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I

ÖN SÖZ
“MİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR 2022” adlı kitap 21 

bölümden oluşmaktadır. Bölümler sırası ile “Sürdürülebilir Kampüs Tasarımı 
Bağlamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü’nün İrdelenmesi; 
Modern ve Tarihi İki Binanın Sürdürülebilir Mimari Kapsamında Isı Kayıp 
Analizi - Edirne Kaleiçi Bölgesi; Mimaride Biyo-Malzemelerin Sürdürülebilirlik 
Açısından Değerlendirilmesi; Sürdürülebilir Bina Endüstrisinde Kenevir 
Kullanımı; Sağlık Yapıları Proje Yaşam Döngüsünde Yenilikçi Bir Yaklaşım 
Olarak BIM; Bir Tasarım Stratejisi Olarak İşleri Zorlaştırmak; Bilbao Örneği; 
Nöromimari Bakış Açısıyla Yapılı Çevrenin İnsan Deneyimi Üzerindeki Etkisi; 
Rüzgâr Enerji Sistemlerinin Yapı Plastiğindeki Konumları: Bina-Monte ve Bina-
Entegre Türbinler; İklim Değişikliği Etkilerini Azaltım ve Uyum Çabalarında 
Stratejik Aktörler Olarak Dirençli Kentler; Geçmişten Günümüze Türkiye’de 
Kırsal Planlama; Kars Kentinin Mekansal Değişim Süreci; Geleneksel Antakya 
Evlerinin Mimari Özelliklerinin İncelenmesi; Mimari Yapılardaki Doğal Taş 
Malzeme Bozunmalarının Nedenleri ve Türleri; Yenimuhacir Kumtaşının 
Mineralojik ve Kimyasal Özellikleri; Fraktaller ve Mimari Tasarımda Fraktal 
Geometri; Mimaride Regle Yüzeyler; Türkiye’de Çağdaş Teknolojiyle Ahşap 
Yapı Üretimi; 21. Yüzyılda Çok Katlı Ahşap Yapıların Farklı Bir İzi: Öğrenci 
Yurtları; Yalın ve Çevik Yönetim Uygulamaları için Endüstri 4.0 Teknolojilerinin 
Bina Üretim Sürecinde Kullanımının İrdelenmesi; Tarihi Yapıların Deprem 
Performanslarının Değerlendirilerek Yeniden İşlevlendirilmesine Yönelik Bir 
Yöntem: Kahramanmaraş Hasan Kocabaş Konağı; Bitki Örtüsündeki Zamansal 
Değişimin MODIS Verileri ve Google Earth Engine Platformu Kullanılarak 
Değerlendirilmesi: Karadeniz Bölgesi Örneği” adlı konular tüm detayları ile 
irdelenmiştir. Kitabımızın tamamlanma sürecinde tüm emeği geçenlere, bölüm 
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yazarlarına, bölümlere hakemlik yaparak değerli katkılarını sunan hocalarıma 
ve Livre de Lyon Yayınevi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

“MİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR 2022” adlı 
kitabımızın okuyuculara hayırlı olmasını dilerim.

12.12.2022
Doç. Dr. Murat DAL

Munzur Üniversitesi / Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / 
Mimarlık Bölümü

muratdal1122@gmail.com
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B Ö L Ü M  I

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS 
TASARIMI BAĞLAMINDA 

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY 
ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ’NÜN 

İRDELENMESİ1 

Examination of Burdur Mehmet Akif Ersoy University 
Campus in The Context of Sustainable Campus Design

Birkan ÖZİPEK1 & Sevim ATEŞ CAN2

1(Mimar) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,
e-mail: mimkan66@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2698-3303

2(Prof.Dr.) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,
e-mail: atessevim@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0836-2084

1. Giriş

Günümüzde özellikle endüstri devrimi sonrasında çevresel sorunların 
küresel boyut kazanması, kaynakların tüketimi konusunda uluslararası 
bazı önlemlerin alınmasına yol açmıştır. Dünyanın ve insan neslinin 

geleceğinin tehlikeye atılmadan sürdürülebilir gelişmenin sağlanması çevresel, 
ekonomik ve sosyal boyutları ile ele alınmaya başlanmıştır. Bina endüstrisi, 
yoğun enerji ve malzeme kullanıcıları olarak doğaya ve doğal kaynaklara zarar 
veren sektörlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda, mimarlık disiplini de 

1 Bu bölüm, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 28/06/2018 
tarihinde onaylanmış ve Proje No: 0441-YL-17 ile BAP Komisyonu’nca desteklenmiş “Kampus Tasarımında 
Sürdürülebilirlik İlkeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesi Örneği” başlıklı yüksek lisans 
tezinden üretilmiştir.
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çevreye duyarlı sürdürülebilir mimari platformunda gün geçtikçe evrimleşen 
tasarımlarla, iklime ve çevreye saygılı, yerel kültür ve toplumsal değerleri 
yorumlayan, analitik ve bilimsel çalışmalar üretmeye başlamıştır.  

Bu kapsamda, üniversite kampüsleri, gerek inşa sürecinde gerekse sonraki 
süreçte yoğun kullanıcıları ile önemli bir kaynak tüketici ve çevresel bağlamda 
birçok olumsuzluk üretici birimlerdir. Bu nedenle, sürdürülebilirlik ilkelerine 
uygun kampüs tasarımlarının yanı sıra kampüs 

yaşam döngüsü boyunca uygulanacak sürdürülebilir yaşam ilkelerini de 
eğitim ve öğretim yolu ile kullanıcılarına benimsetme yolunda önderlik edecek 
kurumların başında gelmektedir. 

Gelişen ve değişen modern toplum gereksinimleriyle birlikte hızla   
ilerleyen bilimin de hayatımıza kattığı yeni bakış açılarını da göz önüne 
aldığımızda, günümüz üniversitelerinin kendisinden beklenen tüm fiziksel ve 
işlevsel ihtiyaçlara cevap vermesi beklenmektedir. Çünkü üniversiteler içinde 
bulundukları toplumun değişen ve gelişen modern dünyasında, teknolojide ve 
bilimde yaşanan gelişmelere ayak uydurmalı, topluma yön vermeli ve gelecek 
nesilleri bu değişen konjonktürde çağı yakalayan, aynı perspektiften bakan, 
bilim ve kültür insanları olarak yetiştirmelidir. 

Üniversiteler tarih boyunca birçok farklı mekanda eğitim vermişlerdir. 
Geçen zamanla birlikte, içinde bulundukları toplumun sosyo-kültürel yapısındaki 
farklılaşmalar, bilim ve teknolojideki ilerlemeler sonucunda değişen toplum 
gereksinimleri neticesinde yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu 
yeni ihtiyaçlar üniversitelerin bünyesinde ve işleyişinde değişiklikleri zorunlu 
kılmıştır. Böylece eğitimlerin verildiği tek bir yapısal binadan, farklı işlevlerin 
ve kullanım gereksinimlerinin ortaya çıktığı ve bunlara farklı bilimsel alanlarda 
cevap veren yapısal mekanizmaların oluşturduğu ‘kampüs’ modelleri gelişmeye 
başlamıştır.

Artık günümüzde üniversite yapılaşmaları tasarlanırken, ‘kampüs’ 
biçimindeki yerleşkeler olarak planlanmakta ve inşa edilmektedir. Böylelikle, 
kampüsler kendi ihtiyaçlarını kendi bünyesinde temin eden, öğrencilerinin, 
personelinin ve dışarıdan gelen diğer kullanıcıların tüm sosyo-kültürel 
ihtiyaçlarına cevap veren bir kent kimliği görünümüne bürünmektedir. Bu 
gelişmeler beraberinde, bu yerleşkeleri bünyelerindeki derslik, laboratuvar 
ve ofis gibi birimlerinin işleyişinden, öğrenci ve personelinin yeme, içme, 
konaklama, ulaşım gibi faaliyetlerinin yerine getirilmesine kadar mekânsal konfor 
sağlamada ve gereksinimlerin karşılanmasında büyük ölçüde enerji tüketimi 
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ve çevresel atık oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir 
kampüs modeli, yerleşim ve altyapıdan, enerji ve iklim değişikliğine, atık ve 
su yönetiminden, çevre dostu ulaşım olanaklarına ve öğretim programlarında 
yer alacak bilinçlenme ilkelerine kadar birçok alanda sürdürülebilir mimariye 
katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, mimari tasarımından başlayarak, kampüs 
yaşam döngüsü süresince sürdürülebilirlik ilkelerini uygulayan ve öğrenci ve 
personelinin eğitimi ile de toplumsal eğitime öncülük edecek önemli bir rol 
üstlenmektedir. 

21. yy. başlarında sanayinin gelişmesi, nüfusun artması, ekonomik
darboğaz ve enerji kriziyle birlikte dünya ekosisteminde yaşanan kirlilik

üniversitelerin kuruluş felsefelerinde bir farkındalık oluşturmuş ve bu oluşumla 
birlikte ‘Ekolojik Kampüs’, ‘Yeşil Kampüs’ gibi kavramlar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bulunduğumuz bu zamanda, gelişen çevresel ve ekonomik faktörler, 
bilimdeki ve teknolojideki ilerlemeler karşısında üniversitelerin kendi kendine 
yetebilir olmaları bir zorunluluk halini almıştır. Kaliteli, sağlıklı, modern 
ve çevresiyle uyumlu kampüsler hem ihtiyaçlarını kendi içinde çözebilen 
bir planlama sunarken hem de oluşturdukları enerji tasarrufu ve kazanımı 
politikaları ile doğal çevreyi korumaktadırlar.

2. Üniversite Kampüs Yerleşkelerinin Tarihsel Süreçteki Gelişimi

2.1.	Kavram	ve	Tanımlar

Türkçede ‘yerleşke’ olarak tanımlanan kampüs kelimesi İtalyanca
‘compos’ sözcüğünden gelmektedir. İlk olarak 19.yüzyılda ortaya çıkmış ve 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kampüs; üniversite eğitim ve idari 
binalarının, öğrencilerin barındıkları yurt binalarının, çalışan personel için 
lojmanların, sosyal ve spor tesislerinin, araç ve yaya yollarının, çevresel peyzaj 
dokulu meydanların bulunduğu işlevsel olarak adeta bir küçük kent modeli 
görünümündeki eğitim alanlarıdır.

Aydemir (1975)’in görüşüne göre ise kampüs fikri, Roma Dönemi 
Castrum kamplarından esinlenerek ortaya çıkmıştır. Bu fikre göre ‘’bir ortak 
düzen üzerinde tekrarlanan üniteler ve bunların gelişmesi düşünülerek, temel 
fikrin bozulmayacağı bir bütün teşkili’’ düşüncesine dayanılarak oluşan kampüs 
tanımı, ilk olarak Amerika’da 1746 yılında kent dışındaki büyük yeşil alanlar 
içinde kurulan Princeton Üniversitesi için kullanılmıştır (Sönmezler, 1995; 
Turner,1995; Ak, 2007).
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Şekil 1: Princeton Üniversitesi kampüs planı – 1781 (URL-1)

Şekil 2: Princeton Üniversitesi’nin görünüşü- 1875 (URL-1)

Üniversitelerin oluşum ve gelişimlerine bakarsak, Avrupa’daki
kilise yapılaşması veya Anadolu’daki medrese tipolojisi gibi şehrin içinde 

doğan ve gelişen bir kent üniversitesi niteliğinde oldukları görülür. Kampüs tipi 
oluşumların ortaya çıkmalarının birkaç temel nedeni ise sanayinin ve dolayısıyla 
ekonominin gelişmesiyle kentlerdeki öğrenci sayısının artması ve ilerleyen 
araştırmalarla yeni bilim dallarının ortaya çıkmasıdır.

2.2.	Kampüs	Çeşitleri	ve	Oluşumunu	Etkileyen	Faktörler

Kampüslerin yerleşim stratejilerine tarihsel süreç içerisinde baktığımızda 
bölgesel kuruluş amaçları ve gelişim stratejileri açısından 2 farklı yapıda 
gelişim gösterdiklerini görebiliriz. Bunlar, ‘‘kent içi kampüsler’’ ve ‘‘kent dışı 
kampüsler’’dir.
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2.3.	Kent	İçi	Kampüsler

Bilindiği gibi üniversiteler sosyal, kültürel yenilikçi ve üretken birer eğitim 
kurumlarıdır. Dolayısıyla bir üniversiteyi oluşturan temel prensipleri o kentin 
insanları ve yaşam dokusu şekillendirmektedir. Bu nedenle aslında üniversiteyi 
ve kenti bir bütün olarak görebiliriz (Aydıncık, 1982; Erkovan, 2013). 

Kent içi kampüsler bulundukları çevresel şartlar açısından oluşumlarını 
tamamlarken belirli bir model çerçevesinde gelişemezler. Yıllar içerisinde 
büyüme ve gelişme planlamaları, şehirde boş buldukları alanlarda yapılaşarak 
oluşturdukları kampüs modelini belirler. 

Kent içi kampüs yerleşkesine örnek olarak dünyadan Oxford, Cambridge 
ve Harvard, Türkiye’den de Ankara, Gazi ve Yıldız Teknik gibi üniversiteleri 
gösterebiliriz.

2.4.	Kent	Dışı	Kampüsler

Teknolojideki ve bilimdeki gelişmeler, eğitim ve öğretimdeki yeni bilim 
dallarının bulunuşu, üniversite kurumlarına tüm bu gelişmelerden doğan 
mekânsal ihtiyaçları karşılamada zorluklar yaşatmaya başlamıştır. Böylece kendi 
kendine yetebilen ve zamanla gelişebilen, bugünkü anlamını taşıyan ‘Kampüs’ 
tipi öğretim biçimi, aslında ilk olarak Amerika’dan kurgulanarak uygulanan bir 
oluşumdur (Ersoy, 1981; Bilgin, 2006). 

Amerika’da kurulan ilk yükseköğretim kurumları 1636’da Harvard 
Üniversitesi, 1693’de William and Mary Koleji ve 1701 yılında kurulan 
Yale Üniversitesi’dir. Türkiye’de kampüs olgusunun doğuşu 1960’dan sonra 
Avrupa’yla birlikte üniversitelerin yerleşkelerini kent dışına taşımasıyla 
başlamış ve ilk ‘kent dışı kampüs’ oluşumlarının doğmasına sebep olmuştur. 
Ülkemizdeki ilk kent dışı kampüs örneği, 1957’de Erzurum’da kurulan Atatürk 
Üniversitesi’dir. 

Erkman (1990) üniversitelerin kent dışına yerleşmelerini başlıca 3 ana 
temelde ele almıştır. Bunlar:

1) Üniversitelerin kent içindeki gelişimlerinin sınırlı hale gelmesi,
2) İletişim ve ulaşım araçlarında gelişmeler,
3) Kampüslerin prestij sembolü haline gelmesidir.

2.5.	Kent	Dışı	Kampüs	Tasarım	Şemaları

Kent dışında kampüs tasarımını etkileyen bazı kriterler vardır. Bu kriterleri, 
kampüsün yapılacağı bölgenin jeolojik yapısı, şehir merkezine olan uzaklığı, 
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yaya ve araç ulaşım hatları, kampüsün büyüme ve gelişme yönü, bölgesel 
nüfusa göre kampüs alanının büyüklüğü, çağın teknolojik imkânları, bölgesel 
ve kültürel farklılıklar gibi etkenler olarak sıralayabiliriz.

Linde, 1971 yılında bir çalışma yaparak kampüs yerleşim modellerini 6 
farklı sistemde değerlendirmiştir (Tetik, 2013). Bunlar:

· Yaygın tip yerleşim sistem
· Merkezi tip yerleşim sistemi
· Moleküler tip yerleşim sistemi,
· Ağ (şebeke) tipi yerleşme sistemi,
· Haç tipi yerleşim sistemi,
· Lineer tip yerleşim sistemi olarak sıralanmaktadır.

3. Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kampüs Tasarımı

3.1.	Sürdürülebilirlik	Kavramı

Sürdürülebilirliği, üzerinde yaşadığımız dünyanın öz kaynaklarını kendi
ihtiyaçlarımız için kullanırken, bu öz kaynakları yok etmeden, gelecek nesillere 
de yaşanabilir bir dünya bırakmak olarak açıklayabiliriz. 

3.2.	Çevre	Eğitimi	ve	Sürdürülebilirliğin	Çevre	Bilinci	Tarihçesi

18.yy’da gelişen sanayi, artan nüfus ve enerji kaynaklarının tüketilmesi,
yaşadığımız bu ekolojik çevreyi atıklarla ve sera gazları ile kirletmiş, doğal 
dengeyi, iklimi ve biyolojik yaşantıyı bozmuştur. Fakat 70’li yıllardan itibaren 
bazı siyasi, bilim ve eğitim alanındaki düşünürler bu konuya dikkati çekerek 
sürdürülebilirlik kavramını ortaya atmışlardır. Sürdürülebilirlik kavramının 
küresel alanda kamuoyu ile tanışması, 1987 yılında Birleşmiş Milletler 
bünyesinde çalışan ‘Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun yayımladığı 
‘Ortak Geleceğimiz’ isimli raporu sayesinde olmuştur. (URL-2). 

Fakat sürdürülebilir kalkınmanın eğitim boyutu ilk kez 1972 yılında yapılan 
‘Stockholm Konferansı’nda gündeme gelmiştir. Stockholm Bildirgesi’nin 
19.Prensibi’nde ‘çevreyi korumak için çevre eğitimi verilmeli’ konusunda
çağrıda bulunulmuştur. Bunu takiben uluslararası alanda çevre eğitimi
konusundaki ilk bildiri 1977 ‘Tbilisi Çevre Eğitimi Uluslararası Konferansı’nda
yayımlanmıştır. 1990 yılında Fransa’nın Talloires bölgesinde düzenlenen ve
20 kadar üniversitenin rektörlerinin de imzaladığı ‘Talloires Bildirgesi’nde ise
çevre koruma fikrine yönelik on adet aksiyon planı yer almıştır.
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Birleşmiş Milletler’in 2005-2014 yılları arasını ‘Sürdürülebilir Kalkınma 
İçin Eğitim On Yılı’ olarak ilan etmesi ve küresel bazda sürdürülebilirlik fikrini 
desteklemesiyle tüm dünyada ‘Sürdürülebilir Kampüs’ fikrine olan ilgi gün 
geçtikçe artmaktadır (URL-3).

3.3.	Sürdürülebilir	Kampüs	Olabilmenin	Ana	İlkeleri

Üniversiteler ve içinde kuruldukları toplumlar, kendi aralarında iktisadi, 
kültürel, siyasal ve sosyal dinamikleri paylaşmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerin 
ar-ge projeleri yapma, bilgiye haiz olma ve tüm bu veri altyapısı ve deneyimlerini 
topluma aktararak yol gösterici olma gibi bir rolü vardır. Üniversitelerin 
sürdürülebilirliği yerleşkelerinde yaşatmaları için tüm disiplinlerin ve farklı 
seslerin bütüncül bir bakış açısıyla birleşmesi ve oluşturulan fikirlerin detaylı 
ve zamana yayılan projeler olarak ortaya konmasında ve uygulanmasında 
sonuçların doğru analiz edilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu hedeflere ulaşılabilmesinde, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı) üniversitelere doğadan kopmadan, karbon ayak izi sıfır olan, sürdürülebilir 
ve yeşil kampüs alanlarında varlık gösterebilmeleri ve planlarının hayata geçirilmesinde 
yol haritası olması için bir kılavuz hazırlamıştır (Oktay S.Ö., Küçükyağcı P.Ö. 2015). 

Bu rapora göre (UNEP, 2013), üniversitelerin sürdürülebilirliği; 
“aktivitelerin ekolojik açıdan duyarlılığı, sosyal ve kültürel açıdan adaletli 
olması ve ekonomik olarak canlılığı” ifadesi şeklinde nitelendirilmiştir. 

3.4.	Sürdürülebilir	Kampüs	Derecelendirme	Sistemleri

Üniversitelerin çalışan ve üreten bir kurum olmalarından dolayı bazı 
denetimlere ve ölçümlere tabi olmaları gerekmektedir. Fakat çevresel, ekonomik 
ve ekolojik olgular alanlarında denetleme veya derecelendirme sistemleri 
henüz çok yenidir. Bu alanda verebileceğimiz birkaç derecelendirme sistemi 
olarak, ‘Yeşil Lig (Green League)’, ‘Çevresel ve Sosyal Sorumluluk İndeksi 
(Environmental and Sosial Responsibility Index) ve ‘Yeşil Ölçüm (Green 
Metric)’ derecelendirme sistemlerini sayabiliriz. Bu sistemler arasında küresel 
bazda ilk uygulanan ölçümleme sistemi ve en çok rağbet göreni ‘Yeşil Ölçüm’ 
sistemidir (Günerhan, S.A., Günerhan, H., 2016)

Endonezya Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk kez 2010 yılında 
uygulamaya başlanılan bu sistemde, üniversitelerin sürdürülebilir bir üniversite 
olma yolunda geçerli kriterler ve puanlama yöntemleri belirlenmiştir. 
Temel prensipleri ‘çevre sağlığı’, ‘ekonomik kazanç’, ‘eşit faydacılık’ ve 
‘sürdürülebilirlik öğretimi’ konuları üzerinedir (URL-4).
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Tablo 1: Yeşil Ölçüm Kategorileri ve Göstergeleri (URL-4)

Numara Kategori ve Göstergeler Puan Ağırlık

1 Kampüs Yerleşimi – Altyapı (AY) %15

AY1 Açık alanın toplam alan içindeki oranı 300

AY2 Açık alanın kampüs nüfusuna oranı 300

AY3 Kampüsteki ormanlık alan 200

AY4 Kampüste sonradan oluşturulan ağaçlık alan 200

AY5 Su tutmayan yüzeylerle kaplı alan 300

AY6 Sürdürülebilirlik için ayrılan bütçe 200

Toplam 1.500

2 Enerji ve İklim Değişikliği (Eİ) %21

Eİ1a Enerji tasarruflu cihaz kullanımı 300

Eİ1b Akıllı bina uygulamaları 100

Eİ2 Yenilenebilir enerji kullanımı politikası 300

Eİ3 Elektrik tüketiminin kampüs nüfusuna oranı 200

Eİ4 Enerji tasarrufu programı 300

Eİ5 Yeşil bina elemanları (doğal havalandırma, doğal aydınlatma…) 300

Eİ6 İklim değişikliği azaltma ve uyum programı 300

Eİ7a Sera gazı salımı azaltma politikası 100

Eİ7b Karbon ayak izi politikası 100

Eİ7c Kampüs açık alan ve nüfusunun toplam karbon ayak izine oranı 200

Toplam 2.100

3 Atık (A) % 18

A1 Geri dönüşüm programı 300

A2 Toksik atık geri dönüşümü 300

A3 Organik atıkların değerlendirilmesi 300

A4 İnorganik atıkların değerlendirilmesi 300

A5 Kanalizasyon atıklarının bertarafı 300

A6 Plastik ve kâğıt atıklarının azaltılması politikası 300

Toplam 2.100

4 Su (S) %10

S1 Su koruma programı 300

S2 Su geri dönüşüm programı 300

S3 Su verimli cihazların kullanımı 200

S4 Arıtılmış su tüketimi 200
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Toplam 1.000

5 Ulaşım (U) %18

U1 Motorlu araçların kampüs nüfusu içindeki oranı 200

U2 Kampüs içi otobüs servisinin kampüs nüfusuna oranı 200

U3 Bisiklet kullanımının toplam nüfus içindeki oranı 200

U4 Motorlu araç kullanımının sınırlandırılması politikası 300

U5 Park alanlarının sınırlandırılması politikası 300

U6 Kampüs içi otobüs servisi 300

U7 Yaya ve bisikletlilere yönelik politikalar 300

Toplam 1.800

6 Eğitim € %18

E1 Sürdürülebilirlik ile ilgili derslerin toplam derslere oranı 300

E2
Sürdürülebilirlik araştırmalarına ayrılan bütçenin toplam bütçe 

içindeki oranı
300

E3 Sürdürülebilirlikle ilgili yayınlar 300

E4 Sürdürülebilirlikle ilgili etkinlikler 300

E5 Sürdürülebilirlikle ilgili öğrenci organizasyonları 300

E6 Sürdürülebilirlikle ilgili web sitesi 300

Toplam 1.800

Genel Toplam 10.000

3.5. Sürdürülebilir Üniversite Modeli

Üniversiteler sürdürülebilirlik yolunda önemli adımlar atmaya başladılar. 
Dünya kamuoyu, sivil toplum kuruluşları ve toplumsal yaptırımlar sonucunda 
bu konu artık üniversiteler gibi birçok kurumun da kalkınma planlarında ön 
sıraları almaya başladı. Bu doğrultuda üniversitelere ışık tutması için geliştirilen 
bir yol haritası, bir model önerisi oluşturulmuştur.
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Şekil 3: Sürdürülebilir üniversite modeli (Alshuwaikhat, 
ve Abubakar,  2008-Velaquez, vd., 2006)

Yukarıdaki şablonda da görüldüğü gibi bir üniversite yerleşkesinin veya 
kurumunun, sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilir olması için bu 
5 aşamayı da oluşturması gerekmektedir. 

