt verebilmeyi, üretilecek olan 
ürünün değerini, müşteri memnuniyetini, iletişim ve koordinasyonu artırmayı, 
sürekli gelişmeyi sağlayan başarılı ve mutlu takım veya organizasyonlar 
oluşturmayı amaçlayan bir iş yapış modeli, felsefesidir(Yitmen, 2017; Yitmen ve 
Gürbüz, 2020).Çevik proje yönetimi 2001’de 17 yazılım gurusu tarafından Çevik 
Manifesto değer ve prensiplerinin yayınlanmasıyla yazılım projelerindeki düşük 
verimlilik, yüksek değişiklik, belirsizlik ve risk oranları, paydaşlarla iletişimde 
ve koordinasyonda sorunlar, proje tahminlerinde hatalar ve gereksinimlerin 
yeteri kadar anlaşılamaması vb. sorunlara çözüm bulmak amacıyla ortaya 
konulmuş bir kavramdır. Bu tarihe kadar adı net olarak koyulmamış olsa da 
çalışma yöntemi olarak ortaya çıkış tarihinden daha önce de kullanılan çevik 
yöntemler olmuştur. Manifesto, daha önceden ortaya çıkmış olan çevik 
hareketleri de içerisinde barındıran değerler ve prensiplerden oluşturulmuştur 
(Cobb, 2015). 
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Çevik proje yönetiminin yazılım projelerindeki sorunlara çözüm bulduğu, 
yazılım projelerinde büyük başarılara neden olduğu kanıtlandıktan sonra,  
çevik proje yönetimi yaklaşımı yüksek oranda belirsizlik içeren ve esnekliğe 
ihtiyacı olan diğer sektörler tarafından da benimsenmeye başlamıştır (Cobb, 
2015). Son zamanlarda yapılan çalışmalarda inşaat projelerinde de çevik proje 
yönetimi yaklaşımının uygulanabileceği ortaya konulmuştur. İnşaat projeleri 
de boyut olarak farklı olmasına rağmen yazılım projelerinin sahip olduğu 
sorunlara benzer problemlere sahiptir. Son yıllarda yapılan çalışmalar benzer 
problemlere yanıt bulmak amacıyla ortaya konulan ve karmaşık projelerde 
değişikliklere, belirsizliklere ve risklere yanıt verebilme gücünü sağlayan çevik 
proje yönetiminin, inşaat projelerine de adapte edilebildiğini göstermektedir 
(Straçusser, 2015). 

Çevik proje yönetiminde projelerin gerçekleştiği koşulların belirsiz 
olmasından dolayı tepkisel (reaktif) değil, değişime yönelen (proaktif) yaklaşım 
benimsenir (Owen ve diğ., 2006).  Bunun için iki tür plan gereklidir; projenin 
tamamlanması için uzun dönem planlama ve uzun dönem planlamaya bağlı 
kalınarak yinelemeler için kısa dönem planlama yapılmalıdır (Tomek ve 
Kalinichuk, 2015). Ayrıca çevik yönetim yaklaşımı ekipteki iletişimin artmasını, 
alt kademede çalışanlara sorumluluk verilmesini ve böylece çalışanların 
motivasyonlarının artırılmasını, bağımsız düşünebilen ekip üyeleri haline 
getirilmesini hedeflemektedir (Pareliya, 2018).

2.1. Çevik Manifesto Değer ve Prensipleri

İnşaat projelerinde çevik yönetim yaklaşımının uygulanmasını açıklamadan önce 
Çevik Manifesto değer ve prensiplerini, yazılım sektörü ile benzer sorunlara 
sahip olan inşaat sektörü açısından inceleyelim;

2.1.1. Çevik Manifesto Değerleri

·	 Bireyler ve birbirleriyle olan etkileşimleri, süreçler ve araçlardan daha 
değerlidir (Beck ve diğ., 2001).

 Yazılım projeleri için ifade edilen bu değer, inşaat projeleri için de 
geçerlidir. İnşaat projelerinde proje süreçleri içerisinde paydaşlar arasında 
etkili iletişimin sağlanması gerekmektedir. Bu prensibin inşaat projelerinde 
gerçekleşebilmesi için sıklıkla gerçekleştirilen etkileşim ve paylaşılan 
bilgilerde şeffaflık ve doğruluk gereklidir. Şeffaflık sayesinde paydaşlar 
arasında güven oluşacaktır. Yüz yüze iletişimin de önemli rol oynadığı güven 
sayesinde inşaat projelerindeki karmaşıklığın azalması beklenmektedir 
(Padalkar ve diğ., 2016; Saini ve diğ., 2018).
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·	 Çalışan yazılım, kapsamlı belgelemeden daha değerlidir (Beck ve diğ., 
2001).

 Bu değer, inşaat projelerinde kısıtlı kaynakların verimli bir şekilde 
kullanılması, belgelemenin projeyi üreten takımının işini engelleyecek 
kadar kapsamlı ve yoğun olmaması, amacın değer üretmek olması gerektiği 
şeklinde yorumlanabilir.  

·	 Müşteri ile işbirliği, müşteriyle yapılan sözleşme pazarlıklarından daha 
değerlidir (Beck ve diğ., 2001).

 İnşaat projelerinde işveren istek ve beklentilerine odaklanmak önemlidir. 
Projenin başarılı olması için işverenin projeden memnun olmasını sağlamak 
ve değer üretmek gerekir. Projeler bir kereye özgü yapılır ve yapılan projeye 
ve onun işverenine özel özelliklerin net olarak anlaşılabilmesi, işveren ile 
etkileşimin ve işveren geribildirimlerinin artırılması gereklidir (Padalkar ve 
diğ., 2016).

·	 Değişikliğe yanıt vermek, bir plana bağlı kalmaktan daha değerlidir(Beck 
ve diğ., 2001).

 Tıpkı yazılım projeleri gibi inşaat projelerinde de değişiklik taleplerine 
etkin cevap verilmesi gerekir. İnşaat projelerinde bunun gerçekleşmesi için 
ortaya çıkan acil gereksinimlerle başa çıkabilme, kurum içi ve kurumlar 
arası etkileşim sağlama, kısa döngüler içerisinde hızlı karar verebilme vb. 
yetenekler gereklidir (Padalkar ve diğ., 2016).

2.1.2. Çevik Manifesto Prensipleri

·	 En önemli öncelik, değerli yazılımların erken ve sürekliteslimini sağlayarak 
müşteri memnuniyetini sağlamaktır (Beck ve diğ., 2001).

·	 Çalışan yazılımı birkaç haftadan birkaç aya olacak şekilde kısa zaman 
dilimleri içerisinde sık sık teslim edin (Beck ve diğ., 2001).

·	 Sürecin öncelikli ölçüsü çalışan yazılımdır (Beck ve diğ., 2001).
 Yukarıda yazılım sektörü için oluşturulan bu 3 prensip inşaat projelerinde 

işveren memnuniyetinin ve onun inşaat projesi sürecine daha fazla dahil 
olmasının sağlanması, test ve devreye alma işlemlerinin inşaat projesi 
sonunda değil; imalatı yapılan sistemler tamamlandığında (erken zamanda) 
testinin yapılması ve bu sayede işveren memnuniyetinin artırılması şeklinde 
açıklanabilir (Straçusser, 2015).

·	 Geliştirmenin geç bir evresinde olsa dahi değişiklik talepleri hoş 
karşılanmalıdır. Çevik süreçleri ile değişiklikler müşteriye rekabet avantajı 
sağlar (Beck ve diğ., 2001).
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İnşaat projelerinde bu prensibi uygulamanın zor olabileceği düşünülmektedir. 
Özellikle inşaat projelerinin yapım aşamasının geç evrelerinde yapılacak 
olan herhangi bir değişiklik, proje maliyetinde büyük bir artışa neden 
olabilecektir. Kritik derecede önemli olan değişiklikler inşaat projelerinin 
geç evrelerinde kabul edilebilir ancak değişiklik taleplerine belli bir 
kısıtlama gerekebilir. Fakat inşaat projelerinin tasarım aşamasında çevik 
yaklaşım uygulanması durumunda değişiklik taleplerinin maliyete önemli 
bir etkide bulunmayacağı süreçte gerçekleştirilebilir. Bu sayede işverenin 
ve diğer paydaşların talepleri daha net anlaşılır ve yapım aşaması öncesinde 
konular aydınlatılmış olur (Straçusser, 2015).

· Proje boyunca her gün iş insanları ile geliştiriciler birlikte çalışmalıdır (Beck
ve diğ., 2001).

· Geliştirme takımı ve o takımda bilgi aktarımı için en verimli ve etkili yol
yüz yüze iletişim kurmaktır (Beck ve diğ., 2001).
İnşaat projelerinde bu prensibin uygulanabilmesi için dikey hiyerarşi yerine
takım çalışmasının artırılması konusu önem kazanmaktadır. Ayrıca yalnızca
rapor, elektronik posta, iş programı gibi bilgilerin değil; bilgi paylaşımının
ve etkileşimin sağlandığı toplantılar gerekir (Straçusser, 2015).  İnşaat
projeleri süreçleri parçalıdır ve tecrübelere dayalıdır. Dile dökülmesi zor
olan örtük bilginin aktarımı da zor olabilmektedir (Owen ve diğ., 2006).
Dokümantasyona önem verilmesinin yanı sıra takımlardaki örtük bilginin
ortaya çıkarılması da gereklidir (Saini ve diğ., 2018). Çevik proje yönetiminin
gerektirdiği takım yapısı sayesinde örtük bilginin aktarımı kolaylaşır, etkili
iletişim sağlanır (Owen ve diğ., 2006).

· Projeleri motive bireyler etrafında oluşturun. İhtiyaçları olan çevreyi ve
desteği sağlayın, işi yapacaklarına güvenin (Beck ve diğ., 2001).
İnşaat projelerinde çalışan takımların ortak amaç etrafında birleşmesiyle
motivasyonları artacaktır (Straçusser, 2015). Takım çalışmasının sağlanması
için takımın, yapılan işi kontrol edebilmesi ve yürütebilmesi gereklidir.
Bireylere kendini geliştirebilecekleri ortamın sağlanması ve onların katkısının
göz ardı edilmemesi gerekir.Bu prensip, inşaat projelerinde sorumluluğun
projeyi gerçekleştiren takıma verilmesi ve güçlendirilmesiyle, deneyimli
ve yetkin takım üyeleriyle, takım içerisinde işbirliğiyle gerçekleştirilebilir
(Padalkar ve diğ., 2016).

· Çevik süreçleri sürdürülebilir gelişimi destekler. Sponsorlar, geliştiriciler ve
kullanıcılar sürekli olarak sabit hızı koruyabilmelidir (Beck ve diğ., 2001).

· En iyi mimari, talepler ve tasarımlar kendi kendine organize olabilen
takımlardan ortaya çıkar (Beck ve diğ., 2001).
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İnşaat projelerinde sürekli olarak sabit üretim hızının sağlanması sıkışık 
teslimat zamanlarında zor olabilir. Kendi kendine organize olabilen takım 
oluştururken üretkenlik ve verimliliği artırmak için tecrübeli çalışanların 
çalışması gerekir (Straçusser, 2015).İnşaat projesi süreci içerisinde değer 
üretebilmek için esas kaynak bireylerdir. Bireyler takımları oluşturur. 
Projenin sonuçlarında takımın eşit sorumluluğu vardır (Owen ve Koskela, 
2006a;b). Bu takımlar dikey hiyerarşik düzen yerine, güçlendirilmiş (bir 
diğer ifadeyle yetkilendirilmiş) ve karmaşıklığı azaltıp verimliliği artırmak 
için az sayıda bireyden oluşmalıdır (Owen ve Koskela, 2006a; Owen ve diğ., 
2006). Böylece proje süreci içerisinde yinelemeli ve artırımlı ilerlenebilir, 
gereksinimlere devamlı yanıt verilebilir (Owen ve Koskela, 2006 a; b).

· İyi tasarıma ve teknik mükemmelliğe devamlı dikkat vermek çevikliği
artırır (Beck ve diğ., 2001).

· Sadelik (değer katmadığı anlaşılan ve elenen iş miktarının en yükseğe
çıkarılması sanatı) önemlidir (Beck ve diğ., 2001).
İnşaat projelerinde doğru tasarımın, şartnamelerin, iş paketlerinin
hazırlanması sayesinde yapım aşamasında gecikmeler azaltılabilir, saha
çalışanlarından gelen sorunlara daha hızlı çözüm bulunabilir, basitlik
sayesinde gereksiz işler elenerek üretilecek çıktının işverenin istediği
özelliklerde olması sağlanabilir (Straçusser, 2015).

· Düzenli aralıklarla takım nasıl daha etkili olabileceği hakkında düşünür ve
davranışlarını buna göre belirler, düzeltir (Beck ve diğ., 2001).

İnşaat projelerinde gecikmeler, sorunların kök nedenleri bu şekilde bulunabilecek, 
öğrenilmiş dersler çıkarılabilecek, sürekli iyileşme sağlanabilecektir (Straçusser, 
2015). İnşaat projelerinde hataların kök nedenlerini inceleyerek, geribildirim 
sistemi oluşturarak ve sürekli gelişme sağlayarak bu prensibin de inşaat 
projelerine uyarlanması sağlanabilir (Padalkar ve diğ., 2016). 

Çevik Manifesto değer ve prensiplerinden bazılarının inşaat projeleri 
için birebir uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bazı Çevik Manifesto değer ve 
prensiplerinin inşaat sektörü için karşılık bulamaması çevik proje yönetiminin 
inşaat sektöründe uygulanamayacağı anlamına gelmemektedir. Çevik proje 
yönetimi esneklik vadeden bir yaklaşımdır. Bu nedenle yaklaşımlar esnetilebilir, 
inşaat sektörüne göre uyarlanabilir.

Çevik proje yönetimi, manifesto değer ve prensipler ile tanımlanan bir iş 
yapış yöntemi, felsefesidir. Bu felsefenin uygulanabilmesi için organizasyonların 
bu mantığı kavraması ve somut araçlar kullanarak felsefeyi yönteme 
dönüştürmesi gerekir. Scrum, XP (Extreme Programming), kanban metodu, 
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kristal metot, scrumban, FDD (Feature-Driven Development), DSDM (Dynamic 
Systems Development Method) çevik proje yönetimi uygulama metotlarıdır. Bu 
metotlar arasından Scrum tüm sektörlere adapte edilebilir, uyarlanabilir olan 
yöntemdir. Bu özelliği sayesinde en sık kullanılan çevik proje yönetimi metodu 
Scrum’dır (PMBOK, 2017; Schwaber ve Sutherland, 2017). Bu nedenle çevik 
proje yönetimi metotlarından Scrum bu çalışmada daha ayrıntılı incelenecektir.

3. SCRUM

Scrum kelimesi İngilizce bir kelimedir ve kelimenin Türkçe çevirisi itişip 
kakışma, çarpışma anlamındadır (URL 2). Kelimenin tanımı rugby oyunundan 
gelmektedir. Takım halinde oynanan bu oyunda takım, topu birbirlerine 
kenetlenerek paslaşırlar, bir birim olarak hareket ederler (Demir ve Theis, 2016; 
Streule ve diğ.,2016).

Scrum’ın merkezinde kendi kendini yöneten takım yatmaktadır. 
Çalışmaların hızlanması, yaratıcı fikirler ortaya koyulabilmesi, motive çalışan 
takım sayesinde verimliliğin artması takımın işini sahiplenmesiyle mümkündür. 
Bu nedenle yönetim konusunda sorumluluk tüm takımdadır, takım sorumluluğu 
paylaşır. Aldıkları bu sorumluluk sayesinde takım çalışmaları hızlanır ve 
kendini iyileştirme aksiyonlarında hızlanmalar olabilir (Yitmen, 2017). Scrum 
bir teknik, süreç veya kesin çizgilerle çizilmiş bir yolu olan metot değildir. 
Çeşitli süreç ve tekniklere entegre edilen bir yönetim yaklaşımıdır (Schwaber 
ve Sutherland, 2017).

Scrum takım çalışmasını, sürekli öğrenerek iyileşmeyi ve deneyselliği 
destekleyen bir iş yapış şeklidir. Scrum bir iş yapış şekli olduğundan dolayı 
ülkeye, organizasyona, çalışanlara bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilir. 
Öncelikle Scrum’ın kurallarını tam olarak kavramak, sonrasında bu kuralların 
dışına taşarak denemelerle çok sayıda uygulama pratik yapmak gerekir.

1.1. Scrum Teorisi

Scrum, süreç kontrolünde deneyciliği benimser. Deneycilikte bilgiler öğrenilmiş 
derslerden elde edilir (Schwaber ve Sutherland, 2017). Öğrenilmiş dersler, 
deneyimlerle kazanılan bilgi anlamına gelmektedir. Deneyimler başarı veya 
başarısızlık sonucunda elde edilmiş olabilir. Bu deneyimler sonucunda elde 
edilen derslerin süreç üzerinde önemli bir etkisinin olması, teknik olarak doğru 
olması, başarısızlık olasılığını düşürmeye yardımcı olması gerekmektedir 
(Carrillo ve diğ., 2013). Scrum’da öğrenilmiş dersleri ortaya koyabilmek ve bu 
dersler sayesinde öngörü elde edebilmek için yinelemeli ve artırımlı yaklaşımlar 
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kullanılır. Scrum’ın deneyselliği destekleyen üç ayağı vardır (Schwaber ve 
Sutherland, 2017). Bunlar;

1.2. Scrum Rolleri

Scrum rolleri; ürün sahibi (product owner), geliştirme takımı (development 
team) ve scrum ustasından (scrum master) oluşur. Scrum’ın kalbinde takımın 
kendi kendini yönetmesi yatar. Takımın yaptığı işe sahip çıkmasıyla birlikte 
işler hızlanır, yaratıcı fikirler açığa çıkar ve motivasyonla birlikte üretkenlik 
artar. Yönetimsel sorumluluğu takımın her bir üyesi paylaşır ve takımdaki 
bireyler karar mekanizmasının içindedir. Bu şekilde takım sorumluluğu 
üstlenip hızlanabilir ve yaptığı işi iyileştirmek için aksiyon alabilir. Takımın 
her biriminin bağımsız gücü ve sorumlu olduğu alanlar vardır (Schwaber ve 
Sutherland, 2017).
· Scrum ustası

Scrum ustasının sorumluluğu Scrum yaklaşımının kurallara uygun
işlemesini sağlamaktır. Scrum ustası Scrum pratik, değer ve kurallarının

• Şeffaflık

•   Adaptasyon
Eğer proje üretim süreci içerisinde kabul edilebilir limit dışına taşmalar 
varsa, tolerans değerleri içerisinde kalabilmek için bazı düzenlemeler 
yapmak gerekir. Bu düzenlemeler mümkün olduğunca daha sonradan 
yaşanacak olumsuz olayları minimize etmek için yapılır. Takımın bu 
tolerans dışı unsurları azaltabilecek adaptasyon yeteneğine sahip olması 
gerekir (Schwaber ve Sutherland, 2017).

Denetim•
Scrum takımları, üretim sürecini aksatacak değişkenlikleri önceden 
görüp ortadan kaldırmak amacıyla kendi içlerinde denetleme yaparlar. 
Ancak bu denetlemeler yaptıkları işlerin önüne geçmez, işleri aksatmaz 
(Schwaber ve Sutherland, 2017).

Bu 3 destek sayesinde Scrum ayakta durur. Şeffaflık, adaptasyon ve denetim 
üçlüsünden herhangi birindeki aksaklık Scrum süreçlerinde bozulmalara 
neden olur.

Ürün üretiminde katkısı olan tüm takım üyelerinin proje üretim sürecini 
tüm şeffaflığıyla görmesi ve anlaması önemli bir Scrum özelliğidir. Ortak 
standartlarla tanımlanmış süreç özellikleri ile herkesin aynı şeyi anlaması, 
yanlış anlaşılmaların ortadan kalkması sağlanır. Tüm katılımcıların bir 
üretim sürecinin bitme şartlarını anlaması ve ortak bir şekilde “Bitti” 
tanımını yapması sağlanır (Schwaber ve Sutherland, 2017).
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uygulanmasını sağlayarak scrum takımına destek olur (Schwaber ve 
Sutherland, 2017). Scrum sürecini kontrol eder ve ekibin çalışmasını 
engelleyebilecek durumlarda ekibe koçluk eder (ÇUK, 2017). Ekiptekilerin 
Scrum değerlerini, pratiklerini, teorisini anlamasını sağlayarak Scrum’ın 
gelişip desteklenmesini sağlar (Schwaber ve Sutherland, 2017).
Scrum ustası takım için bir hizmetkâr liderdir (Schwaber ve Sutherland, 
2017). Hizmetkâr liderlik terimi ilk defa 1970’de Robert K. Greenleaf 
tarafından ortaya atılmıştır. İyi bir liderin ana motivasyonunun ekiptekilerin 
ihtiyaç ve gelişimlerini sağlamak için onlara hizmet etmek olduğunu söyler 
(Duyan ve Dierendonck, 2014). Bu nedenle scrum ustası yaptığı çalışmaları, 
desteklemeleri kendini çok göstermeden yapar. Takıma zorlandıkları yerde 
destek olur. Takım dışı paydaşların takımla etkileşimlerinin fayda durumunu 
takıma anlatır. Takımın ürettiği değeri mümkün oldukça en üst seviyede 
tutmaya çalışır. Scrum ustasının takım üzerinde bir otoritesi yoktur. Asıl 
otoritesi Scrum’ın uygulanma süreci üzerinedir. Takımın verdiği yetki 
derecesi kadar yetkisi vardır (Schwaber ve Sutherland, 2017).
Scrum ustasının bazı rollere bürünmesi gerekir. Scrum değerleriyle örtüşen 
hizmetkar liderlik, takımın potansiyelini artırmak amacıyla koçluk, süreçte 
sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için kolaylaştırıcı, takımın yeni bilgiler, 
deneyimler öğrenmesini sağlayan öğretmen, takıma tavsiyeler veren mentor, 
engelleri, israfı, süreci yöneten yönetici ve sorun çözücü, deneyselliği 
kullanarak takıma artı değer katan değişim sağlayıcıdır. Bu rolleri açık 
iletişim kurarak, rolüne adanarak ve şeffaflığı sağlayarak yerine getirir 
(Schwaber ve Sutherland, 2017; Yitmen ve Gürbüz, 2020).

·  
Ürün sahibi, proje sonunda üretilecek olan ürünün değerini en üst düzeye 
çıkarmaktan sorumlu scrum takımı üyesidir (ÇUK, 2017). Buradaki ürün, 
üretilen bir çıktı, hizmet, servis de olabilir ancak genel anlamıyla bunlara 
ürün denilerek devam edilecektir. Üretilecek bu ürünün pazarı, paydaşları, 
kullanıcıları ve rekabeti ürün sahibi tarafından incelenir ve ürüne yön 
vermeleri için gerekli beklenti ve amaçları geliştirme takımına aktarır 
(Yitmen ve Gürbüz, 2020). Ürün iş listesi ve ürünün hangi aşamalarda 
pazara çıkması gerektiği ürün sahibinin sorumluluğundadır (Schwaber ve 
Sutherland, 2017).Ürün iş listesini yönetirken iş listesi kalemlerini açık bir 
şekilde ifade eder, hedefleri yerine getirebilmek için bu işleri en mantıklı 
şekilde sıralar, geliştirme takımı tarafından oluşturulan değeri üst seviyelere 
taşır, ürün iş listesinin şeffaf, herkesçe görünür ve anlaşılır olmasını sağlar, 
takımın bu listedeki kalemleri iyi bir şekilde kavramasını sağlar. Bu işleri

Ürün sahibi
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ya kendi ya da geliştirme takımı yapabilir. Ancak bu işler ürün sahibinin 
sorumluluğundadır (Schwaber ve Sutherland, 2017).
Ürün sahibinin bu sorumlulukları yerine getirebilmesi için bazı yetkinliklere 
sahip olması gerekir. Takım tarafından oluşturulacak olan ürüne yön 
verebilmek için ürünün vizyonuna önderlik etme, paydaşlarla şeffaf 
iletişim kurma ve ürünün gelişimi ile ilgili açıkça tanımlanmış bilgiler 
sunarak şeffaflık oluşturma, takımla gerekli zamanlarda bir araya gelerek iş 
listesini etkin yöneterek rolünü sahiplenme, etkin ve açık iletişim sağlama, 
ürünün tamamlanması amacıyla gerekli önceliklerin sıralanabilmesi için 
değer odaklı olma, sürekli iyileştirmenin sağlanması için kaizen kültürünü 
destekleme, çevik bakış açısını destekleyen değerlere sahip, iyi bir takım 
oyuncusu olarak bütünleştirme yetkinliklerine sahip olmalıdır (Yitmen ve 
Gürbüz, 2020).

· Geliştirme takımı
Geliştirme takımı, farklı departmanlardan oluşan, ekip dışı kaynak ihtiyacı
olmayan, kendi kendine yetebilen ve örgütlenebilen bir ekiptir (ÇUK, 2017).
Takım tarafından proje başından kararlaştırılmış olan “Bitti” tanımına
uygun ürün ortaya koyan scrum takımı üyelerine geliştirme takımı denir.
Takım çalışması ile artan sinerji ile verimlilikte ve etkililikte artış sağlanmış
olur. Geliştirme takımının yöneticisi yine kendisidir. Ürün iş listesinde yer
alan ürünlerin ne şekilde oluşturulacağına takım kendi karar verir. Bir ürün
ortaya çıkarmak için gereken tüm yetenekleri içerisinde barındırır, çapraz
fonksiyonludur. Bu takım yatay organizasyon gibidir ve alt takımları yoktur.
Farklı uzmanlık alanları veya becerileri olabilir ancak proje üretim sürecinde
alınacak olan sorumluluk takım olarak üstlenilir (Schwaber ve Sutherland,
2017).
Geliştirme takımındaki üye sayısı çevik olabilecek kadar az, anlamlı
bir sonuç ürün oluşturabilecek kadar da fazla olmalıdır. Üç kişiden az
bir takımda etkileşim ve üretkenlik az olacaktır. Dokuz kişiden fazla bir
takımda çok fazla koordinasyon ihtiyacı ve karmaşıklık olacaktır. Bu sayıya
scrum ustası ve ürün sahibi eğer iş listesindeki işlerden birini yapmıyorsa
dahil değildir (Schwaber ve Sutherland, 2017).

1.3. Scrum Etkinlikleri

Scrum, iş yapış şeklinden ziyade çalışmayı organize etmek üzere geliştirilmiş bir 
yaklaşımdır (Cobb, 2015). Şekil 1’ de Scrum çerçevesinin ne şekilde uygulandığı 
görülmektedir. Şekilde de görülen bu etkinlikler toplantı ihtiyaçlarını azaltmak 
ve düzen sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Tüm bu etkinlikler zaman kısıtlıdır. 
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Sprint süresi bellidir ve ne kısaltılabilir ne de uzatılabilir. Diğer etkinlikler de 
başlangıçta hedefledikleri amaca ulaştıklarında sonlanır ve süreçte israf mümkün 
olduğunca engellenmiş olur. 

Scrum teorisi bu etkinliklerle desteklenir. Şeffalık, gözlem ve adaptasyonu 
mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. Bir etkinliğin bile kullanılmaması 
şeffaflığın azalmasına, gözlem ve adaptasyon şansının da azalmasına sebep olur 
(Schwaber ve Sutherland, 2017).

Şekil 1. Scrum Süreci (Streule ve diğ., 2016) (Türkçeleştirilmiştir.)