4. Çalışma Alanı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Makü) ‘İstiklal
Yerleşkesi’

4.1.	Kampüs	Alanının	Konumu	ve	Coğrafi	Özellikleri

Burdur il sınırları içinde yer alan ‘Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
İstiklal Yerleşkesi’, Burdur-Antalya Karayolu üzerinde 8.km de yer almaktadır. 
Yerleşke, bulunduğu konum itibari ile kent dışı kampüs sınıfına girmektedir 



SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS TASARIMI BAĞLAMINDA BURDUR MEHMET . . .     11

ve yaklaşık 16.500.000 m2’lik bir yüzölçümüne sahiptir (Şekil 4). Kampüs, 
yerleşim düzeni olarak arazide birinci ve ikinci bölge olarak ikiye ayrılır. Bu 
iki bölge iki ayrı ringle birbirine bağlanır. Ringler üzerinde, her iki yönde 
konumlanmış eğitim blokları, sosyal tesisler ve açık alanlar bulunmaktadır. 
Eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olan yerleşke, farklı jeolojik zamanlardaki 
oluşmuş katmanlardan meydana gelen karışık bir toprak yapısına sahiptir. 
Arazinin bu çok tozlu ve kalker cinsi toprak yapısı, yeşil bitki örtüsüne pek 
olanak vermemektedir. 

Şekil 4: MAKÜ İstiklal Yerleşkesi ve Burdur kenti ilişkisi  
(URL-6  kaynağından yararlanılarak Birkan Özipek tarafından düzenlenmiştir.)

Şekil 5: MAKÜ İstiklal Yerleşkesi vaziyet planı (Özipek arşivi, 2018)
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4.2.	Kampüs	Fiziksel	Yapısı

2008 yılının Temmuz ayında Veterinerlik Fakültesi’nin inşaat temelinin 
atılması ile ilk fiziksel yapılaşmaya başlanmıştır. 2022 yılı itibariyle, 350.000 
m2’lik kapalı alana ve 500.000 m2’lik açık peyzaj alanına sahip kampüs alanı 
içerisinde 8 adet fakülte binası, 1 adet Avrupa’nın en büyük hayvan hastanesi, 
1 adet meslek yüksekokulu binası, 1 adet kütüphane binası, 1 adet kapalı spor 
salonu,1 adet stadyum, 1 adet cami, 1 adet merkezi araştırma laboratuvarı ve 
1 adet beş yıldızlı otel kompleksi bulunmaktadır. Bununla birlikte rektörlük 
ve idari birimler, sosyal tesisler, yemekhane binaları, oyun salonları, sinema 
salonları, kafeteryalar, açık ve kapalı spor alanları, öğrenci yurtları, büyük ve 
küçük baş hayvan yetiştirme alanları ve açık rekreasyon alanları da mevcuttur. 

4.3.	Kampüs	Ulaşımı	

Burdur-Antalya karayolu üzerinde ve şehir merkezine yaklaşık 8 km 
mesafede bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nde 
öğrencilerin ve personelin şehirle olan ulaşımları özel halk otobüsleri, taksi 
hizmeti ve özel araçlar sayesinde sağlanmaktadır. 3 farklı giriş noktası bulunan 
yerleşkenin kampüs içinde birimler arasındaki ulaşımını sağlamak için araç ve 
yaya yolları bulunmaktadır. Ayrıca yayaların ulaşımı için ücretsiz otobüs ring 
seferleri de mevcuttur. 

4.4.	İstiklal	(Yerleşkesi)	Kampüsü›nün	Sürdürülebilir	Kampüs	
Hedefleri	Bakımından	İrdelenmesi

2022 yılı itibari ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi merkez 
yerleşkeler ve ilçe yerleşkeleriyle beraber bünyesinde 12 fakülte, 5 yüksekokul, 
14 meslek yüksekokulu, 4 enstitü bulunduran bir eğitim kurumudur. 2006 
yılında kent içinde kurulan ilk ana kampüs, kentin güneyinden geçen Burdur-
Fethiye karayolunun kuzeyinde konumlanmıştır. İçinde Rektörlük binası, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ve Burdur Meslek Yüksekokulu 
binalarının bulunduğu 55.600 m2’lik küçük bir kent üniversitesi görünümünde 
olan kurum, zamanla bu alanda sıkışıp kalmış ve gelişimini sağlayamaması 
nedeniyle yeni bir yer arayışına gidilmiştir. Bu nedenden dolayı bu süreçte, 
şimdiki İstiklal Yerleşkesi’nin konumlandığı alan seçilmiştir.

2006 yılında kurulan ve geçen 16 yılda, 350.000 m2’lik kapalı alana, 
500.000 m2’lik de yeşil alana sahip bir kampüse dönüşen İstiklal Yerleşkesi, hem 
bölgedeki yeni oluşturduğu yeşil alanlar ve ekolojik atmosferle çevresindeki 
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doğaya yeni bir kimlik kazandırmakta, hem de bulunduğu şehre ekonomik ve 
sosyo-kültürel anlamda kazanç ve çeşitlilik sağlayan sürdürülebilir bir kampüs 
olma yolunda ilerlemektedir. 

4.4.1.	Arazi	Yerleşimi

Sürdürülebilir bir kampüs olmanın ilk aşaması, kurulacağı bölgenin coğrafi, 
topoğrafik, iklimsel ve yapısal özelliklerine göre arazi yerleşimi yapmaktır. 
Bölgenin konumu ve arazi yönelimi, arazinin güneş ve rüzgâr açıları, toprak 
ve bitki örtüsü yapısı, tarım arazisi mi sulak arazi mi olduğu, çevresinde, soyu 
tükenmekte olan canlıların doğal yaşam alanları olup olmadığı çok önemlidir.  
Bununla birlikte arazinin düz ya da engebeli olup olmamasına göre binaların 
yerleşiminin ve yöneliminin nasıl olacağının kararının verilmesi de ayrı bir 
önem taşımaktadır (Dikmen, 2011). 

Ayrıca yerleşkenin bölgesel konumundan kaynaklanan yer seçimi ve şehir 
merkezine olan uzaklığı da önemlidir. Her gün binlerce öğrenci ve personelin 
kampüse ulaşmak için katettiği mesafe büyük önem arz etmektedir.  Sürdürülebilirlik 
açısından baktığımızda, kampüse ulaşımın sağlanmasında araçlardan kaynaklı 
karbon salınımının mümkün olduğunca az olduğu, yeşil bir doğayla iç içe olan, yaya 
olarak ya da bisikletle ulaşılabilen bir mesafede olan  yerleşkeler tercih edilmelidir. 
Bunun sağlanamadığı yerlerde ise mümkün olduğu kadar çok toplu taşıma araçlarının 
kullanılması ve doğaya salınan egzoz gazı salınımının azaltılması gerekmektedir.

İstiklal Yerleşkesi görüntü olarak, genellikle bozkır ve engebeli bir arazi 
üzerine kurulu üst yapılardan oluşan ve toprak yapısı bakımından tarıma pek 
elverişli olmayan kıraç toprak yapısına sahip bir kampüs görünümündedir. 
Kampüs arazisinin ve bina yerleşimlerinin coğrafi konumuna baktığımızda 
ise kentin kuzey yönünde, güney ve güneydoğu yönlerine açılan eğimli bir 
arazide olduğunu görmekteyiz. Ayrıca kampüs alanı içindeki binaların arazideki 
konumlanmalarından dolayı dağınık yerleşimli bir kampüs alanı görünümü 
taşımaktadır. Bu yerleşim, her binanın güney cephesinin açık olmasına, 
birbirlerine gölgeleme yapmamalarına ve pasif enerji kaynağı olan güneşten 
maksimum oranda faydalanılmasına olanak sağlamaktadır. Bununla beraber 
kampüs arazisinin büyük olması ve kampüs planlanmasında binaların dağınık bir 
yerleşim göstermesi, arazinin optimal kullanımı açısından bazı olumsuzluklar 
göstermektedir. Bu tip yerleşim modelinin doğuracağı en önemli dezavantaj, 
altyapı ve yol ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması, birimler arası iletişim ve 
ulaşım imkânlarının zorluğu, oluşan bu ortak alan boşluklarının peyzaj, sulama 
ve bakım maliyetlerinin ekonomik açıdan bir külfet getirmesidir.
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4.4.2.	Yeşil	Alan	Çalışmaları

Arazi yapısı olarak çorak bir toprak yapısına sahip olan İstiklal Yerleşkesi, 
yeşil doku bakımından da çok zayıf bir görünüme sahiptir. Bu nedenle bölgede 
önemli bir ölçüde yeşillendirme çalışması yapılması gerekmektedir. Günümüze 
kadar bölgenin tarımsal olmayan ve verimliliği düşük alanları tespit edilerek bu 
alanlara bölgenin iklim koşullarına ve ekosistemine uygun bitki türleri dikilerek 
yoğun bir ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Dikilen onlarca farklı türde 
binlerce adet ağaç ve bitki örtüsü üniversitenin karbon ayak izini yok ederken, 
çevresindeki hayvan ve bitki habitatının da gelişmesini sağlamaktadır.

Şekil 6: MAKÜ İstiklal Yerleşkesi kampüs peyzaj çalışmaları (Özipek arşivi, 2017)

4.4.3.	Enerji	Kazanım	Sistemleri

Dünyadaki enerji tüketiminin %40’ı binalardaki ısıtma ve soğutma 
gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Bu enerji tüketimini azaltmak için 
sürdürülebilir bir yaşam döngüsü sağlamalı ve sıfır karbon ayak izi için fosil 
yakıtları tüketmek yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Ayrıca 
binalarımızı ısıtma ve soğutma için kullandığımız enerjide de tasarruf etmemiz 
gerekmektedir. Mimari tasarımlarda kullanılacak bazı pasif sistemlerle, örnek 
olarak bina kabuğu, bina yerleşimi, cephede aydınlatma ve gölgeleme sistemleri 
sayesinde bu tasarrufu gerçekleştirebiliriz. 

Bu pasif sistemlerden biri olan binalardaki mantolama sistemleri ısı ve 
enerji korunumu sağlamaktadır. Bu kapsamda, İstiklal Yerleşkesi’nde 2008 
yılından bu yana yapılan tüm binaların dış cephelerinde ısı yalıtım sistemleri 
uygulanmıştır (Şekil 7). Ayrıca, tüm binalarda ısıtma sistemlerinde doğalgaz 
teknolojisi kullanılmaktadır. 
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Şekil 7: İstiklal Yerleşkesi Binalarında Yapılan  
Mantolama Çalışmaları (Özipek arşivi, 2015)

Mimarideki ve teknolojideki gelişmelerle birlikte enerji kullanımındaki 
tasarruflar noktasında 2016 yılından itibaren yapılan tüm yeni binaların ve çevre 
düzenlemelerinin aydınlatmalarında led teknolojisine geçilmiştir. 

Binalardaki enerji kazanımları için uygulanan diğer bir pasif sistem de 
bina cephelerinin iç ve dış yüzeylerinde uygulanan bina gölgeleme sistemleridir. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nde bulunan Cevat Sayılı 
Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında kullanılan dış cephedeki gölgeleme 
sistemlerinden olan alüminyum güneş kırıcıları Şekil 8’ de gösterilmektedir. Bu 
sistem hem binanın mimari tasarımında farklı bir estetik unsuru oluşturmakta 
hem de binanın dışında ikinci bir cephe elemanı görevi görerek yaz aylarında 
güneşin yakıcı direkt ışınlarını bir nebze kırmaktadır. Böylece bina içindeki 
havanın aşırı ısınmasının önüne geçilerek bina içini soğutmada kullanılacak 
enerjide de tasarruf edilmiş olunmaktadır.

Şekil 8: Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Binasının Cephesindeki  
Güneş Kırıcıları (Özipek arşivi, 2017)
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Maalesef bu pasif sistemler üniversitenin diğer binalarında kullanılmamıştır. 
Yeni binaların cephelerinde kullanılacak daha modern ve daha etkin elektronik 
gölgeleme sistemleri sayesinde, binalardaki gün içinde değişen ısıtma ve 
soğutma ihtiyaçlarını karşılamada daha verimli olunacak, enerji tüketimine ve 
ekonomiye katkıda bulunulacaktır. 

4.4.4.	Su	Tasarrufu

Sürdürülebilir bir kampüs olmak için su korunumuna yönelik bazı tasarımsal 
yaklaşımlar geliştirilmelidir. Örnek olarak, yağmur sularının depolanması, 
bölgenin ekosistemine iklimleme sağlayacak bir gölet oluşturulması, tuvaletlerde 
oluşan gri suyun kullanılabilmesi gibi farklı yöntemler uygulanabilir. Ayrıca 
binalarda kullanılan su tüketimini azaltmak için fotoselli armatürler, düşük 
akışlı klozetler ve kuru pisuarlar da kullanılmalıdır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü’ndeki su tüketiminde ve çevre 
sulama sistemlerindeki altyapı sistemleri ve teknolojik uygulamalar su geri 
kazanımını sağlamaktadır. Kampüsteki Avşar Han binasında kullanılan sensörlü 
su armatürleri gereksiz su israfının önüne geçerken (Şekil 9) yapılan paket 
arıtma sistemleri sayesinde de binalardan çıkan gri su geri dönüşüme girerek 
peyzaj sulamasında kullanılmaktadır (Şekil 10). 

Şekil 9: MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Avşar Han 
Binası Wc Armatürleri (Özipek arşivi, 2018)
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Şekil 10: MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Paket Arıtma Sistemleri 
(Özipek arşivi, 2018)

Ancak kullanılan bu su korunumu sistemleri kampüsün büyüklüğünü ve 
bina sayısını göze aldığımızda çok yetersizdir. 

4.4.5.	Güneş	Enerjisi

Güneş hem ışığıyla hem de yaydığı ısı enerjisi ile hayatımızın vazgeçilmezi 
ve elde edilmesinde herhangi bir çaba ya da enerji sarfiyatı gerektirmediği için 
de temiz bir enerji kaynağıdır. Gelişen teknolojiyle beraber hayatımıza giren 
‘fotovoltaik paneller’ güneş ışınlarından elektrik enerjisi üretmemize olanak 
sağlamaktadır. Binaların cephelerinde, çatılarında ya da bağımsız bir alanda 
uygulanacak fotovoltaik panellerle, binalarda ve kampüs genelinde gerekli 
olan enerji ihtiyacımızı karşılayabilir ve hatta bu enerjinin fazlasını üreterek 
satabiliriz. 

Kullanılan bu aktif enerji korunumu sistemlerinin yanında binaların 
mimari planlamalarındaki bazı tasarımsal ögeler, enerji korunumunda 
yararlanılan pasif sistemleri oluşturmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
İstiklal yerleşkesi alanı içinde de Avşar Han binasının ve Eğitim Fakültesi 
A-B-C bloklarının mimari tasarımlarından gelen atriyumlu yapısı sayesinde
iç mekânlarındaki doğal ışık oranı artırılmıştır. Bu sayede öğrencilerin
psikolojilerinde olumlu etkiler sağlarken, iç mekân aydınlatmasındaki elektrik
tasarrufu sayesinde de sürdürülebilir bir yapı olmaktadır (Şekil 11).
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Şekil 11: Avşar Han binası ve Eğitim Fakültesi A Blok İç Mekânları 
(Özipek arşivi, 2018)

4.4.6.	Rüzgâr	Enerjisi	Sistemleri

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada hızla yayılan temiz enerji üretim 
sistemlerinden biri de rüzgâr enerjisidir. Boğaziçi Üniversitesi bu sistemi 
ülkemizde ve dünyada ilk kez hayata geçiren eğitim yapısıdır. 2014 yılında 
Sarıtepe Kampüsü’nde kendi kurduğu ve kendi işlettiği rüzgâr türbini sayesinde 
tüm kampüsün yıllık elektrik tüketiminin %40’ından fazlasını rüzgâr enerjisi 
santralinden karşılamaktadır. Bu sayede yılda yaklaşık 900 ton karbon, 1 milyon 
kWh enerji ve 400.000 TL bütçe tasarrufu gerçekleştirmektedir (URL-5).

Yüksek rakımlı bir mevkide konumlanan İstiklal Yerleşkesi yılın birçok 
günü rüzgâr almaktadır. Bundan dolayı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi de 
kendi bünyesinde böyle bir uygulamayı hayata geçirmek noktasında gerekli 
ön çalışmaları yapmaktadır. Ancak bölgenin rüzgârlı olması rüzgâr enerjisini 
kullanmak için tek başına yeterli değildir. Yeterli verimlilikte enerji üretebilmek 
için gerekli fizibilite çalışmalarının dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. 
Yerleşkenin bazı bölgelerinde birkaç farklı yükseltideki mevkilerin saptanarak 
en az 12 ay süreyle bu bölgelerin rüzgâr ölçümlerinin kaydedilmesi ve bu 
verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir (Kerem ve vd., 2014).

Bütün bu hassas veriler ışığında İstiklal Yerleşkesi’nin güneybatı ucunda 
1313 rakımlı yüksek bir noktasına rüzgâr ölçüm istasyonu kulesi yerleştirilmiştir. 
Şekil 12’de de görüldüğü üzere 21 adet 3’er metrelik çelik modüllerden oluşan 
kule 63 metre yüksekliğindedir. Kulenin sabitlenmesi için 120°’lik üç farklı 
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yönde 50 m çapındaki bir alanda çelik gerdirme halatları ile gerdirilerek 40. 
ve 50. metrelerdeki temellerle sabitlenmiştir. Kulenin montaj şekli, Şekil 13’de 
gösterilmiştir (Kerem ve vd., 2014).

Şekil 12: MAKÜ İstiklal Yerleşkesi rüzgâr ölçüm istasyonu kulesi (Kerem ve vd., 2014)

Şekil 13: MAKÜ İstiklal Yerleşkesi rüzgâr  
ölçüm istasyonu kulesi montaj ve temel atma şekli (Kerem ve vd., 2014)
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4.4.7.	Yeşil	Çatı	Uygulamaları

Temiz enerji sistemlerinden biri olan yeşil çatı uygulamaları hem 
mimari tasarım anlamında yapılarda güzel bir görsellik sunmakta, hem de 
bina içi iklimlendirme konforu bakımından enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
İstiklal Yerleşkesi’nde bulunan Kapalı Spor Salonu ve Veterinerlik Fakültesi 
Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı binalarında yeşil çatı sistemleri 
uygulanmıştır. 2012 yılında A-B bloklarının, 2016 yılında da C bloğunun 
yapımı tamamlanan kapalı spor salonu binası, 8.300 m2 yeşil çatı alanının yanı 
sıra 3200 m2’lik de açık yeşil alanıyla birlikte toplamda 11.500m2’lik bir yeşil 
alana sahiptir. Bu tip yapılar kullandıkları yeşil çatı sistemleri sayesinde bina 
içindeki ısı dengesini koruyarak bina içi iklimlendirmesi için harcanan enerji 
sarfiyatını azaltmakta, hem atmosfere oksijen salınımı yapmakta hem de karbon 
ayak izini yok etmektedir.

Şekil 14: MAKÜ Kapalı Spor Salonu (gezilebilir 
yeşil çatı uygulaması (Özipek arşivi, 2017)

4.4.8.	Hobi	Bahçeleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nde sürdürülebilirlik 
açısından yeşil alan çalışmalarının yanı sıra organik tarım ve bitki yetiştiriciliği 
faaliyeti de uygulanmıştır. Bunun için, 2010 yılında hem personelin hem 
de öğrencilerin hizmetine sunulan her biri 40 m2’lik 90 adet hobi bahçesi 
oluşturulmuştur. Böylelikle kullanıcılar tarımsal faaliyetlerini ve bitki 
yetiştiriciliğini kendileri yaparak hem organik sebze ve meyve yetiştirmekte 
hem de bireysel anlamda sürdürülebilirlik faaliyetlerine kendi çabalarıyla katkı 
sağlamaktadırlar.
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Şekil 15: MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Hobi Bahçeleri (Özipek Arşivi, 2018)

4.4.9.	Malzeme

Sürdürülebilirliğin ana amacını, dünyadaki doğal kaynakların gelecek 
nesillerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için korunması ve yeni nesillere 
aktarılması olarak belirtmiştik. Bildiğimiz gibi bunca tüketim ve israflar 
sonucunda dünyamızdaki doğal kaynaklar hızla azalmakta ve doğal çevreye 
zararlı atıklar oluşturulmaktadır. Özellikle teknolojinin ve inşaat sektörünün 
de gelişmesiyle, ihtiyaç duyulanın ötesinde yapılaşma alanları ortaya çıkmakta 
ve buna paralel olarak endüstriyel alanda bu ihtiyaçlara yönelik çeşitli inşaat 
malzemeleri üretilmektedir. Bunun sonucunda da doğal olmayan yollardan toksik 
özellikler taşıyan birçok kimyasal nitelikli ürün binalarda kullanılmaktadır. Bu 
ürünlerin yapımında harcanan enerji, kullanım süresinde oluşturduğu ve yok 
olma süresinin sonunda doğaya bıraktığı kimyasal atıklar çevre kirliliğine ve 
doğal yaşam ortamlarımızın sağlıksızlaşmasına sebep olmaktadır.

Bu olumsuzlukların önüne geçmek için, geri dönüşümlü ve zararlı atık 
oluşturmayan ve bölgesel doğal malzemeler kullanılması gerekmektedir. 
Bu malzemeler doğada var olan, üretimi ve nakliyesi için herhangi bir enerji 
gerektirmeyen, kullanımı kolay, dayanıklı, sağlıklı ve en önemlisi kullanımları 
sürecinde ve sonunda karbon ayak izi oluşturmayan sürdürülebilir malzemelerdir.
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi de bünyesinde yaptığı birçok binada 
bölgesel ve doğal malzemelerden biri olan Burdur Beji mermerini kullanmaktadır. 
Yerel üreticilerden elde edilen bu doğal ürünün üretimi kolay ve zahmetsiz 
olduğundan hem yerel esnafa ve bölgesel ekonomiye katkı sağlanmakta hem 
de üretiminden, nakliyesinden, kullanımından kaynaklı enerji sarfiyatı ve atık 
madde oluşturmamaktadır.

4.4.10.	Yapay	Gölet

Sürdürülebilirliğin bir başka kriteri de su tasarrufu sağlamaktır. Bunun 
için İstiklal Yerleşkesi’nin binalarda ve yeşil alanlardaki su tüketimi konusunda, 
ileriki yıllarda olası bir su sıkıntısının önüne geçilebilmesi için yapay gölet 
havzası planlanmıştır. Bu havza sayesinde, kampüs içindeki canlı habitatı ve 
yeşil ekosistemi daha da çeşitlenerek genişleyecek ve devamlılığını sürdürerek 
kampüs sürdürülebilirliği açısından önemli bir katkı sağlayacaktır.

Şekil 16: MAKÜ İstiklal Yerleşkesi’nde ileride yapılması 
düşünülen yapay gölet havzası (Özipek arşivi, 2018)

4.5.	İstiklal	Kampüsü›nün	Sürdürülebilir	Kampüs	Tasarımına	Yönelik	
Öneriler

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi, Batı Akdeniz 
Bölgesi’nde konumlanmasına karşın bölgede karasal iklim egemendir. Bununla 
beraber bölge yoğun güneş almaktadır. Bu özelliğinden dolayı kampüs alanı 
içinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi kullanılabilir. 
Kampüste yapılacak güneş tarlalarıyla ve yeni yapılacak binalarının 
cephelerinde uygulanacak fotovoltaik panel sistemleriyle güneş enerjisinden 
faydalanılarak elektrik enerjisi üretilebilir. Ayrıca kampüs alanı topoğrafik 
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yapısı bakımından 1300’lü ve 1400’lü rakımlarda yer aldığından dolayı rüzgârlı 
bir bölgedir. Böylece kampüs alanı içinde yapılacak olan rüzgâr türbinleriyle 
ya da yeni yapılacak modern binaların cephelerinde uygulanacak mimari ile 
bütünleşmiş farklı tasarımlardaki küçük rüzgâr pervaneleriyle üretilecek temiz 
enerji sayesinde sürdürülebilir bir kampüs olma yolunda önemli adımlar atılmış 
olacaktır. 

Yeni yapılaşmalarda modern teknolojik gelişmelerden de yararlanmak 
sürdürülebilirlik açısından yararlı olacaktır. Sadece yemekhane binasında 
kullanılan sensörlü su armatürlerinin diğer eğitim yapılarında da kullanılması, 
çatılardaki yağmur sularıyla birlikte kampüsün birkaç noktasında yapılacak yeni 
paket arıtma sistemleriyle binalardan çıkan gri suların da depolanarak bahçe 
sulamasında kullanılması da su tasarrufu sağlanmasında faydalı olacaktır. 

Sürdürülebilirlik fikrinin üniversite bünyesinde gelişmesi için sadece 
teknolojik yapısal uygulama alanlarında atılan bunca adımların yanında, teorik 
yaklaşımlar da faydalı olacaktır. Akademik anlamda üniversite yönetiminin 
müfredatına koyacağı teorik ve uygulamalı dersler sayesinde öğrencilerin ve tüm 
üniversite personelinin sürdürülebilirlik hakkındaki teorik fikirleri, uygulamalı 
dersler ve çalışmalar sayesinde kazanacakları tecrübelerle birleşerek toplumsal 
düzeyde örnek oluşturacaktır. Bu konuda MAKÜ Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Bölümü’nün ‘Yenilenebilir Enerji Sistemleri’, ‘Güneş Enerjisi ve Uygulamaları’, 
‘Rüzgâr Enerjisi ve Uygulamaları’ adı altında verilen teorik derslerinin yanısıra, 
Mimarlık Bölümü’nde okutulan Sürdürülebilirlik ve Ekoloji alanındaki lisans 
ve yüksek lisans dersleri ve yeni kurulan Biyomühendislik Bölümü ile de 
akademik düzeyde sürdürülebilirlik kavramı geniş boyutlarda ele alınmakta ve 
geleceğe yönelik önemli adımların atılmasına katkı sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramının yeşili ve doğayı korumayı hedefleyen 
amacının yanı sıra ekonomik, toplumsal ve ekolojik boyutlarda irdelenmesi 
gereken 3 ayağı vardır. Bu hedefler noktasında baktığımızda Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik 
hedeflerinin bazı gerekliliklerini sağlamıştır. Fakat sürdürülebilirliğin 
toplumsal boyutundaki hedeflerinin birçok kısmını birkaç bölüm dersleri 
sayesinde kazandıkları fikirsel farkındalıklar dışında sağlayamamaktadır. Bu 
bağlamda sosyal ve siyasi çerçevede toplumun ve şehrin nabzını tutmalı, diğer 
üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, özel ve kamu kurumlarıyla birlikte 
hareket etmeli, atılacak adımlar, alınacak kararlar noktasında katılımcıları bir 
yuvarlak masa etrafında toplamalıdır. Böylece, sürdürülebilir kampüs fikri 
çerçevesinde kurmuş ve yaşatmış olduğu bu kavramı, bölgesel ve uluslararası 
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platformlarda da tüm kıstaslarıyla ele alarak ve yaşatarak örnek bir kampüs 
olabilecektir.

5. Sonuç Ve Değerlendirme

Üniversite yerleşkeleri, üzerinde konumlanan çok sayıdaki binaları,
yolları, açık alanları ve bünyesinde yer alan personel ve öğrencileri ile önemli 
bir yapılı alana ve nüfusa sahiptir. Binaların inşa sürecinde ve sonrasında da 
konfor koşullarının sağlanmasında, iklimlendirme, atık yönetimi, su kullanımı, 
ulaşımın sağlanması gibi birçok açıdan önemli ölçüde olumsuz çevresel 
etkiler oluşturabilecek alanlardır. Bu olumsuzlukların minimuma indirilmesi 
için, çevreye duyarlı yaklaşımlar sergilemede ‘sürdürülebilir kampüs” modeli 
ile öncü bir rol üstlenmeleri gerekmektedir. Bu yaklaşım, toplumsal bilincin 
oluşmasında da önemli katkılar sağlayacaktır.  

Bu amaç doğrultusunda üniversitelerde birimler oluşturulmalı, öğretim 
programlarında sürdürülebilirlik temalı derslere yer verilmeli, sosyal, kültürel 
ve bilimsel amaçlı sempozyumlar, seminerler ve workshop etkinlikleri 
düzenlenmeli, toplum ile bir araya gelerek bilgi alışverişlerinde bulunulmalı 
ve üniversite olarak sürdürülebilir bir kampüs olma yolunda önemli adımlar 
atılması sağlanmalıdır. Ayrıca üniversiteler, eğitim kurumları olarak, ulusal ve 
uluslararası platformlarda yapılacak çalışmalar ve işbirlikleri ile bu kapsamda 
öncü kurumlar olmalıdır. 
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Çevre ve enerji sorunlarına ilişkin küresel farkındalık çalışmaları ve 
bilim ortamında geliştirilen kavramsal, yöntemsel ve deneysel çözüm 
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olumsuz yönlerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi amacıyla 
sürdürülebilirlik bu anlamda daha da ön plana çıkmaktadır (Ayarkwa, 
Opoku, Afari ve Li, 2022). Temel olarak çevre, ekonomi ve toplum 
yönleriyle ele alınan sürdürülebilir kalkınma ise, üç boyutun birbirleri ile 
ilişkilerini ele alan bütünleştirici bir kavram olarak değerlendirilmektedir. 
Bu bütünlük bazı durumlarda tamamen kapsayıcı olabilmektedir (Sev, 2009). 
Sürdürülebilirliliğin mimari açıdan ele alınması tüm bu yönlerin bina tasarımı 
aşamasında dikkat edilmesi gereken unsurlarını kapsamaktadır. Binanın işlevi, 
yapıldığı malzeme, yer aldığı iklim, çevreye uyumu, strüktürü ve yapım-
kullanım-işletim maliyetleri gibi parametreler sürdürülebilir mimari açısından 
önem taşımaktadır. Özellikle binaların enerji ihtiyacının en aza indirgenmesi 
sürdürülebilirlik kavramının  açısından gereklidir (Vegas, Mileto, Gulmaraens, 
ve Navalon, 2014). 

Örnek alan olarak belirlenen Edirne’nin Kaleiçi bölgesi, birbirini 
dik olarak kesen hippodamus plan/ızgara plan  tarzında gelişmiştir (Şekil 
1). Bölgedeki evlerin dizilimi birbirine paralel olarak inen cadde yolları 
nedeniyle hemen hemen aynıdır. Bazı binaların kullanımı olanaksız olmakla 
beraber bazı geleneksel binalar ise restorasyon sonrası oldukça modern 
birer görünüme sahip olmuştur ve günümüzde halen kullanılmaktadır. 
Konum itibari ile birçok bina her 4 cepheye birden görüş imkanına sahip 
olmakla beraber evlerin hemen hemen tümü (incelenen Balıkpazarı caddesi 
ile Talatpaşa caddesi arasında kalan bölge) 4 ana yöne bakacak şekilde 
konumlandırılmıştır. Parsellerin özgün biçimleri, 1908 yılında Edirne Belediye 
Başkanı Dilaver Bey tarafından Fransız uzmanlarca hazırlanan plana göre 
oluşturulmuştur (Demircan, 2019). Ahşap karkas bağdadi sistemle inşa edilen 
tarihi binaların yapı kabuğu kerpiç dolgu duvar üzerine dışta ahşap kaplama 
şeklindedir. Bina mekân organizasyonun da iç sofalı plan tipi görülmektedir 
(Akansel, 2004). Bölgedeki geleneksel mimariye sahip bu binala düzeni 
bodrum üstü bir veya iki katlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ana giriş 
kapılarına birkaç basamakla ulaşılmaktadır. Binalarda tavan yükseklikleri 
genelde 4 metre ve üzeri olup ferah bir oturma düzenine sahiptir (Meriç,  
2019). 
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Şekil 1. Edirne-Kaleiçi Bölgesi Uydu Görüntüsü – Yandex Maps

Günümüzde bölgede tescil edilerek korumaya alınmış pek çok tarihi 
bina yanında yakın geçmişte inşa edilmiş apartman karakterinde betonarme 
konut yapısı da bulunmaktadır. Gerçekleştirilen çevre gözlemleri neticesinde 
Kaleiçi’ndeki tarihi binaların yıkılması veya eskimesi nedeniyle yerlerine yapılan 
yeni dönem binaların tümü betonarme sistemle ve genelde beş katlı olarak inşa 
edildiği tespit edilmiştir. Yapı kabuklarının tuğla üzeri sıva ile oluşturulduğu, kat 
yüksekliklerinin üç metre olduğu ve belirli bir plan tipolojisinin gelişmediği ayrıca 
gözlemlenmiştir. Çalışma içinde modern bina olarak adlandırılan yeni betonarme 
binaların bazılarında “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereği ilgili 
dışarıdan yalıtımlı duvar uygulaması çalışmalarının yapılmış olduğu tespit 
edilmiştir. 2008 yılında Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere bu belgede, asgari olarak binanın enerji 
ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya 
soğutma sistemlerinin verimiyle alakalı bilgiler yer almaktadır (Binalarda Enerji 
Performansi Yönetmeliği, 2008). Bu çalışmada ise sürdürülebilir mimarlığın 
genel kabulleri kapsamında Edirne-Kaleiçi bölgesinde yer alan iki binanın 
yapı kabuğu oluşumları; malzeme, ısı yalıtımı ve ısı kayıp değerleri üzerinden 
incelenmektedir. Yapılar arasındaki fiziksel farklılıklar binaların ısıtma yönünden 
enerji ihtiyacı ve ısı kayıpları yönünden bilgiler vermektedir.

2. Materyal Ve Metot

Yapılan çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin beraber
gerçekleştirilmesinin yanında, gözlem ve ölçüme dayalı alan çalışması ile 
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bilgisayar ortamında yazılım kullanımıyla veri elde etmeye yönelik teknik 
çalışmalar da yer almaktadır. Çalışmada Balıkpazarı ve Talatpaşa Caddeleri 
arasında kalan alanda, girişleri aynı yöne bakan ancak farklı yapım sistemleri, 
cephe düzenleri ve kabuk malzemesi ile inşa edilmiş; biri tarihi diğeri modern 
dönem örneği iki bina seçilmiştir. Alan çalışması kapsamında binaların 
ölçümleri yapılmış, kabuk malzemeleri tespit edilmiş, fotoğraflama çalışmaları 
yapılarak AutoCAD 2018 uygulaması ile binaların basit cephe çizimleri 
yapılmış, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olarak IZODER 
TS 825 uygulaması aracılığıyla her iki binanın ısıl özellikleri hesaplanmıştır. 
Elde edilen sonuçlar neticesinde konum ve doğrultu farkı olmayan, cephe 
açıklıkları göreceli muadil sayılabilecek iki binanın yapı kabuğu malzemelerine 
göre ısı kayıpları incelenmiştir. Dilaverbey Mah. Maarif Cad. N:52’de yer alan 
Modern bina “Mavi Bina” olarak; Mithat Paşa Mah. İzmir Cad. N:14’de yer 
alan ve günümüzde Atatürkçü Düşünce Derneği İl Binası olarak kullanılan tarihi 
bina ise “ADD” olarak tanımlanmıştır. Her iki binanın konumları Görsel 1’de 
belirtilmiştir. Binaların ön cephelerinin doğuya bakması tercih sebebi olup her 
iki binanın da yüksekliği ~10 m’dir. Değerlendirmede sadece bina dış kabuğu 
üzerinde yapılan ölçümler dikkate alınmış olup, çatı ve toprak altı düzlemlerden 
olacak ısı kayıpları çalışma dışında tutulmuştur. Sonuçta eşdeğer ısıtma kaynağı 
kullanılarak hangi durumun daha olumlu olduğu bulunmaya çalışılmış ve 
sürdürülebilirlik için genel değerlendirme yapılmıştır.

2.1.	Hesaplama	Yöntemleri

Çalışmada incelenecek binaların dış kabuk yapısı birdan fazla tabaka 
bileşeninden oluşmaktadır. Bu bileşenin ısıl geçirgenlik direnci (R), her bir yapı 
elemanının kalınlıkları (d1,d2,d3...) ve ısıl iletkenlik değerleri (λh1,λh2,λh3,..) (1) ile 
hesaplanmaktadır

Toplam ısıl geçirgenlik direnci (1/U) hesaplanması (1)’den elde edilen 
R’ye , yüzeysel ısıl iletim direnç değerlerine bağlı olarak (2) ile elde edilir.

Kullanılan Ri iç yüzeyin yüzeysel ısı iletim direncini, Re ise dış yüzeyin 
yüzeysel ısı iletim direncini belirtmektedir. Hem tek hem de çok tabakalı yapı 
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bileşenlerinde toplam ısıl geçirgenlik katsayısı (U) belirtilen formül (3) ile 
hesaplanmaktadır.

Binanın pencerelerinden dolayı elde edilen aylık güneş enerjisi kazancı 
(Φs,ay) (4) ile elde edilir.

Burada ri i yönünde cam yüzeylerde aylık gölgelenme faktörü, gi i yönünde 
cam yüzeylerin güneş ışını geçirme faktörü, Ii i yönündeki dik yüzeylere gelen 
aylık ortalama güneş ışınım şiddeti (W/m2), Ai i yönündeki toplam pencere yüzey 
alanını (m2) ifade etmektedir. İlgili veriler, IZODER TS 825 içerisinde kayıtlı 
olarak bulunmaktadır. Binanın ısı kaybının hesaplanması taşınım ve iletim 
yoluyla gerçekleşen ısı kaybının yanında havalandırma yoluyla gerçekleşen 
ısı kaybı da dikkate alınarak yapılmaktadır . Bu çalışma pandemi koşulları 
nedeniyle sadece dış kabuk üzerinden çalışıldığı için baz alınan kısımlar dış 
duvar kabuğu, pencere açıklıkları ve kapı olmuştur. Binalarda sadece doğal 
havalandırma sebebiyle oluşan ısı kaybı (Hv) için (5) kullanılır.

Burada nh değeri havalandırma sayısıdır ve 0.8 (h-1) olarak alınır. Vh değeri 
ise ısıtılan brüt hacmin (VB) %80’i olarak elde edilebilir. İletim ve taşınım 
yoluyla gerçekleşen ısı kaybı (HT), her bir yüzeydeki ısıl geçirgenlik katsayısı 
ile yüzey alanlarının çarpımlarının toplamı şekilde hesaplanır (6). 

Kullanılan D,P ve K notasyonları sırasıyla dış duvar, pencere ve dış kapıyı 
ifade ederken I ısı köprüsü uzunluğunu (m) UI ise ısı köprüsünün doğrusal 
geçirgenliğini (W/mK) göstermektedir. Burada doğrudan ısıl geçirgenlik 
katsayısının 0.1 değerinden küçük olduğu varsayılarak UI değerinin sıfıra eşit 
olması nedeniyle ısı köprüsü etkisi dikkate alınmamıştır. Binanın özgül ısıl 
kaybı (H), (5) ve (6)’dan elde edilen HT ve HV değerlerinin toplamıyla (7)’deki 
gibi elde edilir.
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Binalarda canlılardan kaynaklı metabolik ısı, sıcak su sistemleri, 
aydınlatma ve elektrikli cihazlar kaynaklı kazançlar aylık ortalama iç kazançları 
(Φi,ay) oluşturmaktadır.  Konutlar için bu değer An bina kullanım alanına bağlı 
olarak değişmektedir  ve yaklaşık olarak (8) ile hesaplanır.

VB binanın ısıtılan brüt hacmi ifade etmektedir. Konutlar için iç kazançlar 
bina kullanım alanının en fazla 5 katı olarak alınmaktadır. Binanın toplam ısıtma 
enerjisi ihtiyacının hesaplanabilmesi için, aylık kayıp kazanç oranının (KKOay) 
bulunması gerekmektedir ve bunun için (4) ve (7)’den elde edilen değerler 
kullanılarak (9)’a ulaşılır.

(9)’da belirtilen Θi aylık iç kazançları ifade ederken, Θe aylik ortalama dış 
hava sıcaklığını ifade etmektedir ve değerler TS 825 kılavuzunda Ek B.1 ve 
B.2 tablolarından elde edilebilmektedir. IZODER TS 825 uygulamasında ise 
bu değerler tanımlıdır. (9) yardımıyla KKO bulunduktan sonra aylık ortalama 
kazanç kullanım faktörü ηay (10) da belirtildiği şekilde hesaplanır.

KKO değeri 2,5 ve üzerinde olursa, belirtilen ayda herhangi bir ısı 
kaybından söz edilmeyeceği şekilde varsayımda bulunulabilir. Tek hacime sahip 
bir bina için aylık ısıtma enerjisi miktarı (Qay) t= 2,592x106 s bir aylık süre ile 
(4), (7) ve (10)’dan elde edilen değerlerle TS 825 Ek B.1 ve B.2’den elde edilen 
veriler kullanılarak (11) ile hesaplanabilir.

Elde edilen aylık ısıtma enerjisi miktarı 12 ay için ayrı ayrı hesaplanarak 
Qyıllık bulunur (Türk Standartları Enstitüsü, 2009).

2.2.	Modern	Binaya	Ait	Çalışmalar

Mavi binanın cephe yüzeylerinde (Şekil 2) toplamda 17 adet pencere 
açıklığı (ön cephede 8, sağ cephede 3, sol cephede ise 6 adet) bulunmaktadır. 
Tüm pencere yüzeylerinin toplamı ~70 m2 olup, PVC çerçeveye sabitlenmiş çift 
cama sahiptir. Bina giriş kapısı yalıtımsız metal kapı olup, betonarme taşıyıcı 
sistemde klasik tuğla duvar üzerine sıva harcı kaplanmıştır. 
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Şekil 2. Mavi Bina Ön Görünüş

Duvarlar özdeş malzemelerden yapılmış her bir duvarda 3 cm çimento 
iç sıva, 20 cm kalınlığa sahip delikli tuğla, 3 cm çimento dış sıva harcı 
ile beraber 0,5 cm kalınlığında sıva harcı kullanılmıştır. İlgili özellikteki 
materyalin IZODER TS 825 uygulaması ile duvarlardaki ilgili çalışma 
belirtilmiştir. Her duvarın alan değeri binanın dış kısmında gerçekleştirilen 
ölçmeler ve bilgisayar ortamında yapılan gerçekleştirilen çizimler neticesinde 
belirlenmiştir (Şekil 3). 

Şekil 3. Mavi Binanın Teknik Çizimleri



34    MIMARLIK BILIMLERINDE GÜNCEL KONULAR-2022

IZODER TS 825 ile yapılan hesaplama sonucu UD her bir duvar için (3) 
kullanılarak 1,803 W/m2K olarak bulunmuştur ve baz alınan değerler Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1. IZODER TS 825 ile Duvar Isıl Geçirgenliği- Mavi Bina

1 0.03 4.2 Çimento harcı 1.6
2 0.2 7.1.2.3 TS EN 771-1 e uygun dolu veya düşey delikli tuğlalarla duvarlar 0.68
3 0.03 4.2 Çimento harcı 1.6
4 0.005 4.8.3 Anorganik esaslı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları 0.38

Isıl Etkinlik Deperi 
(W/mK)

No d(m) Malzemenin Cinsi veya Bileşenin Çeşidi

Binanın dış kapısı, yalıtımsız metal kapıdır ve buna bağlı olarak 
oluşturduğu 5,76 m2 alanıyla 5,5 W/m2K UK, (3) formülü kullnılarak IZODER 
TS 825 üzerinden hesaplanmıştır. Kapıda herhangi bir yalıtım malzemesinin 
kullanılmaması ve doğrudan metal kapı kullanımı ısı yalıtımı anlamında 
olumsuz bir etki yaratmıştır. Bu durum ısıl iletkenlik değerinden net bir şekilde 
anlaşılmaktadır. Binadaki pencerelerin kapladığı toplam 70 m2 alan oldukça 
yüksek olmasına rağmen, pencerelerin PVC çerçeve ile beraber çift cama sahip 
olması standart camlara göre yalıtım anlamında büyük bir katkı sağlamıştır. İki 
odacık yapıya sahip 12 mm boşluklu cam seçilerek UP değeri 3 W/m2K sonucu 
(3) formülü yardımıyla IZODER TS 825 üzerinden elde edilmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Mavi Bina Pencere Isıl Geçirgenliği

Alan (m2) U Değeri Pencere Tipi Cam Tipi

70.09 3 TS 2164'den seçilmiş değer Çift Camlı Pencere - Araboşluk genişliği <= 12

Binanın konumu, pencere sayısı ve bu pencerelerin bulunduğu doğrultular, 
binanın güneşlenme miktarına önemli miktarda etki etmektedir. Pencerelerin 
yalıtımlı olması nedeniyle gi 0.75’tir (Tablo 3). 