Scrum sürecinde başlangıç toplantısı (kick-off), sprint planlama toplantısı (sprint 
planning), günlük scrum toplantısı (daily scrum), sprint, sprint gözden geçirme 
(sprint review), sprint retrospektif etkinlikleri uygulanır.
· Sprint

Scrum sürecinin kalbi sprinttir. Sabit uzunlukta bir zaman diliminde
“Bitti” tanımına uyan çıktı üretmek için proje geliştirme çalışmalarının
gerçekleştirildiği bölümdür (Cobb, 2015; Schwaber ve Sutherland, 2017).
Sabit uzunlukta olması belli bir ritmin sağlanmasına, tutarlı planlamalar
yapılmasına ve karmaşıklığın azalmasına fayda sağlar (Yitmen ve Gürbüz,
2020). Sprintler içerisinde sprint planlamadan sprint retrospektife kadar
tüm aktiviteler yer alır (Schwaber ve Sutherland, 2017). Bir sprint bittikten
hemen sonra diğer sprint başlar ve süreç bu şekilde yinelemeli olarak devam
eder (Cobb, 2015; Schwaber ve Sutherland, 2017).
İlk sprinte başlamadan önce Kick-off toplantısı sürecinde takım gerekli
hazırlıkları tamamlamaya başlar (Streule ve diğ., 2016). Bu süreç en fazla
birkaç hafta sürer. Daha sonra çeviğin en önemli önceliklerinden olan erken
ve devamlı teslimat anlayışıyla düzenli aralıklarla yinelemeler yapılır ve
bunlara sprint denir (Yitmen ve Gürbüz, 2020).
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Sprint uzunluğu ile ilgili farklı görüşler vardır. Sprint süresinin bir 
ay veya daha kısa bir zaman dilimi olması gerektiğini söyleyenlerin 
yanında bir ila iki hafta sürmesi gerektiğini söyleyenler de vardır (Cobb, 
2015; Schwaber ve Sutherland, 2017). Sprint süresinin çok uzun olması 
durumunda ürünün tanımında değişiklikler olabilir, risk ve karmaşıklık 
artabilir, öngörülebilirlikten uzaklaşılır (Schwaber ve Sutherland, 2017). 
Ayrıca sprintin uzunluğunu sprint içerisinde yapılacak işlerin büyüklüğü 
belirlememelidir. İşler yeterince küçük ve teslim edilebilir parçalara ayrılıp 
sprint içerisinde rahat planlama yapılabilmelidir (Cobb, 2015).
Sprintin uzunluğu projenin karmaşıklığı, değişikliklerin olasılık ve etkileri 
dikkate alınarak takım tarafından belirlenmelidir. Bu süre sprint bitiminde 
paydaşlardan alınacak geribildirimlerin sıklığını, bu geribildirimlerle öncelik 
belirlerken değişime adaptasyon sıklığını, hatalardan zarar görme ihtimalini 
etkiler. Bu nedenle karmaşıklık, risk ve değişkenlik takım olarak iyi 
değerlendirilmeli ve ona göre bir veya iki haftalık sprintler uygulanmalıdır. 
Dört haftalık sprint uygulayanlar sprint içerisinde yaptıkları işleri unutabilir 
ve son haftalarda çalışma süreleri daha uzun ve işleri yoğun olabilir. Bu 
durum süreci çevikten çok öngörücü yaklaşımlara doğru kaydırır ve şeffaflık 
azalır (Yitmen ve Gürbüz, 2020).

· Sprint planlama
Her sprint öncesinde tüm takımın bir araya gelip önlerindeki sprint
sürecini planlamak amacıyla yaptığı toplantıdır (Cobb, 2015; Schwaber ve
Sutherland, 2017). Sprint uzunluğuna bağlı olarak süresi değişmekle birlikte
bir aylık sprint için sekiz saatle sınırlıdır ve bu süre içinde kalınması scrum
ustası tarafından sağlanır (Schwaber ve Sutherland, 2017). Sprint sürecinde
gerçekleştirilecek istekler ve takımın bunları nasıl uygulayacağı ile ilgili
strateji belirlenir. Sprint planlamada üzerinde durulması gereken iki konu
vardır:
İlk olarak takımın önündeki sprintte hangi işleri yapacağının belirlenmesi
konuşulur. Ürün sahibi tarafından scrum takımınca belirlenen sprint hedefini
gerçekleştirmek amacıyla öncelikli işler bir diğer ifadeyle sprint iş listesi için
iş kalemleri belirlenir. Ancak yapılabilecek iş kalemi miktarını geliştirme
takımı geçmiş verilerini ve kapasitelerini göz önünde bulundurarak belirler.
Bu sayede ürün sahibi ve geliştirme takımı arasında şeffaflık ve anlaşma
sağlanır (Cobb, 2015; Schwaber ve Sutherland, 2017).
İkinci konu ise sprint için seçilmiş olan iş kalemlerinin nasıl “Bitti” tanımına
uygun olarak yapılacağıyla ilgilidir. Geliştirme takımı farklı iş kalemleri
için farklı büyüklük veya zorlukta olma durumlarını tanımlamak için efor
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belirler. Takım, yapabileceği toplam efor kadar işi ele alır. Gerekli oldukça 
iş listesindeki işlerden alarak kendi kendine organize olur, ürün sahibinin bu 
konuya dahil olmasına gerek yoktur. Takım, bu işleri tamamlayabilmek için 
kendini yöneten takım olarak nasıl çalışacağını açıklamalıdır (Cobb, 2015; 
Schwaber ve Sutherland, 2017).

· Günlük scrum
Sprint sürecinde her gün yapılan ve takımın bir araya gelerek senkronize
olduğu, sprint planlama toplantısında belirlenen hedefe doğru ilerlemelerin
değerlendirildiği ve 24 saatlik planlamanın yapıldığı kısa süreli toplantılardır.
15 dakika gibi kısa bir sürede ve her gün aynı yerde ve zamanda yapılması
etkilidir (Schwaber ve Sutherland, 2017). Toplantıda alınan kararların
sorumluluğu geliştirme takımında, sürenin 15 dakika ile sınırlı tutulması ise
scrum ustasının sorumluluğundadır (Schwaber ve Sutherland, 2017).
Sprint hedefine ulaşmak için denetleme, zorlukların tanımlanması ve durum
tespiti günlük scrum sayesinde sağlanır (Cobb, 2015). Bazı geliştirme
takımları bu toplantı süreçlerinde tartışma temelli çalışırken bazıları da şu
soruları sorar:

 Sprint hedefimize ulaşmak için dün ne yaptım?
 Sprint hedefimize ulaşmak için bugün ne yapacağım?
 Sprint hedefimize ulaşmaya engel olan herhangi bir durum var mı?

Günlük scrum toplantıları sayesinde takım içi iletişim güçlenir, ek toplantı
ihtiyacı ortadan kalkar, takımın önündeki engeller keşfedilir, hızlı kararlar
alınır. Scrum teorisi maddelerinden şeffaflığın sağlanmasının yanında
gözlem ve adaptasyona da ciddi katkı sağlanmış olur (Schwaber ve
Sutherland, 2017).

· Sprint değerlendirme
Her sprint sonunda “Bitti” tanımına uygun ürünün kontrolü ve eğer
gerekliyse ürün iş listesinin revizyonu için sprint değerlendirme toplantısı
yapılır. Scrum takımı ve ürün sahibinin davet etmiş olduğu kilit paydaşların
katıldığı bu toplantıda proje sonunda üretilecek ürünün değerini artırmak
amacıyla işbirliği yapar. Resmi olmayan bu toplantının amacı geribildirim
almak ve taraflar arasındaki işbirliğini artırmaktır. Sprint uzunluğuna bağlı
olarak süresi değişmekle birlikte bir aylık sprint için en fazla dört saatle
sınırlıdır ve bu süre içinde kalınması ve toplantı amacının tüm taraflarca
anlaşılması scrum ustası tarafından sağlanır (Schwaber ve Sutherland,
2017).
Sprint değerlendirme toplantısında ürün sahibi iş kalemlerinden “Bitti”
tanımına uygun olanları açıklar, geliştirme takımı sprint sürecinde iyi veya
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kötü giden olayları ve aldıkları aksiyonları tartışır, gruptakiler birlikte 
çalışarak bir sonraki sprint planlama için katkı sağlar (Schwaber ve 
Sutherland, 2017). Sprint değerlendirme sonunda takım, “Bitti” tanımının 
ve sprint başında planlama yapmanın ne kadar önemli olduğunu, ürün sahibi 
ile iletişimin güçlü olmasıyla beklentilerin net anlaşılabildiğinin farkına 
varır. Bu öğrenilmiş dersler sayesinde sürekli iyileştirme fırsatı elde edilir 
(Yitmen, 2017). Bu toplantının çıktısı ürün iş listesi güncellemeleridir. Bir 
sonraki sprintte yeni fırsatlara ulaşabilmek amacıyla iş kalemleri gözden 
geçirilebilir (Schwaber ve Sutherland, 2017).

·	 Sprint retrospektifi
 Sprint Retrospektifi, sprint planlamadan önce ve sprint değerlendirmeden 

sonra yapılan proje sürecini iyileştirmeyi, takımın süreçte bir ara verip iş 
yapışını değerlendirmesini ve öncelikli aksiyonları belirlemesini sağlayan, 
öğrenerek gelişmeye fayda sağlayan bir toplantıdır (ÇUK, 2017; Schwaber 
ve Sutherland, 2017). Sprint uzunluğuna bağlı olarak süresi değişmekle 
birlikte bir aylık sprint için en fazla üç saatle sınırlıdır ve bu süre içinde 
kalınması ve toplantı amacının tüm taraflarca anlaşılması scrum ustası 
tarafından sağlanır.

 Scrum’ın kalbinde sürekli gelişim ve değişim vardır. Deneysellikle sprintlerde 
yeni şeyler denemeyen takımlar sürekli iyileşmeyi sağlayamayacaktır 
(Yitmen ve Gürbüz, 2020). Sprint retrospektifi toplantısında nitel ve nicel 
veriler doğrultusunda kök nedenler bulunur, son sprintin nasıl geçtiği 
gözlemlenir, alınması gereken önlemler tasarlanır, eylem planları hazırlanır 
(ÇUK, 2017; Schwaber ve Sutherland, 2017). Böylece scrum takımı kendini 
gözlemler ve iyileştirilecek alanlara adapte olur (Schwaber ve Sutherland, 
2017).

 Sprint retrospektifi bir toplantıdan ziyade bir çalıştaydır. Bu nedenle bu 
çalıştayı yapış şekli önemlidir. Öncelikle aynı gün yapılmış olan Sprint 
Değerlendirme sonrası scrum ustasının iyi bir değerlendirme yapması 
ve takımın motivasyon durumunu göz önünde bulundurması gereklidir. 
Takımın kendini nasıl iyileştirebileceğini tartışması için uygun ortamın 
hazırlanması gerekir. Retrospektif sırasında konuşulanların karara 
bağlanabilir olması, zaman kaybı yerine iyileştirici aksiyonların planlanması 
önemlidir. Bununla birlikte bazı riskleri içerisinde barındırır. Deneysellik 
yoluyla ilerleyen bir süreç olduğundan hangi kararın uygulanılacağına 
ortak bir karar verilemeyebilir, varsayımlar ortaya atılabilir ve bu da fikir 
çatışmalarına neden olabilir. Alınan kararların uygulamaya geçilmesi 
konusunda kararsızlıklar yaşanabilir veya sonuçsuz kalacak şekilde zaman 
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sınırını aşan bir etkinlik olabilir. Bu durumlarda scrum ustası müdahale 
eder ve toplantının iyileştirici aksiyonlar alarak net bir süre zarfında 
tamamlanmasını sağlar (Yitmen ve Gürbüz, 2020). 

Retrospektiflerde sürecin başındaki toplantılarda daha fazla sayıda 
iyileştirici aksiyon alındığı, gittikçe bu sayının azaldığı belirtilmiştir. Sebebi 
ise başlarda su yüzüne çıkabilecek kolaylıkta nedenler belirlenirken; daha 
ileriki safhalarda kök nedenler, derindeki iyileşme noktaları ortaya çıkarılmaya 
çalışılır. Böylece takımın perspektifi genişler ve farklı açılardan gözlem ve 
değerlendirme yapma yeteneği gelişir. Takımın incelemeleri birlikte yapmasıyla 
da şeffaflık artırılmış olur (Yitmen ve Gürbüz, 2020).

1.4.  Scrum Eserleri

Scrum eserleri, Scrum temelleri olan şeffalık, gözlem ve adaptasyonu 
gerçekleştirmek için yapılan işler veya üretilen değerlerdir. Eserler bir diğer 
ifadeyle ürünler için herkesin ortak anlayışa ve tanıma sahip olması için şeffaflık 
en üst düzeydedir. Ürün iş listesi, sprint iş listesi ve ürün parçası scrum eserleridir 
(Schwaber ve Sutherland, 2017; Yitmen, 2017).
·  

Yazılım projesi sonucu oluşturulması gereken ürünün üretilmesi sürecinde 
yapılması gereken iş kalemlerinin yazılı olduğu bir listedir. Ürünün 
şekillenmesine yarayacak her türlü talep ürünün değerini artıracak şekilde 
ürün sahibi tarafından sıralanır (Schwaber ve Sutherland, 2017). Başlarda 
ilk akla gelen ihtiyaçlar tanımlandığından bu liste hiçbir zaman 
tamamlanmış bir liste değildir, yaşayan bir listedir. Liste dinamiktir ve 
değişen ortama yanıt vermek için ürün sahibi tarafından sürekli değişir 
(Cobb, 2015; Schwaber ve Sutherland, 2017).
Ürün iş listesinde bulunan alt iş kalemleri geliştirme takımı sayesinde 
geliştirilir ve açıklığa kavuşturulur. Bunu yaparken bir sonraki sprintte 
üretilecek olan ürünlerin “Bitti” tanımına uygun olması konusunda takım 
çalışmalar yapar. Bu çalışmalarla iyileştirmeler, iyileştirmelerle de şeffaflık 
sağlanır. Ürün sahibi iş kalemlerinin anlaşılabilir olmasını sağlayabilir 
ancak tahminlerin yapılması geliştirme takımının sorumluluğundadır 
(Schwaber ve Sutherland, 2017).
Ürün iş listesinde belirlenmiş olan hedeflerin ne kadarının gerçekleştirildiği 
ve kalan işlerle ilgili ürün sahibi tarafından izlemeler yapılır. Bunu yaparken 
bir önceki sprint değerlendirme toplantısından kalan işlerin rakamsal zorluk 
değerleriyle, sprintte tamamlanması hedeflenen işlerin rakamsal değerleri 
arasında kıyas yapar ve tüm paydaşlar tarafından anlaşılır olabilecek

Ürün iş listesi
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şekilde bilgiyi şeffaflaştırır. İş bitim grafiği benzeri grafikler kullanarak 
aktarılabileceği gibi farklı planlama teknikleri de kullanılabilir. Bu sayede 
karmaşık bir çevrede geleceğe yönelik karar vermek için geçmiş veriler 
kullanılabilir (Schwaber ve Sutherland, 2017).

· Sprint iş listesi

· Ürün parçası

1.5. Scrum Kolaylaştırıcı Araçları

Çevik Manifesto değerlerinde bahsedildiği gibi bireyler arası etkileşim ve 
iletişimi sağlamak, kullanılan araç ve tekniklerden önde gelir (Beck ve diğ., 
2001). Bunu sağlamak için şeffaflık önemli bir bileşendir. Eserin değerinin 
artırılması ve riskin kontrol altına alınmasını sağlar (Schwaber ve Sutherland, 
2017). Bu bölümde takım içerisinde ve paydaşlara karşı şeffaflığın sağlanması 
için kullanılması zorunlu olmayan ancak Scrum çerçevesi için kolaylaştırıcı 
birkaç yöntemden bahsedilecektir.

Sprint sürecinde tamamlanmış olan “Bitti” tanımına uygun ürünlerin 
toplamıdır. “Bitti” tanımına uygun olması kullanılabilir olduğu ve değer 
ürettiği anlamına gelir. Sprint hedefine doğru ilerlemede atılan bir adımdır 
(Schwaber ve Sutherland, 2017).

Sonuç olarak Scrum, yukarıda anlatılan bileşenleri ile var olur. Bir 
bileşenin bile eksikliği şeffaflığa zarar verir. Scrum, göz ardı edilen 
sorunları açığa çıkararak onlara çözüm aranmasını sağlar. Şeffaflık 
ayarında herhangi bir bozulma süreçte esnemeye ve şeffaflık, gözlem, 
adaptasyon taşıyıcı ayaklarında hasara neden olur. Birbirini destekleyen bu 
unsurlar Scrum çerçevesinde deneysel olarak sürdürülmelidir (Yitmen ve 
Gürbüz, 2020).

Sprint sürecinde “Bitti” tanımına uygun ürünler üretebilmek ve sprint 
hedefine ulaşabilmek için gerekli iş kalemlerinin olduğu bir öngörü 
listesidir (Schwaber ve Sutherland, 2017). Retrospektif toplantısında 
kararlaştırılan süreç iyileştirme faaliyetlerini de içeren, sprint planlama 
toplantısı sonrasında hazırlanan ve günlük scrum toplantıları için 
kılavuzluk eden ayrıntılı bir planın listesidir (Schwaber ve Sutherland, 
2017; Streule ve diğ., 2016). Süreç içerisinde herhangi bir yeni iş 
eklenecekse bu listeye eklenir ve takım tarafından kalan iş için yapılan 
rakamla ifade edilen zorluk bir diğer ifadeyle efor tahmini güncellenir. Bu 
listeyi değiştirmek geliştirme takımının sorumluluğundadır (Schwaber ve 
Sutherland, 2017).
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· Fiziksel tahta
Scrum takımlarının sprint sürecinde yapacakları iş listesini fiziksel olarak
görmesi ve yönetimi bu şekilde şeffaflıkla ele alması değer yaratan
unsurlardandır. Fiziksel tahtada takım kağıt kalem kullanarak görünürlüğü
ve anlaşılabilirliği artırır. Takım içerisinde yüz yüze iletişim artar, işlerin
gidişatı ile ilgili planlanmamış konuşmalara neden olur, sorunlar erken
fark edilir, tahtadaki kağıtların birlikte hazırlanıp yazılması işbirliğini
artırır, takım işi sahiplenir, “Bitti” konumuna getirilen kartlar ile takımın
motivasyonu artar, proje sürecini eğlenceli hale getirir. Dijital ortamda da
bazı uygulamalar sayesinde kullanabilen bu yöntem yüz yüze yapıldığında
daha değerlidir. Ancak ileride dijital yöntemlere olan ilgi artabilir, kullanımı
gerekebilir (Yitmen ve Gürbüz, 2020).
Fiziksel tahta, scrum takımı odasında duvarda asılı olan, ilgili paydaşlara ve
takıma işlerin gidişatı hakkında şeffaflıkla bilgi sağlayan bir bilgi yayıcıdır.
“Bitti” tanımına uygun ürünün üretilebilmesi için takım tarafından Sprint İş
Listesindeki görevler renkli kağıtlar, mantar pano üzerinde iğneli kağıtlar
veya mıknatıslı tekrar yazılabilir kartlar üzerine yazılır. Genel olarak fiziksel
tahtada “Yapılacak”, “Yapılıyor”, “Yapıldı” yazılıdır. Kartlar üzerine işler
için gerekli efor tahminleri eklenebilir ve kalan işler grafikler üzerinde
gösterilebilir (Yitmen ve Gürbüz, 2020). İş paketleri arasında kıyas yaparak
işin gerektirdiği eforun ölçülendirilmesi gerekir(Sutherland, 2019). İş
paketlerinin eforlarını belirlemek için Fibonacci serisi kullanılabilir. 1, 2, 3,
5, 8, 13, … şeklinde önceki iki sayının toplamının yazılmasıyla ilerleyen bu
seride sayılar arasındaki fark fazladır. Ardışık sayılar arasında kıyas yaparak
efor belirlemek yerine; Fibonacci dizisindeki gibi arasındaki farkın fazla
olduğu sayılarla kıyaslamak gerekir. Bu sayede fikir birliği sağlanabilecektir
(Sutherland, 2019). Fibonaccinin kullanılmasının bir diğer faydası, daha
sonra bir iş paketi bir kez daha parçalanmak istenirse efor sayılarının
anlaşılabilir ve paylaşılabilir olmasını sağlamaktır. Örneğin, 8 puanlık bir
iş, 5 ve 3 puanlık işten daha fazla efor gerektirecektir. Buna ek olarak, Sprint
Planlama toplantısında her takım çalışanı, işi için Fibonacci sayılarından
seçerek efor belirler (Streule ve diğ., 2016). Takım efor belirlerken
Planlama Pokeri denilen bir yöntem kullanabilir. Bu yöntemde; üzerinde
Fibonacci serisi sayılarının yazılı olduğu kağıtlar vardır. Takım üyeleri, her
bir iş paketi için düşündüğü Fibonacci sayısını yazı görülmeyecek şekilde
kapalı biçimde masanın üzerine koyar. Daha sonra, herkes kağıtları açar ve
iş paketi için önerilen sayılar birbirine yakın ise sayıların ortalaması alınır.
Eğer sayılar arasındaki fark fazla ise; en düşük ve en yüksek eforu öneren
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kişilerden bu önerilerinin sebebini açıklaması istenir. Daha sonra, tekrar 
tüm takım o iş paketi için Fibonacci sayısı belirler ve kartlar açılır. Takım 
içerisinde fikir birliği sağlanana kadar bu süreç devam eder (Sutherland, 
2019). Sürecin şeffaflığı sayesinde takımın yapılan işten haberdar olması 
sağlanır (Streule ve diğ., 2016).

· “Bitti” tanımı

· İş bitim grafiği

4. SCRUM İNŞAAT PROJELERİNDE UYGULANABİLİR Mİ?

İnşaat projelerinde, Scrum yöntemiyle benzer birkaç özellik bulunmaktadır. 
Burada “benzer” ifadesi özellikle kullanılmış olup yaklaşımların aynı olmadığı, 
çevik proje yönetiminin bu benzerliklerde ne gibi katkı sağlayabileceği 
belirtilmek istenmiştir. Bu karşılaştırmada inşaat projelerinde geleneksel proje 
yönetiminin uygulandığı kabul edilmiştir.
• Hem inşaat projelerinde hem de Scrum’da planlama yapılır. Geleneksel

proje yönetiminde planlama inşaat projesinin başında detaylı bir şekilde
yapılır, Scrum’da ise belirsizlikler, değişiklikler ve riskler göz önünde

Scrum takımının ürün iş listesindeki bir kalemin veya ürün parçasının 
tamamlanma koşullarını, hangi işlemden sonra değer yaratan bir çıktıya 
dönüştüğünü ortaklaşa bir şekilde karar verdiği tanımlamalardır (Schwaber 
ve Sutherland, 2017). Geliştirme takımı “Bitti” tanımına uygun çıktı 
üreterek kalite çerçevesini oluşturur. İleriki zamanlarda kaliteyi artırmak 
için daha zorlu kıstaslar içeren geniş tanımlamalar yapılabilir (Schwaber ve 
Sutherland, 2017).

Sprint İş Listesi’nde kalan işlerin ve projenin gidişatının görünürlüğü için iş 
bitim grafiği kullanılabilir. Takım, fiziksel tahtada yazılı olan görevlerin 
üzerine o iş kaleminin yükünü saat cinsinden veya efor olarak ekleyebilir. 
Deneysellikle ilerleyen Scrum sürecinin başlarında bu öngörülerde yanılma 
payı yüksek olacaktır. Ancak süreç ilerledikçe ve öğrenmeyle takımın daha 
doğru tahminlerde bulunması sağlanır (ÇUK, 2017). Öngörülerin yazılı 
olduğu işler Sprint İş Bitim Grafiği üzerinde gösterilir ve her gün günlük 
scrum toplantılarında biten işlerin sahip olduğu eforunveya saatin 
azaltılmasıyla toplam işin takibi sağlanır. Fiziksel Tahta yanında bu 
grafiğin de bulunması ile sürecin kolay anlaşılabilir olması sağlanır (Cobb, 
2015). Takım, kendi gidişatını görmek için farklı grafik tipleri de 
kullanabilir. Kalan iş puanları, tamamlanan iş puanları, kazanılmış değer, 
kümülatif tamamlanan işler gibi gösterim yöntemleri de Scrum’da 
kullanılan grafikler arasındadır (ÇUK, 2017).
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bulundurularak başlangıçta genel bir planlama yapılır ve proje sürecinde 
zamanı geldiğinde iş kırılım yapısı detaylandırılır (Al Behairi, 2016).

• Hem inşaat projelerinde hem de Scrum’da etkili iletişim önemlidir.
Küreselleşme nedeniyle inşaat sektörü de etkili iletişimi sağlayabilmek
için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Scrum’daki etkili ve mümkün ise yüz
yüze iletişimin inşaat projelerinde de uygulanması paydaşlar arasındaki
etkileşimi geliştirecektir. Geliştirilen etkileşim sayesinde inşaat projelerinde
herhangi bir sorun erken safhalarda fark edilerek paydaşlar tarafından
çözüme ulaştırılabilecektir (Al Behairi, 2016).

• İnşaat projelerindeki haftalık iş programları ile Scrum’daki yinelemeler
benzerdir. Her ikisi de yapılacak olan işler arasında öncelik belirlemeye ve
işleri planlamaya, proje sürecini izlemeye, öğrenilmiş dersleri çıkarmaya
yarar. İnşaat projelerindeki saha denetimi Scrum’daki işveren incelemesine,
öğrenilmiş dersler de Scrum’daki retrospektife benzerdir (Al Behairi,
2016).

• Hem inşaat projelerinde hem de Scrum’da iş paketleri kavramı bulunur. İş
paketleri ufak, iyi tanımlanmış olan işlerdir (Al Behairi, 2016).

• Scrum’daki fiziksel tahta üzerinde iş paketlerinin gösterimi ile inşaat
projelerindeki Gantt şeması benzerdir (Al Behairi, 2016). Gantt şemasında
adam.saat bazında iş paketi süresi hesabı yapılır. Bu hesaplama inşaat
projelerinde verimli olmadığından dolayı Gantt şemaları inşaat yapım
aşamasında birebir uyuşmaz. Scrum’da, bir iş paketinin tamamlanması için
gereken efor değeri belirlenir. Adam.saat belirlenmemesinin nedeni; adam.
saat hesaplı geleneksel yöntemlerde kullanılan Gant şemalarının doğru
bilgi ve takip sisteminin olmamasındandır (Streule ve diğ., 2016).Scrum’ın
sağladığı fiziksel tahta gibi güncel iş paketlerini ve onların gerektirdiği
eforları gösteren bir araç, inşaat projeleri için faydalı olacaktır (Al Behairi,
2016).

• Scrum’daki retrospektif toplantıları inşaattaki haftalık ilerlemenin gözden
geçirildiği toplantılara benzerdir. Scrum’da retrospektif, öğrenilmiş
derslerin çıkarıldığı ve daha sonraki süreçlerde alınacak önlemlerin
konuşulduğu toplantılardır. İnşaat projelerinin süreçlerinde üretkenliğin ve
kalitenin artırılması konusunda Scrum, inşaat projeleri için faydalı olacaktır
(Al Behairi, 2016).

• Scrum’daki fiziksel tahta üzerindeki iş paketlerinin ilerlemesinin grafik
üzerinde izlenmesi ile inşaat projelerinde projenin planlanan süre ve
maliyette olup olmadığının, bu değerlerden şaşma olup olmadığının grafik
üzerinde izlendiği S-curve benzerdir (Al Behairi, 2016). S-curve aynı
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zamanda Scrum’daki iş bitim grafiğine de benzerdir. S-curve’de artan 
maliyete göre grafik yukarıya doğru artış gösterirken; iş bitim grafiğinde iş 
paketlerini gerçekleştirmek için gerekli toplam efor, harcandıkça azaltılır ve 
grafik eğrisi aşağıya doğru ilerler (Pareliya, 2018).

Yukarıdaki bu açıklamalar, inşaat projelerinin aslında Scrum’ın özelliklerine 
benzer bazı özelliklerinin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle inşaat 
projelerinde verimin artması için Scrum’ın özelliklerinin de eklenmesi söz 
konusu olabilir. Scrum’ın uygulama çerçevesi inşaat projeleri için esnetilebilir, 
inşaat projelerine uyarlanabilir.

Bu konuda Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da çalışmalar yapılmaktadır. 
Yurt dışı literatüründen Streule ve diğ. (2016) fizibilite ve tasarım aşamalarında 
Scrum uygulanan bir inşaat projesi üzerinde vaka çalışması yapmıştır. 
Bu aşamalarda Scrum 8 hafta boyunca uygulanmıştır. Scrum’ın deneysel 
olmasından dolayı proje özelinde, proje gerekliliklerine uygun olarak Scrum 
çerçevesinde değişiklikler ve uyarlamalar yapılmıştır. İncelenen inşaat projesi 
özelinde uyarlanan değişiklikler şu şekildedir:

·	 Yapılacak olan iş paketleri için efor belirleme işlemi beşinci sprint sonrasında 
eklenmiştir. Diğer Scrum süreçleri gerektiği gibi uygulanmıştır.

·	 Sprint süresini 5 iş günü olarak başlatan scrum takımı, sprint planlama, 
sprint gözden geçirme, retrospektif ve günlük scrum için yeterli vakit 
ayırmadıklarını fark etmişlerdir. 5 iş günü Scrum’ın etkinliklerini 
gerçekleştirmek için yetersiz kalmıştır, süreçte sıkışıklık yaratmıştır. Buna 
çözüm olarak scrum takımı iki haftalık sprint uygulama kararı almış ve daha 
gerçekçi bir süreç planlamayla devam etmişlerdir.

·	 İnşaat projesinde Scrum uygulanırken ilk başlarda yapışkan kağıtlar 
kullanarak hazırlanan fiziksel tahta, ürün sahibinin farklı konumda 
olmasından dolayı çevrimiçi yöntem olan Trello aracılığıyla kullanılmıştır.