Tablo 3. IZODER TS 825 Mavi Bina Güneş Enerji Kazancı

Yön Ap (m2) ri,ay gi

Kuzey 21 0.5 0.75
Güney 23.43 0.5 0.75
Doğu 25.66 0.5 0.75
Batı 0 0 0

2.3.	Tarihi	Binaya	Ait	Çalışmalar

Tarihi bina olarak seçilen Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 
binasının ön cepheden görünümü Şekil 4’te paylaşılmıştır. Binada ön cephede 
9, sağ cephede 6, sol cephede 4, arka cephede ise 5 adet pencere bulunmaktadır. 
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Pencereler toplamda ~49 m2 alan kaplamakta olup ahşap çerçeveye sahip tek 
camdan oluşmaktadır. Bina giriş kapısı ile arka bahçe ve balkon kapıları ahşap 
kapı olup, dış kabuğun ahşap karkas strüktürde olduğu belirlenmiştir (Türkiye 
Kültür Portalı, 2018). Bölgedeki diğer bağdadi binalarda taşla ile beraber tuğla 
gibi benzer duvar dolgu malzemeleri kullanılmış olup, ADD binasında dolgu 
malzemesi olarak ise kerpiç dolgu kullanılmıştır (Meriç, 2019).

Şekil 4. ADD Bina Ön Görünüş

Bina ile ilgili ölçümler binanın dışından yapılmış olup, aynı zamanda 
Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerince hazırlanmış restorasyon 
projesinden de destek alınarak bilgisayar ortamında teknik çizimleri 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. ADD Bina Teknik Çizimleri
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Duvarlar ikişerli olarak özdeş malzemelerden yapılmış olup IZODER 
TS 825 uygulaması ile (3) formülü baz alınarak ön cephedeki duvara yapılan 
çalışmaya ilişkin seçili değerler Tablo 4’te verilmiştir. UD değerleri  ön ve 
sağ duvarlar için 1,26 W/m2K, ahşap kaplama olmayan sol ve arka duvarlar 
için ise 1,49 W/m2K olarak hesaplanmıştır.  Dış kabukta 2 cm kireç-çimento 
harcı iç sıva olarak kullanılmış olup 16 cm ahşap karkas bloğa kerpiç dolgu 
uygulaması yapılmıştır. Dolgu üzerine 1 cm harç çekilmiş olup sadece caddeye 
bakan sağ ve ön cephe duvarlarının en üstüne 2 cm kalınlığında ahşap kaplama 
kullanılmıştır. IZODER TS 825 Uygulamasında kerpiç dolgu seçeneği mevcut 
olmadığı için ısıl iletkenlik değeri aynı olan kireç-kum taşı duvarlar seçilmiş ve 
malzemenin ısıl iletkenlik kontrolü gerçekleştirilmiştir (Şenkal Sezer ve Aydın, 
2017).

Tablo 4. IZODER TS 825 ile Duvar Isıl Geçirgenliği- ADD Bina

1 0.02 4.1 Kireç harcı, kireç-çimento harcı 1
2 0.16 7.2.2 Kireç kum taşı duvarlar (TS 808 EN 771-2 e uygun) 0.4
3 0.01 4.1 Kireç harcı, kireç-çimento harcı 1
4 0.02 8.1.1 İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar 0.13

No d(m) Malzemenin Cinsi veya Bileşenin Çeşidi Isıl Etkinlik Deperi 
(W/mK)

Binanın ön, arka bahçe ve arka balkon dış kapısı ahşap kapı olmakla 
beraber metal kapıya oranla ısıl geçirgenliği daha düşük olup bu anlamda binaya 
avantaj sağlamıştır. IZODER TS 825 uygulaması aracılığıyla (3) formülünden 
yararlanarak UK değerin 3,5 W/m2K olduğu belirlenmiştir. Binadaki pencerelerin 
kapladığı toplam 49 m2 alan düşük olmasına rağmen, pencerelerde ahşap çerçeve 
ile beraber tek cam kullanımı ısı yalıtımı açısından olumsuz etki yaratmıştır. 
Ahşap doğrama tek cam olarak seçilen pencereler için UP değeri 4,9 W/m2K 
olarak hesaplanmıştır (Tablo 5).

Tablo 5. ADD Bina Pencere Isıl Geçirgenliği

Alan (m2) U Değeri Pencere Tipi Cam Tipi

49.78 4.9 - Tek Camlı Pencere

Binanın konumu ve doğrultusu ile sahip olduğu pencereler ve bu 
pencerelerin baktığı yönler ve büyüklükler binanın güneşlenme miktarını 
etkilemektedir. Pencerelerin yalıtımsız olması nedeniyle gi 0.85’tir, bu durum 
pasif ısınma için oldukça olumludur (Tablo 6). 
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Tablo 6. IZODER TS 825 ADD Bina Güneş Enerji Kazancı

Yön Ap (m2) ri,ay gi

Kuzey 11.76 0.5 0.85
Güney 7.84 0.5 0.85
Doğu 20.38 0.5 0.85
Batı 9.8 0.5 0.85

3. Bulgular

Her iki binanın IZODER TS 825 uygulamasındaki değerleri sonucunda
elde edilen verileri kıyaslama yapmaya olanak sağlamaktadır. Mavi Bina’nın dış 
duvarları ile uygulaması aracılığıyla yapılan çalışmaya göre betonarme katman 
ve harç, ısıl iletkenliği arttırarak ısı kaybının yükselmesine neden olmaktadır. 
Yüzey alanın daha geniş kısımlarında toplam ısı kaybı daha çok olmuştur. Tüm 
duvarlarda oluşan toplam ısı kaybının (6) nolu formülden yararlanarak 490,9 
W/K olduğu, pencereler ve kapı nedeniyle oluşan ısı kaybının ise 241,9 W/K 
olduğu IZODER TS 825 aracılığıyla hesaplanmıştır. Mavi Bina’da kullanılan 
yalıtımsız metal kapı ısı kaybını artırmıştır. 

Bina hacmi ele alınarak havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybının ise 
(5) nolu formülden yararlanarak IZODER TS 825 uygulaması aracılığıyla 205,0
W/K olduğu hesaplanmıştır. Bina içi doğal aydınlatma ve havalandırma amaçlı
kullanılan pencerelerin PVC çerçeveli çift cam olması ısı kaybının önlenmesi
adına önemli rol oynamış ancak yüzey alanı yüksek olduğu için toplam ısı kaybı
alanının fazla olmasına sebep olmuştur. Binanın yıllık ısıtma ihtiyacı ile ilgili
sonuçlar değerlendirildiğinde, her bir ay için ilgili pencere konumlarına ve
pencere özelliğine göre ısı kazancı oluşmuş, bina ısı kaybından kazanım faktörü
ve güneşlenme süresine bağlı olarak çıkarılarak ısıtma enerji ihtiyaçları Mayıs-
Eylül aralığındaki aylar dışında hesaplanmıştır. Hesaplanan değer neticesinde
40.558 kWh yıllık ısıtma enerji ihtiyacı (11) nolu formülü baz alınarak IZODER
TS 825 ile hesaplanmıştır. Isıl değer olarak hesaplandığında (1 m3 doğalgaz
için BOTAŞ tarafından tanımlanan 10,64 kW-h/ m3 (9155 kcal/m3) değeri
kabul edilirse, yıllık yaklaşık 3812 m3 doğalgaz tüketileceği ön görülmektedir
(BOTAŞ, 2022) (İĞDAŞ, 2022). Bu miktar sadece binanın ısı kaybını önlemekte
ihtiyaç duyulan değer olup, iç mekânın ısıtılması için ayrıca ısıtma yapılması
gerekmektedir. ADD binasına göre daha yeni ve modern teknolojiyle inşa
edilen Mavi Bina (yapım yılı kesin olarak bilinmemektedir) tüm iyileştirmelere
rağmen olması gereken en büyük ısı kaybı miktarı olan 49,7 kWh/m değerinden
daha yüksek bir ısı kaybına sahiptir (130,6 kWh/m). Bu noktada mavi binanın
ısıl değerler açısından günümüz standartlarına uygun olmadığı ve bu nedenle
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yapım onayı alamayacağını söylenebilir. Ayrıca bina sürdürülebilir özellikler 
sergilememektedir. 

ADD Binası’nın dış duvarlarına bağlı olarak hesaplanan ısı kaybı IZODER 
TS 825 uygulaması aracılığıyla incelenmiştir. Duvarlarda kullanılan kerpiç 
katmanla beraber sağ ve ön cephede kullanılan ahşap katman, ısıl iletkenlik 
konusunda oldukça etkili olup, Mavi Bina’dan farklı olarak su yalıtımı 
konusunda olumsuzluklar barındırmaktadır. Ahşap kaplamanın olmadığı sol 
ve arka cephede ise ısıl kayıpların alana bağlı olmayan katsayısı için (ısıl 
geçirgenlik katsayısı) ısıl kayıpların kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir. 
Bütün duvarlarda oluşan toplam ısı kaybı (6) nolu formül baz alınarak IZODER 
TS 825 aracılığıyla 371,9 W/K olarak hesaplanmıştır. Yüzey alanının daha 
geniş olmasına rağmen yapı kabuğunun oluşumunda kullanılan kerpiç dolgu ve 
ahşap kaplama, Mavi Bina’ya göre ısıl kayıpların daha az olmasını sağlamıştır. 
Kullanılan malzemenin ekonomik anlamda sürdürülebilir olmasının yanında 
çevre korumasına önemli destek vermesi, çevresel sürdürülebilirliği ve çevre 
binalarla uyum, kültürel mirasın devamı gibi konularda da sosyo-kültürel

sürdürülebilirliğin gerçekleşmesini sağladığı gözlenmektedir.
ADD Binası’nda pencere ve kapılar nedeniyle oluşan ısı kaybının (6) 

nolu formül baz alınarak IZODER TS 825 aracılığıyla 276,5 W/K olarak 
hesaplanmıştır. Bu durum, daha fazla pencereye sahip Mavi Bina’ya kıyasla 
daha yüksek bir kayıp yaşandığı sonucu göstermektedir. Bu durumun başlıca 
nedeni çerçevelerin hava sızdırması ve camların tek cam olmasından kaynaklıdır. 
Bina orijinalliğini bozmadan camlarda yapılacak çift cam iyileştirmesi ısı 
yalıtımı anlamında faydalı bir işlem olacaktır. Binanın orijinalliğini bozmamak 
adına ahşap çerçevelerin korunması, binanın doğal klimatik özelliğinin 
de koruyacaktır. Bu sebeple PVC benzeri plastik pencere çerçeveleri asla 
önerilmemektedir. Çünkü; petrol esaslı PVC çerçeveler yapı kabuğunun nefes 
almasını engelleyerek iç ortam hava kalitesini olumsuz etkileyecektir. 

ADD Binası’nda bina hacmi ele alınarak havalandırma yoluyla gerçekleşen 
ısı kaybı (5) nolu formülden yararlanarak IZODER TS 825 uygulaması aracılığıyla 
192,4 W/K olup Mavi Bina ile aralarında %7,8’lik fark bulunmaktadır. Muadillik 
anlamında iki binanın incelenmesi, bu değere bakılarak doğrulanabilir. ADD 
Binası’ nın yıllık ısıtma ihtiyacı ile ilgili güneşten enerji eldesi ve ısıtma enerji 
ihtiyacı Mavi Bina’da olduğu gibi Mayıs-Eylül aralığındaki aylar dışında 
hesaplanmıştır. Bu sonuçla yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (11) nolu formülü baz 
alınarak IZODER TS 825 ile 36.554 kWh olarak teorik hesaplanmıştır. Isıl değer 
olarak hesaplandığında (1 m3 doğalgaz için BOTAŞ tarafından tanımlanan 10,64 
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kW-h/ m3 (9155 kcal/ m3 değeri kabul edilirse) yıllık yaklaşık 3436 m3 doğalgaz 
tüketileceği ön görülmektedir. Bu miktar sadece binanın ısı kaybını önleme 
adına ihtiyaç duyulan enerji değeri olup, iç mekanın ısıtılması için ayrıca ısıtma 
yapılması gerekmektedir. Binanın olması gereken en büyük ısı kaybı miktarı 
(belirtilen özellik ve standartlara göre) 15,9 kWh/m değerinden daha yüksek 
bir ısı kaybına sahiptir (40,1 kWh/m). Burada hesaplamaya bağlı olarak ADD 
Binası’nda metre başına ısıl enerji kayıp değerinin daha küçük olması, bina 
yüksekliklerine bağlı olarak toplam alan ile brüt bina hacmi arasındaki oranın 
farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

4. Tartışma ve Sonuç

Binalarda gerçekleştirilen ısı kayıp analizleri, iç ortam konforunun 
sağlandığı ve sıfır emisyon hedefine yönelik enerji tasarruflu binaların 
oluşturulmasında temel rol oynamaktadır (Liu, Alonso ve Mathisen  2023). 
Yapılan çalışmada tuğla ve betonarme dış kabukla beraber dış cephede çift 
camlı PVC pencere kullanılması kıyaslamada Mavi Bina’nın hem sürdürülebilir 
olmayan bir mimariye sahip olmasına, hem de ısıl kayıplarının fazla çıkmasına 
sebep olmuştur. ADD Binası için yapılabilecek çift cam uygulaması, ısıl 
kayıpların daha da düşmesine ve ısıtma enerji ihtiyacının da buna bağlı olarak 
azalmasına yardımcı olacaktır. Binanın tüm cephelerinin ahşap kaplanması ve 
kullanılan kerpiç miktarının arttırılması, ısıl kayıpların günümüzde daha da 
düşük olmasını sağlayabilecek faktörlerden bazılarıdır. Her ne kadar yalıtım 
anlamında Mavi Bina’da çift camla beraber PVC pencere çerçevesi uygulansa 
da, PVC malzemenin petrol türevi zararlı içerik barındırması ve malzemenin 
hava alma özelliğinin olmaması iç ortam koşullarını bozmaktadır. Bu açıdan 
ahşap çerçeveli ADD Binası ahşap malzemenin biyoklimatik özelliğinden ötürü 
çevresel sürdürülebilirlik anlamında büyük bir etki göstermektedir. Belirtilen bu 
etmenler dikkate alındığında Tarihi Bina olarak nitelendirilen ADD Binası’nda 
sürdürülebilir mimarinin genel kabulleri olarak, yerel ve insan sağlığına faydalı 
yapım malzemeleri kullanımı yanında geri dönüşebilir özellikte malzeme 
seçiminin de etkili olduğu ve biyoklimatik özellikleri sağlayan yapılaşmaya 
özen gösterildiği görülmüştür. Çünkü sürdürülebilir bir yapıda kullanılacak 
yapı malzemelerinin geri dönüşebilir ve karbon ayak izi olmayan türde olması 
beklenmektedir.

Ekonomik sürdürülebilirliğe ulaşılabilmesi adına incelenen iki binada 
da değişik yapı bileşenleri üzerinde farklı iyileştirmelerin yapılması gerektiği 
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saptanmıştır. Mavi binada öncelikle yapı kabuğu malzemeleri değiştirilmeli veya 
mevcut yapı kabuğu üzerine hava almaya engel olmayacak ısı yalıtım uygulaması 
yapılmalıdır. ADD Binası’nda ise çift cam gereksinimi yanında binanın tüm 
yüzeylerinin ahşapla kaplanması ek ısıtma gereksiniminin azaltılması için 
uygun olacaktır. Bu basit ve genel iyileştirme önerileri ekonomik verimlilik için 
gereklidir. Bu çalışmanın sonuçları dış gözlem ve nicel ölçümlere dayanmakta 
olup, benzer nitelikteki yapıların karşılaştırmalarında benzer sonuçların elde 
edileceği ön görülmektedir.
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1. Giriş

İnsanoğlu geçmişten günümüze barınma ihtiyacını karşılamak için mekan
arayışı içerisine girmiş, mekanı yaratma çabası malzemeyi şekillendirmiştir. 
21. yy’da gelişen teknoloji ile birlikte insanoğlunun ihtiyaçlarına cevap

verebilecek malzemeler elde etmesini sağlayacak endüstrileşmenin hız 
kazanması, birçok alanda üretim- tüketimin artması ve bununla birlikte çevresel 
problemlerin de dramatik şekilde artmaya başlaması söz konusu olmuştur. 

Barınma ihtiyacının karşılanmasıyla başlayan malzemenin şekillendirmesi 
mimari tasarım biçimlerini, yapıların işlevini etkilemiş; malzeme mekanı 
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tanımlarken aynı zamanda yapının özünü oluşturmuştur. Mimarlık tarihi 
boyunca taş, ahşap ve kilden oluşan temel malzemeler, çimento, beton, cam gibi 
malzemelerin eklemesi ile çeşitlenmiş 20.yy.’da eski ve yeni yapı malzemelerinin 
kullanımı ve yapım tekniklerinin gelişmesiyle yeni malzeme üretiminin 
önü açılmıştır (Hasol, 2017: 324). Endüstrileşmenin etkisiyle başlayan yeni 
malzeme arayışları ile birlikte yeni teknolojilerin kullanılması yenilenebilir ve 
yenilenemez doğal kaynakların tüketimine, sera gazı emisyonu artışlarına, su ve 
enerjinin fazla tüketilmesine çevrenin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. 
Yapı malzemesinin üretim ve kullanımı aşamalarında elde edilen atıklar 
ekosistem ve canlıların yaşam döngüsüne zarar vermektedir. Yapı sektörünün 
çevreye verdiği zararlara karşı çevre ile uyumlu, sürdürülebilir, işlevsel, biyo-
esaslı sürdürülebilir yapı malzemesi üretme arayışları biyo-malzemeler üzerinde 
yapılan çalışmaların odak noktası haline gelmiştir. 

Biyo-esaslı malzemeler, sürdürülebilirlikleri ve çok yönlülükleri nedeniyle 
20.yy’da binalar için umut verici bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Yerel 
olarak, minimum nakliye maliyetiyle ve ekolojik bir şekilde üretilebilirler 
(Sandak vd., 2019: 27). 

Biyo-esaslı malzemeler bitki, hayvan, mantar, tarımsal atık gibi canlı 
organizmaları içermektedir. Bu nedenle biyo-malzemeler insan sağlığına zarar 
vermeyen, doğa dostu, ekolojik döngüye olumsuz etkisi olmayan sürdürülebilir 
malzemelerdir.

 Malzeme ekolojisinin mimarlığa yansıması karbondioksiti emerek 
fotosentez yapan cephelere, mantarlardan üretilen sürdürülebilir yapı 
malzemelerine, atıktan ya da bakterilerden üretilen kıyafetlere ve daha birçok 
farklı tasarıma dönüşmektedir. Biyolojik çağ yapıların büyüyebileceği, 
hasarlarını onarabileceği, doğaya yeniden katılıp yok olabileceği yeni bir 
gelecek oluşturmaktadır (Oxman, 2016; Oxman, 2014).

Bu çalışma kapsamında, mimarlık alanında kullanılan tarımsal ve 
deniz kaynaklı doğal atıklardan ve canlı organizmalardan üretilen biyo-esaslı 
malzemelerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi, mimarlık alanında 
kullanımının avantaj ve dezavantajları ele alınmaktadır.

2. Biyo malzemelerin Üretim Süreçleri ve Kullanım Alanları

Biyo-esaslı malzemeler günümüzde sağlık, otomotiv, tekstil, mimarlık 
gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Canlı organizmaların, tarımsal ve 
deniz kaynaklı atıkların hammadde olarak kullanıldığı biyo-esaslı malzemeler; 
biyo-kalsifikasyon, dikey üretim gibi yöntemlerle üretilmektedir. 
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2.1.	Biyo	malzemelerin	Üretim	Süreçleri	

Bakteriler; kendi kendilerini düzenleyen, kendilerine özel biçimler 
oluşturan ve hareket eden, zarar gören kısımlarını iyileştiren ve yenileyen, 
üreyerek genetik bilgilerini aktaran organizmalar olarak tanımlamaktadır. 
Bakteriler aşırı sıcak aşırı soğuk, tuzlu, kurak gibi olağanüstü koşullarda 
yaşayabilen canlılardır (Callenbach, 2017). Kalsiyum karbonat (CaCO3) doğal 
ve yapay şekilde üretilebilen bir bileşiktir. Şekil 1’de gösterildiği gibi bakterilerin 
hücre duvarına pozitif ve negatif yüklü iyonların bağlanmasıyla mineral oluşumu 
gerçekleştirmektedir. Canlı organizmalar tarafından gerçekleştirilen mineral 
oluşum süreci biyomineralizasyon olarak tanımlanmaktadır. (Seifan, Samani ve 
Berenjian, 2016: 2591–2602). 

Şekil 1. (a) Bakteri yapısı, (b) bakteri hücre duvarındaki pozitif ve negative yüklü 
iyonlar, (c) biyomineral üretimi (Seifan, Samani ve Berenjian, 2016: 2591–2602).

Çimentonun büyük bir kısmı kalker ve kil bileşenlerinden oluşmaktadır. 
Kalkerin %90’ı kalsiyum karbonattır (Yıldırım, 2019). Biyomineralizasyonla 
elde edilen kalsiyum karbonatın çöktürülmesiyle, kum ve toprak sertleştirilerek 
çimentoya benzer malzeme üretimi sağlanmaktadır. Mikrobiyal biyokalsifikasyon 
kullanılarak gerçekleşen malzeme üretimi CO² salınımını azalttığı için çevrenin 
korunmasına fayda sağlamaktadır (Arıc, Can ve Keskin, 2020: 390-401).

Bir diğer biyo-bazlı malzeme olarak miselyum, toprak altındaki mantarın 
köklerinin yayılması ve organik atıklarla beslenmektedir. Miselyum bağlayıcılık 
özelliği nedeniyle malzeme üretiminde kullanılmaktadır (Ross, 2018). 
Buğday, mısır gibi tarımsal atıklardan oluşan substrat (mantarların büyüyeceği 
alan) nemlendirildikten sonra blender gibi küçük aletlerle mekanik olarak 
parçalanmaktadır. Yüksek sıcaklık ve basınçlı su altında sterilize edilen substrat 
içerisine mantar sporları aşılanarak büyümeye bırakılmaktadır. Miselyum 
kompozit kalıptan çıkarılarak, mantarların büyümesini engellemek için fırında, 
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havada veya sıcak presle kurutulmaktadır (Şekil 2). Miselyum dolgu malzemesi, 
tuğla gibi farklı şekillerde hem canlı hem de kurutularak kullanılabilmektedir 
(Sertkaya ve Tokuç, 2020).

Şekil 2. Miselyum Kompozit Üretimi (Ross, 2018).

Petrol bazlı plastiklerin çevreye, insan sağlığına verdiği zarar alternatif 
olan bitki, mantar, alg, hayvan gibi organizmalar tarafından üretilen 
biyoplastiklerdir. Biyoplastiğin hammaddeleri su, nişasta, gliserin ve sirkedir. 
Biyolojik olarak parçalanan, biyo-uyumlu biyoplastiklerin malzemeleri 6-7 dk 
boyunca 95 °C ısıya ulaşıp jel kıvamına gelene kadar karıştırılarak elde 
edilmektedir. Saf biyoplastiklerin nem ve güç özellikleri zayıf olduğu için 
içerisine tarımsal atık, agrega gibi malzemeler konularak kompozit malzeme 
üretilmektedir (Şekil 3) (Özdamar ve Ateş, 2018: 249-260).

Şekil 3. Biyoplastik Üretimi (Özdamar ve Ateş, 2018: 249-260).

2.2.	Biyo-malzemelerin	Kullanım	Alanları	

Biyo-malzemelerin ilk örnekleri sağlık alanında kullanılmıştır. Deniz 
kabuğu kullanılarak üretilen diş implantı, mumyalama işlemleri gibi farklı 
tasarımlarda insanlık tarihi boyunca kullanılmıştır (Şekil 4). Lensler, ameliyat 
iplikleri gibi günlük hayatta kullandığımız ve duyduğumuz biyo-malzemeler 
teknolojinin gelişmesiyle sağlık alanındaki yaygın kullanımına alternatif 
kullanımları beraberinde getirmiş; kimya, mühendislik, mimarlık gibi farklı 
bilim dallarında da yer almıştır.
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Şekil 4. Biyo Malzemelerin Sağlık Alanında Kullanımı  (Url1)

Tekstil alanında, sürdürülebilir tasarım ve hammadde arayışlarının 
sonucu bakteriyel biyokalsifikasyon işlemi ile fermante edilen bakteriler 
istenilen kalınlığa ulaştıktan sonra kalıba alınıp kesilerek kurumaya 
bırakılmaktadır. Kuruma işlemi tamamlanan malzeme istenilen şekilde 
biçimlendirilerek hayvansal bir deri olmadan bir deri elde ederek tekstil 
sektöründe kullanılmıştır (Şekil 5) (Fairs, 2014).  Miselyum esnek, 
yumuşak bir malzeme olduğu için dikey tarım yöntemi ile üretilen mantarlar 
ayakkabı ve kasket gibi farklı tasarımlarda yer almaktadır (Şekil 5)  (Mylo,  
2021).

Şekil 5. Endüstri Ürünleri Tasarımında Kullanımı (Fairs, 2014; Mylo, 2021)

Nagakaki ve Toth (2000) cıvık mantarlar üzerinde labirent çözme 
deneyi tasarlamışlardır. Bu deney kapsamında tasarladıkları labirentin giriş 
ve çıkışına besin koyarak cıvık mantarları gözlemlemişlerdir. Cıvık mantarlar 
besine ulaşmak için labirenti çözmüşlerdir, buradan ilham alarak mühendisler 
de Tokyo ve çevresindeki şehirlerin haritası üzerinde ağ haritaları oluşturmak 
cıvık mantarla deneysel çalışmalar yaparak onların yayılımını izlemişlerdir. 
Cıvık mantarlar tarafından üretilen ağın Tokyo metrosuna benzediği 
görülmüştür cıvık mantarların oluşturduğu bu ağ matematiksel bir veri 
barındırmaktadır. Mantarların iki besin arasındaki yolları değerlendirerek 
çok kısa sürede en kısa yolu bulduklarının belirlenmesi bu mantarların 
oluşturacağı ağlardan afet gibi olağanüstü durumlarda yararlanılabileceğini 
ortaya koymuştur (Şekil 6).
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Şekil 6. Kentsel Tasarım Alanında Kullanımı (Nagakaki ve Toth, 2000).

Yapı malzemesi alanında ise biyo-esaslı malzemelelerin kullanımına 
yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Örneğin miselyum köklerinin bağlayıcı 
özelliğinden dolayı tarımsal atıklar kullanılarak akustik paneller, cephe 
elemanları, tuğlalar üretilmektedir. Üretilen malzemeler yaşam döngüsü 
içerisinde organik ve inorganik maddelerine ayrılarak kompostlanabilme 
özelliğine sahiptir. Sıcak ve soğuğa dayanıklı kenevir, su ve kirecin 
karıştırılmasıyla hempcrete olarak isimlendirilen betona benzer fakat daha hafif, 
karbon emisyonu düşük, termal performansı yüksek malzemeler üretilmektedir 
(Şekil 7) (Yadav ve Agarwal, 2021; Schires, 2021). Bambu geri dönüştürülen, 
mukavemeti yüksek bir malzeme ve kolay yetişebilen bir malzeme olduğu için 
özellikle Asya’da yaygın olarak mobilya, inşaat ve kompozit malzeme üretiminde 
kullanılmaktadır. Kamış düşük maliyetli ve yalıtım özelliği yüksek olduğu için 
geleneksel çatılarda uygulanmaktadır (Şekil 8) (Sandak vd., 2019: 27).

Şekil 7. Biyo-esaslı yapı malzemesi örneği; Hempcrete (Schires, 2021)

Şekil 8. Biyo-esaslı yapı malzemesi örnekleri  (Yadav ve Agarwal, 2021)
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3. Mimarlık Alanında Biyo-Malzeme Kullanımı ve Örnekleri 

Çalışmada biyo-esaslı yapı malzemelerinin mimarlık alanında
kullanımı için 2010 yılından günümüze kadar ki süreçte üretilen biyo-esaslı 
malzeme örnekleri seçilmiştir. Biyo-malzemeler canlı organizmalardan, tarımsal 
atıklar ve deniz atıkları kullanılarak üretilen biyo-malzemeler olarak 
sınıflandırılmıştır. Seçilen malzemeler, hangi biyo-esaslı malzemeyi içerdiği, 
nasıl üretildiği, hangi alanda kullanıldığı gibi özellikleri ile ele alınmıştır. 
Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden tarama betimleme yöntemi kullanılarak 
literatürde belirlenen örneklerin incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir.  Mimarlık 
alanında kullanımına yönelik öneriler sunulmuştur. 

3.1. Canlı Organizmalar Kullanılan Uygulamalar 

Bio-brick (Biyotuğla); Bıomason tarafından ABD’de 2012 yılında 
üretilen Biyotuğla, tuğlaya benzer yüksek dayanıklılık ve mukavemete sahip 
bir malzemedir. Üretimi üç gün sürmektedir ve bakteriler kullanılmaktadır. 
Karbon ayak izi, çevre ve insan sağlığı açısından Biyotuğla, yapı alanı için 
çevre dostu bir malzemedir (Şekil 9) (Taylor ve Foster, 2014).

Şekil 9. Bio-tuğla (Taylor ve Foster, 2014).

Bio-concrete (Biyobeton); Beton yapısı nedeniyle çatlak oluşumu 
mümkün olan bir malzemedir. Henk Jonkers tarafından 2010’da, Delft’te 
üretilen biyobeton bakterilerden biyomineralizasyon süreci ile kalsiyum 
karbonat yani kireçtaşı mineralini üreten bakteri türünün kullanıldığı yapı 
malzemesidir. Biyobeton sayesinde kalsiyum karbonat ile betonda oluşan 
çatlaklar doldurulmaktadır (EPO, 2015). Biyobeton kullanımı çatlakları 
ve boşlukları sürdürülebilir bir şekilde kapatarak mimarlık alanında 
beton kullanımını azaltıp, karbon emisyonunu düşürmeyi sağlamaktadır  
(Şekil 10).
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Şekil 10. Biyobeton (Bio-concrete, 2009)

Miselyum-Brick (Miselyum tuğla); Hy-Fi 2014 yılında New York’ta 
Moma PS1’da Genç Mimarlar Programı için David Benjamin tarafından 
tasarlanmıştır. Yapıda kullanılan 10.000 miselyum tuğla, miselyum ve mısır 
sapları gibi tarımsal atıklardan üretilmiştir. Miselyum ve mısır saplarından oluşan 
karışım beş gün içerisinde bir enerjiye gereksinim duymadan oluşmaktadır. 
Oluşan tuğlalar hafif, sürdürülebilir ve maliyeti azdır. Yapı yaşam döngüsünün 
sonunda kompostlama yoluyla doğaya geri dönecek şekilde tasarlanmıştır 
(Şekil 11) (Hy-Fi, 2014).

Şekil 11. Miselyum-Tuğla (Bianchini,2016).

Alglerle dikey bahçe; 2021 Venedik Mimarlık Bienal’inde Eco 
Logic Studio tarafından ziyaretçilere havanın temizlenmesini, taze yetişen 
algleri tatmayı, kendi evlerinde alg yetiştirmeyi düşünmeye davet eden Bit. 
Bio.Bot sergisi tasarlanmıştır. Sergi hava temizleyicilerden oluşan canlı 
kaplama biçimindeki duvarlar, yosun yetiştirilmesini sağlayan dikey bahçe ve 
algleri denemek ve tatmak bir masa enstalasyonundan oluşmaktadır. Algler en 
besleyici organizmalardan biri olduğu için sergide yetiştirilen spirulina 
platensis ve chlorella alg türleri sağlık takviyesi olarak da tüketilmektedir. 
Sergideki PhotoSynthEtica kaplama havayı temizleyecek, güneş kırıcı ve 
fotobiyoreaktör görevinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dikey Bahçe 
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üç metre yüksekliğindeki çelik yapıların üzerinde bulunan 15 BioBombola 
ünitesinden oluşmaktadır. BioBombola laboratuar sınıfı borosilikat camdan ve 
3D baskılı biyoplastikten yapılmıştır, haftada yaklaşık 100 gram yenilebilir alg 
üretmektedir (Şekil 12) (EcoLogicStudio, 2021).

Şekil 12. Alglerle Dikey Bahçe  (EcoLogicStudio,2021).

         3.2. Tarımsal Atık Kullanılarak Üretilen Biyo-malzemeler

Hempcrete (kenevir beton): Flat House 2019 yılında İngiltere’de 
Practice Architecture tarafından kenevir ve keten içeren biyoplastik geliştiren 
Ar-Ge tesisi olan Margent Çiftliği içerisinde bulunmaktadır. Yapıda kenevir ve 
kireç karışımı ile oluşturulan hempcrete (kenevir beton) kullanılarak prefabrik 
paneller geliştirilmiştir (Şekil 13). Evin duvarları ahşap çerçeve arasına 
yerleştirilen prefabrik paneller kullanılarak inşa edilmiştir. Cephede kullanılan 
paneller yulaf kabuğu, mısır koçanı gibi tarımsal atıklar ve kenevir reçine ile 
karıştırılarak oluşturulmuştur. İç duvarlarda üzeri kapatılmayan kenevir 
paneller ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Sürdürülebilir malzeme arayışı 
sonucu geliştirilen yapıda kenevir küf oluşumunu önleyerek iç mekandaki 
nemi kontrol altında tutmaktadır (Flat House, 2019).  

Şekil 13. Flat House, Hempcrete kullanımı (Flat House, 2019).
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Diğer yandan ülkemizde  Ayşe Yılmaz tarafından 2017’de çeşitli gıda 
ve tarımsal atıkların ileri dönüşümüyle döngüsel biyo-kompozit malzeme 
tasarlayan Ottan Studio İstanbul’da kurulmuştur. Bu firmanın ürettiği biyo-
kompozit malzemeler mobilyalar, dekorasyon ürünleri, akustik 
malzemeler, aydınlatma elemanları, otomobillerin iç dekorasyonu ve 
mimari panellerde kullanılmaktadır. Malzemeler pürüzsüz yüzeyleriyle 
kolay temizlenebilir niteliktedir, ateşe dayanıklıdır ve opak-yarı saydam 
özelliklere sahiptir. Örneğin malzemelerden biri olan Tomato Jam son 
kullanma tarihi geçmiş kırmızı mercimek ve yeşil reçineden üretilmiştir 
ve %72 yeşil atıklardan oluşmaktadır. Malzemeler 3D kalıplama, sıcak 
bükme, vidalama, testere, CNC yönlendirme, zımpara yöntemlerini takip 
ederek üretilmektedir (Şekil 14) (Ottan, 2022).

Şekil 14. Tomato Jam (Ottan, 2022).

3.3.	Deniz	Kaynaklı	Atıklar	Kullanılarak	Üretilen	Biyomalzemeler

Sea Stone; Sea Stone, Newtab-22 tarafından tasarlanan denizlerdeki 
her yıl yedi milyon ton atılan atık deniz kabuklarının, depolama alanlarına ya 
da plajlara dökülmesiyle oluşan atık sorununa çözüm bulmak için atık deniz 
kabuklarını kullanarak üretilen betona-çimentoya alternatif sürdürülebilir bir 
malzemedir. Betona alternatif malzeme olmasının nedeni deniz kabuklarının 
betonun malzemesi olan çimento içerisindeki kireç taşı yönünden zengin 
olmasıdır.  Malzeme deniz kabuklarının öğütülerek doğal bağlayıcılar ile 
birleştirilmesiyle üretilmektedir. Karışım kalıplara dökülerek katılaşmaya 
bırakılır bu aşamada ısı, elektrik ya da kimyasal bir işlem kullanılmamasıyla 
sürdürülebilir ve ekonomiktir. Sea Stone içerisindeki kabuklarının boyutuna 
göre terrazzo görüntüsü vermektedir. Malzeme küçük ölçekli olan karolar, 
vazolar, süpürgelik gibi tasarımlarda kullanılsa da betonun mukavemetini 
karşılamadığı için büyük projelerde kullanılmamıştır (Şekil 15) (Cook, 
2020). 
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Şekil 15. Sea Stone (Cook, 2020).

Vivomer (Biyoplastik) Shellworks ekibi tarafından geliştiren Vivomer, 
deniz canlılarının kabukları, kitin ve sirkeyi karıştırarak elde edilen biyopolimer 
bir karışımdır. Hazırlanan karışım plastiğe alternatif, biyoplastiğe dönüşmektedir. 
Dünyada en çok bulunan ikinci biyopolimer olan kitini çıkarmak için uzun zaman 
harcayan ekip, bunun sonucunda kendi yöntemlerini geliştirmeye ve makinelerini 
tasarlamaya karar vermişlerdir. Oluşturdukları beş makineyle ambalaj, yiyecek 
saklama torbaları, saksı gibi ürünler elde etmişlerdir. Vivomer artıkları çevreye zarar 
vermemektedir, artıkların üzerine su ve sirke çözeltisi damlatıldığında sıvı forma 
dönüştürülebilmekte ya da gübre olarak toprağa dökülebilmektedir. Shellworks, 
Arts Foundation’ın 2021 Materials Innovation ödüllerinde tasarladıkları biyoplastik 
malzeme ile finalist olmuşlardır (Şekil 16)  (Hitti, 2019; Shellworks,2021).  

  
Şekil 16. Vivomer (Hitti, 2019; Shellworks,2021).

4. Biyo-Malzemelerin Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi

Sürdürülebilir bir gelecek için alternatif yapım tekniklerine ve malzemelere 
yönelim artmıştır. Biyo-malzemeler yenilenebilir oluşu, düşük enerji gereksinimi 
ve kolay işlenebilir özelliklere sahip olduğu için tercih edilmektedir. Aynı 
zamanda ekolojik olarak üretilmektedirler ve nakliye maliyetleri düşüktür. 
Biyo-malzemeler yapı alanında farklı bölümlerde kullanılırken doğal çevreye 
zarar vermemekte ve konfor koşullarını iyileştirmektedirler. Biyo-malzemelerin 
yapılarda kullanımının yaygınlaşması için yangına dayanımını, termal, 
mekanik gibi bazı özelliklerini performanslarını arttıracak yönde değiştirmek 
ve boyutlarını farklı şekillerde kullanımlarını mümkün kılacak şekilde 
çeşitlendirmek gerekmektedir. Bu sayede uzun ömürlü, fonksiyonel ve bakım 
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onarım problemleri oluşturmayan yapılar ve yapı malzemeleri tasarlamak 
mümkün olacaktır (Sandak vd., 2019: 27).  

Atık malzemelerin azaltılması, çevrenin korunumu ve sürdürülebilirliğin 
sağlanması için bir gerekliliktir. Sürdürülebilirlik paradigması için bir motto haline 
gelmiş olan “ reduce - reuse - recycle “  (azalt, yeniden kullan, geri dönüştür) 
eylemleri bağlamında ele alındığında biyo-malzemelerin atık malzemelerin 
yeniden kullanılmasıyla elde edildikleri için atık miktarını azalttıkları ve ekonomik 
oldukları söylenebilir. Biyo-malzemeler başka bir ürüne dönüşebilmekte, doğaya 
yeniden dönebilmesiyle enerji kazanımı sağlamakta ve bitkisel - hayvansal liflerle 
kullanılarak biyo-kompozit malzemelerin oluşumunu mümkün kılmaktadır.

Şekil 8. Biyomalzemelerin Kademeli Kullanımı (Sandak vd., 2019: 27).

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularına farkındalık oluşturmak için 
Avrupa Birliği tarafından 2050 hedefleri için çeşitli stratejiler geliştirilmektedir. 
Bunlardan biri olan 2020 yılında kabul edilen Döngüsel Ekonomi Eylem 
Planı’na göre al-kullan-at şeklindeki doğrusal modelin aksine ürünlerin geri 
dönüşümünü ve yeniden kullanımını teşvik etmektedir (European Commission, 
2020). Döngüsel ekonomi içerisinde yer alan kademeli kullanım bir ürünün, farklı 
amaçlarla kullanılacak ürünlere dönüşmesidir (Sandak vd., 2019: 27). Şekil 8 
biyo-malzemelerin kademleri kullanımını ifade etmektedir. Döngüsel ekonomi 
amaçlarını yerine getiren biyomalzemeleri yakmak yerine yaşam döngüsü 
içerisinde kademeli kullanmak atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesini, 
yeniden üretimi, atık miktarının azalmasını, enerji tasarrufunu ve yeni çözümlerin 
üretilmesini sağlamaktadır. Bu sayede atmosfere verilen CO² miktarı, tek 
kullanımlık ürünler ve doğal kaynak tüketimi azalmaktadır. 

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında deklare edilen ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri olarak adlandırılan 2030 yılına kadar hayata geçirilmesi 
planlanan 17 hedef ile sürdürülebilirliğin insani gelişmenin boyutlarından 
sadece biri olarak değil, gelişmenin nasıl olması gerektiğini belirten nitelik 
olarak ortaya çıkmıştır. (United Nations, 2015). Bu kapsamda çalışmada 
incelenmiş olan biyo-malzemelerin kullanıldığı örnekler, örneklerde hangi 
malzemenin kullanıldığı ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma için belirlenen 17 
hedeften hangilerini kapsadığına yönelik değerlendirme tablosu hazırlanmıştır. 
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Tablo 1. Biyo-malzeme Örneklerinin Sürdürülebilirliği

Grup Görsel Proje Malzeme Sürdürülebilirlik

Canlı 
Organizma 
Kullanılarak 
Üretilen 
Biyo-
Malzemeler

Biobrick 
(Biyotuğla)

Bakteri 11. Hedef, 12. 
Hedef, 13. Hedef,

Bioconcrete 
(Biyobeton)

Bakteri 11. Hedef, 12. 
Hedef, 13. Hedef,

Miselyum-
Brick 
(Miselyum 
tuğla); 
Hy-Fi

Mantar 11. Hedef, 12. 
Hedef, 13. Hedef,

Alglerle dikey 
bahçe; Bit.Bio.
Bot

Alg 11. Hedef, 13. 
Hedef, 13. Hedef,

Tarımsal Atık 
Kullanılarak 
Üretilen 
Biyo-
Malzemeler

Hempcrete 
(kenevir 
beton);
Flat House

Kenevir, 
yulaf kabuğu, 
mısır koçanı 
gibi tarımsal 
atıklar ve 
reçine

11. Hedef, 12. 
Hedef, 13. Hedef,  
15. Hedef 

Tomato Jam; 
Ottan

Gıda ve 
tarımsal 
atıklar

11. Hedef, 12. 
Hedef, 13. Hedef, 
15. Hedef

Deniz 
Kaynaklı 
Atık 
Kullanılarak 
Üretilen 
Biyo-
Malzemeler

Sea Stone Atık deniz 
canlıları 
kabukları

11. Hedef, 12. 
Hedef, 13. Hedef, 
14. Hedef 

Vivomer 
(Biyoplastik)

Atık deniz 
canlıları 
kabukları, 
kitin ve sirke

11. Hedef, 12. 
Hedef, 13. Hedef, 
14. Hedef



56    MIMARLIK BILIMLERINDE GÜNCEL KONULAR-2022

Tabloda ele alınan sürdürülebilirlik hedefleri ve açıklamaları aşağıdaki 
gibidir;

Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar; projeler doğal kaynakları 
korumakta ve malzemeleri değerlendirmektedir. Flat House projesinde tarımsal 
atık malzemelerin kullanılmasıyla yapılan üretimde ve Hy-Fi projesinde 
mekanı deneyimlerken doğa ile olan iletişimi desteklemektedir. Yerel ve 
kolay erişilebilir atık malzemeleri kullanarak sürdürülebilirliği ve herkes için 
erişilebilir malzemelerin yapımına imkan sağlamaktadır. Bioconcrete’in ve 
Biobrick’in yapılarda kullanımı ekonomik, kendini yenileyebilen ve dayanıklı 
yapıların inşasına olanak sağlayacaktır. Biyo-malzeme kullanımı sayesinde CO² 
emisyonu azaltarak daha yaşanılabilir sürdürülebilir ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek mekanlar tasarlanmaktadır. 

Hedef 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim;  Biobrick doğal kaynakları verimli 
kullanarak bakterilerle yapılan üretim sonucu karbon ayak izini küçültmekte, 
sorumlu üretim ve tüketimi teşvik etmektedir. Bioconcrete betonun içerisindeki 
çatlakları kalsiyum karbonat üreterek doldurduğu için atık oluşumunu 
azaltmakta, tüketimi azaltmaktadır. Tarımsal atık, deniz kaynaklı atık ve deniz 
canlı organizması kullanımı yaşam döngüsü boyunca çevreye duyarlı, ekolojiye 
zarar vermeyen yapı malzemelerinin üretimini sağlamaktadır. Biyo-malzeme 
çalışmaları yapı sektöründeki diğer firmalara sürdürülebilir üretim uygulamaları 
için farkındalık oluşturarak örnek olmaktadır. 