Bu inşaat projesi örneğinin incelenmesi sonucunda geliştirme takımının, 
yapacağı işi tam anlamıyla kavrayabildiği görülmüştür. Yalnızca beş hafta 
sonra bile geliştirme takımı Scrum’ın önceden kullandıkları yöntemlerden daha 
verimli olduğunu belirtmiştir. Şeffaflıkta ve iletişimde artış, bilginin doğru ve net 
akışı proje gelişimini hızlandırmıştır. Bir diğer faydası, henüz uzmanlar kadar 
tecrübesi olmayan çalışanların toplantılardaki şeffaflık ve açıklık sayesinde işi 
daha hızlı öğrenebilme şansı olmuştur (Streule ve diğ., 2016).
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5. BİNA ÜRETİM SÜREÇLERİNDE SCRUM

Scrum’ın inşaat projeleri için uygun olduğunu, Scrum’ın deneyselliğinin 
kullanılarak inşaat projelerine uyarlanabilir olduğunu belirtmiştik. Bu bölümde 
bina üretim süreçlerinde Scrum’ın uygulanabilirliği incelenecektir. 

1.6. Tasarım Aşamasında Scrum Uygulanması

Tasarım aşamasında Scrum uygulanması konusuna geçilmeden önce geleneksel 
proje yönetiminin bu aşamada uygulanması konusundaki zorluklarından 
bahsedilmelidir.Tasarım aşamasının zorlukları şunlardır:
· Tasarım aşaması karmaşık bir aşamadır. Maliyeti oldukça yüksek uygulama

aşaması ile ilgili önemli kararların alındığı aşamadır. Bu aşamada mimari,
elektrik, mekanik, statik gibi birçok disiplinin tasarımcısı bir aradadır ve
koordine çalışmalıdır. Paydaş sayısı fazla olduğundan dolayı problemler
yoğun olarak tespit edilir. Ancak bu problemlere çözüm bulmak için çok
sayıda paydaşı bir araya getirmek ve sorunlara çözüm bulabilmek geleneksel
proje yönetiminde zordur (Albuquerque ve diğ., 2019).

· Bu aşamada zayıf iletişim ağı vardır. Proje başında işverenin pek çok
beklentisi olacaktır. Tasarımcılar tarafından işveren beklentilerinin ve
gereksinimlerinin tam olarak anlaşılması konusunda zorluklar yaşanır.
Projenin biran evvel bitmesi/ kar getirmesi için başlatılması konusunda acele
edilince tam olarak anlaşılamamış olan işveren beklentileri daha sonraki
süreçlerde kapsamda değişikliğe ve iş tekrarlarına neden olur. İşverenin
bazı beklentileri örtük olunca proje sonunda hissettiği memnuniyetsizlik
kaçınılmaz olur. Bu nedenle tasarım aşamasında işveren ile iyi iletişim
kurulması gereklidir (Albuquerque ve diğ., 2019).

· Öngörücü, devamlı aynı süreçlerin benimsendiği proje yönetim şekilleri
tasarım aşamasında zorluğa neden olur. Genellikle tasarımın ilk evrelerinde
süreç yeniliklere açık, tekrarlı ve yaratıcıdır. Bu nedenle önceden detaylı plan
yapılması neredeyse imkansızdır. Bu da geleneksel yönetim faaliyetlerine
karmaşıklık katar (Albuquerque ve diğ., 2019).

· Çok uzun ve karmaşık iş programları, iş sıralaması konusunda ortak
anlayışın olmaması, paydaşların birbirlerinin görevlerini anlayamaması,
bilgi akışında ve planlamada gecikme, onay süreçlerinin uzunluğu, yanlış
anlaşılmalar, tasarım hataları ve sürekli değişiklikler, tasarımın son evresine
gelinmesine rağmen tamamlanmamış çıktılar da tasarım aşamasında
karmaşıklığa ve problemlere neden olmaktadır (Demir ve Theis, 2016).
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Geleneksel yöntemin tasarım aşamasındaki bu zorlukları ve belirsizlikleri 
nedeniyle yeni bir yönteme ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Scrum, inşaat 
projelerinin tasarım aşamasındaki bu zorluklara çözüm bulma konusundafayda 
sağlayacaktır (Albuquerque ve diğ., 2019). Ancak yazılım projelerinden farklı 
olarak inşaat projelerinin parçalanmış takımları, kapsamında karmaşıklık vardır. 
Bu nedenle Scrum’ın inşaat projelerinin tasarım aşamasında direkt olarak 
uygulanması konusunda bazı sorunlar vardır:

· Scrum rollerinden biri olan ürün sahibinin kim olduğu inşaat projelerinde
tam olarak anlaşılamamaktadır. Görevi iş listesini önceliklendirmek olan
ürün sahibinin işveren olması durumunda, inşaat projesi hakkında bilgisi
olmadığından dolayı iş kalemlerini önceliklendirme konusunda yetersiz
olacaktır (Demir ve Theis, 2016).

· Tasarım aşamasında teslimat, iş paketi ve görev sayısı fazladır. İş paketleri,
görevler net değildir ve bu durum fiziksel tahtada karmaşıklığa neden
olacaktır.

· Bu aşama çok disiplinli ve kalabalıktır, paydaş sayısı fazladır. Scrum
takımının üye sayısı bellidir ve bu kalabalıkta verim düşecektir (Demir ve
Theis, 2016).

· Paydaşlar aynı ortamda çalışmamaktadır. Bu durumda günlük scrum zor
olacaktır (Demir ve Theis, 2016).

· Değişiklik talepleri yoğun olursa işin yapılması, ilerlemesi aksayabilir.
Bu sorunlar, yazılım projeleri ile inşaat projelerinin farklılık gösterdiği ve
Scrum’ın direkt olarak inşaat projelerine uyarlanamayacağını belirtmek için
ifade edilmiştir (Demir ve Theis, 2016).

İnşaat projelerinde Scrum’ın tasarım aşamasındadirekt olarak uygulanması 
problemli olabilir. Scrum deneysel bir yaklaşımdır ve uyarlamalarla uygulama 
süreci iyileştirilir. Tasarım aşamasında Scrum’da şu uyarlamalar yapılabilir 
(Demir ve Theis, 2016): 

· İlk olarak organizasyon yapısı değişmelidir. Bilgi akışı doğru detayla, doğru
zamanda, doğru yerde sağlanmalıdır. Scrum’ın fiziksel tahtası tasarım
aşamasındaki mimari, mekanik, statik, elektrik vb. gibi tüm tasarımcılar
tarafından hazırlanmalı ve bunun yapılması için gerekirse kültürel değişiklik
gerçekleşmelidir. Bu kültür değişikliği biraz zaman isteyen bir süreçtir.

· İş kalemlerini tanımlamayı, parçalamayı ve önceliklendirmeyi ürün sahibinin
tek başına yapması zor olacaktır. Bu işler yapılırken ilgili müellifler çalıştay
yaparak kendi disiplinleri ile ilgili olanları belirlemelidir.
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· Süreç planlama, iş paketlerinin tamamlanmaları gereken süreleri tanımlar.
Süre konusunda bir referans belirlenerek iş paketleri önceliklendirilir. Pek
çok iş paketinin başlangıç veya bitiş tarihleri aynı zamana denk getirildiğinde
darboğazlar oluşur ve geleneksel şelale yöntemine geri dönülmüş olur. Bu
nedenle iş paketleri arasındaki başlangıç ve bitiş ilişkisi iyi planlanmalıdır.

· Bir diğer öneri görev yönetimi üzerinedir. İş paketlerini gerçekleştiren bir
grup vardır ve değişikliklerle karşılaşıldığında gerekliliklere göre programı
adapte ederler. Buna ek olarak, günlük toplantıları yazılım projelerindeki
Scrum’ın belirttiği gibi her gün aynı odada yapmak inşaat projesinin tasarım
aşamasında zor olacaktır. Farklı disiplinlerden tasarımcılar olacaktır ve her
gün aynı yerde buluşmak için yolda geçirecekleri zaman, israf olacaktır.
Ayrıca Scrum’ın sağladığı düzenli ve belirli süreli toplantılar sayesinde
gereksiz konular konuşulmayıp yalnızca gerekli konular tartışılabilecektir.

Bu uyarlamalar sayesinde tasarım aşamasında yapılan ve yapılacak işler 
şeffaflaştırılır, herkesin anlayabileceği hale getirilir, işbirliği artar, riskler ve 
sorunlar daha iyi açıklanır, çözüm bulunur, farklı disiplin tasarımcıları birbiriyle 
koordine olur, belirli süreli ve periyodik toplantılar sayesinde süreç belli bir 
ritimde ilerler, takımın motivasyonu artar, mesleğe yeni başlayanlar için işi 
öğrenmek için iyi bir fırsat yaratır, çalışanların iş yükü azalır ve adanmışlığı 
artar (Demir ve Theis, 2016).

1.7.  Yapım Aşamasında Scrum Uygulanması

Yapım aşamasında Scrum uygulanması konusuna geçmeden önce geleneksel 
proje yönetiminin bu aşamada uygulanması konusundaki zorluklarından 
bahsedeceğiz. Yapım aşamasının zorlukları şunlardır:
· Yapım aşaması, bina üretiminin gerçekleştirildiği aşama olduğu için en pahalı

aşamadır. Yapım aşamasında gerçekleştirilen herhangi bir hata maliyet, süre
ve kalite anlamında önemli derecede kayıplara neden olur. Bu aşamanın en
az kayıpla gerçekleştirilebilmesi için tasarım aşamasında işveren, paydaş
ve bina gereksinim ve gerekliliklerinin net olarak anlaşılması gerekir.
Tasarım aşaması iyi yönetilememiş, gerçekleşmesi muhtemel sorunlar
açığa çıkarılıp çözülmemiş ve paydaşların gereksinimleri göz ardı edilmişse
yapım aşamasının başarılı olması beklenemez (Cesur, 2021).

· Süre aşımı hemen hemen her projede yaşanmaktadır. Yapım aşamasında
acil karar verilmesi gereken konu için paydaşların koordine olamaması
ve yeterli iletişimi kuramaması, ödemelerdeki gecikmeler, proje başında
detaylı olarak planlanmış ve risklerin, değişiklik ve belirsizliklerin göz ardı
edildiği gerçekçi olmayan iş programları, yetersiz planlamalar, iş tekrarları,
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yönetimin yeteri kadar kabiliyetli yapılmayışı, tasarım aşamasında çözülmesi 
gereken konuların ve gerçekleştirilmesi gereken koordinasyonların yapım 
aşamasına kalmış olması vb. sebepler inşaat yapım aşamalarında süre 
aşımlarının yaşanmasına neden olmaktadır (Hassan, 2016).

·	 Bir inşaat projesinin başarılı olabilmesi için planlanan bütçe ile projenin 
tamamlanması önemlidir. Ne yazık ki maliyet aşımları nedeniyle pek çok 
proje başarısız olmakta ve işveren memnuniyeti azalmaktadır. Yapım 
aşamasında kullanılan malzemelerin ve ekipmanların fiyatlarındaki 
değişiklik, malzemelerin deforme olması ve israfı, ihale aşamasında 
öngörülmesi gereken risklerin göz ardı edilerek düşük teklif verilmesi, 
planlamanın gecikme ve bekleme sürelerinin en aza indirilerek yapılmaması, 
yetersiz maliyet hesaplamaları, iş tekrarları vb. sebepler inşaat yapım 
aşamalarında maliyet aşımlarının yaşanmasına neden olmaktadır (Hassan, 
2016).

·	 İnşaat en eski mesleklerden biridir. Diğer sektörlerde süreçlerde yenilikler, 
gelişmeler gerçekleştirilmesine rağmen inşaatta neredeyse aynı teknikler 
devam etmektedir. İnşaat yapım aşamasında, teknolojik gelişmeler takip 
edilmeli ve yapım yöntemleri geliştirilmelidir. Ne yazık ki yapım aşaması 
teknolojik gelişmelere adapte olmakta, uyarlamakta oldukça zorlanmaktadır 
(Hassan, 2016).

·	 Yapım aşamasında projede çalışanlar çeşitlilik gösterir, mesleki nitelikler 
farklılaşır, birçok altyüklenici ve günlük işçi vardır. Kültür farklılığı çoktur 
ve alt kesimin işine adanması ve ekip çalışmasına yatkın olması zordur 
(Owen ve diğ., 2006; Owen ve Koskela, 2006b).

Bu sorunlar inşaat projelerinin yapım aşamasındaki sorunlarından bazılarıdır. 
Scrum’ın inşaat projelerinin yapım aşamasında direkt olarak uygulanması 
konusunda bazı sorunlar vardır:

·	 Scrum takımlarının kendi kendini yönetebilir ve çapraz fonksiyonlu 
olması gerekir. Yapım aşamasında paydaş sayısı fazladır. Tüm çalışanların 
projeye kendini adaması, projenin gelişimi ve başarısı için çalışması 
zordur. Alt kademede çalışanlar projede devamlı yer almazlar. Yapım 
aşamasının belirli süreçlerinde çalışırlar ve gerçekleştirilen proje için 
kendilerini adamazlar. Takım çalışması mantığıyla hareket etmezler, 
verilen işi gerçekleştirerek kendi programlarındaki diğer projelerde 
çalışmaya giderler (Cesur, 2021).

·	 Scrum yatay hiyerarşili organizasyon yapılarında uygulanırsa verim 
sağlanabilir. Buna karşın inşaat projelerinin yapım aşamasında çoğunlukla 
dikey hiyerarşik yapılanma vardır. Scrum takımının birbirini ve verimini 
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eleştirdiği toplantılar, dikey hiyerarşinin üst kademeleri tarafından 
benimsenmeyebilir. Scrum toplantılarında alt ve üst kademe bir arada iken 
açıklık sekteye uğrayacağı için verim sağlanamayabilir (Cesur, 2021).

· Scrum’da işverenden geribildirim almak ve süreç içerisinde bu geribildirimler
ile aksiyonları iyileştirmek önemlidir. Fakat yapım aşamasında bir imalatın
uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı hakkındaki bilgi genellikle
işverenden alınamamaktadır. Yapım aşamasının çıktıları kalite kontrol
dokümanları, uygunsuzluk raporları ile belirlenir. İşverenin yapım
aşamasına dahil olması özellikle yüklenici tarafından hoş karşılanmayabilir
(Cesur, 2021).

· Geleneksel yaklaşımları seven yapım ekibinde Scrum’ın sprint, scrum gibi
İngilizce kavramları benimsenemeyebilir. Hem farklı dilde hem de farklı
sektöre ait kavramlar olduğu için herkesin alışması ve kullanması zor
olabilir (Cesur, 2021).

· Scrum takımının fiziksel tahtanın bulunduğu bir odası olması gerekir ve
toplantılar bu odada gerçekleştirilmelidir. Fakat yapım aşamasında özellikle
günlük scrum toplantıları için çalışanları bir odada toplamak ve herkesin
aynı anda orada bulunmasını sağlamak zor olacaktır (Cesur, 2021).

· Scrum değişiklik, belirsizlik ve risklere adapte olmayı sağlar. Yapım
aşamasında ise değişiklikler maliyeti büyük oranda etkilediği için pek hoş
karşılanmaz (Hassan, 2016).

· Scrum esneklik sağlar. Fakat yapım aşamasında projenin kapsamı,
tamamlanma tarihi ve gerçekleştirilmesi için ayrılmış bütçe belirli ve kısıtlı
olduğu için bu esneklikten faydalanılması zor olacaktır (Hassan, 2016).

· Sabit sözleşmeler (örn; FIDIC) her konuyu ayrıntısı ile açıklar ve daha sonra
bu maddeler üzerinde değişiklik yapılmaz. Bu durumda Scrum’ın vadettiği
değişiklere adaptasyon sekteye uğrayacaktır (Hassan, 2016).
Scrum’ın yapım aşamasında direkt olarak uygulanması problemli olabilir.
Scrum deneysel bir yaklaşım olduğu için yapım aşamasında Scrum’da şu
uyarlamalar yapılabilir:

· Scrum tüm yapım aşamasında çalışanlarla değil; üst kademede,
yöneticilerden oluşan kişilerle gerçekleştirilebilir. Her paydaş grubundan
yetkili kişiler belirlenerek bir Scrum takımı oluşturulabilir. Bu yetkili kişiler
bu düzeyde alınan kararları bir alt düzeydeki Scrum takımlarına aktarabilir.
Bu durumda bu kişiler alt düzeydeki Scrum takımlarının ürün sahibi
olmaktadır (Cesur, 2021). Ürün sahiplerinin Scrum’ı uygulamak için bir
odası olabilir değişiklik ve riskler için orada, o düzeyde çalışanlarla karar
alınabilir (Owen ve diğ., 2006).
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· Yapım aşamasında günlük scrum haricindeki toplantılar ofislerde, toplantı
odalarında gerçekleştirilebilir. Günlük scrum toplantıları en çok çeviklik
gerektiren toplantılardır. Bu nedenle bu toplantılar şantiye iş akışını
engellemeyecek şekilde sahada gerçekleştirilebilir. Bu toplantılarda önemli
olan takımdaki herkesin yapılan ve yapılacak işlerden haberdar olması,
koordinasyonun sağlanması ve iletişimin artırılmasıdır. Yapım aşaması için
Scrum’ın bu özelliği esnetilebilir (Cesur, 2021).

· Scrum kavramları yapım aşamasında kullanıma uygun olacak şekilde
Türkçeleştirilebilir. Bu şekilde herkesin Scrum’ı tam olarak anlaması ve
benimsemesi sağlanabilir (Cesur, 2021).

· Scrum uygulanmasına karar verilen bir projenin tamamlanma tarihi
kesin olarak belirlenebilir, süre belirli olabilir, fakat kapsam öncelik
değişikliklerine elverişli olacak şekilde esnek tutulabilir (Hassan, 2016).

· Sözleşmeler, proje gerekliliklerine uygun olacak şekilde düzenlenebilir. Sabit
sözleşme uygulamak yerine Scrum’a uygun sözleşmeler hazırlanmalıdır.

Scrum’ın yapım aşamasında uygulanmasıyla pek çok avantaj sağlanacaktır.
Günlük scrum, yapım aşamasında paydaşların günlük iş akışı konusunda 
bilgilendirilmesi için yararlı olabilecektir. Projeyi üreten geliştirme takımı 
inşaat yapım süreçlerine aktif katılacak, işveren sürece daha fazla dahil edilecek, 
gecikmeler, belirsizlik ve riskler azaltılacak, düzenli süreli ve periyodik 
toplantılar sayesinde zaman iyi yönetilecek, inşaat yapım süreci kolay takip 
edilebilir olacaktır (Pareliya, 2018). 

6. ÇEVİK PROJE YÖNETİMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN
AVANTAJLARI ve UYGULAMA ZORLUKLARI

Çevik proje yönetiminin inşaat projelerinde uygulanması ile pek çok avantaj 
sağlanır: 

Proje açısından;
· Öncelikli kaygısı işveren memnuniyeti ve değer üretmek olan çevik proje

yönetimi sayesinde inşaat projelerinde işveren beklenti ve gereksinimleri
şeffaf, açık iletişim ile artırılır (Jin, 2017; Pareliya, 2018).

· İnşaat projeleri süreçleri içerisindeki döngüler ve yinelemeler sayesinde riskler
ve değişiklikler erken aşamalarda tespit edilir. Döngü bitimlerinde işveren
ve paydaşlardan geribildirimler alınır. Böylelikle beklentileri iyi anlaşılan
işverenin ve paydaşların memnuniyeti artar (Jin, 2017; Pareliya, 2018).

· Belirli süreli periyodik toplantılar sayesinde süreç, düzen içerisinde ilerler
ve etkileşim üst düzeyde tutulur. İleriki safhada pahalıya mal olacak bir
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değişiklik için erken aşamada aksiyon alınmış olur. Yapım aşamasında 
iş tekrarı böylece önlenmiş olur ve bu da maliyeti azaltır. Değerli ürün 
üretilebilir, sonuç ürünün kalitesi artmış olur (Jin, 2017; Pareliya, 2018).

· Değişiklikler nedeniyle kayan iş programı çevik proje yönetiminde
süreç içerisine dahil edilmiş şekildedir. Zamanı geldiğinde iş programı
detaylandırılır, riskler iyi izlenir. Böylece adaptasyon sağlanmış olur (Jin,
2017; Pareliya, 2018).

· Çevik proje yönetimi, inşaat sektöründeki teknolojik gelişmelerden biri
olan Yapı Bilgi Modellemesi ile birlikte kullanıldığı zaman pek çok avantaj
sağlayacaktır (Tomek ve Kalinichuk, 2015). Yapı Bilgi Modellemesi
(Building Information Modeling-BIM) projelerin planlama, tasarım, yapım
ve işletme aşamalarında paydaşların koordinasyonunu, gerçekte üretilecek
olan yapının simülasyonunu sağlayan, hatayı azaltmaya çalışan bir süreçtir
(Url-4). Çevik proje yönetimi ile bazı ortak avantajlara sahiptir. İki yaklaşım
da proje gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlar,
proje paydaşları arasında iletişim ve işbirliğini artırır, projenin ve takımın
verimliliğini artırır, ihmalleri ve iş tekrarlarını azaltır, proje zaman ve
maliyetini azaltır, çatışmaları azaltır ve ürünün kalitesini artırır. Bu faydaları
sağlayacak teknolojik gelişme ile yönetim yaklaşımının birlikte kullanımı,
faydaların birbirini desteklemesini sağlayacaktır (Tomek ve Kalinichuk,
2015).
Firma açısından;

· İnşaat pazarında firmalar önemli bir rekabet avantajı sağlar (Sertyeşilışık ve
Tezel, 2019).

· İnşaat yapım aşamasında hataları geç fark etmek, süre ve maliyet açısından
önemli bir zarara neden olur. Hataların tekrar etmemesi için süreci iyi
gözlemlemek gerekir. Bu amaçla süreci yürüten takım içerisinde iletişim ve
etkileşim üst düzeydedir. Takım içerisinde bilgi paylaşımı artırılmıştır. Her
takım üyesinin katılımı ve alt seviyedekilerin de bağımsız düşünebilmesi
sağlanır. Yönetim düşük seviyededir ve yönetim, bir kişinin değil takımın
elindedir. Sorumluluk verilmesi ve güven ortamının oluşturulması nedeniyle
çalışanlar motive ve memnundur. Değişikliklere adaptasyon güçleri vardır.
Sürekli gelişme mantığını iyi kavramışlardır ve bu da proje başarısını,
üretkenliğini artırır (Pareliya, 2018).

İnşaat projelerinde çevik yaklaşımların avantajlarının yanında bazı uygulama 
zorlukları da vardır:
· Projede Scrum uygulanmasına karar verildiğinde tüm paydaşların bu

uygulamayı kabul etmeleri, değişikliklere adapte olabilmeleri gereklidir.
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İnşaat sektöründe geleneksel yöntemlerle çalışmaktan vazgeçemeyen, 
kalıplaşmış metotları uygulamayı ve bunları tek ve doğru yol olarak gören 
çalışanların sayısı fazladır. Bu nedenle bu değişikliği kabul etmek ve 
projelerinde uygulamak başlangıçta zor olabilir. Proje başında sözleşmelere 
Scrum uygulanması ile ilgili maddeler eklenmeli, kurallar baştan 
koyulmalıdır (Cesur, 2021).

· İnşaat projeleri gerek işverenin gerekse paydaşların sıkıştırması nedeniyle
esneklik konusunda kısıtlamalar yaşar. Projeyi gerçekleştiren paydaşlar
kapsamı sınırlı tutmak isterken; işveren de bitiş süresinin kısa tutulmasını
ister. Paydaşların bu farklı beklenti ve talepleri sözleşme konularında da
çeviğin etkin yürütülmesini kısıtlayabilir. Örnek olarak; sözleşmede fiyat
artışının uygun olmadığı ile ilgili kesin maddeler var ise kapsamda esnekliğe
gitmek zor olacaktır. Bu nedenle proje sürecinin başından itibaren paydaş
iletişimlerinin etkin olması ve beklentilerin açıkça anlaşılması, daha sonraki
süreçlerde sorun oluşmaması için önemlidir (Jin, 2017).

· Çevik proje yönetiminin inşaat projelerinde uygulanması ve çalışanlar
tarafından benimsenmesi için işi yapacak takımın çevik ile ilgili detaylı
bir eğitim alması gerekir. Bu eğitimi pahalı bulan yöneticiler de olabilir.
İnsanlar değişime karşı direnebilir. Değişiklik zaman ve finansman
gerektirir. Bu nedenle proje paydaşları her zaman kullanılan yöntemleri
kullanmak isteyebilir. İlk yatırım maliyeti yüksek olabilir ancak daha
sonraki aşamalarda getirisi yüksek olacaktır, süre ve maliyette önemli
derece azalmaya neden olacaktır (Kashikar ve diğ., 2016).

· İnşaat projelerinde paydaşlar bir proje için bir arada çalışmakta ve tasarımcı,
yüklenici sürekli değişmektedir. Çevik yaklaşımları yönetim seviyesinden
alt seviyeye kadar eğitmek için süre bir proje ile kısıtlıdır. Sektörün büyük
bir kısmı örgütlenmemiştir. Ancak daha önce başka bir projede çevik
yaklaşımlarla çalışmış proje ekipleri diğer projelerde de birlikte çalışabilir.
Çekirdek kadro belli olduktan sonra çeviği uygulamak konusunda sorun
olmayacaktır (Kashikar ve diğ., 2016).

Çevik yaklaşımların inşaat projelerinde uygulanması sonucunda pek çok 
avantajı olduğu gibi uygulanması konusunda zorlukları olduğu da görülmektedir. 
Ancak bu zorluklar neredeyse her projede meydana gelen süre, maliyet artışı, 
iletişim eksikliği vb. hataların yanında neredeyse hiçbir şeydir. Her dezavantajın, 
düşünüldüğünde mantıklı bir çıkar yolu tespit edilmiştir. Sürekli iyileşme 
benimsenmelidir, dezavantajları avantaja çevirme konusunda daha iyi çözümler 
ileriki süreçlerde üretilecektir.
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7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

İş yapma şekillerinin değiştiği, bilgisayar teknolojilerinin uygulamalarda ağırlıklı 
olarak kullanılmaya başlandığı, uzaktan iş yapma sisteminin yaygınlaştığı 
günümüzde çevik proje yönetiminin inşaat sektöründe uygulanması kaçınılmaz 
olacaktır. Tüm dünyada inşaat sektöründe rekabet artmış durumdadır. İnşaat 
projeleri pek çok riske, karmaşıklığa ve belirsizliğe sahip olduğundan dolayı 
kaynaklarda ve taleplerde azalmalar olmaktadır. Firmaların rekabet avantajı 
sağlamaları, belirsizlik, değişiklik ve risklere adapte olabilmeleri için 
uyarlanabilir yaklaşımları kullanmaları gerekmektedir. 

Yurt dışında uyarlanabilir (bir diğer ifadeyle çevik) yaklaşımlar 
Türkiye’deki uygulamalardan daha önce başlamıştır. Scrum genel olarak inşaat 
sektöründe yeni bir kavramdır, Türkiye’de yaklaşık 4 yıldır uygulanmaktadır. 
Cesur (2021) inşaat projelerinde Scrum uygulayan 4 Türk inşaat firmasıyla 
vaka çalışması yapmıştır. Bu firmalar proje yönetim, yüklenici, tasarım ve 
cephe firmalarıdır. Bu yeni uygulamayı kabul eden firmaların verimliliklerini 
artırmak için yeni yöntemler araştırmaya, denemeye açık oldukları, lider ruhlu 
ve üst düzey yöneticiler tarafından Scrum’ın teşvik edildiği ve uygulama 
kararı aldıktan sonra pilot projelerde uygulayacak olan çalışanlara eğitimler 
alındığı belirtilmiştir. Yeniliklere, değişime karşı çıkan çalışanlar da olmasına 
rağmen Scrum süreci en az 1 projede deneyimlenmiş ve firmaların kendi 
süreçlerine uygun olarak uyarlanmıştır. Bu uyarlamalar sonucunda iletişim ve 
koordinasyonlarında artış, ekip çalışmalarında gelişme, ekip motivasyonunda, 
ekibin sorumluluk almasında ve işine adanmasında, adaptasyon yeteneklerinde, 
şeffaflık ve güvende, verimde artış, gereksiz çalışmalarda azalma olduğu ortaya 
koyulmuştur (Cesur, 2021).