Hedef 13: İklim Eylemi; Her bir proje küresel ısınmaya ve iklim 
değişikliğinin önlenmesine karşı alternatif sürdürülebilir çözümler içermektedir. 
Bit. Bio. Bot. kendi oksijenini alglerle üreterek sera gazı emisyonunu 
azaltmaktadır. Shellworks tasarım öğrencileri ile geliştirilen biyoplastik 
malzeme, gübre olarak ya da su ve sirke çözeltisi damlatıldığında sıvı forma 
dönüşerek çevreye duyarlı malzeme üretimine örnektir. 

Hedef 14: Sudaki Yaşam; Sea Stone ve Shellworks deniz canlıların 
kabuklarını kullanarak elde etmiş oldukları biyo-malzemeler, denizi kirletmeden 
atık malzemelerin kullanımına örnektir. Diğer örneklerin her biri de temiz ve 
organik üretim sürecine sahip oldukları için doğal su kaynaklarının kirlenmesini 
azaltarak sudaki yaşamı korumaktadır.

Hedef 15: Karasal Yaşam; Flat House’ta kullanılan kenevir, yulaf kabuğu, 
mısır koçanı vb. ve Ottan projelerinde kullanılan gıda ve tarım atıkları önemli besin 
kaynağımız olan bitkilerin yeniden kullanımını sağlamaktadır. Atık malzeme 
kullanımı ile ekilebilir arazilerden elde edilen malzemelere yeniden hayat 
vermektedir bu sayede ekosistemin korunması için farkındalık yaratmaktadır.
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5. Sonuç 

Bu çalışmada biyo-malzemelerin üretimine ve mimarlık ve diğer alanlarda 
kullanımına yönelik olarak yapılmış olan çalışmalar ele alınmıştır. Biyo-
malzeme kullanılarak tasarlanan projelerde kullanılan malzemeler, üretimleri 
ve sürdürülebilirlik özellikleri ele alınmıştır. Bu kapsamda biyo-malzemeler 
farklı disiplinleri bir araya getirerek yenilikçi çalışma yaklaşımı sunmaktadır. 
Yurtdışında yapılan çalışmalar daha eski tarihlere dayansa da Türkiye’de bu 
konuda yapılan çalışmalar mimarlık alanında daha yakın tarihlere dayanmaktadır 
ve üzerinde yapılan çalışmalar gelişmektedir. 

Sanayi devrimi ile artan ve devamında katlanarak devam eden 
tüketim döngüsüne karşı tarımsal atıkların, deniz kaynaklı atıkların ve canlı 
organizmaların kullanımı sürdürülebilirlik bir gelecek için katkı sağlayacaktır. 
Mimarlık alanında biyo-malzemeler geleneksel yapı malzemelerine karşı 
sürdürülebilir, doğal kaynaklara zarar vermeyen, doğada kendi kendine yok 
olabilen vb. özelliklere sahip alternatif malzemeler oluşmasını sağlamaktadır. 
Biyomalzeme kullanımı tarımsal ve deniz kaynaklı atıkların miktarının 
azalmasına dolayısıyla çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacaktır. 
Aynı zamanda döngüsel ekonomi açısından biyo-bazlı malzeme kullanımı 
malzemelerin yaşam döngüsü içerisinde yeniden kullanımı sağlamakta, ekolojik 
dengeye zarar vermeden üzerine sıvı çözelti damlatılması gibi yöntemlerle 
biyolojik olarak parçalanabilen ya da kompostlanarak toprağa karışarak doğada 
yok olan ürünlerin oluşmasını sağlamaktadır. Alglerin yapılarda kullanımı 
mekandaki O² miktarının artmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine yardımcı 
olmaktadır. Biyo-malzemeler kolaylıkla erişilebilir malzemelerle üretildiği için 
ekonomiktir. Ancak biyo-malzeme üzerinde yapılan çalışmalar henüz araştırma 
aşamasında olduğu için gelişmeye açıktır. Bu çalışma kapsamında incelenen 
örnekler sonucu biyo-malzemelerin mimarlık alanında yapı malzemesi ve cephe 
sistemi olarak, iç mekan ve endüstri ürünleri tasarımında farklı işlevlere çözüm 
olarak, kentsel tasarım gibi bir çok alanda kullanımının uygun olduğu, farklı 
çözümler ortaya koyduğu görülmüştür. Biyo-malzemelerin mimarlık alanında 
kullanımı günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri haline gelen 
sürdürülebilirlik ve çevre farkındalığına katkı sağlayacak ve çözüm olacaktır.
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1. Giriş

Sanayi devrimiyle birlikte artan hızlı üretim, karbondioksit (CO2) 
gazının atmosfere salınımını ve enerji tüketimini yüksek seviyelere 
çıkarmıştır. Dünyadaki  CO2 salınımı 1995 yılında yaklaşık 5 milyon 

ton iken 2020 yılında yaklaşık 35 milyon tona çıkarak 7 kat artmıştır 
(Ritchie, Roser, and Rosado 2020). Enerji tüketimi ve CO2 salınımının 
yaklaşık %40’lık bölümünden inşaat sektörü sorumludur (United Nations 
Environment Programme 2021). Modern malzemelerin birçoğunun üretim 
ve ayrıştırılmalarında büyük ölçüde CO2 üretildiği ve enerji tüketildiği 
için sürdürülebilirlik olumsuz yönde etkilenmektedir. İnşaat sektörünün 
sürdürülebilirliğe olan bu olumsuz etkisi araştırmacıları yeni yapı 
malzemeleri ve bina tasarımlarını araştırmaya yönlendirmiştir. Bu olumsuz 
etkiyi azaltmanın en önemli yöntemlerinden bir tanesi endüstriyel kenevirdir. 
(Jami, Rawtani, and Agrawal 2016). Endüstriyel kenevir (Cannabis sativa), 

1 Sorumlu yazar: rusen.ergun@dicle.edu.tr
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THC (Tetrahidrocannabinol) oranı yüksek uyuşturucu hammaddesi olarak 
kullanılan hint keneviriyle (Cannabis indica) karıştırılmamalıdır. (Hint 
keneviri bu çalışmanın kapsamı dışında olduğu için kenevir kelimesi 
endüstriyel kenevir kelimesinin yerine kullanılmıştır). 

Bu çalışma literatür taramasına dayanmaktadır. Çalışmanın amacı 
sürdürülebilirliğin sağlanması için kenevirin başta bina sektöründe kullanım 
alanları ve faydaları olmak üzere üretimi ve çevresel sürdürülebilirliğe olan 
katkıları açısından farkındalık oluşturmak ve çeşitli öneriler sunmaktır. 

2. Kenevir Bitkisinin Üretimi 

İnsanlık tarihinin ilk kültür bitkilerinden biri olan kenevirin ana vatanı 
Orta Asya olup tüm dünyaya bu coğrafyadan yayıldığı düşünülmektedir 
(Fortenbery and Mick 2014). M.Ö. 8000 yıllarına dayandığı düşünülen 
bu bitki, ılıman ve tropikal iklimlerde üretilebilmektedir (Yıldırım and 
Koca Çalışkan 2020). Kenevirin üretimi birçok toprak türünde yapılabilse 
de azotun bol olduğu yerler en ideal yetişme alanlarıdır. Üretimi yapılan 
toprağın PH değerinin 6-7,5 olması beklenirken, topraktan fazlaca besin 
maddesi aldığı için aynı yerde üst üste ekimi önerilmemektedir (Taşlıgil and 
Şahin 2019). 

Kenevir tarih boyunca sağlık, gıda, tekstil, inşaat gibi birçok alanda 
kullanılmıştır. Çeşitli alanlarda etkin bir şekilde kullanılabilmesine rağmen 
bazı türlerinin uyuşturucu üretiminde kullanılmasından dolayı uluslarası 
çeşitli yasaklarla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle 19 Şubat 1925 Cenevre 
Sözleşmesi ile “Milletlerarası kontrol edilecek uyuşturucu maddeler” 
listesine alınmasıyla üretiminde azalma meydana gelmiştir. Daha sonra  
1937 yılında ABD’de tarımının da yasaklanmasıyla üretimi hızla azalmaya 
devam etmiştir (Karataş 2019). Sanayi devrimiyle beraber pamuk liflerinin 
işlenmesinin daha kolay olması ve plastik lif üretiminin başlamasıyla üretimi 
durma seviyesine gelmiştir (Taşlıgil and Şahin 2019). Ancak kenevirin 
birçok alanda oldukça etkili, sürdürülebilir bir malzeme olması ve Avrupa 
Yeşil Anlaşması’na (European Green Deal) uymasıyla Avrupa ülkelerindeki 
üretiminde önemli bir artış göstermeye başlamıştır (Yıldırım and Koca 
Çalışkan 2020) (Görsel 1).
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Görsel 1. Avrupa Birliği ülkelerinde kenevir üretimi içim arazi kullanımı

Avrupa’daki kenevir üretimi için ayrılan alan 2015 yılından 2019 yılına 
gelindiğinde yaklaşık %75 artış göstermiştir. Bununla birlikte kenevir üretimi de 
94.120 tondan 152.820 tona yükselerek yaklaşık %62 oranında artış göstermiştir. 
Avrupa’daki üretimi %70 ile en fazla Fransa’da iken bunu %10 ile Hollanda ve 
%4 ile Avusturya takip etmektedir (European Commission 2020). 

Başta Kuzey Kore ve Avrupa ülkeleri olmak üzere son yıllarda birçok 
ülkede kenevir lifi üretiminde bir artış olduğu açıktır (Tablo 1).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alan (ha) 40.638 40.689 40.901 42.261 43.911 44.943 42.204 40.557 59.743 69.342
Verim 
(hg/ha) 11.703 12.758 13.525 14.064 17.504 17.672 16.627 14.410 32.620 25.097
Üretim 
(ton) 47.557 51.909 55.320 59.435 76.863 79.422 70.173 58.441 194.880 174.027

Tablo 1. Dünya kenevir lifi ekimi (Ordu Ticaret Borsası 2021)

Avrupa’da 2019 yılı incelendiğinde toplam 69.342 hektarlık alanda kenevir 
lifi üretimi yapılmıştır. Lif amaçlı kenevir üretiminin yanı sıra tohum amaçlı 
üretimde de son yıllarda önemli bir artış sağlanmıştır. Fransa kenevir tohumu 
üretiminde ilk sıraya yerleşmiştir (Yılmaz and Yazıcı 2022)

3. Kenevirin Çevresel Sürdürülebilirliği ve Yapı Tasarımında 
Kullanımı

Kenevir atmosferdeki karbonu, ormanların yaklaşık 2 katı kadar emebilir. 
Bitki türüne göre farklılık gösterse de ormanların 1 hektar başına genel olarak 
2-6 ton arası CO2 tutarken, kenevirin ise ortalama 8-15 ton CO2 emilimi 
gerçekleştirebildiği ifade edilmektedir (Fairs 2021). Ayrıca kenevirin 1 dekarlık 
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alandaki oksijen üretimi 25 dekarlık ormanlık alanda üretilene eşdeğerdir. 
Bunun en önemli nedenlerinden biri ise birim alanda sahip olduğu yoğun yaprak 
sayısıdır (Taşlıgil and Şahin 2019). Bunun yanı sıra ağaçlar ortalama 30-50 yıl 
arası büyürken kenevir ise 4-6 ay içinde büyümesini tamamlar. Hızlı büyüme 
göstermesi de CO2 tutma ve O2 üretme kapasitesini artıran önemli bir avantajıdır 
(Fairs 2021).  Kenevir bitkisi kök yapısından dolayı çok fazla su istemeyen bir 
tür olup ayrıca üretiminde de çok az tarım ilacına ihtiyaç duyar. Bunların yanı 
sıra petrol ürünü olan plastiklerin yıllarca doğadan yok olmamasına karşın 
kenevirden üretilen biyobozunur plastikler doğadan kendiliğinden çok hızlı 
bir şekilde (ortalama 3 gün) yok olabilmektedir (Yıldırım and Koca Çalışkan 
2020). Kenevirin bu gibi birçok özelliğinden dolayı çevresel sürdürülebilirliğe 
önemli katkılar sağlayacağı açıktır.

Kenevirin tohumu, sapı ve çiçeği gibi neredeyse tüm bileşenleri 
çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Tohumu gıda ve yağ üretiminde 
kullanılabilmektedir (Görsel 2). 

Görsel 2. a. Kenevir lifi, b. Kenevir tohumu, c. Kenevir çiçeği (Gizlenci et al. 2019, URL-1)

Tohumdan çıkarılan yağ, gıda ürünleri, yakıt, boya vb. alanlarda 
kullanılırken geriye kalan posa ise protein tozu ve hayvan yemi gibi amaçlarla 
kullanılmaktadır. Sap kısmındaki kabuğun soyulmasından sonra çeşitli işlemlerle 
elde edilen lifler kağıt, tekstil gibi alanlarda kullanılırken geriye kalan bölümü 
ise harca katkı malzemesi olarak eklenebilmektedir. Kenevir bunların yanı sıra 
birçok farklı alanda kullanılabilmektedir (Ordu Ticaret Borsası 2021; Yılmaz 
and Yazıcı 2022) (Görsel 3). 

Görsel 3. Kenevir kullanım alanları (Ibáñez 2012’den derlenmiştir)
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Kenevirin en önemli kullanım alanlarından biri inşaat sektörüdür. Yapı 
malzemesi olarak kullanılabilen kenevirin üretiminin yanı sıra ayrıştırılmasında 
da CO2 gazı ortaya çıkmamaktadır. Bu durum kenevirin çevresel sürdürülebilirliğe 
olumlu yönde katkı yapabileceğini göstermektedir (Jami et al. 2016). Modern 
teknolojinin de gelişimiyle özel olarak yetiştirilebilen bu bitki, işlenerek 
geleceğin sürdürülebilir binalarını inşa etmeye yardımcı olacak önemli bir 
biyomalzeme konumuna ulaşmıştır (Gillman 2016). Kenevir bitkisinin sap, 
lif ve lifler alındıktan sonra geriye kalan parçalarının tamamı bina sektöründe 
kullanılmaktadır. Ayrıştırılması sonucu elde edilen bu bileşenler, duvar, döşeme 
ve çatı gibi bina elemanlarında çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır (Yılmaz and 
Yazıcı 2022).  Bu yapı elemanlarında sıva veya betona katkı maddesi olarak 
eklenmesinin yanı sıra, tuğla üretimi ve yalıtım levhası üretiminde de doğrudan 
yapı malzemesi olarak kullanılabilmektedir (Hill and Metzner 2022).

Kenevir geleneksel mimaride de yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. 
Geleneksel mimaride kullanılmış olmasının en önemli kanıtlarından biri 6 
y.y.’da Fransa’da inşa edilmiş olan Merovingian köprüsünün ayaklarındaki 
harçta katkı malzemesi olarak kullanılmış olmasıdır (Souza 2020) (Görsel 4). 
Buradaki temel kullanım amacı kenevir harcının nemi tutma ve dayanıklı olma 
özelliğidir. Öyleki Romalıların keneviri köprülerde bu gibi özelliklerinden 
dolayı kullandığı araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır (Hill 2022).

Görsel 4. Saint Céneri le Gérei’deki Sarthe  
Nehri Köprüsü: Merovingians köprüsü (Cannalore 2018)

Ancak daha önce de belirtildiği gibi çeşitli yasaklar, vergi düzenlemeleri ve 
sanayi devrimi sonucu ortaya çıkan petrol türevi malzemeler, kenevirin üretimi ve 
inşaat sektöründe kullanımı açısından önemli bir düşüşe neden olmuştur. Petrol 
türevi birçok inşaat malzemesinin sürdürülebilirliğe önemli zararlar verdiğinin 
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anlaşılmasıyla yeni arayışlar başlamıştır. 1980’li yıllarda kenevirin yenilenebilir 
ve düşük enerjili malzeme olduğunun kesinleşmesiyle modern mimarideki 
kullanımı hızla artmıştır (Özdamar 2021). Kenevirin yapı malzemesi olarak 
kullanımında; sıfır karbon üretiminin yanı sıra karbondioksit emici özelliği, nem 
düzenleyici, termal yalıtım özellikleri, geri dönüştürülebilir olması ve yangına 
karşı dayanıklı oluşu sahip olduğu önemli etken faktörlerdir (Zuo 2021). 

Modern mimaride kenevirin en önemli kullanım alanlarından biri beton 
üretimidir. Kenevir beton olarak da bilinen bu malzeme; nem düzenleyici, 
minimum seviyede bakım, akustik yalıtım, hafif ve çatlamaya karşı dirençli 
olması gibi özelliklerinden dolayı inşaat sektöründe kullanılmaktadır (The 
London Botanists 2018) (Görsel 5). 

Görsel 5. a. Kenevir beton bloğu (Roberts 2020),  
b.kenevir beton blok kullanımı (Afrimathemp 2022) 

Bu beton türünün popülaritesi özellikle 1990’larda Fransa’da ağırlık 
taşımayan duvar dolgu malzemesi olarak kullanılmasıyla artmıştır (Nováková 
2018). Günümüzde dünyanın farklı yerlerinde uygulamaları mevcuttur (Görsel 6-7). 

  
Görsel 6. Çek Cumhuriyeti’nde kenevir betondan oluşturulmuş  

bir ev (taşıyıcı olmayan kenevir duvarlar) (Westgate 2021)

  
Görsel 7. Avustralya’da duvarları kenevir, kireç ve  

su karışımından oluşturulmuş bir ev (The Islander 2019).
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Kenevir beton, duvar, döşeme ve çatılarının üretiminde kullanılabilir. 
Ancak mekanik dayanımı yüksek olmadığı için taşıyıcı olarak kullanımı 
önerilmemektedir (Gołębiewski 2018). Bu malzeme özellikle su ve kireç ile 
kaynaşması sonucu oldukça dayanıklı bir özellik alır (Görsel 7).

Kenevirden üretilen yalıtım malzemeleri bina elemanlarının hem dış 
hem de iç bölümlerinde kullanılabilir. Kenevir lifinden üretilen levhalar 
yüksek ısı yalıtım değerine sahip olup sürdürülebilir bir malzeme olarak 
kabul edilmektedir (Zuo 2021) (Görsel 8 a1,a2). Kenevir lifinden üretilen 
ısı yalıtım malzemelerinin en büyük dezavantajı yüksek miktarda su emmesi 
olarak gösterilebilir (Gaujena et al. 2020). Bu durum özellikle yanlış 
uygulamaların yanı sıra nakliye ve uygulama sırasında yağış veya suyla 
temasında önemli sorunlara sebep olabilmektedir. Bu malzemenin kuruma 
süresi uzun olduğu için işlemlerin aksamasına sebep olabilmektedir. Ancak 
nemi emme özelliği sayesinde de yoğuşmadan kaynaklanan küflenme gibi 
sorunları engeller. Çatı ve duvar yalıtımında kullanılabilen malzeme diğer 
benzer yalıtım malzemelerinin aksine sarkma eğilimi göstermez (HomeLogic 
2019).

Görsel 8. a. Kenevir panellerin duvar uygulaması,  
b. Kenevir sprey köpük uygulaması (HomeLogic 2019)

Kenevir yalıtımı sadece levha olarak değil sprey köpük olarak da 
kullanılabilmektedir. Bu malzeme daha çok açıklık aralarını doldurma ve çatı 
yalıtımında tercih edilmektedir (Görsel 8b) (HomeLogic 2019).

Ahşabın kullanımı gelenekselin yanı sıra modern mimaride de en çok 
tercih edilen yapı malzemelerinden biridir. Bu malzemenin hava koşullarından, 
haşerelerden korunması, küflenmenin engellenmesi vb. nedenlerden dolayı 
kenevir yağı ve verniği ile kullanılabilir (Görsel 9). Kenevir yağının bahsedilen 
faydalarının yanı sıra kullanımının kolay, dayanıklı olması önemli avantajları 
arasındadır (Zuo 2021).
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Görsel 9. a. Kenevir yağı ve cilası, b. Mobilyada kullanımı,  
c. Merdiven basamağında kullanımı (Donna 2015).

Kenevir geleneksel ahşabın kullanıldığı çatı, duvar veya döşeme gibi 
yerlerde ahşap kalasların yerine kullanılabilir. Albümin içermediği için 
parazitlere karşı ahşaptan daha güçlü olup parazitlerden dolayı oluşan çürümeye 
karşı çok dirençlidir (Bourland 2021).

Kenevirin beton, yalıtım, yağ ve cila üretimi gibi inşaat sektörünün 
birçok aşamasında kullanılması, bina sektöründe yüksek enerji tüketimi 
ve CO2 salınımı sonucu üretilen malzemelere karşı önemli bir alternatif 
konumundadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Dünyadaki enerji tüketimi ve CO2 salınımının en önemli etmenlerinden biri 
bina sektörüdür. Bina sektörünün mevcut sürdürülemez durumu araştırmacıları 
yeni arayışlara yönlendirmiştir. Bu araştırmalar sonucunda birçok alanda 
olduğu gibi bina sektöründe de sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlayabilecek 
kenevir kullanımı yeniden dikkate alınmıştır. Kenevir geleneksel mimaride suya 
karşı dirençli ve nem emme özelliklerinden dolayı özellikle harç yapımında 
kullanılmıştır. Romalıların köprülerin suyun içindeki ayaklarında bulunan harçta 
kenevir kullanmaları bu durumun en önemli örnekleri arasındadır. Kenevirin 
modern mimaride sürdürülebilirliği sağlayabilmesi için beton, harç, yalıtım, 
yağ ve cila yapımında önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Ancak kenevirin 
halk arasındaki uyuşturucu madde algısı ve birçok yasak onun bina sektöründe 
kullanımını ve dolayısıyla sürdürülebilirliğe olan katkılarını kısıtlamaktadır. Bu 
algının yok edilmesi ve kontrollü üretiminin artırılmasıyla sürdürülebilirliğe 
önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Kenevirin mimari malzeme 
olarak kullanımında uzun sürede kuruması ve mekanik dayanıklılığının düşük 
olması önemli bir dezavantaj olup bunların çevreye zarar vermeden yüksek 
teknolojilerle geliştirilmesi kullanımını dolayısıyla sürdürülebilirliğe olan 
katkılarını artıracaktır. 
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1. Sağlık Tesisi

Sağlık tesisi kavramı; “sağlık hizmeti sunmak üzere tasarlanan sağlık 
yapılarında, sağlık personeli, araç, gereç ve tıbbi donanım şartlarını taşıyan 
ve hizmet rolüne göre eğitim ve araştırma hizmeti de verebilen yapılardır. 

Bakanlık, devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgesindeki (OSB) 
ve diğer kamu kurum veya kuruluşları bünyesinde açılan sağlık tesisleri” bu 
kapsamda kabul edilmektedir (URL1). Öz bir tanım ile, sağlık tesisleri, hastaların 
iyileştiği veya bakım aldığı ortamlardır. 