Çevik proje yönetimi felsefesini kavramak ve Scrum ile uygulamaya 
dönüştürmek birey, proje, firma, sektör ve ülke düzeyinde pek çık fayda 
sağlayacaktır. Birey düzeyinde çalışan mutluluğu artacak, şikayet ve yakınmalar 
azalacak, üretkenlik artacaktır. Proje düzeyinde verimlilik artacak, israf 
azaltılacak, işveren ve paydaşlarla olan iletişimde şeffaflık ve koordinasyonda 
artış sağlanacak, şeffaflık sayesinde paydaşlar arası güvende artış olacak, 
belirsizlik ve risklere projenin erken safhasında müdahale edebilme şansı olacak, 
daha kısa zamanda ve daha az maliyetle daha kaliteli yapılar yapılmasının önü 
açılacaktır. Bu sayede yapım firmaları rekabet avantajı elde edecek, mutlu ve 
adanmış çalışanlar ile verimlik artacaktır. Sektör düzeyinde üretkenlik artacak, 
israf azalacak, kriz ve belirsizliklerle baş edebilme gücü sağlanacak, yatırımcılar 
tarafından talep artacaktır. Son olarak ülke düzeyinde ise israfın önüne 
geçilerek verimliliğin sağlanmasıyla ülke ekonomisini büyük ölçüde etkileyen 
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inşaat sektöründeki gelişme sayesinde ülke ekonomisinde artış sağlanacaktır. 
Scrum’ın inşaat projelerindeki başarısını gören diğer sektörler de uygulamaya 
başlayacaktır.
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1. GİRİŞ

İnsanlık geçmişte temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, doğal yaşamdan 
ve doğadan korunabilecekleri yapılar inşa etmişlerdir. Ardından bu 
yapıların artması sonucunda kentler meydana gelmiştir. Kentlerin meydana 

gelmesiyle birlikte gelişen toplumların rekabet etme ve prestij algısı yaratma 
isteği, beraberinde insanı, doğayı ve doğal yaşamı yenmek arzusunu da ortaya 
çıkarmıştır. 

Endüstri Devrimi sonrasında, teknolojik gelişmeler paralelinde yaygınlaşan 
endüstri faaliyetleri, yalnızca üretim ve tüketim ilişkilerini değil, aynı zamanda 
çalışma ve yaşama koşullarında da değişim ve dönüşümlere sebep olmuştur 
(Hamitoğulları, 1982:161). Köyden kente göçen nüfus dolayısıyla kalabalıklaşan 
kentlerde barınma ve çalışma ortamlarına duyulan ihtiyaç artarak, kentler bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda hızla gelişmeye başlamıştır (McNeil, 2002:657). 

19. yüzyıl sonrasında, teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucu 
üretim sektöründe hammaddeye duyulan ihtiyaç artmış, üretim aşamaları bu 
ihtiyaca paralel yükselen bir ivme kazanmıştır. Üretim ve tüketim süreçlerinde; 
ulaştırma, sanayi, ticaret ve yapılaşma faaliyetleri artmış, bunun sonucunda 
oluşan yeni sanayi alanlarında ve küresel pazarda yüksek seviyede hammadde, 
sermaye ve emeğin bir araya getirilmesi ile kitle üretimi sağlanabilmiştir 
(McNeil, 2002:653). Makineleşme ile birlikte, üretimde verimlilik artmış ve 
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yapı bileşenlerinde standardizasyonsağlanmıştır. Bu bağlamda,inşaat sektöründe 
malzeme bazında performans ve dayanımların daha iyi seviyelere taşınması söz 
konusu olmuştur(Ali ve Armstrong, 2012:2).

Demirin kok enerjisine dayalı dökümünün 1735’de geliştirilmesi, hafif 
çeliğin 1750’de üretilmesi ve demir ile çeliğin de 1789’da ocakta işlenmeye 
başlanması (Hamitoğulları, 1982:164), özellikle beton ve betonarmede hızlı 
gelişime neden olmuştur. Bu bağlamda, nüfus artışı, rant ve benzeri nedenler 
ile yoğunlaşan kentlerde ihtiyaç duyulan yüksek yapıların inşa edilebilmesine 
yönelik olarak yeni strüktür sistemlerinin geliştirilerek kullanılmasının önü 
açılmıştır. Kompozit strüktür de, bu yenilikçi sistemlerin arasında yer almıştır. 
Çalışmada kompozit kavramının, malzemeden strüktür sistemine evrimine 
paralel olarak, yüksek binaların tarihsel süreçlerinden yola çıkılmıştır. Ardından 
mimari tasarım bileşenlerinden olan esneklik, kat yüksekliği ve bina yüksekliği 
bağlamında, dünyanın en yüksek 300 yapısı üzerinden kompozit strüktürün 
sağladığı yararlar hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.

2. KOMPOZİT STRÜKTÜR SİSTEMİNİN TARİHSEL SÜREÇTEKİ 
YERİ

Toplumların kendini ifade etme biçimleri, en belirgin şekilde inşa edilen 
yapılardan ve kentlerden okunabilmektedir. İnsan, doğayı ve kendini yenme 
arzusunu, yüksek yapılar ile ifade etmektedir.

Erken yüksek yapı örnekleri incelendiğinde, bu yapıların yığma taş tekniği 
ile inşa edildikleri görülmektedir. Yüzyıllar önce 146 m yüksekliğinde inşa edilen 
Mısır Piramitleri bu çabanın en erken örneğidir. Ardından 1880’de Almanya’da 
inşa edilen Köln katedrali 156 m yüksekliğe, 1884’te inşa edilen Washington 
Anıtı ise 169 m yüksekliğe ulaşmıştır (Al-Kodmany ve Ali, 2013:14).

Modern kentlerde arsa maliyeti, yapı yüksekliğinin belirlenmesinde birincil 
faktörlerden biridir. Yüksek arsa maliyeti, araziden alınan verimin maksimize 
edilmesini gerektirmektedir (Al-Kodmany ve Ali, 2013:35). Çelik çerçeveli ilk 
çok katlı ofis binası olan Home Insurance Building’in (42.1 m) 1885’te inşa 
edilmesi ile birlikte, önceden inşa edilen yığma ofis yapılarına yönelik talepler 
azalmıştır. Bu bağlamda, ekonomik kaygılara paralel olarak ofis alanlarının 
dikey olarak istiflenerek, kiralanabilir alanların arttırılması ve olabildiğince 
doğal ışık alan ofisler üretilerek kira gelirlerinin maksimize edilmesi hedefi ile 
yüksek yapılara talep artmıştır (Ali ve Moon, 2007:206; Moon, 2018:1). Kentsel 
bağlamda, yüksek binaların kümeleşerek oluşturduğu özelleşmiş ekonomik 
faaliyetler, firmalar arasındaki etkileşimi de arttırmıştır (Al-Kodmany ve 
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Ali, 2013:33). Buna ek olarak, inşa edilecek yüksek yapının şehirle kurduğu 
ilişkinin çok yönlü ve bir bütün olarak değerlendirilmesi, üzerinde duracağı arsa 
sınırlarından parçası olacağı kentsel bağlamla ilişkisinin kurulması da doğal bir 
zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır(Dewing, 1930:711).

Küresel anlamda ise, dünyanın önde gelen kentleri arasında yapı yüksekliği 
bağlamında rekabet ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda kentler dünyanın en yüksek 
yapısına sahip olarak, kentin küresel imajını geliştirme arzusundadır. Küresel 
arenadaki ekonomik gücün yansıması olarak yüksek yapı inşası politik liderler 
tarafından da desteklenmektedir (Al-Kodmany ve Ali, 2013:31).

Barr’ın(2012) yapı yüksekliğinin belirlenmesine yönelik çalışmasında, 
yapının yükseklik kararının, özellikle statü ve inşaattan elde edilecek kâr ile 
ilişkilendirildiği bir model oluşturulmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlara 
göre 20. yüzyılda; ekonomik faktörler, arazi kullanımının düzenlenmesi ve 
sosyal statü arayışı, yapı yüksekliğinin belirleyicileridir. Yapı yüksekliği, 
bölgesel nüfus ile birlikte ofis işlerinin büyümesine paralel olarak artarken, bina 
maliyetlerinin artışı ise düşmektedir. Buna karşın yükseklik rekabeti, yapıların 
kârı maksimize eden yüksekliklerden daha yüksek, diğer bir deyişle daha az 
ekonomik olarak inşa edilmelerine de sebep olmaktadır(Barr, 2012).

Yüksek yapılaşmanın bir diğer gerekçesi de, mevcut kentsel dokuda 
ya da kent merkezinin dışındaki yerleşimlerde, yeşil alanların korunması ve 
arttırılması amacıdır (Tapan, 1989:93). Dikey yapılaşma, kamusal alana, tarım 
arazilerine ve yaban hayata olan müdahaleyi minimize etmesi bağlamında, 
açık ve doğal alanların korunmasını desteklemekte ve mevcut araziye daha 
fazla insan yerleşimine imkân vermektedir. Diğer bir deyişle yüksek bir bina, 
minimum fiziksel ayak izi ile arsanın maksimum verimlilikte kullanılmasına 
imkân tanımaktadır (Al-Kodmany ve Ali, 2013:36).  

Teknik bağlamda ise yüksek yapılaşma, özelleşmiş ve gelişmiş teknolojiler 
gerektirmektedir. Bu özelleşmiş ve gelişmiş teknolojilerin yenilikçi ve çekici 
tasarımlara olanak tanımasına paralel olarak, yüksek yapıların tasarım ve strüktür 
olanaklarının artması, mimar ve mühendisleri de, yüksek yapı tasarlamaya 
yönelik motive etmektedir. Bu motivasyonda, bina servis sistemleri, bilgisayar 
bilimleri, cephe mühendisliği, yapısal çerçeve sistemleri, döşeme sistemleri, 
ışıklandırma, havalandırma, acil durum kaçış stratejileri ve suyun geri dönüşüm 
sistemleri gibi ileri düzey teknolojik gelişmelerin kullanılmasını arttırmıştır 
(Al-Kodmany ve Ali, 2013:40).

Geleneksel strüktür sistemlerinden çağdaş sistemlere doğru meydana 
gelen yenilikçi hamleler, daha sonraki hamlelerin öncülüğünü yapmıştır. Yapım 
endüstrisinde; taşıyıcı sistem olanaklarında yaşanan gelişmeler ile rüzgâr 
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ve sismik yüklere karşı geliştirilen çözümler, çeliğin yapım endüstrisinde 
kullanılmaya başlanması ve sonrasında çelik ve betonarme yapı bileşenlerinin 
bir arada kullanılmasına dayanan strüktür sistemlerinin geliştirilmesi gibi 
gelişmeler ile birlikte yüksek yapılaşmada yükseklik, dayanım, açıklık, mekan 
kalitesi ve sirkülasyon problemleri aşılmıştır. Bu yenilikçi yapım sistemlerinden 
biri de kompozit strüktürlerdir. 

Kompozit terimi, inşaat ve yapı sektöründe olduğu kadar kimya, spor, 
tıp, savunma, otomotiv, havacılık, uzay gibi birçok alanda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Basit anlamda, farklı bileşenlerin ideal özelliklerinin, diğer 
bileşenlerin zayıf özelliklerini iyileştirdiği ve çok daha olumlu özelliklere sahip 
birliktelikler oluşturduğu genel yapı, kompozit terimi ile ifade edilmektedir.

Kompozit kavramı, aslında insanoğlunun kompozit mantığını icadından 
çok daha önce doğada bulunmaktadır. Salyangoz ve istiridye gibi omurgasızların 
kabuğu, kompozite örnek verilebilir (Mazumdar, 2001:4). Doğanın kendi 
bünyesinde barındırdığı kompozit fikrine dayanan malzeme üretimi ve kullanımı 
da çok eskiye dayanmaktadır. Mısır ve Mezopotamya’da saman takviyeli kerpiç 
kullanılmıştır (Buragohain, 2017:3).

Kompozit malzeme, farklı ana maddelerin değişik özelliklerinden 
faydalanmak üzere bir araya getirilmesi ile oluşturulan yeni malzeme, bileşen, 
eleman ve gereçler olarak ifade edilebilir (Hasol, 2020:273). Bu bağlamda, iki 
veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılması ile malzemede bir özellik 
kombinasyonu elde edilmektedir. Kompozit malzemeyi oluşturan bileşen 
malzemeler, birlikte çalışmalarının yanı sıra, özgün formlarında kalmaktadırlar. 
Elde edilen kompozit malzemenin nihai özellikleri ise bileşen malzemelerin 
özelliklerinden üstündür (Mazumdar, 2001:4).

Kompozit endüstrisindeki gelişmenin temelini, havacılık ve savunma 
sektörlerinin daha hafif ve daha verimli yapılara olan talebi oluşturmaktadır 
(Buragohain, 2017:4). Kompozit malzeme üretimi bağlamında ilk defa 1935’te 
cam elyaf piyasaya sürülmüştür (Nagavally, 2017:25).Ardından, doymamış 
polyester reçineler geliştirilmiş ve ticarileştirilmiştir. Sonrasında karbon, bor 
ve aramidelyafların kullanıldığı yüksek performanslı kompozit malzemeler 
geliştirilmiştir. 1950’lerin sonlarında ise yüksek performanslı karbon ve bor 
elyaflar kullanılmaya başlanmıştır (Buragohain, 2017:4).

Havacılık, otomotiv ve inşaat sektörleri arasında, malzeme, mühendislik ve 
sistem tasarımı alanlarında teknolojik transferler gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, 
sistemlerin ve bileşenlerin entegrasyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımları, 
inşaat endüstrisinde de önem kazanmıştır. Entegrasyon ile enerji verimliliğinin 
maksimize edilmesi ve yaşam döngüsü evreleri boyunca maliyetlerin azaltılması 
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hedeflenmiştir. Havacılık endüstrisinde mukavemetin arttırılarak ağırlığın 
azaltılması yönündeki çalışmalara benzer olarak, inşaat endüstrisinde de aynı 
hedefle kompozit malzemeler geliştirilmiş ve benzer teknolojik atılımlarda 
bulunulmuştur (Ali ve Armstrong, 2012:8-9).

Geleneksel malzemelere kıyasla estetik nitelikleri, fonksiyonelliği ve çok 
yönlülüğü ile kompozit malzeme, yenilikçi ve alternatif mimari tasarımlara 
olanak tanımaktadır. Ayrıca, kompozit malzeme yapılarda termal performans ve 
enerji verimliliği bağlamında katkı da sağlamaktadır (Ngo, 2020:20)

Yapıda kompozit, malzeme (bileşen) ve eleman ölçeğinde olabildiği gibi, 
sistem ve makro-sistem ölçeğinde de olabilmektedir. Kompozit strüktürler, 
genellikle betonarme ile çelik bileşenlerin kompozit bir eleman ve elemanların 
ise kompozit bir sistem oluşturacak çeşitli şekillerde düzenlemeleri ile 
oluşmaktadır. Bu sayede, yükselen yapıların özellikle yanal yüklere karşı daha 
yüksek dayanıma sahip olması amaçlanmaktadır.

CTBUH (TheCouncil on TallBuildingsand Urban Habitat-Yüksek Binalar 
ve Kentsel Habitat Konseyi) kompozit strüktürü ana yapı elemanlarında iki 
veya daha fazla malzemenin (betonarme kirişlerden oluşan bir döşeme sistemine 
sahip çelik kolonlar; beton çekirdekli çelik çerçeve sistemi; beton kaplı çelik 
kolonlar; beton dolgulu çelik borular; beton çekirdekli bir ahşap çerçeve, vb.) 
bir arada kullanılması (URL1) olarak tanımlamaktadır.

Binalarda kompozit strüktürün makro-sistem ölçeğinde kullanılmasının 
statik katkılarının yanı sıra; daha fazla açıklık sağlayan, dayanımı daha 
yüksek malzeme ve strüktür sistemleri, başta mimari tasarımda esneklik, kat 
yüksekliklerinin işlevlere göre daha etkin düzenlenebilmesi ve yapı yüksekliği 
gibi birçok mimari konuda olumlu katkılar sunmaktadır.

3. KOMPOZİT STRÜKTÜR SİSTEMLERİNİN MİMARİ 
TASARIMA KATKILARI

Geleneksel strüktür sistemlerinden çağdaş strüktür sistemlerine uzanan gelişim 
süreci irdelendiğinde, sistem olanaklarındaki gelişmelerin statik bağlamın yanı 
sıra, mimari tasarıma da katkıda bulunması söz konusudur. Strüktür sistemlerinde 
meydana gelen gelişmeler, yapı yüksekliklerinin giderek artmasına, daha geniş 
açıklıkların geçilmesine ve dayanımın arttırılmasına olanak tanımaktadır. 
Bununla birlikte strüktür elemanlarıyla bölünmeyen daha geniş mekânlar, bu 
mekânların esnek kullanım olanakları, mekânlarda daha etkin doğal aydınlatma, 
işlevin kat yüksekliklerine etkileri ve bina yüksekliği gibi mimari tasarım 
bileşenleri bağlamında da olumlu etkilere neden olmaktadır. 
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3.1.  Kompozit Strüktür-Mekânsal Esneklik İlişkisi

Kompozit strüktürün daha yüksek, daha dayanıklı ve daha geniş açıklıklı 
yapıların inşasına imkân vermeleri, mimari tasarımda esneklik - strüktür 
sistemleri ilişkisini öne çıkarmaktadır. 

Esneklik kavramı, etimolojik açıdan irdelendiğinde bir dış gücün etkisi 
altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, 
etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastik, elastiki 
(URL2) şeklinde tanımlandığı görülmektedir.

Mimari tasarımda esneklik hakkında ise çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. 
Collins (1998)’e göre bir fonksiyonalizm türü olan mekânsal esneklik, 
yapıların, işlevlerini düzgün bir biçimde yerine getirebilmeleri için uyarlanabilir 
olmalarını gerektirmektedir (Collins, 1998:234). Esneklik ve uyarlanabilirlik, 
mekânın işlev ve kullanım biçiminde değişikliklere olanak tanırken, mimarlığın 
zaman boyutu ile ilişki kurmasını da sağlamaktadır (Magdziak, 2019:6). Ayrıca, 
esneklik kullanıcıların kendi yaşam alanlarına yönelik karar verici olabilmelerini 
de sağlamaktadır (De Paris, Lopes ve Junior, 2021:16).

Bir yapının uyarlanabilirliği, yaşam döngüsü süresince yapının değişen 
ve dönüşen bağlam koşullarına maksimum uyum sağlayabilmesi ile ilişkilidir. 
Bu kapsamda değişim, yapının uyarlanabilirliğinin önemli belirleyicisi 
durumundadır. Ayrıca, kullanıcının yapıya uyum sağlayabilme derecesi 
ile bağlamda meydana gelen değişiklikler kapsamında bina dokusunda 
meydana gelen değişimler önem kazanmaktadır (Kamara vd., 2020:15). 
Uyarlanabilir mimari, değişen yapıların, değişen çeşitli yönlerini dikkate 
alırken, uyarlanabilirlik stratejilerinin çevre, toplum ve ekonomi kategorileri 
çerçevesinde şekillendiği söylenebilir. Bu bağlamda, bu stratejilere duyulan 
ihtiyacın temelinde iklim değişikliği ve kaynakların tükenmesi gibi küresel 
problemler yer almaktadır (Ellen vd., 2021:9).

Schneider ve Till (2005)’e göre yapılarda esneklik,‘sosyal ve fiziksel’ 
kullanım ve değişimlere gösterdiği uyum bağlamında, iki ana kapsamda 
değerlendirilmektedir. Mimari tasarımda sağlanan esneklik ile mekânın, değişen 
ve dönüşen yapılı çevre koşullarına uyum sağlayabilmesi, güncellenebilmesinin 
yanında, eskimenin önlenebilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, inşaat 
teknolojisinde meydana gelen gelişmeler mekânsal esnekliğin sağlanmasına 
ön ayak olabilirken, esnek mekân hedefi ise inşaat teknolojisine katkıda 
bulunabilmektedir (Schneider ve Till, 2005:161-162). Diğer bir deyişle, 
yapısal sistemlerin gelişim şemasının akışında taşıyıcı sistem olanaklarının 
mimari tasarıma katkısı, tasarımda özgürlük kapasitesinin yaşadığı değişim ile 
değerlendirilebilir. Örneğin, yüksek ofis binalarında, çalışanların çalışma hızının 
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arttırılması hedefi ile bölücü duvarların olmadığı açık ofisler planlanmıştır. 
Çalışanların hepsinin maksimum etkileşim halinde bulunduğu bu ortam, aynı 
zamanda işverenin çalışanları kontrol edebilmesini sağlamıştır. Esasında 
finansal sebeplerle işverenin alandan maksimum verimlilikle yararlanma 
çabası ile kurgulanan bu çalışma ortamı, aynı zamanda esnek plan kurgularının 
yaratılabileceği, değişim ve dönüşümlere uyumun sağlanabileceği alanların inşa 
edilmesine olanak tanımıştır (Kılınç ve Sev, 2019:166).

Modernist yaklaşımın mimarlıkta yansımasının görüldüğü dönemde, 
yapıların verimli ve esnek mekân kullanımının sağlanmasına yönelik olarak, 
belirsiz ve olasılıklar içeren mekânların düzenlenmesi hedeflenmiş, bu kapsamda 
gelişen teknolojiler ile birlikte geniş açıklığa ve hafif dolgu bölmelerine olanak 
tanıyan yapısal sistemler öne çıkmıştır. Strüktür sistemlerinin gelişen teknik 
altyapısı, mimarların güncel kurguya gelecekteki olasılıkları dâhil edebilmesini 
de sağlamaktadır (Till ve Schneider, 2005a:291). Şimşek ve Sev (2021), yüksek 
yapılarda strüktürel sanat değerlendirme kategori ve ölçütleri oluşturmuş ve 
bu kapsamda esneklik kavramını değerlendirmiştir. Esneklik kavramı, strüktür 
ve cephe kurgusu ile ilişkilendirilmiştir. Esneklik, strüktürün değişken mimari 
fonksiyonlarına sağladığı uyum şeklinde tanımlanmıştır (Şimşek ve Sev, 
2021:514). Strüktür elemanları ile bölünmeyen ve ortak çalışma alanı vaat eden 
mimariye sahip yüksek ofis binalarının elde edilebilmesi, yapısal çözümlerin 
geliştirilmesi ile sağlanmıştır (Sev ve Özgen, 2009:82). Bu kapsamda esneklik 
ve uyarlanabilirliğin göz önüne alınarak tasarlandığı bir yapıda, esnek yapısal 
organizasyon ve hareketli bölme duvarlar kullanıcıların değişiklik yapabilmesine 
olanak tanımaktadır (Gilani ve Türker, 2020:164). Buna ek olarak, değişen 
ihtiyaçlar karşısında gereklilik haline gelen değişikliklerin yapılabilme kolaylığı 
ve hızı, esnekliğin derecesini belirlemektedir. İç mekânın konumu, boyutu ve 
düzeni ise değiştirebilme yeteneğini temsil etmektedir (Magdziak, 2019:5).

Yanal yüklere karşı dayanım sağlayabilmenin yanı sıra, özellikle asansör 
sistemlerindeki gelişmeler gibi ekonomik ve teknolojik faktörlerin etkisi ile 
yüksek ofis binaları, mimari tasarımları ve strüktür sistemleri bağlamında 
gelişim göstermiştir. Buna ek olarak, doğal ışık ile aydınlatılan mekânlar elde 
etme hedefi sonucunda, ideal plan derinliği arayışı başlamıştır. Plan çözümleri, 
cephedeki boşluk oranları(pencere biçim ve boyutları) ve kat yükseklikleri 
gibi mimari kararlar da, düşey sirkülasyon ve aydınlatmaya yönelik kararlarda 
olduğu gibi ekonomik endişelerle gelişmiştir (Kılınç ve Sev, 2019).

Sonuç olarak, teknolojik gelişmeler ile mimari esneklik birbirlerini 
destekler konumda yer almaktadır. Geniş açıklıklı yapıların inşa edilebilmesi 
ile mekânları bölen taşıyıcı elemanlar ortadan kaldırılabilmiş ve esnek mekânlar 
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elde edilmiştir. Esnek bir mekân hedefi, öncelikli olarak “inşaat tekniklerini, 
yapısal çözümleri, hizmet stratejilerini veya bu yaklaşımların kombinasyonu” 
gibi bileşenleri içermektedir (Till ve Schneider, 2005a:293). Sev ve Özgen’e 
(2009) göre, ofis tipi yapılarda ortak çalışma alanlarının oluşturulabilmesi 
için taşıyıcı elemanlar ile bölünmeyen geniş açıklıklı mekân ihtiyacı söz 
konusudur. Bu bağlamda, mekân üretiminde iç taşıyıcı elemanların az olması 
ve hatta hiç olmaması, mimari esnekliğin maksimize edilmesi noktasında önem 
kazanmaktadır. Bu hedefe yönelik olarak, strüktürün bina çeperinden çekirdeğe 
doğru düşey taşıyıcıların minimumda tutulabileceği, özellikle kompozit kiriş ve 
tabliyelerin tercih edilmesi en uygun çözümdür (Sev ve Özgen, 2009).

Mekânsal esnekliğin yanı sıra, özellikle ofis yapıları gibi, birim alana 
düşen kullanıcı sayısının ısıtma, havalandırma, asma tavan, yükseltilmiş 
döşeme, aydınlatma, iletişim ve bilişim gibi teknolojilere yönelik olarak 
konforlu kullanım sağlayacak, ancak bunun paralelinde kat yüksekliklerini 
arttıracak potansiyele sahip olması söz konusudur. Bununla birlikte, artan kat 
yüksekliğinin bina yüksekliğine etkisi de bulunmaktadır.

3.2. Kompozit Strüktür-Yükseklik İlişkisi

Yapı yüksekliklerine dair, ülkelerin kendi kıstasları çerçevesinde oluşturduğu 
ilkeler bulunmaktadır. Bunun yanında, CTBUH (Council on Tall Building sand 
Urban Habitat) yüksek bir yapının sahip olması gereken kıstasları belirleyerek, 
uluslararası standartlar geliştirmiştir. Bu doğrultuda yapıların birbiri ile 
kıyaslanabilmesi ve dünyanın en yüksek yapıları sıralamasının belirlenebilmesi 
söz konusu olmuştur. Belirlenen standartların birine veya birkaçına göre 
değerlendirme yapılmaktadır. İlk olarak, yapının yer aldığı bağlam içerisindeki 
binaların yüksekliğini önemli derecede aşan bir yüksekliğe sahip olması 
gerektiği ifade edilebilir. Buna ek olarak bu kıstas çeşitli bağlamlarda 
değişkenlik göstermekte, çevrede yer alan binaların yaygın yüksekliğine 
göre farklı anlamlar ifade edebilmektedir. İkinci kıstas, yapının boyutlarının 
oranları ile ilişkilendirilmektedir. Yapının sahip olduğu kat sayısı ile ayak 
izinin birbirine oranı önem kazanmaktadır. Üçüncü kıstas ise yapının inşasında 
kullanılan teknolojilerdir. Yapının yüksekliğine bağlı olarak geliştirilmiş olan 
düşey taşıyıcı sistemler ve rüzgâr, deprem gibi yanal yüklere karşı geliştirilen 
teknolojiler yüksek bir yapı olarak nitelendirilmesini sağlamaktadır (URL 3).

Bu bölümde; CTBUH (The Council on Tall Building sand Urban Habitat-
Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi) tarafından sunulan, yüksek 
binalar sıralamasından, bu binalara ilişkin yükseklik, kat ve benzeri bilgilerden 
faydalanılmıştır. Söz konusu veri tabanının kullanılmasının sebepleri; 
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·	 CTBUH’un yapı ve bina yüksekliklerine hakemlik eden ve “Dünyanın En 
Yüksek Binası” gibi unvanlar veren, 

·	 konu hakkında yıllık konferanslar ve küresel ödül programları düzenleyen, 
·	 finanse edilen araştırma projeleri için akademik işbirlikleri kuran, 
·	 kapsamlı çevrimiçi kaynaklar ve fiziksel çıktılara sahip küresel bir otorite 

olarak kabul edilmesidir (URL 4). 
Kurum ayrıca, söz konusu hususlarda akademik terminoloji ile de katkıda 
bulunmaktadır. Bu terminoloji bağlamında CTBUH yüksek binaları;

·	 ‘mimari tepe noktasına kadar yükseklik’ (heighttoarchitectural top),
·	 ‘en yüksek meskûn kattan yükseklik’ (heighttohighestoccupiedfloor),
·	 ‘en yüksek noktaya kadar yükseklik’ (heightto tip)

olmak üzere, üç yükseklik ölçütüne göre sınıflandırmıştır.
‘Mimari tepe noktasına kadar yükseklik’; “belirgin açık hava yaya girişinin 

en alt kotundan; kulelerin dâhil olduğu, ancak antenler, işaret levhaları, bayrak 
direkleri veya diğer fonksiyonel-teknik donanımın dâhil olmadığı en üst mimari 
kot arasındaki mesafe” olarak tanımlanmıştır (URL5). ‘Mimari yükseklik’ ile 
‘ortalama kat yüksekliği’ bu tanım bağlamında sunulan veriler üzerinden analiz 
edilmiştir.

‘En yüksek meskûn kattan yükseklik’; “belirgin açık hava yaya girişinin 
en alt kotundan; bina içindeki en yüksek meskûn (occupied)1  katın bitmiş kat 
seviyesi” olarak tanımlanmıştır (URL 5).