19. yüzyılda kimya ve laboratuvar teknikleri ve donanımlarındaki gelişmeler, 
günümüzde modern tıp dediğimiz ve kabullerin temelini oluşturmaktadır. 
Sağlık yapısının bu hizmete uygunluğu, tasarım, fonksiyonellik, malzeme ve 
yapılı çevre içindeki konumu ile bir bütün olarak değerlendirilir. Bu bütüncül 
yaklaşımla, bir tesisin, hastalara şifa verebilmesi için,  sağlıklı bir yapı olması 
hedeflenmektedir. Örneğin; kaliteli bir aydınlatma ve hava kalitesine sahip bir 
sağlık ortamı, kullanıcıları tarafından daha verimli kabul edilmektedir, hasta 
sağlığı, güvenliği üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olduğu vaka çalışmaları 
ile ispatlanmıştır (Clements-Croom, 2003; Lucas, 2012). Aslında, bu düşüncenin 
temeli 1860 yılında, Florence Nightingale’in  “Hemşirelik Üzerine Notları’’nda, 
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“hastalıkla ilişkili ıstırabın çoğunlukla hastalığın kendisinden değil, temiz hava, 
ışık, sıcaklık, sessizlik, temizlik ve beslenme gibi temel insan konforlarının 
eksikliğinden kaynaklandığı” şeklindeki yorumlarına dayanmaktadır. Bu 
sava göre, çevreye dayalı şifanın etkisinden söz etmek mümkündür; özellikle 
yapılı çevrenin bir insanın sağlık durumu üzerindeki etkisini araştırmak için 
tanınan en eski klinik çalışmalar incelendiğinde “kanıta dayalı tıp uygulaması 
(EBM)” geliştirilmiştir. EBM (Evidence-based medicine), bireysel klinik 
uzmanlığın sistematik araştırmalardan elde edilen en iyi dış klinik kanıtlarla 
bütünleştirilmesi anlamına gelmektedir ve öncelikli olarak Nightingale 
tarafından 1860’ta tanınan tıp kavramlarının geliştirilmesini sağlamıştır. 
Süregelen zamanda bir kabul olarak, hastane yapılarının ilk yıllarında göz 
önünde bulundurulması gerekli kriterler olarak uygulanmaya başlanmıştır. 
Son elli yıllık literatür incelendiğinde, Gordon Guyatt ve diğerleri. (1992) 
“Tıp Uygulamalarının Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım” adlı çalışmalarında 
ve “Kanıta dayalı tıp” (EBM) terimini tekrar değerlendirmiş ve ardından ilk 
olarak Sackett ve arkadaşları, bu terimi resmi olarak “hastaların bakımıyla ilgili 
karar vermede mevcut en iyi kanıtların vicdani, açık ve mantıklı kullanımı” 
olarak tanımlamışlardır. Roger Ulrich, 1984 yılında “View Through a Window 
May Influence Recovery From Surgery” başlıklı makalesiyle “Kanıta Dayalı 
Tasarım” (EBD) çalışmasına öncülük ettiğinden beri, EBD (Evindence-based 
design) yaygın hale gelmiştir. Fiziksel ortamın kalitesinin; hasta, personel 
sağlığı ve güvenliği ile bağlantısını göz önünde bulundurarak mimari tasarım 
süreçlerini yürütmenin kayda değer bir önemi olduğu böylece uygulamalı 
olarak kabul görmüştür.   Hastalar, doktorlar, müşteriler ve sağlık kuruluşunun 
diğer paydaşlarının dahil olduğu güvenilir araştırmalardan toplanan operasyon 
verileri, değerlendirmeler ve yazılı dokümanlara göre; tasarım kararlarında 
kritik faktörlerin öngörülmesi ile sağlanacak faydanın, hastaların iyileşme 
sürecinde etkili olduğu anlaşılmıştır. 

Sağlık tesisi veya sağlık yapısı genel bir kavram olup, proje ölçeği, 
kullanılabilir fonksiyonel alanların büyüklüğü, fonksiyonel çeşitliliğe bağlı 
olarak kendi içinde basamaklar halinde sınıflandırılmaktadır. Hastaneler, 
2. basamak bkz. Tablo 2 ( URL 1) sağlık tesisi sınıflandırmasına dahildir ve 
hastane projeleri kilit yatırımlar olup ve uzun vadeli bir geliştirme sürecine 
ihtiyaç duymaktadır (Sebastian, 2009). Bu tür yapı projelerinin geliştirme 
süreci; tıbbi, toplumsal ve teknolojik gelişmelere hızla yanıt verebilmek için, 
ülkeler bazında büyük farklılıklar gösteren sağlık politikalarına bağlıdır (WHO, 
2000; Sebastian, 2009).
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Sağlık tesisleri; yapılı çevredeki konumu gereği ve yapı bütünlüğü içindeki 
zorunlu hizmetlerinden ötürü; teknoloji tarafından desteklenen operasyonel ve 
işlevsel alanları içerir. Sağlık hizmeti ortamlarının kalitesi, bu tesislerde verilen 
hizmetleri etkiler ve nihayetinde sağlık sonuçlarını olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyebilir (Soliman-Junior ve diğerleri, 2020). Sağlık ortamı literatürde; 
sağlık tesisi kavramı ile benzer şekilde kullanılmaktadır, yani bakımın yapıldığı 
fiziksel ortamdır, bu kavrama fiili yapı, tesis ve ilgili tüm sistemler de (örneğin 
ısıtma, mekanik gaz, vb.) dâhildir (Lucas, 2012). Sağlık ortamlarında, bakım 
yönetimini kolaylaştırmak için sağlık personelinin ihtiyaçlarını dikkate almak, 
bunun özellikle hasta için iyileştirici bir ortam yaratacağını bilmek önemlidir. 
Kullanıcı deneyimiyle ilgili yapılan araştırmalara göre (Ulrich, Zimring ve ark., 
2008), mekanların tasarımında hasta ve personel için farklı ancak sağlık ve 
güvenlik riskleri açısından benzer kilit konular olduğunu göstermektedir. Buna 
göre; enfeksiyon bulaşma riski,  ağrı, uyku, stres, depresyon, kalış süresinin 
uzaması, düşmeler, sakatlanmalar, mahremiyet endişesi, iletişim eksikliği, 
sosyal destek yoksunluğu, genel hasta memnuniyeti üzerinde etkilidir. İlavet 
olarak, personelin iş etkinliği, memnuniyet ve verimliliği gibi konuların da 
tasarım ile bağlantılı olduğu görülmüştür (Thomson ve diğerleri, 2017). 

Tasarım, çözüm üretilmesi gereken bir problem olarak, sağlık tesisleri 
zamana bağlı sürecinde daima var olacaktır, çünkü bu yapılar, sürekli bir değişim 
içindedir. Bununla birlikte, gerçekleşecek değişim, yüksek derecede doğrulukla 
öngörülemez (Ahmad ve diğerleri., 2014). Özetle, sağlıklı bir yapıda, estetik 
tasarım özelliklerinin yanı sıra, iç mekandaki çevresel uyaranların kalitesi 
(Hava kalitesi, koku ve aydınlatma), hastaların kalış sürelerini azaltarak ve daha 
sağlıklı bir prognoz ve daha hızlı iyileşme sağlayabilmektedir (Dijkstra, Pieterse 
ve Pruyn 2006; Lucas, 2012; Stichler, 2004). 

2. Sağlık Tesisleri Tasarımı 

Sağlık, dünyada en hızlı gelişen, büyük bir ticaret ve hizmet sektörü olarak 
kabul edilmektedir. Bu sektöre kaliteli ve ihtiyacı tam olarak karşılayan hizmeti 
sunabilmek için; tesis yöneticileri, ulusal ve yerel yönetimler, proje geliştiriciler, 
finans kuruluşları, mimarlar, yükleniciler, danışmanlar, donanım üreticileri, 
tedarikçiler; tasarım ve geliştirilme sürecinde aktif olarak görev almaktadır. 

Sağlık tesisleri tasarımında gereksinimler, her proje olduğu gibi hedefler 
doğrultusunda belirlenir, proje yaşam döngüsü boyunca kontrol edilir, iyileştirilir 
ve gereksinim yönetimi ile gerçekleştirilir (Bruce ve Cooper, 2000). Benzer 
şekilde, sağlık hizmeti tasarımı, sağlık tesisi projesine dahil olan birden çok 
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kullanıcının ihtiyaçlarını, tercihlerini ve gereksinimlerini dengeleme amacıyla 
ve aynı zamanda (Ann ve diğerleri 2010, Kagioglou ve Tzortzopoulos, 2010) 
ilgili tıbbi bilgi ve sağlık hizmetlerinin dahil olduğu büyük miktarda bilgi içerir 
(Kiwiniemi ve Fisher, 2004; Kagioglou ve Tzortzopoulos, 2010). Bu bilgi 
kapsamı, proje yer alması zorunlu ve faydalı olacağı düşünülen teknolojiler ve 
diğer gereksinimlerin (Cilliers, 1999; Braithwaite, 2018) projeden etkilenen 
kişileri, kuruluşları, ihtiyaçları temsil ederken; bunun işlevlere, niteliklere ve 
diğer özelliklere nasıl dönüştürüleceği ile ilgilidir (Kamara ve diğerleri, 2000). 
Yeni bir proje veya mevcut bir yapının, tasarımı ve fonksiyonel özellikleri dikkate 
alınarak; bir sağlık tesisi olabilmesi ve bu amaçla kullanım izni alabilmesi için, 
bulunduğu ülkenin ruhsat yönetmeliklerindeki şartları sağlaması gerekmektedir 
Tablo 1  (URL 1).

Tablo 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma  
Yönetmeliği Kapsamındaki Konuların Özet Listesi

Hasta yatak alanlarının diğer fonksiyonel alanlarla uyumlu çalışabilirlik ilişkisi. 
Hasta yatak alanlarının diğer fonksiyonel alanlarla fiziksel konum ilişkisi. 
Sağlık Tesisinin, bir ya da daha fazla yapı bloğu olarak teşkilinde; vaziyet planı 
üzerindeki yerleşimi ve hacim-işlev ilişkisi.
Sağlık Tesisinin, kendi içinde diğer birçok birime hizmet veren hayati işleve sahip 
ana birimlerinin, vaziyet planı/mimari üzerindeki yerleşimi. 
Sağlık Tesisinin, kendi içinde diğer birçok birimine hizmet veren ve sağlık hizmeti 
sunan destek birimlerinin, vaziyet planı/mimari proje üzerindeki yerleşimi. 
Sağlık Tesisinin, sağlık hizmeti vermeyen diğer birimlerinin hizmeti aksatmayacak 
şekilde vaziyet planı/mimari proje üzerindeki yerleşimi. 
Sağlık Tesislerinin hacim, fonksiyon ve kapsamına göre üç farklı sınıflandırmaya 
dahil olması.
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf sağlık tesislerinin birimleri için form, işlev ve vaziyet 
planındaki yerleşim ilişkisi.(Tablo 2-3)
Sit alanında ve koruma kapsamında bulunulan yapılardaki sağlık hizmetinin, Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun uygun görüşü ile verilmesi.
Sağlık tesislerinin imar, yangın, deprem, asansör, atık ve radyasyon güvenliği gibi 
sağlık hizmeti sunumunu etkileyen konularda diğer kurum mevzuatlarına uygunluğu.

“Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı “kamu sağlık tesisleri 
ruhsatlandırma yönetmeliği” ülkemizde, yapının hangi fonksiyon ve özelliklere 
sahip olması gerektiğini tanımlamaktadır. Bu tür yönetmelikler sağlık 
sektöründeki deneyim ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda zamana bağlı 
olarak güncellenmektedir. 
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Tablo 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci  
Basamak Sağlık Tesisleri Listesi (URL 1)

Birinci Basamak Sağlık Tesisleri

Toplum sağlığı merkezi 

Aile sağlığı merkezi 

Entegre ilçe devlet hastanesi 

Halk sağlığı laboratuvarı

Kurum tabipliği

Poliklinik

Mediko-sosyal birimleri

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkilleri

Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimi  Enfeksiyon kontrol birimi

Entegre sağlık hizmeti birimi

Evde sağlık hizmeti birimi

Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi 

Sıtma savaş dispanseri 

Verem savaşı dispanseri 

Sağlıklı hayat merkezi 

Göçmen sağlığı merkezi

İş sağlığı ve güvenliği birimi 

Yetkilendirilmiş aile hekimliği birimi

Sağlık evi
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Tablo 3. T.C. Sağlık Bakanlığı İkinci ve Üçüncü  
Basamak Sağlık Tesisleri Listesi (URL 1)

İkinci Basamak Sağlık Tesisleri

Genel hastane.

Dal hastanesi

Entegre ilçe hastanesi 

Ağız ve diş sağlığı hastanesi 

Ağız ve diş sağlığı merkezi 

Tıp merkezi

Toplum ruh sağlığı merkezi 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama birimi 

Obezite merkezi

Üremeye yardımcı tedavi merkezi 

Diyaliz merkezi

Genetik hastalıklar tanı merkezi

Çocuk izlem merkezi 

Alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi

Çocuk ergen madde bağımlılığı tedavi merkezi 

Gebe okulu

Farklı adreslerde hizmet sunulan semt poliklinikleri

Üçüncü Basamak  Sağlık Tesisleri

3A grubu üçüncü basamak hastaneler (ileri düzey hastaneler).
3B grubu üçüncü basamak hastaneler

Eğitim ve araştırma hastanesi
Dal eğitim ve araştırma hastanesi

Ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanesi

Üniversite dal hastanesi

Üniversite ağız ve diş sağlığı hastanesi

Üniversite enstitüsü hastanesi

Üniversite ağız ve diş sağlığı merkezi

Toplum ruh sağlığı merkezi 
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi 

Obezite merkezi
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Üremeye yardımcı tedavi merkezi 

Diyaliz merkezi
Genetik hastalıklar tanı merkezi

Çocuk izlem merkezi 

Alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi 

Çocuk ergen madde bağımlılığı tedavi merkezi 

Gebe okulu

Farklı adreslerde hizmet sunulan semt poliklinikleri

3. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) 

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), bir tesisin fiziksel ve işlevsel özelliklerinin 
dijital bir temsilidir. BIM, bir yapı hakkında, proje yaşam döngüsü boyunca 
alınacak kararları kolaylaştırmak için güvenilir bir temel oluşturan, inşaat ve 
işletme süreçlerini içeren bir bilgi kaynağıdır (URL 9, URL 10). Yapı bilgi 
modelleme teknolojilerinin hızlı bir şekilde benimsenmesi, inşaat organizasyon 
yapısında, süreçlerde ve teknoloji alanında büyük değişikliklere neden olmuştur. 
(Eastman ve diğerleri, 2011). Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), sosyo-teknik bir 
sistem olarak proje tasarımı, yönetimi ve işletmesinde uygulanan geleneksel 
yöntemlere kıyasla birden çok belgeye ve veri tabanına yayılmış verileri 
birleştiren modeller oluşturma fırsatı sunmaktadır. Üretilen farklı modeller 
sayesinde, projeye dahil olan veya proje tarafından etkilenen kullanıcılar 
arasında bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. (Sanchez ve diğerleri, 2017, s. 45). 
BIM sistem ve araçları kullanıcılarının, üretebilecekleri bina bilgi modellemesi 
sınıflandırması (URL 8) aşağıda listelenmiştir. 

· Coğrafi Bina Bilgi Modellemesi
· Yapısal Bina Bilgi Modellemesi
· Beton Bina Bilgi Modellemesi
· Prekast Beton Bina Bilgi Modellemesi
· İnşaat Yönetimi Bina Bilgi Modellemesi
· Mimari Yapı Bilgi Modellemesi
· MEP Bina Bilgi Modellemesi
· Altyapı Bina Bilgi Modellemesi

Autodesk (URL 11) ve Laiserin’e (2002) göre BIM, Mimarlık, Mühendislik 
ve İnşaat (AEC) endüstrisi tarafından kullanılan üç Boyutlu (3B), nesne yönelimli 
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ve bilgisayar destekli tasarıma (CAD) dayalı bir araçtır. “Graphisoft, Autodesk 
ve Bentley Systems” dahil olmak üzere çeşitli teknoloji sağlayıcıları tarafından 
sunulmaktadır ve dijital formatta bilgi alışverişini, birlikte çalışabilirliği 
kolaylaştırmak için inşaa sürecinin bir temsilini sağlamayı hedeflemektedir. 
Ayrıca, Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) – BIM’in model tabanlı ve bir 
proje bilgi veritabanı ile bağlantılı bir teknoloji olduğu, belirtilmektedir (URL 
5). Ancak, BIM sadece 3D modelleme ile ilgili değildir, aynı zamanda malzeme, 
maliyet ve zaman ile ilgili bir dizi bilgiyi yönetmeye imkan sağlamaktadır, bu 
nedenle BIM’in boyutlarına atıfta bulunmak önemlidir. Dijital modele girilen 
her çeşitli türde bilgi ile, farklı bir boyut belirlenir ve bu nedenle bir proje 
kapsamında farklı boyutlar üretilir. BIM temellerine göre kabul edilen yedi 
“boyut” vardır (URL 6):

· 3D Modelleme: Geometrik, grafik bilgi.
· 4D Zaman: Gantt şemaları ve zaman çizelgeleri aracılığıyla inşaat 

sıralaması.
· 5D Maliyet Analizi: Maliyet yönetimi, inşaat maliyeti tahmini vb.
· 6D Sürdürülebilirlik: Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik etki 

çalışmaları
· 7D yaşam döngüsü ve bakımı Tesis Yönetimi: binanın yaşam döngüsü 

boyunca bakım işlemlerinin planlanması ve yönetimi.
· 8D – tasarım ve inşaat sırasında güvenlik
· 9D – yalın yapı
· 10D – inşaat sanayileşmesi.
BIM teknolojisi ile ilgili operasyonel, organizasyonel süreçler ve stratejik 

hedefler arasında iyi bir uyum sağlabilmek için, proje gereksinimlerinin 
tanımlanması gerekmektedir. Proje gereksinimlerinin, teknik standartlar, ekip 
üyesi becerileri, inşaat sektörü yetenekleri ve teknolojilerinin eşleştirilmesi, BIM 
uygulama planı hazırlanarak gerçekleştirilir. Bu planın geliştirilmesi için, proje 
ekibi üyeleri, proje yönetimi süreçlerini yönetirken; BIM teknolojisinin nasıl, ne 
zaman, neden, hangi düzeyde kullanılması gerektiğini de bilmektedir (Alaboud 
ve dig, 2016). Özetle BIM, “bir yapının yaşam döngüsü boyunca tasarım 
aşamasından, inşaasına ve yıkımına kadar; zengin, bütünleşik bilgilerin biraraya 
getirilmesini ve yönetilmesini sağlamaktadır (Alaboud ve dig, 2016). BIM’in 
proje yaşam döngüsü boyunca sağlayacağı diğer faydalar aşağıda özetlenmiştir;

· Şantiye ekibinin, BIM ile hazırlanan iş akışına ve bilgi dağıtım zincirine 
mobil olarak dahil edilmesi; projede karar vericilerin, iş akışlarını hızlandırır 
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ve bilinçli karar verebilmelerini sağlar. Bu sayede, sahadan güvenilir ve gerçek 
zamanlı veriler elde edilir (Alaboud ve dig, 2016).

· BIM “akıllı, çok boyutlu yapı modelleri oluşturarak mimari tasarım 
alanında iki boyuttan üç boyuta geçişi temsil eder” (Reddy, 2007).

· Tek bir veri tabanında yapılandırılmış verilerle hazırlanan projenin inşaa 
edilmiş halini tasvir eden dijital model; inşaat sonrası,  hastane yaşam döngüsü 
boyunca varlık yönetimi için kullanılabilmektedir (Thomson ve diğerleri, 2017).

· Projedeki tüm paydaşlar için, tek bir merkezi ağda görüntülenebilen, 
sadece bir 3D Cad modeli üretilmesi yeterlidir ve bu sayede hazırlaması gereken 
çizim sayısı azalır (Chanfeng ve diğerleri; 2007).

· Merkezileştirilmiş bilgi sayesinde, bilgiye ulaşmadaki süre kayıplarını 
ortadan kaldırılırken, verimlilik artar. 

· BIM modelinin üretimi sırasında minimum hata nedeniyle projenin 
inşaası sırasındaki anlaşmazlıklar ve değişiklikler azalır.

· BIM modeli sayesinde, henüz tasarım aşamasında iken gelecekte sahada 
oluşabilecek herhangi bir yapısal çakışma hakkında öngörüde bulunulur, böylece 
yapım aşamasındaki hatalar önlenmiş olur. 

· Proje ekibi, her türlü teknik gelişmeyi ve tasarımı ekip üyelerine iletebilir 
ve her türlü değişikliği eş zamanlı uygulayabilir.

· Proje ekibine, BIM modeli ve proje takvimi üzerinde sorumluluklar 
atanabilir.

· Tasarım hataları önceden görülerek önlenebileceği için, projede süre, 
maliyet kayıpları en aza indirilebilir veya ortadan kaldırılabilir. 

· Yüklenici, BIM ile hazırlanmış projeleri, ana yüklenicilerin orijinal 
yazılımı sayesinde; uzaktan; örneğin, sahadaki bir dizüstü bilgisayardan 
görüntüleyebilir (Chanfeng ve diğerleri, 2007).

3.1.	Sağlık	Tesisleri	Tasarımında	BIM’in	Kullanımı

Kanıta dayalı tasarım için uygun bir araç olarak kullanılabilen BIM sistem 
ve araçları, hasta sonuç verileri ile belirli yapı koşulları ve konumları arasında 
bir köprü durumundadır. BIM uygulama süreci aracılığıyla hazırlanan sağlık 
tesisi projelerinde, kanıta dayalı tasarım verileri güvenli bir işlenir ve tasarıma 
aktarılır (Chellappa, 2009). 

Sullivan (2007), sağlık, güvenlik, planlama, inşaa edilebilirlik, 
koordinasyon, risk vb. parametrelerle inşaat süreçlerini desteklemek için; 
sağlık sektörü projelerinde BIM kullanımının ancak tam koordine edilmiş bir 
sistem ile avantaj sağlayacağını vurgulamıştır. Buna göre, sağlık tesislerinin 
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projelendirilmesi için BIM uygulamasında vaka çalışmaları incelenmiş ve 
sağlık tesisleri inşaat projelerinin artan inşaat maliyeti ve mevcut karmaşıklığı 
araştırılmıştır (Manning ve Messner, 2008). Araştırma sonuçlarına göre, erken 
dönemde BIM tabanlı sağlanan bilgi ve analizin, özellikle sağlık hizmetleri inşaat 
projelerinin geliştirilmesinde son derece önemli olduğu görülmüştür (Alaboud 
ve dig, 2016). Tasarım sürecinde de, çeşitli parametreler BIM tarafından 
önerilebilmektedir ve bunlar sağlık hizmeti tasarımının iyileştirilmesini 
amaçlamaktadır. Örneğin; gürültü kontrolü, odaların doğal ışıktan faydalanma 
durumu, tek kişilik odalarda kullanıcı sayısının etkisi, döşeme malzemeleri, 
mobilya düzenlemeleri ve bunların hastalar üzerindeki etkisi gibi dikkat 
gerektiren sonuçların, proje geliştirme sürecine faydası olduğu bilinmektedir 
(Alaboud ve dig, 2016). 