‘En yüksek noktaya kadar yükseklik’ ise; “belirgin açık hava yaya girişinin 
en alt kotundan; malzemesi veya işlevi ne olursa olsun, en yüksek elemanın ve 
dolayısıyla binanın en yüksek noktası arasındaki mesafe” olarak tanımlanmıştır 
(URL 5).

Çalışmanın örneklemi, CTBUH veri tabanında yer alan bitmiş (URL 
6), yapım sürecinde (URL 7)ve teklif sürecinde2(URL8) listelerinde yer alan 

1 Meskûn: “sakinler, personel veya diğer bina kullanıcıları tarafından tutarlı bir şekilde güvenli 
ve yasal olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış ve uygun duruma getirilmiş alanları tanımayı 
amaçlamaktadır. Geçici bakım erişimi gerektiren vb. servis veya mekanik alanları içermez” 
(URL5).
2 Bir bina;

a. Bina geliştirme ekibi ile mülkiyet haklarına sahip belirli bir inşaat alanına sahip olmaları;
b.  Tasarımı kavramsal aşamanın ötesine taşıyan eksiksiz bir profesyonel tasarım ekibine sahip 

olmaları;
c.  İnşaat için resmi planlama onayı/yasal izin almış veya alma sürecinde olmaları;
d.  Yapım ve iskânın amaçlanması

şartlarının tümünü sağlaması ve bu sağlamanın güvenilir bir kaynak (ör. resmi basın açıklaması, 
planlama uygulaması vb.) tarafından doğrulanması durumunda ‘teklif sürecinde’ (proposed) 
başlığı altında listelenmektedir (URL9).
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300 adet yüksek binadır. Söz konusu veri tabanında, bu üç listeye ek olarak, 
hayata geçmemiş (vision, nevercompleted, canceled vb.) ile yıkılmış yapılara 
ilişkin veriler de bulunmaktadır. Ancak bunlar, gerek bu tür binaların henüz inşa 
edilecek olgunlukta fizibiliteye sahip olmayabilecekleri ve gerekse de yıkılmış 
olmaları bağlamında güncel binalar olmamaları nedeniyle çalışma örneklemine 
dâhil edilmemiştir. Bu bağlamda analizlerde, 300 adet yüksek bina, strüktür 
türleri ve işlevleri bağlamında karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada, binaların 
‘mimari yükseklik’ ve ‘ortalama kat yüksekliği’ bağlamında strüktür türleri ile 
işlevlerin nasıl ilişki kurdukları analiz edilmiştir.

Tablo1. Strüktürü Belirtilmiş Yüksek 
Binaların Dağılımı (URL10’dan derlenmiştir).

CTBUH veri tabanı, strüktür türlerinin ayrımı konusunda da bilgi vermektedir. 
Çalışma örnekleminde dört farklı strüktür türünün (Çelik/beton3, kompozit, 
çelik ve betonarme) tercih edildiği görülmüştür. Toplam 100 adet bitmiş yapının 
her birinin strüktür türünün veri tabanında belirtilmiş olmasına karşın, yapım 
sürecindeki 41 ve teklif sürecindeki 82 adet yapıya ilişkin strüktür bilgileri veri 
tabanında yer almamaktadır. Bu nedenle Tablo 1’de toplam 177 adet yapıya 
ilişkin strüktür dağılımı yer almaktadır.

Kompozit strüktürlü binalar, strüktürü belirtilmiş 177 adet yüksek 
bina içinde %61 orana sahiptir. Bu oran bitmiş binalar arasında %59, yapım 
sürecindeki binalarda %72 ve teklif sürecindeki binalarda ise %33’tür (Tablo1). 
Bu durum, yüksek binalarda kompozit strüktürün kullanım oranın giderek arttığı 
anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, betonarme strüktürlü yüksek binaların, 
gerek bitmiş binalar arasında, gerek yapım sürecindeki binalar arasında ve 
gerekse de teklif sürecindeki binalar arasında oranının %30-40 aralığında olduğu 

3 Birbiri ardına farklı sistemlerin kullanıldığı bir karma strüktür (mixed-structure) türüdür. Bir 
betonarme strüktürün üstüne yerleştirilmiş bir çelik strüktürü belirtmektedir. Aynı mantıkla, bir 
çelik strüktürün üstüne yerleştirilmiş betonarme strüktür ise, diğer bir karma strüktür alt türü olan 
‘beton/çelik’ olarak ifade edilmektedir (URL 1).
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görülmüştür (Tablo 1). Bu durum, yüksek bina üretiminde betonarmenin, gelişen 
teknolojiye rağmen güncelliğini koruduğunun göstergesidir.

3.2.1. Mimari Yükseklik 

Çalışmada kullanılan ‘mimari yükseklik’ olarak, söz konusu CTBUH 
ölçütlerinden ‘mimari tepe noktasına kadar yükseklik’ verileri kullanılmıştır. 
Bu tercihte; yukarıdaki tanımdan da anlaşılabileceği üzere kütlesel bağlamda 
yapısal bütünlük göz önünde bulundurulmuştur. Söz konusu ölçüt, “Dünyanın 
En Yüksek Binaları” sıralamasında baz oluşturmaktadır (URL 5).

Tablo 2. Bitmiş 100 Binanın Yükseklik 
Sıralamasında Strüktür Dağılımı (URL 10’dan derlenmiştir).

Tablo 2’de bitmiş yüksek binaların strüktürleri, mimari yükseklik 
sıralamasına onarlı aralıklarla irdelenmiştir. Bu sıralamada, kompozit strüktürlü 
yüksek binaların her aralıkta sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. İlk 10 yüksek 
binanın %80’i, ilk 20 yüksek binanın %85’i, ilk 30 yüksek binanın %77’si 
kompozit strüktüre sahipken, bu oran ilk 100 yüksek binada %59 olmuştur 
(Tablo 2). 

İlk 10 bitmiş yüksek binada, betonarme strüktürün tercih edilmediği 
görülmüştür. 11.-20. Yükseklik dilimindeki yüksek binanın %5’i, 21.-30.
yükseklik dilimindeki yüksek binaların %13’ü olmak üzere artan betonarme 
tercihi, ilk 100 yüksek binada %29 ile ikinci en yüksek orana sahiptir. Çelik/
beton strüktür, ilk 100 bitmiş yüksek binada %4; çelik strüktür ise %8 oranında 
kullanılmıştır (Tablo 2). Sonuç olarak yüksek binaların mimari yükseklikleri 
azaldıkça, kompozit strüktürlü binaların oranının da giderek azaldığı, betonarme 
strüktürlü yüksek binaların oranının ise arttığı tespit edilmiştir.

Yüksek binalar arasında kompozit ve betonarme strüktüre sahip binaların 
oransal olarak fazlalığına karşın, bitmiş ve yapım sürecindeki yüksek binaların 
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ortalama mimari yüksekliklerinde çelik/beton strüktürlü binalar ön plana 
çıkmaktadır. İlk 100 bitmiş yüksek bina arasında sadece 4 adet çelik/beton 
strüktürlü bina bulunurken (Tablo 2), bu binaların ortalama mimari yüksekliği, 
bitmiş binaların ortalama yüksekliği olan 399.21 m’den yaklaşık 150 m fazladır 
(Şekil 1). Yapım sürecindeki yüksek binalarda ise bu fark, yaklaşık 60 m ile 
gene çelik/beton strüktürlü binaların lehinedir.

Şekil 1. En yüksek 300 binanın ortalama mimari yüksekliklerinin strüktür 
bağlamında karşılaştırılması (URL 10’dan derlenmiştir).

Kompozit strüktürlü yüksek binaların mimari yükseklikleri, bitmiş ve yapım 
sürecindeki binalar arasında genel ortalamaya yakın değerlere sahip olduğu 
görülmüştür. Bununla birlikte, teklif sürecindeki yüksek binalar arasında, 
ortalama değerin (420.47 m) yaklaşık 74 m üzerindedir. Bu da kompozit 
strüktürlü yüksek binaların, çelik/beton strüktürlü binalara kıyasla son dönem ve 
projeksiyon binalarda daha fazla tercih edildiği anlamına gelmektedir (Şekil 1).

3.2.2. Mimari Yükseklik-İşlev Değerlendirilmesi

CTBUH veri tabanında, işlevlere ilişkin tanımların nasıl belirlendiğine dair 
bilgiler bulunmaktadır. Bu bağlamda, mimari yüksekliğinin %85 ya da daha 
fazlasının tek bir işleve tahsis edildiği yüksek binalar ‘tek işlevli’; her biri 
mimari yüksekliğin %15’inden az olmamak üzere iki ya da daha fazla işlev 
içeren binalar ise ‘karma işlevli’ binalar olarak tanımlanmıştır (URL 11). Veri 
tabanında, mimari yüksekliğinin %50’sinden az meskûn (occupied) alana sahip 
olan iletişim ve gözlem kuleleri vb. ise bina kapsamında değerlendirilmemiştir.

CTBUH veri tabanından yararlanılan örneklem 300 adet yüksek binadan 
136’sı tek işlevli (otel, ofis ve konut), 157’si ise ofis, otel, perakende, konut ve 
sergi işlevlerinden iki ya da daha fazlasını içeren karma işlevlidir (URL 10’dan 
derlenmiştir). Yedi adet yüksek binanın işlevine dair bilgi verilmemiştir (Tablo 
3).
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Tablo 3. Yüksek Binaların Strüktür Türlerinin 
İşlevlerine Göre Dağılımı (URL 10’dan derlenmiştir).

Tablo 3’te, karma işlevli binalar, gerek içerdikleri tüm işlevler ve gerekse de 
karma içeriklerindeki tekil işlevler bağlamında ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırmada, 
karma işlevli yüksek binalarda her bir işlevin ağırlığını görebilmenin yanı sıra 
bu ağırlığın strüktür, mimari yükseklik ve kat yüksekliği üzerindeki etkilerinin 
analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Şekil 2. Tek işlevli yüksek binaların mimari yüksekliklerinin genel ortalama 
(398.53 m) ile strüktür bazında karşılaştırılması (URL 10’dan derlenmiştir).
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Tek işlevli 136 adet yüksek binadan, 79 adedinin strüktürü veri tabanında 
belirtilmiştir. Bu 79 yüksek binanın 56’sı ofis, 18’i konut ve 5’i otel işlevlidir. 
Toplam 56 ofis binasının 39’u (%69.6) kompozit strüktürlü inşa edilmiştir. Diğer 
yandan, 79 tek işlevli yüksek binanın 40’ı (%50.6) kompozit strüktürlüdür. 
Betonarme strüktürlü tek işlevli yüksek binaların ise 16’sı konut (%59.3), 8’i 
ofis (%29.6) ve 3’ü (%11.1) ise otel işlevine tahsis edildiği görülmüştür (URL 
10’dan derlenmiştir).

Örneklemdeki teklif sürecindeki yüksek binaların mimari yükseklik 
ortalamalarının, genel ortalamadan (398.53 m) fazla olduğu tespit edilmiştir 
(URL10’dan derlenmiştir). Diğer bir deyişle, ortalama mimari yüksekliğin 
yıllar bazında artış meylinde olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, bitmiş ve 
yapım sürecindeki yüksek binaların ortalama mimari yüksekliklerinde dikkate 
değer bir farklılaşma tespit edilmemiştir. Buna karşın, bitmiş yüksek binaların 
genel ortalama mimari yüksekliğini sadece kompozit strüktürlü binaların aştığı 
görülmektedir. Ayrıca, betonarme strüktürün, yukarıda da belirtildiği üzere, tüm 
işlevlerde tercih edilmesine rağmen, diğer strüktür türlerinin bazı işlevlerde 
tercih edilmedikleri tespit edilmiştir. (Çelik/beton strüktür ofis işlevinde, 
kompozit strüktür konut işlevinde, çelik strüktür otel ve konut işlevlerinde tercih 
edilmemiştir (Şekil 2).

Şekil 3. Karma işlevli yüksek binaların mimari yüksekliklerinin genel ortalama 
(398.53 m) ile karşılaştırılması (URL 10’dan derlenmiştir).

Yapımı bitmiş yüksek binalar arasında çelik/beton strüktüre sahip binaların 
ortalama mimari yüksekliğinin fazla olması (714.50 m), bu strüktüre sahip 
sadece iki adet karma işlevli bina olması (Burj Khalifa, Dubai/B.A.E. – 828 
m ile Makkah Royal Clock Tower, Mekke/Suudi Arabistan – 601 m) ve bu iki 
binanın genel sıralamada, çalışmanın yapıldığı tarih itibariyle 1. ve 3. en yüksek 
bina olmalarından (URL 10) kaynaklanmaktadır (Şekil 3).
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Şekil 4. Karma işlevli ve kompozit strüktürlü yüksek binaların ortalama 
mimari yüksekliklerinin genel ortalama (398.53 m) ile karşılaştırılması (URL 

10’dan derlenmiştir).

Karma işlevli ve kompozit strüktürlü yüksek binaların ortalama mimari 
yükseklikleri incelendiğinde, otel, ofis ve konut işlevlerinin bir arada 
projelendirildiği karma işlevli binaların genel ortalama (398.53 m) üzerinde 
ortalama yüksekliğe sahip oldukları görülmüştür (Şekil 4).

Şekil 5. Karma işlevli yüksek binaların ortalama mimari yüksekliklerinin, 
strüktür bazında karşılaştırılması (URL 10’dan derlenmiştir).

Sonuç olarak, özellikle otel, konut ve ofis işlevlerini barındıran karma işlevli 
yüksek binaların ortalama mimari yüksekliklerinin diğer binalara kıyasla fazla 
olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte çelik/beton strüktürlü yüksek binaların 
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ortalama yüksekliklerinin fazla olması, sayılarının genele oranla az, ancak 
bu az sayıdaki örneklemin mimari yüksekliklerinin görece fazla olmasından 
kaynaklandığı görülmüştür (Şekil 5).

3.2.3. Kat Yüksekliği

‘Kat yüksekliği’, uluslararası yazında olduğu gibi (URL 12) (Harris, 2000:891); 
yerel yazında (Hasol, 2020:244) ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında da (URL 
13: Madde 4.1.rr) döşeme üstünden, bir üst katın döşeme üstüne olan düşey 
uzaklık olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada ortalama kat yüksekliği olarak 
belirlenen değerler, CTBUH veri tabanında binalara ilişkin metre cinsinden 
mimari yüksekliğin, gene aynı veri tabanındaki kat sayılarına4 bölümünden elde 
edilen metre cinsinden ortalama yükseklik değeridir (URL 14).

Şekil 6. Strüktürü belirtilmiş 177 yüksek binanın ortalama kat yüksekliklerinin 
strüktür bağlamında karşılaştırılması (URL 10’dan derlenmiştir).

Kompozit strüktürlü yüksek binaların kat yüksekliklerinin; bitmiş, yapım 
sürecindeki ve teklif sürecindeki yüksek binalar ortalamalarından fazla olduğu 
görülmüştür (Şekil 6). Bunda, kompozit strüktürün döşeme ve yatay taşıyıcı 
elemanlar bağlamında olduğu kadar, kompozit strüktürlü yüksek binaların 
işlevlerinin yoğunlukla ofis binaları olmasının da (Tablo 3) etkisinin olduğu 
düşünülmektedir. Ofis binalarını diğer binalardan ayıran en önemli unsur, 
birim alana düşen potansiyel kullanıcı sayısının konut, otel vb. binalara kıyasla 
daha fazla olması nedeniyle gereksinilen ek strüktürel ve donanımsal (ısıtma, 
havalandırma, elektrik vb.) ihtiyaçların yatay ve düşey elemanların kesitlerine 
etkileridir.

4 Tüm zemin üstü katları, zemin katı, önemli asma katları ve aşağıdaki ana katlardan önemli 
ölçüde küçük bir taban alanına sahip olmadıkça ana mekanik tesis katlarını içermektedir (URL 
12).
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3.2.4. Kat Yüksekliği-İşlev Değerlendirilmesi

Tek işlevli yüksek binaların ortalama kat yükseklikleri strüktür bağlamında ele 
alındığında, kompozit strüktürlü binaların ortalama kat yüksekliklerinin; bitmiş, 
yapım ve teklif süreçlerinin her birinde genel ortalama olan 4.83 m’yi geçtiği 
görülmüştür (Şekil 7). Tablo 3’te tek işlevli binalar arasında kompozit strüktürün 
tercih edildiği 40 adet binanın 39’unun (%97.5) ofis işlevi barındırması söz 
konusudur. Bu durumun, daha önce de belirtildiği üzere, ofis işlevinin daha 
yoğun bir kullanıcı yüküne sahip olması ve söz konusu yoğunluğun yapı 
elemanları ve yapı kesitlerini (konforlu temiz kat yüksekliği dâhil olmak üzere) 
arttırmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Şekil 7. Tek işlevli yüksek binaların ortalama kat yüksekliklerinin genel orta-
lama (4.83 m) ile karşılaştırılması (URL 10’dan derlenmiştir).

Şekil 8. Tek işlevli yüksek binaların ortalama kat yüksekliklerinin strüktür 
bazında karşılaştırılması (URL 10’dan derlenmiştir).

Şekil 8’de görüldüğü üzere, ofis işlevine sahip yüksek binaların ortalama kat 
yüksekliklerinin, tüm strüktür türlerinde genel ortalamanın üzerinde olması da 
bu görüşü desteklemektedir.
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Aynı mantıkla, veri tabanında işlevi belirtilmiş 84 adet karma işlevli 
binanın 66 adedinin (%78.6) ofis işlevi barındırması söz konusudur (Tablo 
3). Bu bağlamda, ofis işlevi barındıran tek ve karma işlevli binaların ortalama 
kat yükseklikleri arasındaki farkın (Şekil 7 ve Şekil 9), karma işlevli binaların 
barındırdığı diğer işlevlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Karma işlevli 
binalar strüktür bağlamında karşılaştırıldığında, bitmiş çelik/beton strüktür 
haricindeki tüm kategorilerin genel ortalama olan 4.83 m’yi dikkate değer 
düzeylerde aşmadığı görülmektedir (Şekil 9). Bu durumda dahi, kompozit 
strüktürlü binaların, her üç ayrımda da, genel ortalama civarında kalması 
yukarıdaki görüşü destekler niteliktedir.

Şekil 9. Karma işlevli yüksek binaların ortalama kat yüksekliklerinin genel 
ortalama (4.83 m) ile karşılaştırılması (URL 10’dan derlenmiştir).

Şekil 10’da kompozit strüktürün, sergi içeren işlevler ile otel-perakende-konut 
işlevine sahip yüksek binalar haricindeki tüm işlevlerde tercih edildiği tespit 
edilmiştir. Özellikle kompozit strüktürün tercih edildiği ofis-perakende ve otel-
konut karma işlevlerinde ortalama kat yüksekliklerinin (5.30 m ve 5.69 m) genel 
ortalamanın oldukça üstünde olduğu görülmüştür. 

Bununla birlikte, çelik strüktüre sahip karma işlevli binaların ortalama kat 
yüksekliklerinin 4.17 m olduğu, özellikle ofis-konut karma işlevli binalarda bu 
ortalamanın 3.44 m’ye, otel-ofis-perakende karma işlevinde ise 4.09 m’ye kadar 
düştüğü hesaplanmıştır. Aynı işlevlere sahip kompozit strüktürlü binalarda bu 
ortalama 4.72 m ve 4.68 m’dir (Şekil 10).

Genel bağlamda ise, çelik/beton strüktürlü ve kompozit strüktürlü 
yüksek binaların ortalama kat yüksekliklerinin, çelik strüktürlü ve betonarme 
strüktürlü yüksek binaların ortalama kat yüksekliklerinden 60~70 cm daha 
fazla olduğu görülmüştür. Perakende-konut, ofis-perakende-konut, otel-ofis, 
otel-ofis-perakende-konut ve otel-konut karma işlevlerinde sadece kompozit ve 
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betonarme strüktür tercih edildiği ve ortalama kat yüksekliklerinde belirgin ve 
dikkate değer bir fark olmadığı tespit edilmiştir (Şekil 10).

Şekil 10. Karma işlevli yüksek binaların ortalama kat yüksekliklerinin, 
strüktür bazında karşılaştırılması (URL 10’dan derlenmiştir).

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, doğal yaşamdan ve doğadan 
korunabilmek amacıyla yapmış oldukları yapılar, Endüstri Devrimi’nin sonrası, 
teknoloji, nüfus yoğunluğu ve arsa değerlerindeki artış ve gelişmeler sonucunda 
yükselme eğilimine girerek, bir prestij aracına da dönüşmüştür.

Endüstrinin gelişmesiyle birlikte, özellikle yapı malzemesi ve yapım 
sistemleri bağlamında yaşanan yenilikçi gelişmeler, çelik ve betonun daha 
etkin kullanılmasını sağlamış, böylece daha yüksek ve daha geniş açıklıkların 
geçildiği yapılar inşa edilebilmiştir. Bu bağlamda, kompozit strüktürler de 
kullanılmaya başlanmıştır.
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Çalışmada, kompozit ve kompozit malzemenin tanımlarından yola 
çıkılarak yüksek yapıların tarihsel süreçlerindeki rollerine değinilmiştir. 
Ardından, kompozit strüktürün mimari mekân üzerindeki esneklik bağlamında 
etkilerinden bahsedilmiştir. Ayrıca, kompozit strüktürün, binaların mimari 
yüksekliklerine ve kat yüksekliklerine olan etkileri de değerlendirilmiştir. Buna 
yönelik olarak örneklem bağlamında, CTBUH veri tabanında yer alan, dünyanın 
en yüksek 100 adet bitmiş, 100 adet yapım sürecinde ve 100 adet teklif sürecinde 
olmak üzere 300 adet yüksek bina irdelenmiştir.

Çalışma sonucunda, kompozit strüktürlü yüksek binaların, çelik/beton 
strüktürlü binalara oranla giderek daha fazla tercih edildiği tespit edilmiştir. 
Ayrıca, işlev bazlı değerlendirildiğinde, karma işlevli yüksek binaların ortalama 
mimari yüksekliklerinin otel, konut ve ofis işlevlerini barındıran yüksek 
binalardan daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Karma işlevli yüksek 
binalarda (perakende-konut, ofis –perakende-konut, otel-ofis, otel – ofis – 
perakende-konut ve otel-konut) kompozit ve betonarme strüktür tercih edildiği 
ve diğer strüktür türlerine oranla, ortalama kat yüksekliklerinde belirgin ve 
dikkate değer bir fark olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yenilikçi bir strüktür türü olan kompozit strüktürün, yapım 
ve malzeme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak daha fazla gelişim 
gösterebileceği, daha yüksek ve daha geniş açıklıklı yapıların inşasına olanak 
tanıyabileceği görülmektedir.
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1. GİRİŞ

Günümüzde, özellikle sanayi ve teknolojide yapılan yenilikler 
sonucunda, her çeşit inşa işinin dünya çapında her bölgede ve her 
alanda arttığı bilinmektedir. Bina, her türlü yol, köprü, baraj, bakım ve 

onarım işlerini de kapsamak suretiyle her alanda iş gücüne ihtiyaç duyulduğu 
kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle yapı işlerinde yer alan herkesin ve yapılan 
her işin güvenliğini sağlamak amacıyla hem Türkiye’de hem de dünyada 
yasalar, tüzükler, zorunlu önlemler ve kısıtlamalarla olası can ve mal kaybının 
önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Her ne kadar önlemlerin ve kısıtlamaların 
uygulandığı düşünülse de Türkiye’de ve Dünya’da her gün birçok kişi dönüşü 
olmayan iş kazaları geçirmekte ve meslek hastalıklarına yakalanmaktadırlar. İş 
kazası ve meslek hastalığı tanımları incelenek olursa; Dünya Sağlık Teşkilatı 
(WHO)’na göre iş kazası “önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, 
makina ve techizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol 
açan olay” olarak tanımlanırken Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre 
iş kazası “belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış 
beklenmedik bir olay” şeklinde tanımlanır. Meslek hastalığı tanımı ise 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre “Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre 
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici 
veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri” olarak yapılmaktadır (506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2004). 
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ILO tahminlerine göre, her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
bağlı olarak 2,78 milyondan fazla kişi meslek hastalığına yakalanmakta ve 
hayatını kaybetmektedir. Bununla beraber, her yıl 374 milyon kişi yaptığı 
işten kaynaklanan kaza geçirmektedir. Yaşanan ölümcül olmayan kazaların 
ortalama 4 günden fazla işe devamsızlıkla sonuçlandığı bilinmektedir. Bu iş 
aksama durumunun her yıl küresel Gayri Safi Milli Hasıla’ya yansıması ise 
toplam gelirin %3,94’ü olarak tahmin edilmektedir(ILO, 2021). Bu nedenle iş 
güvenliğini sağlamak sadece can güvenliği açısından değil aynı zamanda maddi 
güvenlik açısından da önemlidir. 

Türkiye’de son yirmi yıldır iş sağlığı ve iş güvenliği alanında önemli 
gelişmeler kaydedilmektedir. Bu gelişmelerin en önemlisi şüphesiz 2003 yılında 
çıkan 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan iş sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili yönetmelikleri ve 2012 yılında çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan yönetmelikler olmuştur 
(4857 Sayılı Kanun, 2003; 6331 Sayılı Kanun, 2012).Özellikle 2012 yılından bu 
yana yapılan çalışmalar ile iş sağlığı ve güvenliğinde farkındalık yaratılmış, fakat 
iş kazalarının önüne istenilen düzeyde geçilememiştir. Kaza istatistiklerinde 
güvenlik kültürünün yetersiz olmasından kaynaklı iş kazalarının fazla olduğu 
gözlemlenmiştir (Şimşek, 2020). Türkiye’de yaşanan iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının sayısını düşürmeyi hedefleyen düzenlemeler, birçok işyerinin 
yeniden organize olmasını gerekli kılmıştır. Ülkemizde en fazla ölümlü iş 
kazalarının yaşandığı ve risklerin proje bazlı olarak sürekli değişkenlik gösterdiği 
inşaat sektörünün bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve proje yönetimlerine iş 
sağlığı ve güvenliği risk yönetimini de eklemeleri gerekmektedir.

SGK İstatistiklerine göre ülkemizdeki iş kazalarının yaklaşık % 10’u, 
ölümlü kazaların yaklaşık % 30’ u, sürekli iş göremezliklerin yaklaşık % 25’i, yapı 
işlerinde meydana gelmektedir (Korkmaz, 2020). İş kazalarının çok ve sürekli 
iş göremezlik ve ölüm ile sonuçlanmasının ana nedenlerinden biri ülkemizde iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün henüz gelişmemiş olmasıdır. İnşaat sektörünün 
Şekil 1’de gösterildiği gibi kendine özgü koşulları düşünüldüğünde; inşaat 
işlerinin açık iklim koşulları altında ve dağınık gerçekleştirilmesi, işyerlerinde 
çalışan sirkülasyon hızının fazla olması, çalışma ortamda seviye farkı olan 
alanların olması, çalışanların ve malzemelerin bir arada olması, işlerin farklı 
görev tanımlarına sahip ve çeşitli alt işverenler tarafından gerçekleştirilmesi, 
inşaat işletmelerinin çoğunun uzmanlık alanı dışında iş yapan işverenler 
tarafından yürütülmesi gibi başlıklar karşımıza çıkmaktadır. Açık ve korunaksız 
bir iş alanı olarak inşaat işleri çok tehlikeli işler sınıfında yer almakta olup risk 
yönetimi sistemine ihtiyaç duymaktadır.
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Şekil 1. İnşaat İşlerindeki Koşullar (URL 1, 2021)

İşverenden, işveren vekiline, şantiye şefine, personel sorumlusundan, idari 
işlere, iş güvenliği uzmanından, işyeri hekimine, diğer sağlık personeline, 
çalışan temsilcisine kadar zincirde yer alan tüm kademelerin proje aşamasından 
başlayarak iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm adımlarda yer almaları 
gerekir. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarını sağlamak ve güvenlik 
kültürünü oluşturabilmek için risk yönetim sistemi ve bu kapsamda yapılacak 
olan risk değerlendirmeleri son derece önemli olmaktadır. Bu nedenle bu 
çalışmanın konusu yapı işlerinde yaşanan kazaların azaltılmasını hedef alan risk 
yönetim sistemini tarif etmek ve risk değerlendirme yöntemlerini tartışmaktır. 
Bu kapsamda kalitatif  (nitel yöntemler) ve kantitatif (nicel yöntemler) risk 
değerlendirme yöntemleri açıklanarak yapı işlerinde en çok kullanılan risk 
değerlendirme yöntemi olan “L Tipi Matris Yöntemi”açıklanarak bir örnek 
üzerinden tartışılmıştır. 

2. YAPI İŞLERİNDE RİSK YÖNETİMİ

Uluslararası çalışma örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ortak komisyonunda iş sağlığı ve güvenliliği yönetimine 
aşağıda listelenen 3 temel görevin düştüğünü belirtmiştir.  

·	 Tehlikeleri tanımlamak
·	 Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak
·	 Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına 

almak
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Bu temel görevleri yerine getirmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 
önlemek ve güvenlik kültürünü arttırmak amacıyla mevcut durum analizinin 
yapılması, risklerin tespit edilmesi, söz konusu risklerin ortadan kaldırılmasına 
yönelik mevzuatta yer alan yasa ve yönetmeliklerin uygulanması, tüm bunların 
belli bir sistematikte kayıtlarının tutulması, duyurulması ve denetlenmesi vb. 
işlerinin tamamını kapsayan yönetim sistemlerine “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemleri” denir. 

Dünyada uygulanmakta olan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri 
ile ilgili standart, kanun ve dökümantasyonları hazırlayan organizasyonların en 
önemlileri aşağıda sıralanmaktadır (Özkılıç, 2005). 

·	 American Petroleum Institute (API)
·	 British Standards Institute (BSI)
·	 Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
·	 Standards Australia
·	 International Organization for Standardization (ISO)

Uygulanan standartlar incelendiğinde ise QS 9000, BS 8800,  ISA 2000, NPR 
5001, OSHA AS/NSZ 4360,OSHA AS/NSZ 4804, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi Rehberi:2001, OHSAS 18001, İSO 45001,  OHSAS 18002 
Uygulama Rehberi ve ISO 31000 karşımıza çıkmaktadır (Özkılıç, 2005). Söz 
konusu standartlar iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmek için risk 
yönetimi sürecinin nasıl uygulanacağı hakkında pratik çözümler önerirler. 

Risk ve risk yönetimi yeni ortaya atılmış kavramlar olmasa da 21.yüzyılın 
riskleri düşünüldüğünde hızlı bir değişim söz konusudur. Bu değişim her geçen 
gün bir önceki günden daha fazla ve karmaşıktır. İşletmelerin riskleri görmeye 
ve yönetmeye ihtiyaçları vardır (Sevim vd., 2021). Bu değişimler sonucunda 
ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü)  tarafından ISO 31000: 2009 
Risk Yönetim Standardı yayınlanmıştır (ISO 31000, 2009). Risk yönetiminin 
ilkelerini, yapısını ve uygulama sürecini açıklayan standart 2018 yılında 
güncellenerek, risk yönetiminin şirket yönetimine entegrasyonunu vurgulayan 
bir rehber niteliğini almıştır (ISO 31000, 2018). ISO 31000 riski, “hedefler 
üzerindeki belirsizliğin etkisi” olarak tanımlamaktadır. Bazen olumlu bazen 
olumsuz bazen de her iki sonuç birden alınmaktadır. Diğer taraftan belirsizlik, 
ISO tarafından “bir bilgi eksikliğini içeren ve yetersiz ya da eksik anlama yol 
açan bir durum” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bir olayın sonuçlarının tam 
olarak anlaşılmaması durumunda belirsizlik görülmektedir (Kohonen, 2015).



YAPI İŞLERINDE RISK YÖNETIMI VE RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ     393

ISO 31000 süreç adımında risk değerlendirme basamakları (risk belirleme, 
risk analizi, risk değerleme) ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu standart, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirme Yönetmeliği ile risk değerlendirme çalışmalarında birlikte 
yararlanılan bir kaynak olarak görülebilir (ISO 31000, 2018). Standartprensip, 
çerçeve ve süreç bileşenlerinin öne çıkan içeriği kapsayan, özelleştirebilir, 
entegre, sürekli iyileştirme, iletişim ve risk değerlendirmesi odaklıdır. Prensip, 
Çerçeve ve Süreç bileşenlerinden oluşan ISO 31000 iş sağlığı ve güvenliği 
süreçlerinin her faaliyetinde kullanılabilir (Şekil 1). Standardın genel yaklaşımı, 
herhangi bir riski sistematik-şeffaf-güvenilir şekilde, kapsam veiçerik dahilinde 
yönetmek içinprensipleri ve genel esasları içerir. Şekilde gösterilen risk yönetimi 
bu standartta ana hatları ile verilen ilkelere, çerçeveye ve sürece dayalı olarak 
yapılmaktadır. Bu bileşenler tamamen veya kısmen kuruluşta mevcut olabilir. 
Ancak risk yönetiminin; verimli ve etkili olabilmesi için uyarlanması veya 
iyileştirilmesi gerekmektedir (TS ISO 31000, 2018).

Şekil 2. TS ISO 31000 Bileşenleri (İlkeler, çerçeve ve süreç) 
(TS ISO 31000, 2018)

İlkeler: Değer yaratmak ve değerleri korumak amacında olan risk yönetiminin 
faydaları; performans arttırması, yeniliği teşvik etmesi ve amaçların 
gerçekleştirilmesinin desteklemesi olarak sayılabilir. Şekil 1’de gösterilen 
ilkeler verimli ve etkili risk yönetiminin amacını ve değerini açıklayıp özellikleri 
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hakkında önderlik yapar. Bu ilkeler, risk yönetiminin temelini oluşturur ve 
süreçler oluşurken dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Bu şekilde uygulanan 
bir risk yönetimi bir kuruluşun, amaçları üzerindeki belirsizlik etkilerini 
yönetmesine imkân tanır (TS ISO 31000, 2018)

Çerçeve:Risk yönetiminin önemli faaliyet ve fonksiyonlarlabütünleşmesi 
konusunda kuruluşa destek olmak amacını taşır. Risk yönetiminin etkinliğini 
sağlamak için üst yönetim ve paydaşların desteği şarttır. Çerçeve geliştirme 
süreci kuruluşun tümünde tesis edilmesini, tasarlanmasını uygulanmasını ve 
iyileştirilmesini kapsamaktadır. Çerçeve liderlik ve bağlılık odağında olup 
bütünleştirme, tasarım, uygulama, değerlendirme ve iyileştirme aşamalarını 
içermektedir (TS ISO 31000, 2018). 

Süreç (Proses):Risk yönetimi süreci; kapsam, bağlam ve kriterler merkezde 
olmak üzere risk değerlendirmesi (risklerin tanımlanması, risk analizi, risklerin 
değerlendirilmesi), risk müdahalesi aşamalarını kapsar. Bu aşamalar ise iletişim 
ve dayanışma, izleme ve gözden geçirme, son olarak kayıt ve raporlama 
aşamaları ile desteklenir (TS ISO 31000, 2018).

Özetle; ISO 31000:2018 her faaliyette ve her adımda kullanılabilir olduğu 
için risk değerlendirmesinin talimat olarak daha etkin kullanılmasını sağlayan ve 
risk değerlendirme ekibine, işverenlere, denetimden sorumlu birimlere faydalı 
bir kılavuz niteliği taşır. 

3. YAPI İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk değerlendirmesi, bir iş yerindeki çalışanların ve işverenin sağlık, güvenlik 
ve çıkarlarını gözetmek için oluşturulmuş sistemdir (Zaloğlu, 2019). 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; yasal bir zorunluluk olarak,  işveren 
risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır (Ersoy vd., 2019; 6331 
Sayılı Kanun, 2012).Risk değerlendirmesi, işyerinde veya dışarıdan gelebilecek 
tehlikenin belirlenmesi, bu tehlikenin riske dönüşmesi ile tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması 
amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır (ÇSGB Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği, 2013).

Risk yönetimi ve risk değerlendirmesi uzun zamandır üzerinde 
konuşulmaya ve bilimsel bir alan olarak geliştirilmeye başlanmıştır. Risk 
değerlendirmesi yapılmaması durumunda iş kazası ve meslek hastalığına 
yakalanma oranının artacağı bilinmektedir. Riskler ve alınacak önlemler 
belirlenirken öncelikli olarak önlemlerin amaca ulaşıp ulaşmadığını saptamak ve 
bir riski önlerken diğer bir riske yol açmamak gerekmektedir (Tekin vd., 2016). 
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Riskin nasıl somutlaştırılacağı, değerlendirileceği ve yönetileceğine ilişkin 
ilkeler ve yöntemler geliştirilmiştir (Aven, 2016).Risk analizlerinde amaç, elde 
edilen veriyi en iyi şekilde değerlendirerek doğru yorumlamak ve belirsizlikleri 
somut hale çevirerek reel tahminlerde bulunmaktır. İşin  büyüklüğüne, analizin 
maliyetine, çalışanların analiz konusundaki tecrübelerine ve verilerin yeterli 
olmasına bağlı olarak gerçekleştirilecek birçok risk değerlendirme yöntemi 
mevcuttur (Öztürk v.d., 2020). Bu yöntemler kalitatif (nitel), kantitatif (nicel) 
ve karma yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çeşitliliğin sebebi her iş 
yerinin farklı türde tehlikelere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Hata 
Ağacı Analizi (FTA), Hiyerarşik Görev Analizi (HTA), Neden Sonuç Analizi, 
Ön Tehlike Analizi (PHA), Tehlike ve İşletilebilme Yöntemi (HAZOP), What 
if- Olursa Ne Olur (What If) yöntemleri en çok kullanılan kalitatif yöntemlerdir. 
Kantitatif Yöntemler ise Fine-Kinney Risk Analizi, FMEA- Olası Hata Türleri 
ve Etkileri Analizi, L Tipi Matris Yöntemi, X Tipi Matris Yöntemi şeklinde 
sıralanabilir (Özkılıç, 2005).  

Risklerin olasılıklarını ve şiddetini tahmin etmek için veri sayısı yüksek 
ise nicel yöntemlerveri sayısıdüşük ise nitel analiz yöntemleri tercih edilmelidir. 
Hangi risk analiz metodu kullanılırsa kullanılsın temel yaklaşım risk yönetim 
maliyetlerinin riskin kendisinden yüksek olmamasıdır (Vasvari, 2015).

Uygun risk analizi metodu seçiminde risk değerlendirmesi uygulanacak 
çalışma yerinin tehlikelerini ve risklerini dikkatli incelemek gerekmektedir. 
Ayrıca hiç daha önce risk değerlendirmesi yapılmamış bir iş yeri sayısal verilere 
sahip olmadığı için öncelikli olarak nitel risk değerlendirme yöntemi seçilmesi 
doğru olacaktır (Karabulak, 2019).

Risk değerlendirmesi 5 aşamadan oluşmaktadır.
1. Tehlikelerin Belirlenmesi: Yapılan iş süreçlerinde çalışanlara, iş 

ekipmanlarına ve işletmeye nelerin zarar verebileceğinin belirlenmesi 
aşamasıdır. Risk değerlendirmesinin en önemli aşamasını oluşturur. 
İşyerinde mevcut kayıt, form, veri, istatistik, kullanılan maddeler, ekipmanlar 
ve mevzuat gibi elle tutulan kaynakların yanı sıra risk değerlendirmesi 
yapacak kişinin mesleki tecrübesinin de olması gerekmektedir (ÇSGB Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliği, 2013). Yapı işlerinde sıklıkla kaza yaşanan 
alanlar(yüksekte çalışma, yangın, iskele çökmesi, iş makinaları, istinat 
duvarı vb.) ve riskli bölgeler Tablo 1’de verilmiştir. 

2. Risklerin belirlenmesi ve analizi:Bu aşamada, tehlikelerin meydana 
getireceği sonuçlar saptanır, yaratacağı şiddet ve olasılık sonucu ile riskleri 
belirlenir ve bir sonraki aşamaya geçilir (ÇSGB Risk değerlendirmesi 
yönetmeliği, 2013).
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3. Risk kontrol adımları: Belirlenen riskler gruplara ayrılarak yüksek riskten 
düşük risklere doğru bir plan dahilinde çalışma yapılır. Bu aşamadaki temel 
yaklaşım işverenin tespit edilen yüksek risk grubunu alacağı tedbirler ile 
düşük risk grubuna indirgemektir. İşverenin risk sonuçları ile ilgili hiçbir 
aksiyon planı yoksa yapılan risk değerlendirmesinin de uygulamada çok 
fazla önemi olmamaktadır (ÇSGB Risk değerlendirmesi yönetmeliği, 2013).

4. Dokümantasyon:Bu aşamada tüm ayrıntılarıyla yapılan risk değerlendirme 
metodu, tehlike tanımları, riskler, risk skorlarına göre alınması gereken 
önlemler risk değerlendirme ekibi ve işveren tarafından imza altına alınarak 
dosyalanır (ÇSGB Risk değerlendirmesi yönetmeliği, 2013).

5. Aşama: Risk değerlendirmesinin yenilenmesi; tehlike sınıfına, işyerinin 
yerinin, faaliyetlerinin ve ekipmanlarının değişikliklerinde, ramak kala 
olayların ve iş kazalarının meydana gelmesi durumlarında, periyodik 
ölçümlerden sonra veya mevzuat değişimlerinden sonra yenilenir (ÇSGB 
Risk değerlendirmesi yönetmeliği, 2013).

Tablo 1. Yapı İşlerindeki Riskli Alanlar (URL 1, 2021)

Yüksekte 
çalışma

“Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve  
Güvenliği Yönetmeli-ği’nde 
belirtilen yüksekte çalışma 
kurallarına uygun şartlar 
düzenlenmelidir. 

Yangın
Sahada “Binaların Yangından 
Korunması Hakkında 
Yönetmelik’te belirtilen 
önlemlerin alınması 
gerekmektedir.

İskele 
Çökmesi

İskele sistemlerinin iskele 
yönetmeliğine ve Türk 
Standartları Enstitüsü’nün 
belirlediği TS EN 12811-1 ve 
TS EN 12810-2 standartlarına 
uygun olması gerekir.
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İş Makinaları
İş makinalarını kullanmak için 
operatörlük belgesi şarttır.  

İstinat 
Duvarı 

İstinat duvarının üstünde 
toprak yüklemeleri ve 
iş makineleri ile yapılan 
çalışmaların, duvarın taşıma 
kapasitesinden  daha fazla yük 
oluşturmaması gerekir.

Risk analizinden elde edilen risk dereceleri, alınacak önlemler ve önlemlerin ne 
kadar faydalı olabileceğine göre risk değerlendirmesi planlanmalıdır (Ölçücü 
vd., 2019). Yapı işlerinde proje aşamasında öncelikle ön tehlike analizi veya 
çeklist kullanılarak birincil risk analizi yapılması, daha sonra uygun risk analiz 
metodu seçilmesi daha doğru kararlar verilemsi için önem taşımaktadır. Yapı 
işlerinde en çok kullanılan risk değerlendirme metodu bu çalışmanın da konusu 
olan L tipi Matris Metodudur. 

4. L Tipi Matris Metodu

Risk değerlendirme matrisi Amerika Birleşik Devletleri askeri sistem güvenlik 
gereksinimini karşılamak için geliştirilmiştir. Matris diyagramları L Tipi ve X 
Tipi olmak üzere ikiye ayrılır. X tipi matris kısa süren ve başlangıç seviyesindeki 
projeler için uygun değildir. Bu yöntemin kullanılabilmesi için 5 yıllık kaza 
verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle yapı işlerinde daha çok L tipi matris 
yöntemi tercih edilir.Acil olarak önlem alınmasını gerektiren tehlikelerin 
tespitinin yapılabilmesi için kullanılan bu metot ile bir olayın gerçekleşme 
olasılığı ile gerçekleşmesi halinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü 
yapılır (Akpınar vd., 2014).Uzmanların yapı işlerinde L Tipi Matris metodunu 
tercih etmelerinin nedenleri aşağıda sıralanmaktadır.
·	 İnşaat sektörünün eğitim anlamında çeşitli seviyelerden çalışanları bir araya 

getirmesinden dolayı daha anlaşılır olmasıdır. 
·	 Küçük işletmelerde tek başına risk analizi yapmak isteyenler için ideal olan 

bir yöntem ve acil olarak önlem alınması gerekli görülen risklerin tespiti 
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ve analizi için sebep ve sonuç ilişkisi temelinde değerlendirme yapan bir 
yöntem olmasıdır(Demirel, 2016).  

·	 Geçmiş kazalara ait kaza istatistikleri, kaza sonuçları ve bu sonuçlardan 
etkilenen çalışan bilgisinin bulunmadığı hallerde kazaların istatistik 
bilgilerine ihtiyaç duymayan bir metodolmasıdır ( Aytekin vd., 2015).

Bu nedenle bu çalışmada iş güvenliği uzmanlarının sıklıkla kullandığı risk 
değerlendirme yöntemlerinden L Tipi Matris Metodu ayrıntılarıyla açıklanmış, 
tehlike ve risk kavramları somutlaştırılarak örnekler verilmiş ve ISO 31000 ile 
entegrasyonu uygulamada anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır.Matris diyagramı 
sebep ve sonuçların belirlenmesinde ve gerçekleşen faaliyetin neden olacağı 
tüm tehlikeli olayların farkına varılmasına katkı sağlamaktadır. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde;

·	 Risk:“bir tehlike sonucu ortaya çıkan istenmeyen zarar”,
·	 Olasılık:“zararın gerçekleşme ihtimali”,
·	 Şiddet: “tehlikenin insan ve çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar”,
·	 Tehlike: “çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar verme potansiyeli”,

şeklinde tanımlanmaktadır (ÇSGB Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, 2013). L 
Tipi Matris metodunun temel formülü aşağıdaki gibidir. 

Risk = Olasılık x Şiddet

Risk matrisi iki değişkeni analiz etmek için kullanılan bir değerlendirme 
aracıdır. Bu iki değişken riskin olma olasılığı ve olduktan sonra yaratacağı 
etkidir.  Risk değerlendirmede 5x5, 3x3, 10x10gibi matrisler kullanılır. L tipi 
matris metodunda belirlenen risklerin her birine 1’den 5’e kadar bir etki 
değeri (soldan sağa)ve bir olasılık değeri (yukarıdan aşağıya) verilir. Etki ve 
olasılık düzeyinde en düşük için 1, en yüksek için 5 değeri kullanılmaktadır. 
Sırası ile olasılık değerleri etki değeri ile çarpılarak her bir olayın risk puanı 
veya risk skoru hesaplanır (IEC 31010; e-HASP2 User’s Manual, 1996; CDM, 
2015; Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 2013; ÇSGB Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliği, 2013).Söz konusu matris olasılık ve şiddet 
derecelendirmesi Tablo 2’de verilmektedir. Tabloda gösterildiği gibi olasılık çok 
küçük ise değeri 1, küçük ise değeri 2, orta ise değeri 3, yüksek ise değeri 4, çok 
yüksek olasılık ise 5 değerini alır.
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Tablo 2. LTipi (5x5) Matris Olasılık ve Şiddet Derecelendirme

Sonuç Olasılık
Çok Küçük 1 Hemen hemen hiç
Küçük 2 Çok az(yılda bir kez) sadece anormal durumlarda
Orta 3 Az (yılda birkaç kez)
Yüksek 4 Sıklıkla (ayda bir)
Çok Yüksek 5 Çok sıklıkla (haftada bir, her gün, normal çalışma şartlarında)
Sonuç Şiddet
Çok hafif 1 İş saati kaybı yok, hemen giderilebilen, ilkyardım gerektiren.
Hafif 2 İş günü kaybı yok, ayakta tedavi, ilk yardım gerektiren
Orta 3 Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektiren
Ciddi 4 Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı
Çok Ciddi 5 Ölüm sürekli iş göremezlik

Tablo 3. L Tipi (5x5) Risk Değerlendirme Sonucunu Belirleme Matrisi

Risk =Olasılık x Şiddet
Çok Ciddi
Ciddi
5
4

Şiddet
Orta Hafif Çok 

Hafif
3 2 1

Olasılık Çok 
Yüksek 

5 25 20 15 10 5

Yüksek 4 20 16 12 8 4
Orta 3 15 12 9 6 3
Küçük 2 10 8 6 4 2
Çok 
Küçük

1 5 4 3 2 1

Olasılık ve şiddetin aldığı değerler, “Risk=Olasılık X Şiddet” formülünde 
yerine konularak riskin sayısal değeri bulunur (Tablo 3). Riskin sayısal değeri 
hesaplandıktan sonra en büyük değerden başlanarak gerekli önlemler alınır. 
Alınan önlemlerin belirlenen zamanın tamamlanmasından sonra tekrar kontrol 
edilerek yararlı olup olmadığına karar verilir (Yurttaş, 2015).

Risk değerlendirmesi sürecinde verileri uygun ortamlardan edindikten 
sonra etkili bir gözlem ve yorumlama süreci devreye girmektedir. Risk kontrol 
tedbirlerine karar verme aşamasında alınacak tedbirin ek bir risk oluşturmamasının 
ve tedbirin gerçekten işletme için gerekli olup olmadığının iyi analiz yapılması 
gerekmektedir. Bu durumda çoğunlukla, en kapsamlı riskleri içerdikleri ve en 
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çok dikkati çektikleri için yüksek riskli sonuçlara odaklanmak uygun olacaktır. 
Önemli olan, olayın tüm olasılığından daha çok, seçilen sonuca ilişkin olasılığın 
kullanılmasıdır. Matris yardımıyla tanımlanan risk düzeyi, riske müdahale edip 
etmeme konusunda bir karar kuralı ile bağlantılı olabilir (Özkılıç, 2014).

Olasılık ve şiddet derecelendirmesini yapacak kişinin gerçeğe yakın bir 
sonuca varabilmesi için mesleki tecrübesinin yanında iyi bir gözlemci olması da 
gerekmektedir. Gözlem yaptığı olayın bir tehlike yaratabileceği ve bu tehlikeye ne 
kadar sıklıkla maruz kalınacağı, maruz kalındığı zaman şiddetinin hangi düzeyde 
olacağı ancak bu yolla bulunabilir. Tablo-4’de, risk skorlarının sonuçlarına göre 
yapılacak çalışmalar verilmiştir. Örneğin sonuç yüksek risk olarak çıktıysa kabul 
edilemez ve riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi için acil önlem alınarak 
devam eden bir iş varsa durdurulması gerekmektedir (Ak, 2020).

Yapılan risk değerlendirme basamaklarının tamamlanması risklerin 
derecelendirilmesi aşamasının anlam kazanması ve sonuçlandırılması için 
işveren veya vekilinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde yapılan bu çalışmaların risk skorları aynı kalacak risk kontrol 
tedbirleri kararlaştırılmayacak ve olası bir iş kazasının önüne büyük olasılıkla 
geçilemeyecektir. Risk değerlendirme sürecinde tehlikeleri tanımlama ve riskleri 
görme en kritik safhadır. Daha önce de belirtildiği gibi tehlike tanımlama iyi bir 
gözlem ve deneyim gerektirir. Tablo 4’te tehlike ve risk örnekleri verilerek risk 
skorları hesaplanmıştır. 

Özellikle yapı işlerinde fark edilmeyen her tehlike ve risk ciddi bir yaralanma 
veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinde her 
ne kadar proaktif bir yaklaşımın olması gerekliliğinden bahsedilse de reaktif 
yaklaşımların da belirsizlikleri en aza indirgemeyi kolaylaştırır. Yaşanan iş 
kazalarının tehlike ve risk bileşenlerinin incelenmesi sektör bazlı tehlike ve risk 
yönetimi çalışanları ve işverenler için veri ve başarılı önlem alma anlamında 
katkı sağlayabilir.

Tablo 4. Skor Sonuçlarına Göre Yapılacak Çalışmalar

Renk Sonuç Yapılacak Çalışmalar

15,16,20,25 Yüksek 
Risk

Kabul edilemez, risk, acil tedbir alınmalıdır. Risk kabul 
edilebilir seviyeye çekilmeden çalışmaya başlanamaz 
ve çalışma yapılıyor ise durdurulur. Bu risklerle ilgili 
hemen çalışma yapılmalıdır. 

8,9,10,12 Orta Risk Riskler kontrol altına alınmalıdır. Bu risklerle mümkün 
olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli ve ilave tedbirler 
alınarak kontrollü çalışılmalıdır. 

1,2,3,4,5,6 Düşük 
Risk

Acil tedbir gerektirmeyebilir, ancak tedbirler 
düşünülmeli ve iyileştirmeye devam edilmelidir. 
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Tablo 5. Tehlike ve Risk Örnekleri

Tehlike 
ve Risk 
Örnekleri

Faaliyet
İskelede 
Çalışma

Şantiye 
Giriş Çıkışı

Gırgır Vinç 
Kullanımı

Şantiye Sahası

Tehlike
İskelede 
korkuluk 
olmaması

Merdivende 
korkuluk 
olmaması

Halatın 
yıpranmış 

olması

Seyyar elektrik 
kablolarının 
dağınık ve 

korumasız bir 
şekilde yerde 

durması

Risk

Yüksekten 
düşme, 

yaralanma, 
ölüm

Yüksekten 
düşme, 

yaralanma, 
ölüm

Halat 
kopması, 
taşınan 

malzeme-
lerin düşmesi 
yaralanma, 

ölüm

Takılma 
düşme, 

yaralanma, 
ölüm

Olasılık 
Değeri

Çok yüksek  
(5)

Yüksek  (4)
Çok yüksek  

(5)
Yüksek  (4)

Şiddet Değeri
Çok Ciddi 

(5)
Çok Ciddi 

(5)
Çok Ciddi (5) Çok Ciddi (5)

Risk Sonucu
Yüksek Risk 

(25)
Yüksek Risk 

(20)
Yüksek Risk 

(25)
Yüksek Risk 

(20)

Tablo 6’da ise tüm bu tehlikeler ve risklerin tanımlanıp risk değerleri 
hesaplandıktan sonra düzenleyici ve önleyici faaliyetler olarak planlanan risk 
kontrol adımları belirtilmiştir.  Bu kontrol adımlarının uygulanmasıyla tekrar 
risk değeri hesaplanmış ve riskin kabul edilebilir seviyeye düştüğü görülmüştür. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada yapı işleri süreçlerinde karşılaşılan iş kazalarına sebep olan 
tehlikelere ve tehlikelerden kaynaklanan risklere değinilmiş ve bu tehlikeler ile 
ilgili bir risk analizi örneği verilmiştir. Öncelikli amaç tehlikeyi kaynağında yok 
etmek, tehlikeli durumu tehlikesiz olan ile değiştirmek ve planlanan risk kontrol 
tedbirlerini uygulamaktır. Bu önceliklerin planlanması ve hayata geçirilmesi 
işverenlerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Çünkü risk değerlendirmesi yapmak 
veya yaptırmak ülkemizde yasal bir zorunluluk olmasına rağmen inşaatlarda 
yaşanan iş kazalarının kalıcı iş göremezlik ve ölüm ile sonuçlanmasını 
önlememektedir. Bu durumun en önemli nedenleri, risk değerlendirmesinin 
işverenler tarafından bilinmemesi, göz ardı edilmesi ve risk değerlendirmesi 
sonucunda alınması gereken tedbirlerin maliyetinden kaçınılması olarak 
gösterilebilir.

Yapı işlerinde güvenliği sağlamak için ilk adım ISO 31000 süreç adımında 
tanımlanan risk değerlendirme basamaklarını (risk belirleme, risk analizi, risk 
değerleme) uygulamaktır.  Bu standart, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği ile risk 
değerlendirme çalışmalarında birlikte kullanılmalıdır. Risk değerlendirmesinin 
daha geniş ve sistemli bir yapıya kavuşması için standartta belirtilen ilkeler, 
süreç ve çerçeve aşamalarında belirtilenler kapsamında risk değerlendirmesi 
yapılmalıdır. Risk analizinde önemli olan hususlar tehlikelerin gerçekleşme 
olasılığı, sonuçların niteliği, şiddeti, zamana bağlı etkenler, mevcut kontrollerin 
etkinliği olarak sayılabilir. 

Bu kapsamda bu çalışmada yapı işlerinde risk değerlendirmesi için en 
çok kullanılan yöntem olan L Tipi Matris Yönteminin özellikleri hakkında bilgi 
verilerek örnek bir uygulama yapılmıştır. Söz konusu örnek uygulama tanımlanan 
dört adet tehlike ve risk ile sınırlandırılmıştır. Elbette sahada yapılacak olan risk 
değerlendirmeleri daha çok tehlike ve risk içerecektir. Söz konusu örnek uygulama 
sadece L Tipi Matris Yönteminin daha kolay anlaşılabilmesi için verilmiştir. Risk 
değerlendirmesinin sonucunda elde edilen skorların kabul edilemez düzeyde 
çıkması sonucu düzenleyici ve önleyici faaliyetler tanımlanarak tekrar risk 
skoru hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre riskin kabul edilebilir düzeye düştüğü 
görülmüştür. Yapı işlerinde söz konusu sürecin uygulanması gerçekleşme 
ihtimali olan iş kazalarını önleyecektir. Ayrıca söz konusu risk değerlendirme 
sürecine çalışanların da dahil edilmesi tehlikelerin ve risklerin tanımlanmasında 
gözardı edilmesi muhtemel konuların da değerlendirmeye dahil edilmesini 
sağlayacaktır. Bu uygulama aynı zamanda şantiyelerdeki güvenlik kültürünün 
geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Ülkemizdeki güvenlik kültürünün 
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arttırılmasını sağlamak sadece bu uygulamalarla değil aynı zamanda akademik 
çalışmaların arttırılması ve çalışanlara belirli periyodlarda eğitimlerin verilmesi 
ile gerçekleştirilebilir. Böylelikle güvenlik kültürünün oluştuğu bir toplumda 
daha az iş kazası, meslek hastalığı ve can kaybı yaşanacaktır.  
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1. Giriş

Dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın etkilendiği, yarattıkları 
yıkımın yanı sıra çevre ve ülke ekonomisini de olumsuz etkileyerek 
her alanda önemli tedbirler alınmasını gerektiren afetler nedeniyle, 

ülkelerde etkin afet yönetimi sistemlerinin kurulması konusundaki çalışmalar 
gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Fiziksel, sosyal ve ekonomik anlamda 
ağır kayıplara neden olan afetler için geliştirilen Bütünleşik Afet Yönetimi 
sistemi,ülkemizdeki son etkin afet yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Risk 
yönetimi, kriz yönetimi ve iyileştirme odaklı çalışmaları içeren bu sistemin 
temel çalışmalarının yapılabilmesi için geliştirilen Türkiye Afet Risk Azaltma 
Planı (TARAP) ve bu konuda düzenlenen temel afet bilinci eğitimleri, bu 
alandaki önemli gelişmelerdendir.

Afet yönetimi çalışmalarının temel amacı, afet esnasında yaşanabilecek 
can ve mal kaybını minimize etmenin yanı sıra doğal ve yapılı çevrenin zarar 
görmesini engellemektir. Bu süreçte; afetlere karşı hazırlıklı olmak, afet 
öncesinde riske dayalı planlama kararlarını ve bu kararlara bağlı önlemleri 
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almak, afet sırasında en etkin müdahale sistemlerini uygulamak ve afet sonrası 
iyileştirme çalışmalarında mümkün olduğunca hızlı ve sağlıklı bir çalışma 
yürütmek önem kazanmaktadır. Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi uygulanırken, 
afet sürecinin sosyal, fiziksel ve ekonomik tüm zararlarının analiz edilmesi 
ilk aşamadır. Bu analizler sonucunda, afet alanında yaşayan insanların ait 
oldukları çevreden kopmadan, yaşantılarını en kısa sürede normalleştirilmesi 
temel hedeftir.Gerçekleştirilecek olan iyileştirme çalışmalarında fiziksel, 
sosyal ve ekonomik göstergeleraracılığıyla sürecin en az zararla yönetilmesi, 
kentsel planlama açısından da büyük öneme sahiptir. Yeni yerleşim bölgelerinin 
morfolojik yapısı, gelişme alanı, ulaşım kararları gibi etkenler,  kent planlarında 
da önemli değişikliklere neden olabilmektedir.Afet yönetiminin özellikle 
planlama, zarar azaltma ve iyileştirme aşamalarında kentsel bağlam da göz 
önünde bulundurularak kararlar alınması, bu sürecin sağlıklı yürütülmesini 
sağlayacaktır. 

Bu çalışma kapsamında, öncelikle Türkiye’de uygulanan afet yönetim 
uygulamalarının tarihçesi ve kapsamı incelenerek, Bütünleşik Afet Yönetim 
Sistemi çalışmalarına kadar geçen süreç araştırılmış, bu sistemin kentsel 
planlama çalışmaları içerisindeki yeri irdelenmiştir1.

2. Afet Çalışmalarındaki Temel Kavramlar ve Sınıflandırmalar

Afet öncesinde planlama ve zarar azaltma çalışmaları, afet esnasındaki 
müdahaleler ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını kapsayan Bütünleşik Afet 
Yönetimi sistemini doğru algılamak için, öncelikle tehlike, risk, zarar görebilirlik 
gibi temel kavramları ve afet türlerini doğru tanımlamak gerekmektedir. 

2.1.	 Tehlike,	Zarar	Görebilirlik	ve	Risk	Kavramları

Afet riskinin belirlenebilmesi için, öncelikle afete neden olabilecek tehlikelerin 
neler olduğu, boyutları, sıklığı ve etkileme alanları belirlenmelidir. Aynı zamanda 
bu tehlikeden etkilenebilecek olan tüm değerlerin dökümünün çıkarılması ve 
tehlike gerçekleştiği takdirde bu değerlerin uğrayabilecekleri fiziksel, çevresel, 
sosyal ve ekonomik kayıpların tahmin edilmesi için, bu konudaki temel 
kavramların doğru tanımlanması, literatür çalışmaları ve uygulama alanındaki 
sorunların netleşmesi açısından önemlidir.

1Bu çalışma, Doç. Dr. Neşe Yılmaz Bakır danışmanlığında Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda Şevin Şahin tarafından tamamlanan “Afet 
Sonrası İyileştirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Kayseri İli Örneği” başlıklı 
tez çalışmasından  üretilmiştir.
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Afet kavramının temel bileşenlerinden olan tehlike, belirli bir zamanda 
ve mekânda ortaya çıkarak gündelik hayatı tehdit eden,insan toplulukları için 
olumsuz etkiler yaratabilen, yapılı ve doğal çevreye zarar vererek fiziksel, 
sosyal, ekonomik ve çevresel kayıplara yol açabilen, insan, doğa veya teknoloji 
kaynaklı olaylar olarak tanımlanmaktadır (Afet Başkanlığı, 2014; Ergünay, 
2009). Tehlikeye neden olan olaylar, genellikle insan kaynaklı, teknoloji 
kaynaklı, doğa kaynaklı,ekonomik ve sosyal kaynaklı olaylar şeklinde 
sınıflandırılmaktadır.

Tehlike ile direkt bağlantılı bir kullanıma sahip olan zarar görebilirlik 
kavramı, tehlikenin gerçekleşmesi durumunda canlıların ve yaşam alanlarının, 
uğranabilecek zararlar karşısındaki hassasiyetini ifade etmektedir. Daha geniş 
bir tanımlamayla savunmasızlık, kırılganlık, hassasiyet gibi kavramlarla 
da bağlantılandırılabilen zarar görebilirlik, bir toplumun, bireyin,sosyal bir 
grubun veya bir bölgenin/yapının/alanın/mekanın var olan bir tehlikeden 
etkilenme boyutu veya görebileceği hasar veya tehlike sonucunda yaşanan 
kayıpların gerçekleşme olasılığı olarak da ele alınabilmektedir (Ergünay ve 
diğ., 2008).

Risk kavramı ise farklı boyutlarda can ve mal kaybına neden olan 
olaylar nedeniyle oluşabilecek kayıpların gerçekleşme olasılığı şeklinde 
tanımlanmaktadır Bu bağlamda risk kavramı;  tehlike ve zarar görebilirlik 
kavramlarını içinde barındırmaktadır. Riskten söz edebilmek için; tehlike 
yaratan bir olay, bu olaydan etkilenebilecek bir değer/ varlık ve yaşanan bir 
kaybın bulunması gerekmektedir. 

2.2. Afetler ve Afet Türleri

Tehlike, zarar görebilirlik ve risk kavramlarının etkileşimiyle tanımlanan 
afet kavramı (Şekil 1), UNDISR(Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma 
Ofisi)’ne ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki Kanununa göre; bir toplumun kendi öz kaynakları 
aracılığıyla baş edemeyeceği şekilde insanların yaşamlarını kesintiye uğratan, 
farklı boyutlarda can ve mal kayıplarına, ekonomik ve sosyal kayıplara neden 
olan,insan, doğa veya teknoloji kaynaklı olaylardır (URL 1; 5902 Sayılı 
Kanun))
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Şekil 1. Afet Kavramının Temel Etmenleri

Sosyal dokunun bozulması ve bu bozulma sonucu mevcut gidişatın daha 
kötüye evirilmesi olarak da tanımlanan (Aydıner, 2014)afetler, nedenlerine 
göre genellikle doğal afetler ve yapay/insan kaynaklı/teknolojik afetler 
olarak; ortaya çıkış nedenlerine göre ise aniden gelişen afetler ve yavaş 
gelişen (sürekli) afetler olarak sınıflandırılmaktadır (Özel, 2015). Ani gelişen 
afetler; deprem, sel, çığ, kaya düşmesi, nükleer kazalar gibi doğa veya insan 
kaynaklı afetler olabilmektedirler. Yavaş gelişen (sürekli) afetler ise erozyon, 
kuraklık, açlık,salgın hastalıklar, küresel ısınma gibi,belirli bir süreç içerisinde 
gerçekleşen afetlerdir. 

3. Afet Yönetimi Konusunda Farklı Ülkelerin Uygulamaları

Çarpık kentleşme, sağlıksız yapılaşma, hızlı nüfus artışı,küresel ısınma gibi 
birçok farklı etkenler aracılığıyla insan yaşamının bir parçası haline gelen afetlerle 
etkin mücadele amacıyla afet öncesi, sırası ve sonrasında etkin afet yönetim 
sistemleri geliştirmek amacıyla Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde ciddi 
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Dünyada afet yönetiminde söz sahibi ülkeler, 
afetlere etkili bir şekilde hazırlanmak için, kendi edindikleri tecrübelerin de 
etkisiyle afetlerden en az zarar ile kurtulma amacıyla kurumlar, kuruluşlar ve 
bireyler bazında tedbirler geliştirmektedirler. Depremler nedeniyle çok sayıda 
kayıp veren,dolayısıyla afet yönetimine ciddi bir bütçe ayıran Japonya afet 
yönetim sistemi, farklı afet türlerine sıklıkla maruz kalan Amerika afet yönetim 
sistemi ve diğer ülkeler gibi birçok afete maruz kalmasının yanı sıra kültürel 
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miras niteliği gösteren yapıların afetlerde korunması konusunda da önemli 
çalışmalar yapan İtalya afet yönetimi sistemleri bu alandaki önemli örneklerdir.

3.1. Japonya Afet Yönetim Sistemi

Dünyanın en gelişmiş afet yönetim sistemi Japonya afet yönetim sistemidir. 
Dünyada gerçekleşen deprem afetlerinin çoğunu içerenve ciddi kayıplar veren 
Japonya hükümeti, en etkili afet yönetim sistemini kurmak ve uygulamak için 
önemli çabalar sarf etmektedir. Japonya’nın afetlerle mücadelesi konusunda 
bir milat olarak kabul edilen 1959-Ise-Wan Tayfunu sonrasında, afet yönetim 
uygulamalarının belirli bir sisteme oturtulmasında önemli adımlar atılmış, 
1962 yılında Japonyaafet yönetim sisteminin temelini oluşturan “Afetlere Karşı 
Alınacak Önlemler Temel Yasası” yürürlüğe girmiştir. 1995 yılında yaşanan Kobe 
depreminden sonra ise etkili bir afet yönetim sistemi uygulanmaya başlamıştır. 
Bu sistemde hükümetin afetlere karşı çalışması; ulusal, bölgesel, kentsel (yerel) 
seviye ve halk seviyesi olmak üzere dört seviyeye ayrılmıştır: Bu sistemde, her 
seviyenin belirli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Ulusal seviyede yer alan 
ve ülke düzeyinde afetlere ilişkin genel planlama çalışmaları yapan afet önleme 
konseyine Başbakan başkanlık etmektedir. Bölgesel ve kentsel seviyelerde 
bulunan konseyler ise, afet yönetimi ile ilgili yerel planlama çalışmalarının 
yapılması, geliştirilmesi ve yerel yönetim çalışmalarının yürütülmesinden 
sorumludur. Halk seviyesinde ise afetler konusunda toplum bilincini artırmak 
amacıyla gönüllüler ile birlikte afete dirençli toplum çalışmaları yürütülmektedir. 
Afet yönetim sisteminin iyileştirme çalışmaları; afet sonrasında yaşamın eskiye 
dönmesi ve yeniden yapım çalışmalarının kısa sürede gerçekleştirilmesini 
amaçlamaktadır. Bu çalışmaların temel destekleyicisi ise Japonya deprem 
sigorta sistemidir(Akyel, 2007; Erkal ve Değerliyurt, 2011). Her seviyede 
düzenli ve bütüncül bir şekilde gerçekleştirilen planlama çalışmaları ile afetlere 
yönelik hazırlık, afet sırasında hızlı müdahale ve afet sonrası hızlı iyileştirme 
çalışmaları, afet sonrası normal yaşama dönme süresi kısalmaktadır.

3.2.		Amerika	Birleşik	Devletleri	Afet	Yönetim	Sistemi	

Amerika Birleşik Devletleri’nde IEMS adı verilen Bütünleşik Acil Durum 
Yönetimi Sistemi, afet yönetim sisteminin temelini oluşturmaktadır. Sistemin 
temel amacı, kaynakları tek elde toplayarak etkin bir müdahale sağlamaktır. 
Busistemde özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da etkin bir şekilde 
çalışmaktadır. Böylece afet anında toplumun tüm kesimleri müdahaleye dâhil 
edilmektedir.
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Afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluş olanAmerika Birleşik 
Devletleri Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA: Federal Emergency 
Management Agency), afet durumunda hızlı bir şekilde devreye girmeye hazır 
bir mekanizmaya sahiptir. 

ABD afet yönetim sistemi kapsamında; afet esnasında önce yerel seviyede 
müdahaleler yapılması, yerel seviyedeki müdahalelerin yetersiz kalması 
durumunda sırasıyla eyalet ve federal düzeyde çözüm aranması esastır. Yerel 
seviyeden federal seviyeye uzanan bu süreçte yönetimler hiçbir seviyede 
birbirine müdahale etmemektedir. Ancak her düzeyde alınan karar;ulusal 
rehberlik, finansman, eğitim ve iyileştirme programlarını sağlayan bir kurum 
olarak öne çıkan FEMA’nın kontrolündedir (Gülkan ve diğ., 2003).

3.3.	 İtalya	Afet	Yönetim	Sistemi	

Özellikle kültürel mirasın korunması alanında başat ülkelerden olan İtalya’da 
afet yönetim sistemi, sivil mimarinin korunmasına dayalıdır. 1992 yılında 
bu faaliyetleri yürütebilmek için kurulan “Ulusal Sivil Koruma Servisi”, afet 
tahmini, önlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. 
Afet gerçekleştiğinde yerel ölçekten başlayıp, eyalet ve bölge seviyesine kadar 
kurgulanan bu sistemde afetin yönetilmesinden;alt ölçekte belediye başkanı, 
bir üst düzeyde vali, daha büyük ölçekli afetlerde ise Sivil Koruma Servisi 
görevlidir (Akyel, 2007).

3.4. Türkiye Afet Yönetim Sistemi 

Osmanlı Dönemindeki önemli afetlerden olan 1509-İstanbul depremindeon 
üç bine yakın insanın ölmesi ve çok sayıda yapının yıkılması üzerine II. 
Bayezid tarafından çıkarılan fermanla, afette evleri yıkılan afetzedeler için 20 
bin altın bağışta bulunulması, ayrıca 14-60 yaş aralığındaki erkeklerin inşaat 
çalışmalarında görev alınmasının buyurulması, Anadolu topraklarında bu 
konudaki ilk yasal düzenleme olarak nitelendirilmektedir. Yine 1848-Ebniye 
Nizamnamesi ile kentlerdeki yapılaşma koşulları için kurallar getirilmesi, 
altyapı ve ulaşım çalışmalarının da belirli esaslara bağlanması, afetler ile ilgili 
alınabilecek tedbirler ile bağlantılandırılabilmektedir (Yılmaz ve Göktürk, 
2017).

1923 yılında Cumhuriyetin ilanı sonrasında farklı kurum/ kuruluş 
ve kanunlar aracılığıyla kentleşme ve yapılaşma ile ilgili yeni kurallar 
oluşturulmuş, bu kurallar dolaylı olarak afetler için de önlemleri beraberinde 
getirmiştir. 1933 yılında yürürlüğe giren “Belediye Yapı ve Yolları Kanunu’nda 
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görülen aksaklıkların giderilmesi ve meydana gelen doğal afetlerde yürütülen 
yardım çalışmalarının belirli esaslara göre yapılabilmesi için 1939 yılında 
3611 sayılı kararla “Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş Kanunu” değiştirilerek 
“Yapı ve İmar İşleri Reisliği” isminde yeni bir birim oluşturulmuştur. Büyük 
can ve mal kaybına neden olan 1939-Erzincan depremi sonrasında, 17 Ocak 
1940 tarihinde 3773 sayılı “Erzincan’da ve Erzincan Depreminden Müteessir 
Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun” 
kabul edilmiş, bu kanunla, depremden etkilenen kişilere vergi muafiyeti ve 
ayrıca çalışanlara 3 maaş tutarında avans ve evleri yıkılan kişilere ücretsiz 
arsa temini sağlanmıştır. 1944 yılında 4623 sayılı “Yer Sarsıntılarından Evvel 
ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun”ile, deprem tehlikesi bulunan 
alanların ve bu alanlarda yapılacak özel uygulamaların tespiti, yardım 
faaliyetlerinin önceden planlanması ve inşaatlar öncesi jeolojik etütlerin 
zorunlu olması gibi önemli kararlar alınmıştır. Bu kanun ileayrıca, yöneticiler 
ve halk için belirlenen görevler, ilgili esaslara dayandırılarak yasal bir zemine 
oturtulmuştur.Bu kanunun en önemli özelliği, sadece afet sonrasındaki yeniden 
yapılanma sürecini değil, afet öncesinde de gerekli tedbirlerin alınması 
gerektiğinin vurgulanmasıdır. Yine bu dönemde 1956 yılında 6785 sayılı 
“İmar Kanunu” ve 1958 yılında 7126 sayılı “Sivil Müdafaa Kanun”larının 
çıkarılarak afet esnasında yapılacak arama-kurtarma/ ilkyardım esaslarının 
belirlenmesi ve sivil savunmayla ilgili kurumsal bir yapıya geçilerek bu 
konudaki görev ve sorumlulukların netleştirilmesi, afet yönetim sisteminin 
gelişme gösterdiğinin kanıtı niteliğindedir(Şehir Plancıları Odası, 2007; 
Yılmaz ve Göktürk, 2017)

1959 yılında tüm doğal afetleri kapsayan ve halen yürürlükte olan 7269 
sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”, diğer bir ifade ile “Afet Kanunu” 
döneminde çığır aşan ve birçok ülke tarafından örnek alınan bir kanun olmuştur. 
Bu kanunla Cumhuriyet Döneminden sonra çıkarılan bütün kanunlar tek bir 
başlık altında toplanmış, doğal afetler nedeniyle meydana gelebilecek can 
ve mal kayıplarının en alt seviyeye indirilmesi, afet anında ve afetten sonra, 
etkili işleyecek bir örgütlenmenin oluşturulması amaçlanmıştır. Böylece her 
afet sonrasında ayrı bir yardım kanunu çıkarılması uygulamasına son verilerek 
genel bütçe dışında Afetler Fonu oluşturulması öngörülmüştür. Bu kanunun en 
önemli özelliği ise,muhtemel afet kavramı ile,gelecekte afete maruz kalabilecek 
yerleşimlere,afetler olmadan önce yapılabilecek düzenlemeleri de kapsamasıdır 
(DPT Müsteşarlığı, 2000).
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1965 yılında afetler konusunda etkili çalışabilmek amacıylaAfet İşleri 
Genel Müdürlüğü kurulmuş, 1968 yılında 1051 sayılı kanunla 7269 sayılı Afetler 
Kanununun bazı maddeleri değiştirilerek kanun revize edilmiştir. 1983 yılında 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kurulmasının ardından 1985’de imar mevzuatını 
yeniden şekillendiren ve halen yürürlükte olan 3194 sayılı İmar Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. 1981 yılındaki 2479 sayılı kanun, 1985 yılındaki 3177sayılı 
kanun ve 1995 yılındaki 4133 sayılı kanunla bazı maddeler değiştirilmiş veya 
eklenmiştir.

17.08.1999 Marmara depreminden sonra çıkarılan27.08.1999 tarih 
ve 4452 sayılı “Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler 
Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler 
Hakkında Yetki Yasası” nın3(f) maddesi ile; ‘Doğal afet bölgelerinde, afetten 
kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümüne dair işlemlerin hızlandırılması’ ile 
ilgili olarak Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
verilmiştir(DPT Müsteşarlığı, 2000).Marmara depreminde ağır kayıplar 
yaşanması ve yeniden yapılanma sürecinde yaşanan sorunların fazlalığı 
nedeniyle Türkiye’deki afet yönetim sistemi yeniden gözden geçirilmiş, sadece 
afet odaklı çalışacak kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bu 
dönemde,mevcut sistemin ihtiyaçlara cevap vermediği ve yeni bir sisteme 
geçilmesi gerektiği, özellikleüniversiteler ve STK’lar tarafından düzenlenen 
konferans ve panellerde sıkça vurgulanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 
afet yönetim sisteminin daha sağlıklı yönetilmesi ve daha düzenli bir 
teşkilatlanmanın olması amacıyla; 29.05.2009 gün ve 5902 sayılı “Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” 
yürürlüğe girerek Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılmış, 
tüm yetkilerden sorumlu tek bir kuruluş olan Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur (Şekil 2). Bu kapsamda üst düzey politikaların 
belirlenebilmesi amacıyla;, afetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak üzere Afet 
ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve deprem risklerini azaltma ve hazırlık 
faaliyetleri konusunda koordinasyonu sağlamak üzere Deprem Danışma 
Kurulu oluşturulmuştur (AFAD Başkanlığı, 2012)
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Şekil 2. AFAD Teşkilat Yapısı (Afet Başkanlığı, 2014b).

Türkiye’de uygulanan bu yeni afet yönetim sistemiyle kriz odaklı ve müdahale 
odaklı afet yönetiminden, risk odaklı bir afet yönetim sistemine geçiş sağlanmıştır. 
Bütünleşik afet yönetim sistemi olarak adlandıran bu sistem ile; tehlike ve 
risklerin önceden tespit edilerek afet olmadan önce önlemlerin alınması, afet 
sırasında etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanması ve afet sonrasında 
iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi amaçlanmıştır. 
Çok aktörlü ve dinamik bir yönetim süreci olan Bütünleşik Afet Yönetimi 
olası risklerin önceden belirlenerek afetlerin önlenmesi, afet esnasında etkin 
müdahale uygulamaları, afetten sonra ise yeniden yapılanma çalışmalarının 
koordineli bir biçimde yürütülmesini kapsayan ve toplumun tüm bireylerinin 
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dahil olduğu bir süreci temsil eder. Bu sistemin temel aktörlerinden olan risk 
yönetimi; zarar azaltma, hazırlık, etki analizleri, erken uyarı sistemleri gibi afet 
öncesi çalışmaları; kriz yönetimi ise müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma 
çalışmalarını içerir. Bu iki sistemin koordineli bir şekilde yürütülmesi ise 
Bütünleşik Afet Yönetim sistemi içerisinde organize edilir (Şekil 3) (Ergünay, 
2008; Kadıoğlu, 2008).

Şekil 3. Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi Aşamaları(Afet Başkanlığı, 2017)

Bu kapsamda oluşturulan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile, afet ve acil 
durumlarda çalışacak koordinasyon birimleri vehizmet gruplarının sorumlulukları 
tanımlanarak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının 
temel ilkeleri belirlenmiştir (Şekil 4). Böylece ülkede yaşanabilecek afetlerde 
görev alacakkurum/kuruluşlar, STK’lar ve bireylerin görev ve sorumlulukları 
belirlenerek daha etkin bir müdahale programı yapılması, müdahale esnasında 
en kısa zamanda hayat kurtarılması, afet sonrasında yaşam koşullarının en kısa 
sürede eski haline çevrilmesi, bu esnada halk sağlığı, doğa ve kültürel mirasın 
korunması, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanması, olası ikincil afetlerin 
önlenmesi ve ülke kaynaklarının israfının önüne geçilmesi hedeflenmiştir(Afet 
Başkanlığı, 2014b).
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Şekil 4. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) (Afet Başkanlığı, 2014b).

4. Kentsel Planlama ve Afet İlişkisi

Kentlerde yaşanan afetlerde, özellikle plansız alanların yoğunluğunun da etkisiyle 
afetlere bağlı sorunlar artmakta, kentlerinzarar görebilirlik düzeyi yükselmekte 
ve ikincil afetlerin oluşmasına zemin hazırlanmaktadır.Afet zararlarının en aza 
indirilmesi için, afet yönetim süreçleri ve kent planlama süreçlerinin eşgüdüm 
ve entegrasyon içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir(Türkoğlu ve 
diğ., 2009).Bu bağlamda,kentsel çevre hakkında alınan kararların, olası afet 
zararlarını azaltabilmek amacıyla, afetler gerçekleşmeden önce hazırlıklı olmak 
kaygısı ile oluşturulması ve afet riskleri gözönünde bulundurularak planlama 
çalışmalarının yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Afet öncesi kentsel planlama çalışmalarındaki tüm planların,yerleşim 
alanlarında oluşabilecek hasarları önceden tahmin edebilmek amacıyla, afet 
önceliklerini gözetir bir yapıda oluşturulması, bu bütünlüğün sağlanmasının 
önemli bir aşamasıdır (Balamir, 2007). Kentlerin planlanmasında; tehlike 
analizlerini içeren sakınım planlarının, deprem tehlikesinin haritalandığı mikro 
bölgeleme haritalarının, afet türlerine göre oluşturulan duyarlılık haritalarının, 
afet risk analiz çalışmalarının ve yüksek riskli alanların düzenlendiği kentsel 
dönüşüm eylem planlarının hazırlanması, yerel ve bölgesel ölçekte kurumsal, 
yasal, finansal ve eğitimsel altyapıya; kentsel risklere odaklanılması sürecin 
sağlıklı işlemesi açısından önemli çalışmalardır (Şekil 5).
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Şekil 5. Kentsel Risk Yönetimi ve Sakınım İlişkisi(Balamir, 2007)

Afet öncesi planlama süreci, kentsel planlamanın tüm evrelerinde; temel veriler, 
analiz/ sentez, gelişme senaryosu, planlama kararları ve uygulamalar olmak 
üzere 5 aşamadan oluşur (Şekil 6). Temel verilerin toplandığı ilk aşama; planlama 
için gerekli yerbilimsel, kurumsal, sosyo-ekonomik / demografik verilerin 
toplandığı ve haritalandığı aşamadır. İkinci aşamada, toplanan veriler analiz 
edilir ve değerlendirilir. Üçüncü aşamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda 
kentin gelecek vizyonu, temel hedefleri, stratejileri ve politikaları oluşturularak 
mekânsal gelişim senaryosu geliştirilir. Dördüncü aşamada, koruma, gelişme 
ve uygulama araçları tanımlanarak eylem planları üretilir. Beşinci aşamada ise, 
plan uygulamaları yapılarak, izlenir ve denetlenir (Türkoğlu, 2014).

Şekil 6. Planlama Süreci ve Afet Zararlarının Azaltılması(Türkoğlu, 2014).

Bütünleşik afet yönetim sürecinin önemli aşamalarından olan iyileştirme 
sürecinin yönetimi de kentsel planlama açısından ele alınması gereken 
etmenlerdendir. Yeniden yapılanma veya yeniden iskan olarakisimlendirilen 
bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, muhtemel afetlerin zararlarını en 
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az düzeye indirgemek açısından temel adımlardandır.Türkiye’de afet sonrası 
iyileştirme süreci;merkezde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığınca, 
yerel teşkilatlarda ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince, 5902 sayılı “Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun” 
ve 7902 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Ele Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” kapsamında yürütülmektedir 
(Şekil 7). 

Şekil 7. İyileştirme Çalışmalarına Yönelik İş Akış Şeması 
(Kayseri İli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arşivi).
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İyileştirme sürecinde yeni yapılaşma için yer seçimi süreci ve planlama aşamaları; 
kent morfolojisi, kent planları ve yerleşim alanlarındaki yaşam kalitesini 
doğrudan etkileme potansiyelleri nedeniyle kentsel planlama ile doğrudan 
ilişkisi olan aşamalardır (Şekil 8). Yer seçimi süreci, 7269 Sayılı Umumi Hayata 
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanun ve “Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerince uygulanmaktadır. Afetzede Yerleşim Alanı 
Planlama sürecinde ise aynı kanunun 15. Maddesinin hükümlerine göre; ilgili 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Büyükşehirlerde ilgili ilçe belediyesince, 
diğer illerde ise il özel idaresince ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde 
uygulanmaktadır. Hazırlanan planlar belediye meclisi veya il genel meclisince 
onaylanarak yürürlüğe girmektedir. 

Şekil 8. İyileştirme Süreci

Yer seçimi ve planlama çalışmalarının birbirini tamamlar nitelikte olması, doğru 
ve anlaşılır düzeyde karar verilmesi, planların afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak nitelikte kararları içermesi, bu süreçte aktif rol alan teknik personel 
ve özellikle şehir plancıları tarafından hassasiyet gösterilmesi, afet sonrası 
iyileştirme süreçleri ile doğrudan bağlantısı olan süreçlerdir (Özkazanç, 2010). 
Büyük ölçekli bir afetle karşılaşan kent yeniden inşa edilirken, daha önce 
yapılan hataların tekrarlanmaması, iyileştirme sürecinin daha sağlıklı olması ve 
sonrasında yaşanabilecek olası afetlerde aynı sonuçların yaşanmaması açısından 
hayati bir önem taşımaktadır.
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5. Sonuç

Türkiye’de uygulanan afet yönetim sistemi çalışmaları, özellikle 1999 Marmara 
depreminden sonra ciddi şekilde ilerleme göstermiş, kriz yönetimi ve risk 
yönetiminin bir arada ele alındığı Bütünleşik Afet Yönetim sistemine geçilmiştir. 
Özellikle afet konusundakitüm yetkileri tek çatı altında toplayan AFAD’ın 
kurulmasından sonra; uygulamada zaman zaman kısmi aksaklıklar yaşanmasına 
rağmen afet yönetimini etkili şekilde ele alan ülkelerden birisi haline gelmiş, 
AFAD’ın yerel ölçekte teşkilatlarının da kurulmasıyla birlikte yerel otoritenin 
de etkinliği artmıştır. 

Bu süreçte, Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi’nin etkili şekilde yürütülmesi 
ve sağlıklı iyileştirme kararlarının alınması, kentsel planlama kararları ile 
doğrudan ilişkilidir. Planlama sürecinde yaşanan aksaklıkların başında, alt 
ölçekte hazırlanan afetzede yerleşim planlarında ve üst ölçek plan kararlarında 
afetlere ilişkin yeterli hükümlerin bulunmaması nedeniyle planlar arasında 
yaşanan tutarsızlıklar olması gelmektedir. Bu problemlerin giderilebilmesi için;

-Ülke kalkınma planından alt ölçekteki kentsel tasarım planlarına kadar 
tüm süreçlerde afet alanlarına yönelik kararların alınması, 

-Afet türleri ve afetten etkilenen alanların doğru şekilde belirlenmesi,
-Kentlerdeki yerel afet dinamiklerine göre afet haritalarının yapılarak 

planlarda her bir afet türüne göre kentsel anlamda afet oluşumunu engelleyecek 
kararların alınması, 

-İleride doğabilecek afetler gözönünde bulundurularak afete özel rezerv 
alanların oluşturulması,

-Kentsel planlarda afet planları yapılırken mevzi planlar şeklinde 
yapılmaması ve kentsel planlarla bütünleşik plan çalışmalarının yapılması,

-Planlar yapılırken yeni yer seçimi yapılan alanlarda özellikle kırsal 
yerleşim alanlarında afete uğrayan kişilerin fiziksel, sosyal, ekonomik 
ihtiyaçlarının hesaplanarak afetzedelerin yeni yerleşim alanlarında her türlü 
ihtiyacının karşılanacağı planların yapılması,

-İyileştirme sürecinin en önemli aşaması olan yer seçimi ve planlama 
sürecinin aslında sürecin yönetimi açısından büyük önem taşıdığı konusunda 
yetkili idarelerin bilinçlendirilmesi ve planlama sürecinin sağlıklı bir şekilde 
yönetilmesi,

-Sürecin uzamaması için plan yapımı sürecinde aktif rol oynayan kamu 
kurum ve kuruluşlarının bu konuda hassasiyet göstermesi, sadece afet yerleşim 
planlarına özel bir şekilde plan yapımında uygulanan sürelerin kısaltılması ve 
konuda gerekli kolaylıkların sağlanması,
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-Afete uğramış kişilere yeni yerleşim alanlarında yeni konutlar tasarlanırken 
ilk etapta kişilerin yaşadığı konut tiplerinin iyi analiz edilmesi, ilgili idarelerce 
kişilere sunulan tek tip projeler yerine afete uğrayan kişilerle görüşülerek 
ihtiyaçlarına uygun konut projelerinin gerçekleştirilmesi önerilmektedir (Şahin, 
2019).
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1. Giriş

Barınma,  dışarıdan gelecek tehlikelerden ve iklim şartlarından korunmak 
için yüz yıllardır insanlığın temel ihtiyaçlarından biridir ve insanoğlu 
günümüze kadar bu ihtiyacı için farklı birçok çözüm arayışında 

bulunmuştur. Günümüzde gelişen teknoloji ile ortaya atılan ‘geleceğin konutu’ 
kavramı ile konut alanlarında yeni bir dönüşüm yaşanması beklenmektedir. 
Geçmişten bu yana ‘gelecek algısı’ insanların üzerinde sıkça tartıştığı 
konulardandır. Geleceğin konutu üzerine düşünce üreten ütopyalar 16.yy’dan 
itibaren konuşulmaya başlanmıştır (Wilcock, 2001; Friedmann, 2000) 

İnsanlar hareket kabiliyetleri ile birlikte içinde bulunduğu çevreyle sürekli 
etkileşimde olan sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan bir varlıktır. İnsanlar 
zamana ve teknolojiye ayak uydurmaya çalışması neticesinde, yaşamlarını 
sürdürdükleri mimari çevrelerinde bu değişim sürecine uyum sağlamasını 
istemektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile evden çalışma olanaklarının 
1 Bu çalışma ERÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Şehir Planlama yüksek lisans programı 
kapsamında tarafından Doç.Dr. Neşe Yılmaz Bakır tarafından yürütülen 2019-2020 Eğitim 
Yılı Güz Dönemi’ne ait Konut Talebi Araştırması dersi yüksek lisans ödevinin geliştirilmesi ile 
hazırlanmıştır. 
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ve mekandan bağımsız çalışma deneyimlerinin gelişmesi konuttan beklentilerin 
yönünü değiştirmeye ve etkilemeye başlamıştır. Sabit elemanlardan oluşan 
mimari yapılar, ancak sınırlı ihtiyaçları karşılayabilmektedirler. Zuk ve Clark, 
1990’larda‘Kalıcı hiçbir şey yok, tasarım yapının inşa edilmesinden sonra da 
devam eden bir süreçtir’ olarak ifade ettiği süreçte  mimari formu  değişebilen, 
deforme edilebilen, genişletilen ve kinetik hareket kapasitesine sahip olabilen 
bir oluşum olarak tanımlamıştır. (Elmokadem et all.,2018) 

Günümüzde de bu doğrultuda talep edilen konutlarda ekolojik duyarlılık ile 
birlikte küçülme ve tek bir yere sabit kalmaktan kurtularak hareket kabiliyetine 
sahip olması beklenmektedir.  Bu çalışma ile geleceğin konutu kavramının 
arayışının ekseninde insan hareketine uyum sağlamayı ve yapıları dinamik hale 
getirmeyi amaçlayan hareketli konut yaklaşımı açıklanmaya çalışılmıştır. 

2. Konut/ Geleceğin Konutu 

İlk yerleşimlerden bu yana temel işlevi, insanı fiziksel etkilerden korumak olan 
konut alanları, davranış ve düşünce sistemlerinin değişmesi ile farklı işlevler 
de kazanmış ve dönüşümlere uğramıştır. Zamanla sabit bir barınak olmaktan 
çıkarak, sosyal-organizasyonel sistemlerin karmaşık bir parçası haline gelmiştir 
( Ak,2006). Konut sadece insandan insana değil, nesilden nesile de değişen 
isteklerin simgesi haline gelmiştir.  

İnsanlığın gelişim sürecini tanımlarken iki kırılma noktasının varlığı kabul 
edilmiş ve söz konusundaki değişimler, tarım devrimi ve kentsel devrim ile 
açıklanmaktadır (Headrick, 2002). İlk çağlarda göçebe yaşam tarzıyla, sürekli bir 
yerden başka bir yere göç eden insanlar tarımla birlikte yerleşik bir hayat tarzına 
geçmişler, toprağa bağlanarak, üretime dayalı bir hayat kurmaya başlamışlardır. 
Farklı toplum, kültür, iklim ve coğrafyalarda birbirinden farklı konut tipleri 
ve konut planları meydana gelmiştir. Modern dünyanın ve sanayileşmenin 
sonucunda konut, insanların barınma ihtiyacı ile birlikte işçi sınıfına gerekli 
dinlenme görevini de üstlenmiştir. Konut alanlarının bu şekilde kullanılmaya 
başlanması iç donanımları değiştirmiş, yeni bir konut anlayışı oluşturmuştur. 
(Drakakis-Smith, 2012; Blake et all., 1956;  Dilaver, 2018) 

Geleceğin konutu kavramı tarihsel süreç içerisinde, içinde bulunduğu 
dönemin koşullarına uygun olarak gelişip şekillenerek farklı anlamlar 
kazanmıştır. Kavramının kökeni  16. yüzyılda ortaya konan ütopyalara (Tablo.1)  
kadar uzanmaktadır. (Corn and Horrigan, 1996). Thomas More’un ütopyasında; 
toplumsal eşitlilik söz konusudur ve mülkiyet kavramı olmadığı için barınma 
süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Kentin etrafı yüksek duvarlarla çevrelenmiş, 
sokaklar ve meydanlar, rüzgârdan korunacak aynı zamanda  ulaşım kolay olacak 
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şekilde tasarlanmıştır. Evler sokaklar boyunca yan yana sıralanmışlardır. Konut  
toplumsal eşitliğin bir sembolü olarak görülmektedir. Bu nedenle bahçelerinden, 
iç mekan tasarımına kadar konut plan ve yaşantısı  aynı düşünülmektedir.. 
Campanella-Güneş Ülkesi ütopyasında ise Thomas More’un ütopyasında olduğu 
gibi eşitlik kavramını ön plana çıkarmıştır ve  mülkiyet kavramı yoktur. Evler 
More’un ütopyasında ki gibi tek düze ve sıralar halinde dizilmektedir (Linda& 
Fedak, 2019). Herkes istediği eve girebilmektedir. Güneş Ülkesi, son derece katı 
bir şekilde belirlenmiş olan geometrik bir şehir planına sahiptir.  

Bacon-New Atlantis; ütopyası ise teknolojinin getirdiği yenilikler üzerinde 
duran ilk ütopya olmuştur. New Atlantis’te ki Salomon evi teknolojinin sunduğu 
tüm olanaklardan yararlanmıştır (Lucas,2018). Teknolojiyi odağına alan bir 
diğer yaklaşım sahibi olarak Gilette; teknoloji ile bütüncül bir şekilde modern bir 
yaşam tasarlamıştır. Toplamda 40 bin gökdelenden oluşan bir ‘Metropolis’ şehri 
( 1894) kurgulamıştır. Belirli bir aks boyunca dizilen binaları, eğlence mekânları, 
eğitim mekanları ve yemeklerin hazırlanıp saklandığı depo binalarından oluşan 
bir şehir tasarısıdır. Çelik dış iskeletten oluşan ve 25 katlı gökdelenlerden oluşan 
konut bloklarının ortasındaki alan büyük bir yemek odası ve toplanma mekanı 
olarak düşünülmüştür. Konuttan ayrışmış işlevlere yönelik diğer bir çalışma 
olan  Gliman ve Bellamy’nin mutfağı olmayan konut fikri, geç 19.yy endüstriyel 
toplum yapısına verilmiş bir tepki  olarak kabul edilmektedir. Ürünleri ucuz 
ve verimli olarak üreten bu fabrikaların gelişimi sayesinde, restoran ve servis 
mekanlarının artışı, geleceğin evinde mutfak alanlarına gerek kalmayacağı 
fikrini ortaya çıkarmıştır (Bartetzky, 2021).

1914 yılında Sant’Elia ve Marinetti, konutun ve kentin sorunlarının 
sadece fütürizm akımı ile çözebileceklerini savunmuşlardır. Fütürizm akımında 
konut anlayışı; yerelde  yönetimler tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 
tasarlanan, makine benzeri ve geçici bir yapı olarak algılanmıştır. Hızla değişen 
yaşam koşulları ve artan nüfusa bakıldığında her neslin kendi konutunu yaratmak 
ve inşa etmek zorunda kalacağını belirtmişlerdir ( Ma,2017). 

Aynı dönemde Le Corbusier, UniteD’Habitition ile  endüstri alanları konut 
alanlarını inşa etmek ile uğraşmalı ve konut ögelerinin seri üretiminin yapılmasının 
gerektiğini savunmuştur (Marmot, 1981) Seri üretim ile oluşturulacak konut 
alanlarının; yapım tekniklerinde, ısınma ve aydınlanma yöntemlerinde ve akılcı 
yapım sistemlerinin kullanılması gerektiği ve bu sayede  gelecekte, seri üretim 
ile herkesin sahip olabileceği sağlıklı konuta ulaşılabileceğini savunmaktadır.

New Babylon’da konut alanlarının; yerden yüksekte olan platformlar 
üzerinde, çok katlı ve tümüyle yapay olarak iklimlendirilerek ve aydınlatılarak 
yapılmasını gerektiği savunmuştur. Konut alanları, kompleks bir yapı grubu 



428     MIMARLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR-I

içinde ortak kullanım mekanlarından oluşmaktadır. Bu yapı grubunun içinde, 
insanlara hizmet veren ortak bir yaşam alanı bulunmaktadır. İçerisinde bulunan 
hareket edebilen duvarlar ile mekanlar çeşitli ve değişken olarak istenilen 
hacimlere bölünebilmektedir. 

Geleceğin konutuyla ilgili olan tasarımları içinde en önemlilerinden biri 
olarak kabul edilen kapsül evler ( Capsule Homes); gelecekte konutların bir 
tüketim ürünü olacağı fikri üzerine ortaya çıkmıştır. Tasarımının ortaya çıkışında 
tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanması fikri esas alınmaktadır. Kapsül evler  seri 
üretim mantığıyla ele alınmıştır. Peter Cook, Plug-in City Projesi ile (Steiner, 
2009)   konut modülünün belirli bir ömrü olduğunu ve her modülün ömrünü 
tamamladığında yenisiyle değiştirilecek şekilde kurgulanması gerekliliğini 
belirtmiştir. 

Ütopik konut projeleri içinde hareketliliği odağına alan ve en dikkat 
çekenleri Archigram grubu tarafından tasarlanmıştır. Hareketli yaşantıya uyum 
sağlamak amacıyla tasarladıkları hareketli konutlar dönemin oldukça yankı 
bulan ütopyaları olmuştur. Mimar Peter Cook projesi için;  ‘Biz sökülüp atılabilir, 
bir yerden başka bir yere taşınabilir yapılarla ve karmaşık yapı formlarıyla 
doldurulmamış bir mimari çevre ile ilgileniyoruz’ demiştir. Tak-çıkar konsepti 
üzerine geliştirilen Plug-in City Projesi’yle yapılardaki hareketlilik kavramını 
en açık şekilde göstermektedir. Ömrü dolan yapı veya , ihtiyaca uygun 
olmayan yapı çıkarılarak yerine yeni yapı takılabilmektedir. Konutlar   büyük 
yüzeylere takılabilen, hareketli ve uyumlu ekler olarak düşünülmüştür. Konut 
alanları bu sayede kullanıcılarının istedikleri gibi değiştirebilip,istedikleri yere 
taşıyabilecekleri mekanlar haline gelmişlerdir. (McDonough, 2008).) Bu proje 
sayesinde geleceğin şehrinin nasıl olması gerektiği gözler önüne serilmiştir. 
Warren Chalk’ın tasarladığı ‘Kapsül Evler’, tak-çıkar özelliğiyle Plug-in City 
konut modüllerini oluşturmaktadır. 

1960’lı yıllardan itibaren modern konut mimarlığının temelleri de 
sorgulanmaya başlanmış,  esneklik, uyarlanabilirlik, değişebilirlik gibi 
kavramlar üzerine değinilmeye başlanmıştır. Mitchell 1999’da geleceğin 
konutlarının insan bedeni ile bütünleşebilen elektronik bir bileşen olacağından 
bahsetmiştir. Teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklarla konut ilişkisinin, 
bedenin herhangi bir parçasıyla beyin arasındaki ilişkiye benzeyeceğini öne 
sürmektedir. Teknolojik gelişmelerin konut içindeki her türlü eyleme olanak 
sağlayabilmesi ile insan yaşamının odağını haline geleceği, her türlü iletişim 
için yeterli donanıma sahip olan elektronik evlerin oluşturulması gerektiğini 
ileri sürmektedir (Mitchell, 1999).
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Tablo 1: Geleceğin Konutuna Yönelik Yaklaşımların Gelişimi

Dönem Kavramsal Üretim-
Savunucular 

Genel Özellikler 

16 yy-17 yy. Thomas More
(Campanella)

Yapılar ile toplumsal eşitlik savunulmuş. 
Mülkiyet kavramı yoktur ve yapılar tek 
düzedir.

18yy- 19 yy. Bacon (New Atlantis)

Gliman ve Bellamy

Teknolojinin getirdiği yenilikler üzerinde 
durulan ilk ütopyadır.
Gelecekte konut alanlarında 
servis mekânlarına (mutfak) gerek 
kalmayacağını savunarak mutfaksız evler 
önermişlerdir.

1900-1930 Gilette

Ebenezer Howard
(Bahçeşehir)

Le Corbusier-
(UniteD’Habitition)

Meyer

Gökdelenlerden oluşan modern yaşam 
alanı olarak adlandırılan ve karma 
kullanımın olduğu bir metropolis şehri. 
Bahçe şehir projesi ile az katlı ve doğaya 
uyumlu yapılar.

Seri üretim ile sağlıklı konut alanları.

Konut alanlarının insanın ikinci derisi 
olacağını savunmuştur. Konut alanlarına 
bir aygıt olarak bakmıştır.

1930-1960 New Babylon

Archigram

Peter Cook

Yüksek platformlarda hareket eden 
duvarlar ile çeşitli mekanlara ve 
büyüklüklere dönüşebilen konut alanları 
bulunmaktadır.
Konut alanları hareket eden yeri 
değişebilen çıkarılıp takılabilen 
yapılardır.
Konut modüllerinin belli bir ömrü 
olduğunu ve sökülüp takılabildiğini 
savunan bir proje geliştirmiştir.

1960-1990 Mitcheell Elektroniklerin sağladığı olanaklar ile 
konut alanlarının her türlü donanıma 
sahip olacağını savunmuştur.

Bu fikirler çoğunlukla ütopya olarak kalmış uygulamaya geçilememiştir ancak 
bu kavram etrafında ortaya atılan düşüncelerin ortak noktası konutun, daha esnek 
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yani insan hareketliliğine uyum sağlayacak bir kurguda ve daha az geleneksel 
olacağı konusunda hem fikir olmuşlardır. 

3. Konut/Hareketli Konut  

İnsanlardaki hareket kavramı, mimari mekanların biçimlenmesi aşamasında 
tasarımcılara ilham kaynağı olmuştur ve mimari yapı ile hareketlilik kavramı 
bütünselliği oluşmuştur.  Hareketli nesne tasarımlarının da teknolojik açıdan 
ilerlemesiyle; güç, hız, zeka, güzellik gibi kavramları dikkat çekici hale gelmiştir. 
Konumu değiştirilebilen hareketli yapılara baktığımızda genel olarak bir yerden 
bir yere taşınan daha sonra sabitlenen, tekrar taşınmak istediğinde aynı işlemin 
tekrar edildiği yapılardır. Hareketli canlı yaşamı içerisinde mimari ögelerin 
işlevselliğini sürdürebilmeleri için zaman içerisinde de kullanıcı gereksinimlerine 
olumlu yönde cevap verebilmeleri gerekmektedir (Ekmekçi,2005).  

İnsanoğlunun hareket edebilen yapı tasarımında ilk üretimi göçebe 
kavimler tarafından kullanılan çadırlar ve otağlardır.  Bu yapılar kullanılan 
malzemeler doğası gereği sökülüp takılmaya uygun, hafif ve işlenmesi 
kolay malzemelerdir. Göçebe yaşam tarzında tasarlanan konutlarda yapıları 
toprağa bağlayan ve onları sabit tutan temellerin uygulandığı inşaat teknikleri 
bulunmamaktadır. Doğal malzemelerle ve hareketi destekleyecek özellikte 
kolayca sökülüp, takılabilen basit detaylı uygulamalar kullanmaktadır. Örneğin 
yurt yapısında (Şekil.1) duvarlar, dönebilen hareketli bağlantı noktaları bulunan 
söğüt şeritlerinden oluşmaktadır. Taşınacağı zaman katlanabilen, kurulacağı 
zaman ise uzatılarak genişleyebilen bir kafesten meydana gelmektedirler. Yapı, 
güneşin çatıdaki duman deliğinden girerek güneş saati gibi kullanılması için 
kapısı güneye bakacak şekilde konumlandırılır. Yapı bileşenlerinin tümünün 
veya bir bölümün sökülüp taşınarak bir çok farklı yerde yeniden monte edilerek 
farklı, yeni mekânsal ihtiyaçlar için tekrar kurgulanması olanaklıdır. 

 

Şekil.1-2 Yurt ve Jeodezik kubbe (URL1, URL,2)

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte malzemeler ve yapım teknikleri de günümüze 
yaklaştıkça daha donanımlı olmaya başlamıştır. Tam olarak üç boyutlu hareket 
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olarak adlandırdığımız bir yerden başka bir yere taşınma olgusu ile bahsedilen 
yapı formu  20.yy’da mimar Buckminster Fuller tarafından gerçekleştirilmiştir 
(Eren,2018). Fuller, üçgen formunda düzlem kafesten oluşan jeodezik bir kubbe 
tasarlamıştır (Şekil.2). Yapı katlanabilir, kayabilir, döndürülebilir ve bir yerden 
başka bir yere götürülebilmektedir. Hareketlilik, yapının strüktürünün fiziksel 
olarak değişerek, şekli ve formuyla birlikte tasarımın değişimini içermektedir.

  

Şekil 3,4,5,Portatif ve taşınabilir konutlar (Leaf House  Eco Capsule, Opera 
House) (URL,3,4,5) 

Taşınabilir yapılara öncül örneklerden olan bir diğer örnek olarak portatif 
bir yapı olan Leaf House  projesidir. Modül olarak üretilen bu yapılar, bütün 
olarak, tek parça halinde taşınarak, konumu değiştirilen yapılardır (Şekil.4)  
Bazen alt bölümünde bulunan tekerlikler yardımıyla bazen de bulundurdukları 
motor gücü ile de hareket edebilmektedir. Sadece kendisinde bulunan hareket 
kabiliyeti değil bazen de dışarıdan ek bir güç yardımıyla hareket sağlanmaktadır 
(Baraldi,2010) .

Bu yapılardan bir diğeri olarak son dönemde oldukça popüler olan Tiny 
House’ın ilk örneklerinden olan  ‘The Opera’ projesidir (Şekil.5). Çatısının 
katlanabilir olması sayesinde formsal açıdan da değişiklik gösterebilmektedir. 
İçerisinde mutfak, duş, tuvalet ve ihtiyaca göre dönüştürülerek iki kişilik yatak 
olabilen birimleri bulundurmaktadır. Hareket esnasında çatı örtüsü kapatılarak, 
yarı kapalı bir kutu haline gelmektedir. Bu yapı mobil hareketliliğinin yanı 
sıra aynı zamanda esneklik içinde bir örnek modeldir. Yine Eco Capsule 
(Şekil.4) projesi de portatif yapılara örnek olarak tasarlanmıştır. Yapının her 
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metrekaresi en verimli şekilde kullanılarak iki kişinin yaşaması için elverişli 
hale getirilmiştir. Yapının çatısında yer alan güneş paneli ve rüzgar türbininin 
sayesinde kendi enerjisini kendisi üretebilmekte ve yağmur suyunu filtreleyerek 
geri kullanımını sağlayabilmektedir. Bu örnek aynı zamanda enerji kavramını 
bünyesinde barındıran konut alanlarına da örnektir (Johansson,2020).

Yapı bileşenlerinin tümünün veya bir bölümün mevcut yerinde belli bir 
geometrik düzende hareket ederek (büzülerek, açılarak) farklı mekânsal ihtiyaçlar 
için kullanılabilmesini olanaklı kılan kinetik mimari kavramı, tasarımın değişken 
konumu, geometrisi ve hareketleri olan yapı olarak tanımlanmaktadır. Kinetik 
mimaride yapı, katlanabilir, kayabilir, döndürülebilir ve bir yerden başka bir 
yere götürülebilmektedir.  

Kronenburg’a göre; kinetik mimari: ’Açılan, kapanan, genişleyen bir 
mimarlıktır.’ Ayrıca hareketlilik kavramında konutun bir yerden başka bir yere 
taşınması, binanın en iyi düzeyde görevini gerçekleştirmiş olması anlamına 
geldiğinden de bahsetmektedir. Kinetik mimari üç farklı bilgi birikiminin bir 
araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bunlardan birincisi binanın strüktür tasarımı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İkincisi, mekan tasarımı ve üçüncüsü ise hareketin 
ne zaman olacağına karar veren sensör ve bilgisayar teknolojisidir. (Kronenburg 
, 2007) 

1990’lı yıllarda incelenen örneklerde kinetik mimari ile yapılara hareketlilik 
kazandırma daha çok mevcut yerinde belli bir düzende hareket ederek yapılmıştır. 
Sadece taşınabilir sistemler ile  değil bulunduğu yerde hareket ederek şekil ve 
boyut değiştiren uyarlanabilen mekânı kurgulayan sistem örnekleri mevcuttur.

Kinetik mimarinin ilk tasarımcılarından olan Angelo Invernizzi hasta 
olan ve vücudunu çeviremeyen annesi için, güneş ışığını izleyerek dönen bir 
yapı tasarlamıştır (Şekil.6). Mimar sadece statik bir yapıyı kinetik bir yapıya 
çevirmemiş aynı zamanda konut işlevini klinik işleve çevirmiştir (Bayhan et. 
all., 2019) .

Şekil.6.  Angelo Invernizzi- Villa Grasole ( URL6)
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Arap Dünya Enstitüsü 1987 yılında Jean Nouvel tarafından, kinetik metal 
ekran ile donatılarak tasarlanmıştır. Bu ekran güneş kırma cihazı gibi davranır, 
ışığı kontrol ederek iç mekanda gölgeler oluşturur. İklim uyarlamalı bina kabuğu 
olarak da bilinmektedir (Karadeniz et.all, 2018) 

Yapının bir bileşeni olarak hareket kabiliyetine sahip olan yapılarda ve 
mekandan bağımsız konum değiştirebilen yapılara bakıldığında insan hayatını 
çok kolaylaştırdığı ve insan yaşamı için gerekli olduğu görülmektedir. İnsan 
hareket eden yeniliklere açık gelişen bir canlıdır. İçinde bulunduğu yapının 
da buna ayak uydurması, insan hayatını kolaylaştırması gerekmektedir. 
İncelediğimiz örnekler bunun mümkün olduğunu ve yapılan tasarımların insan 
için yapılması gerekliliği göstermektedir.

5. Sonuç ve Değerlendirme 

İnsanoğlunun gelecek  kurgusu ile oluşturduğu düşünsel sistem sürekli kendisini 
yenileyerek var etmiştir. Kimilerince ütopya olarak tariflenen bu kurgusal 
bütünün en temel kaygısı geleceğin konutunu tariflemek ve üretmek olmuştur. 
Günümüz teknolojik gelişmeleri ile birlikte geleceğin konutu, hareketli yapı 
kavramı ve kinetik mimari ile oluşturulan yapı örnekleri incelendiğinde; iki 
farklı yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bunlar; yapının farklı yerlere 
taşınarak uygun işlev için farklı yerlerden kullanılması, bir diğeri  yapının kendi 
içerinde işlevine ve  yapı durumuna  göre hareket kabiliyetine sahip olmasıdır. 
Bu iki farklı hareket kabiliyeti incelendiğin dede temelde sürekli hareket halinde 
olan insanın değişen ve  gelişen ihtiyaçlarına  uygun olarak gelişen  hareketli 
konut alanları geleceğin konutunda önemli bir yere sahiptir.

16 yy’dan beri söz edilen fakat ütopya olarak görülen, sadece gerçekte çok 
az örneğine rastladığımız hareketli konutların önümüzdeki süreçte de daha çok 
kendi içerisinde hareket kabiliyetine sahip bir şekilde varlığını sürdürüleceği 
düşünülmektedir.  Günlük hayatın en önemli işlevine sahip olan konut alanlarının 
hareketli bir yapı haline gelmesi zaman alsa da sonunda geleceğin konutunun 
hareketli konut olması, enerji ve sanallığın hareketli konuta entegre edilmesi  
olası olarak düşünülmektedir. 

Bu süreçte irdelenmesi  gereken ve günümüz konutlarının en önemli 
bileşeni olan mülkiyet kavramının nasıl işleyeceği konusudur. Temel bir ihtiyaç 
olan barınma günümüzde ihtiyaçtan çıkmış, yatırım, birikim, gösteriş gibi birçok 
farklı bileşende ele alınmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda konut alanları için 
mülkiyet kavramı kaçınılmaz bir öneme sahiptir. 
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