BIM kullanıcıları arasında farklı disiplinleri kapsayan AEC endüstrisi 
için; sağlık tesisleri tasarımında, tüm bilgileri tek bir dijital modelde 
toplayabilmek ve mevcut bileşenlerin işlevselliğini eş zamanlı görebilmek, 
çok verimli ve yaratıcı bir çözüm olmaktadır. BIM bu sayede, gerçekçi bir 
senaryo oluşturarak, sabit veri bilgileri sunmakta ve sağlıklı ortamları daha da 
geliştirmek için hesaplama ve analizler kullanılabilmektedir. Ayrıca, bir BIM 
platformunun dinamik yapısını ve coğrafi olarak farklı konumlarda bulunan, 
birden fazla proje paydaşı ekibin, projeler üzerinde işbirliği içinde çalışmasına 
izin vermektedir (Thomson ve Miner, 2007) Bu tür dinamik dijital işbirliği 
çalışma ortamı, doğası gereği karmaşık olan sağlık hizmetleri projelerinin 
ister aynı ortamda, ister uzaktan iletişim halinde olan çalışma ekipleri için 
birlikte çalışabilmeye elverişli hale getirmektedir (Alaboud ve dig, 2016). 
Sağlık tesisleri projelerinde BIM’in sağlayacağı faydalar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir; 

· Sağlık tesisi projesine ait statik tam ölçekli bir maket oluşturmak yerine, 
BIM aracılığıyla sağlanan görselleştirme ve simülasyonlar ile çok daha esnek 
ve taşınabilir tam ölçekli bir sanal gerçeklik deneyimi yaratılabilinmektedir. 
(Chellappa, 2009).

· Bir sağlık tesisinde mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat (MEP) gibi 
unsurların koordinasyonunda BIM araçları ile hazırlanan sanal tasarım modeli ile 
strüktürel, elektrik ve mekanik tesisat çakışmaları önlenebilmektedir (Oloffsen, 
Lee & Eastman ve diğerleri, 2011). 

· Sağlık hizmeti tasarımının, özel bir takım gereksinimleri için  BIM 
sayesinde, gelecekte yapılması olası yenilemelerde kritik olabilecek 
gereksinimler için projenin son inşaa ve karar bilgilerini de içermektedir. 
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· BIM araçları ile tasarlanacak üç boyutlu model ile hasta odaları, cerrahi 
müdahale alanları vb. için tam ölçekli maket ihtiyacı giderilmektedir. 

· BIM’in ortak veri ortamı (Common Data Environment-CDE), sağlık 
tesisleri gibi karmaşık projelerde farklı modeller ve farklı kullanıcılar arasında 
bilgi paylaşımına olanak tanır (Sanchez ve diğerleri, 2015). 

· Sağlık tesisleri tasarımı için, ultra karmaşık yapı sistemlerinin 
gelişmiş koordinasyonunu ve gerçek zamanlı görselleştirme BIM araçları ile 
hazırlanabilmektedir (Barista, 2012).

Yukarıda verilen bilgilere ilave olarak,  sağlık tesisleri projelerinde BIM’in 
sağlayacağı avantajlar olduğu gibi dezavantajlar da söz konusudur.  Howell ve 
Batcheler (2005), bu tür sistemlerin geliştirilmesinde erken dönemde önyargılar 
olabileceğini vurgulamaktadır ve bu görüşe göre BIM’in kusurları da vardır  
(Yan ve Damion, 2007). Örneğin; BIM sistemlerinin oluşturduğu dosyaların 
boyutu ve içerdiği detay miktarı (Kaleigh, 2009), tam yüklü bir BIM proje veri 
tabanı olarak, ölçeklenebilirliği ve yönetilebilirliği açısından sağlık tesisleri 
projelerinde büyük bir zorluk teşkil edebilmektedir.

3.2.	Sağlık	Tesisleri	Proje	Yaşam	Döngüsü	ve	Inovatif	BIM	Araçları	

Inovasyon (yenileşim) kelimesinin, TDK (URL 11) tanımına göre 
“toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” 
anlamını taşımaktadır. Sağlık tesisi proje yaşam döngüsünde inovasyon, 
geleneksel bir sağlık hizmeti tasarımı yaklaşımından daha fazla kanıta dayalı ve 
güncel teknolojiyi benimseyen sağlık hizmeti anlamını taşımaktadır. Günümüzde, 
inovatif araçlarla gerçekleştirilen proje tasarımı; çevresel tasarım, modelleme, 
simülasyon (çok sayıda parametre ve etkinin dikkate alınması) ve görselleştirme 
araçlarının kullanımı ile ilerleyen bir süreçtir (Osaji ve Price, 2008). Çevre ve 
dünya üzerinde sürdürülebilirlik gibi konulara ilginin artmasıyla birlikte, sağlık 
tesisinin kurulacağı yapılı çevreye etkisi, proje yaşam döngüsü boyunca binanın 
enerji tüketimi, verimlilik vb. ölçmek için, inovatif araçlarla stratejik problem 
çözme yaklaşımı uygulanmaya başlanmıştır. 

Proje ölçeğinde alınan stratejik kararlar doğrultusunda, mal sahibi ve 
proje paydaşları; maliyet, kalite ve zaman kriterleri öngörüsü ile özellikle sağlık 
tesisi projelerinde, insan sağlığı için en doğru tasarım alternatifinin üretilmesi 
için çalışmaktadır (Chellappa, 2009). Bu amaçla, BIM ile sağlık tesisi proje 
yaşam döngüsün her aşamasında karar vericilerin, dijital ortamda model ve 
simülasyonlar üzerinde çalışabilmesi için; parametrik modelleme, çevresel 



84    MIMARLIK BILIMLERINDE GÜNCEL KONULAR-2022

simülasyon, inşaa simülasyon, sanal gerçeklik-teknoloji araçları, tesis planlama 
ve tasarım simülasyon araçlarının varlığı günümüzde inovatif bir çözüm olarak 
değerlendirilmektedir. 

3.2.1.	Parametrik	Modelleme	ve	Çevresel	Simülasyon	Araçları

Parametrik modelleme (veya parametrik tasarım), parametreler olarak 
bilinen ve bilgisayar ortamında tasarlanan yazılımlar kullanılarak, bir dizi kural 
veya algoritmaya dayalı bir dijital modelin oluşturulmasıdır. Bu süreç; görsel, 
algısal, matematiksel hesaplama içeren ve ürettiği çıktılarla yapısal sorunların 
çözülmesine yardımcı olabilen, dijital tasarım dünyasına yeni bir boyut 
kazandıran uygulamalardır (URL 4).

Parametrik modelleme araçları sayesinde; yapı tasarımı, görsel mimari 
tasarım ve hesaplamalı analiz yapılabilmektedir. Parametrik modelleme 
yazılımları; termal, enerji, aydınlatma, gölgeleme, akustik ve maliyet analizleri 
gibi çoklu performans analiz fonksiyonlarını çıktı olarak sunabilmektedir. 
3D modelde düzenleme ve görselleştirme imkanı ile değişen derecelerde 
hacimsel ve analitik karmaşıklıkları içerecen hesaplamalar da yapabilmektedir. 
Örneğin, yapının konumu, iklimi ve çalışma saatleri özellikleri tanımlanarak, 
parametrelere göre güncelleme ve değişiklik yapılabilen, gerçek zamanlı 
animasyonlar oluşturulmaktadır. Analitik sonuç özelliği ile yapı tasarım 
sürecinin ilk aşamalarından itibaren, standart grafik ve tablo tabanlı raporlar 
sayesinde önemli performans geri bildirimi alınmaktadır (Osaji ve Price, 2008). 
Bu hizmetleri sunabilen parametrik modelleme ve çevresel simülasyon araçları 
arasında; Ecotect, Design Builder, Lady Bug, Honey Bee, Open Studio program 
ve eklenti yazılımlar örnek gösterilebilir (Tablo 4).

3.2.2.	İnşaa	Simülasyon	Araçları

İnşaa Simülasyonu, inşaa programlarının 4D planlaması ve görselleştirilmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Projenin takvimsel planlaması için, hazırlanan 3D 
modelin, 4 D planlama yazılımına aktarılabilinmesi gerekmektedir, bu amaçla 
tasarlanan yazılımlar Tablo 4’te listelenmiştir. Asta Powerproject, Primavera 
veya MS Project gibi yazılımlarda oluşturulan bir inşaat programının 4D 
planlama yazılımına aktarılması ve ardından inşaat çizelgesindeki bireysel 
görevlerin, 3D modelde karşılık gelen geometri ile ilişkilendirilmesi özelliği ile 
kaynakların ve zamanın kontrolü gerçekleştirilir. Simülasyon özelliği sayesinde 
iş kırım yapısındaki eylemler takvime bağlı olarak geri veya ileri oynatılabilir 
ve şantiyenin gelişimi 3D görsellikle izlenebilir (Osaji ve Price, 2008; URL 7). 
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3.2.3.	Sanal	Gerçeklik	ve	Teknoloji	Araçları

Arttırılmış gerçeklik (Augmented Reality-AR), dijital dünyayı gerçek 
unsurlarla birleştirmek için tasarlanmıştır. Mobil cihazlar ve masaüstü 
bilgisayarlarda kullanıma uygun bir teknoloji olmakla birlikte dijital bileşenleri 
gerçek dünyaya yansıtma imkanı sunmaktadır. 

Bununla birlikte, sanal gerçekliğin (Virtual Reality-VR) odak noktası ise; 
tasarlanan yeni bir gerçekliği, benzetim (simülasyon) tekniği ile göstermektir. 
Kullanıcı sanal gerçeklik ekranı kullanarak dijital dünyayı algılayabilir ve 
etkileşimde bulunabilir (URL 8). Arttırılmış gerçekliğin, sanal gerçekliğe göre farklı, 
gerçek dünyada çeşitli içerikler göstermesidir yani bilgisayar ortamında görselliği 
sunarken, derinlik izleme ve haritalama gibi özelliklere de sahiptir. Kullanım 
sürecinde tüm veriler, örneğin kameralar aracılığıyla gerçek zamanlı olarak 
toplanabilir ve doğrudan işlenebilir. Günümüzde kullanılan AR ve VR yazılımlarına; 
Arki SmartReality, Pair (Visidraft), Fuzor, Storyboard VR örnek olarak verilebilir, 
sağlık tesislerinde kullanılan diğer yazılımlar ise Tablo ‘te listelenmiştir.

3.2.4.	Tesis	Planlama	ve	Tasarım	Simülasyon	Araçları

Tesis planlama ve tasarım simülasyonu araçları, çeşitli parametrelerle  
geliştirilen tahmin senaryolarını kullanıcıya sunmak için tasarlanan yazılım, 
donanım araçlarını kapsamaktadır. Tesis kapasitesine göre operasyonel çözüm 
performansı sağlamak için (Şekil.1), tesis yöneticilerine ve çalışanlarına 
destek niteliği taşımaktadır (Osaji ve Price, 2008). Sistem davranışı analizi, 
veri analizi, parametrik modelleme, performans ölçümü, hasta akışı kontrolü, 
personel planlaması konularında verimlilik sağlayan bu araçlar, tesisin 
doğru işletilmesine, bakım-onarım çözümlerinin zamanında öngörülerek 
gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Sağlık tesisi projelerinde kullanılan tesis 
planlama ve tasarım simülasyon yazılımları Tablo 4’te listelenmiştir.

Şekil 1. Sağlık Tesislerinde Sanal Gerçeklik İle  
Operasyon Denetimi (Irizarry ve diğerleri, 2014)
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Tablo 4. Sağlık Tesisleri Proje Yaşam Döngüsü ve Inovatif  BIM Araçları  
(Osaji ve Price, 2008 çalışmasına ilave güncel tablo)

İnşaa 
Simülasyon 
Araçları

Sanal 
Gerçeklik (VR) 
Teknoloji 
Araçları

Tesis Planlama 
ve Tasarım 
Simülasyon 
Araçları

Parametrik 
Modelleme ve 
Çevresel 
Simülasyon 
Araçları

• Parametrik modelleme; 
• Birden fazla çevresel parametre içinde termal, enerji, 

aydınlatma, gölgeleme, akustik, kaynak kullanımı ve maliyet 
konularını kapsayan performans analizi;

• Bina yüzeyleri üzerinde ve boşluklar içinde analiz sonuçlarının 
haritalanması; 

• EnergyPlus, Radiance, NIST FDS ve ArchiCAD ile
uyumluluk; 

• Kanıta dayalı tasarım (EBD) iyileştirmeleri.

• 4D Simülasyon; 4D Problem çözme; 4D İşbirliği; 
• Proje görselleştirme; Teklif görselleştirme; 
• Koordinasyon ve zamanlama yönetimi; 
• Tasarım, tedarik ve teslimat programlarının entegrasyonu; 
• Esnek yönetim sistemleri; 
• Tasarruf; 
• Zaman kaynağı optimizasyonu;
• Sistemler arası uyumluluk; 
• Müşteriler ve profesyoneller arasındaki iletişim; 
• Verimli planlama; Çizelgeleme problemlerini önleme

• Gerçek zamanlı etkileşim; 
• Optimize edilmiş 3D görselleştirme; 
• Tasarım ve geliştirme ekipleri arasında işbirliği; 
• Bina performans ölçümü; 
• Kanıta dayalı tasarım (EBD)

• Urban Sim
• MultiGen Creator 
• Vega Prime 
• Immersive 

Environments 
• Cave VR
• Unity Reflect

• ProModel
• MedModel
• ED Simulator
• OR Simulator 
• Process Simulator 
• DRofus
• Solibri Model 

Checker 
• HFBS (TAHPI)

• Synchro
• Asta Powerproject

• Dynamo
• Design Builder
• Lady Bug
• Honey Bee
• Open Studio

• Senaryo testi; 
• Sistem davranış analizi; Veri analizi; 
• Parametrik modelleme; 
• Performans ölçümü; 
• Hasta akışının, personel planlamasının ve tesis yerleşiminin 

doğru modellenmesi; 
• Kavramsal planlama ve kodlama yardımı; 
• Diğer danışmanlarla işbirliği; 
• Kanıta dayalı tasarım (EBD)

4. Sonuç

Bu kitap bölümünde, sağlık tesisleri proje yaşama döngüsünde, BIM 
sistem ve araçlarının inovatif bir yaklaşım olduğuna değinilmiştir. Özellikle, 
tarihsel gelişim sürecinde kanıta dayalı tıp verilerinin, kanıta dayalı tasarım 
kabullerine aktarılması, günümüz dijital tasarım yazılımlarında parametrelerin 
gelişimini sağlamıştır. BIM gibi parametrelerle çalışan bir disiplinin, sağlık 
tesisi projelerinde, henüz fikir aşamasında bile, sağlıklı bina, sağlıklı çevre, 
enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konularındaki hedeflerin gerçekleşmesine 
katkı sağlayacaktır. 

Parametrik modelleme ve çevresel simülasyon araçları ile birden fazla 
çevresel parametre eş zamanlı değerlendirilerek, sağlık tesisinin iç ve dış mekan 
perfomans analiz ve tahminlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Proje tasarım 
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ve inşaa aşamalarında ise simülasyon araçları; zaman, maliyet ve kaynak 
kontrolünü gerçekleştirerek, saha içi ve saha dışı çalışan proje ekibine destek 
niteliğindedir. 

Sağlık tesislerinde gereksinimlerin, zamanla değişmesi ve iyileştirilmelerin 
yapılabilmesi amacıyla; yönetimsel olarak, tüm bu görevleri eksiksiz, tam 
zamanında gerçekleştirebilmek ve riskleri ortadan kaldırabilmek, insan sağlığı 
özelinde hayati önem taşımaktadır. Günümüzde, sanal gerçeklik ve teknoloji 
araçları tasarım ve geliştirme ekipleri arasındaki işbirliğine katkı sağlarken, 
genel çerçevede, tesis planlama ve tasarım simülasyon araçları da mevcut 
sağlık tesisinin neredeyse sıfır hata ile yönetilmesini ve risklerin minimuma 
indirilmesini sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, sağlık tesislerinin söz konu gereksinimlerinin karşılanması 
hedefiyle, sağlık yapılarında inovasyon; tasarım, inşaa, tesis yönetimi alanların 
her aşamasında kullanılabilir konumdadır. Bu nedenle, geleneksel operasyonların 
yöntem ve araçlarının değişmesi, proje paydaşları tarafından sağlık yapıları 
proje yaşam döngüsünde kanıta dayalı tasarımın, parametrelerle tanımlanması, 
modellenmesi ve zaman, maliyet, kaynağa bağlı olarak simülasyonu, BIM 
sistem ve inovatif araçları ile sağlanabilir.

Kısaltmalar

AEC: Mimarlık, Mühendislik, İnşaat/ Architecture, Engineering, 
Construction

AI: Yapay Zeka/ Artificial Intelligence. 
AIA: Amerikan Mimarlar Enstitüsü/ American Institute of Architects
AR: Arttırılmış Gerçeklik/ Augmented Reality 
BIM: Yapı Bilgi Modellemesi/ Building Information Modelling
CDE: BIM Ortak Veri Ortamı/ Common Data Environment
EBD: Kanıta Dayalı Tasarım/ Evidence-Based Design
EBM: Kanıta Dayalı Tıp / Evidence-Based Medicine
FM: Tesis Yönetimi/ Facility Management. 
IFC: Industry Foundation Classes 
MEP: Mekanik Elektrik Projesi/Mechanical, Electrical Project. 
HVAC: Heating, Ventilation, Air Conditioning/ Isıtma, Soğutma, 

Havalandırma. 
R&M: Repair and Maintenance/ Bakım ve Onarım. 
VR: Sanal Gerçeklik/ Virtual Reality. 
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1. Giriş

En temelde insanlık kadar eski bir kavram olarak ifade edebileceğimiz 
tasarım kavramı kendi özlüğü gereğince lineer olmayan bir yapı 
içerisinde var olmaktadır. Tekil bir düzlemde var olan lineer bir davranışın 

aksine çok katmanlı yapıda ve hatta kaotik bir düzlemde var olmaktadır. Bir 
organizasyon bütünlüğü içeren tasarım kavramı ve tasarlama eylemi birebir 
aynı eğitimleri almış ve birçok ortak kültürel öğelere bağlı kalmış kişilerde bile 
farklı şekillerde vuku bulmaktadır. Bireyin bütün deneyimlerinin, geçmişinin, 
yaşayışının, isteklerinin, arzularının, kaygılarının, korkularının vb. gibi bir 
yansıma olarak tasarlama eylemi her kişide farklı şekilde gelişmektedir. Bu 
durum tasarım konseptinin aynı olduğu durumlarda bile birbirlerinden 
tamamen farklı tasarımların ortaya çıkmasını sağlayan en değerli nüvelerden 
birisi olarak nitelendirilebilir. 

Bununla beraber var olan ya da yaratılmış bir probleme verilen cevap 
noktasında tasarım kavramı birçok farklı strateji içermektedir. Ekol olarak 
daha sanata yakın, daha mühendisliğe yakın ya da daha dengeli tasarımsal 
davranışlar mevcuttur. Tümden gelen ya da tüme varan yaklaşımlar 
mevcuttur. Başka bir deyişle birbirinden bağımsız yüzlerce yoldan bahsetmek 
mümkündür. 
       Tasarım kavramı ve tasarlama eylemi bir organizasyon bütünlüğü olarak 
ifade edilebilir olsa da bu organizasyon bir yapılacak listesi olmaktan çok uzak ______________________
*Bu çalışma Tasarım Üretiminde “Yeni Zanaat” başlıklı doktora tezinden 
üretilmiştir. 
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ve hatta canlı diye ifade edilebilir bir süreçtir. Süreç her adımda eylem, zaman, 
tasarımcı, ürün vb. birçok girdiden beslenir, değişir, evrilir. Her bir tasarım 
hikayesinde sayısız tasarım parametresi bulmak mümkündür. 

Parametreler coğrafyadan topografyaya, malzemeden üretime, 
fonksiyondan estetiğe, ergonomiden kullanıcıya, tasarımcıdan kullanıcıya her 
alandan olabilir. Kimi senaryolar dahilinde belirli parametrelerin görece zayıf 
olduğu veya kasıtlı olarak zayıflatıldığı, kimi senaryolarda aynı ya da başka 
senaryoların kuvvetlendirildiği ifade edilebilir. Başka bir deyişle tasarım 
çıktısının nitelikleri bağlamında parametrelerin kimisinden feragat edilebilir, 
kimisi kasti olarak vazgeçilebilir nitelikte oluşabilmektedir. Bu parametreler 
tasarım sürecinin kıstaslarını oluşturan hem negatif hem pozitif süreçler 
içerebilmektedir. Kıstaslara üretilen cevaplar çoğu zaman tasarımcının tasarlama 
süreci ve sonuç ürün içerisindeki en büyük rolünü oluşturmaktadır. Bu rol bir 
davranış biçimi olarak, bir tercihler silsilesi ya da reaksiyon mekanizması 
olarak ifade edilebilir. Bütün bu parametreleri, tepkileri, tutumları genel olarak 
ifade etmek için kullanılabilecek en basit tanımlama belki de tasarım stratejisi 
olmaktadır. 

Tasarım kavramı söz konusu olduğunda insanlığın kendi fiziksel 
yetersizliklerinin yerini doldurması için organize ettiği zihni faaliyetin malzeme, 
üretim, form vb. gibi kavramlarla olan ilişkisini anlayabilmekteyiz. Gerek 
atmosferik koşullar gerek diğer canlılar karşısında oldukça yetersiz bir fiziksel 
var oluşa sahip insanın aklıyla var ettiği bu organizasyon için İsmail Tunalı; 
yaşamak ve var olan işlerin halledilmesi gerekliliğinde insan, sahip olmadığı 
kimi organ ve özelliklerin eksikliğini ortadan kaldırmak amacıyla, hali hazırda 
var olan doğal durumları zihni ile değiştirmek zorunda olmuştur ve bu biçimle 
aletler geliştirir (Tunalı, 2020: 36) demektedir. 

Tasarım denilince akla gelen ilk kavramlardan biri ise yaratıcılıktır. Yaratma 
eylemi ile ilgili olarak Copleston; bu eylemin iki ana amacının olduğunu, ilkinin 
doğal olan varlığı ve doğanın varlığını tamamlamak; ikincisinin, doğal olana 
öykünmek, yeniden biçimlendirmek ve işlevlendirmek, onu taklit etmektir 
demektedir. (Copleston, 2013: 99). 

Bir diğer ilgili kavram olarak teknik ve teknikten türeyerek teknoloji 
kavramları ele alınabilir. Ülger; teknik kavramını sona ulaşmak için gerekli en 
iyi araçları bilmek olarak ifade eder (Ülger, 2013: 23). Heidegger ise; teknik 
kavramının özünde var olan “tekhne”yi (τέχνη) salt olarak yapmak ve yapmak 
için kullanılanlardan öteye taşır ve bir önden bilme olarak ifade eder (Heidegger, 
1997: 11-13). 
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Bu önden bilme ve doğaya öykünme eylemleri en temelde bir tasarım 
çıktısı bir sanat çıktısı ortaya çıkartmak üzere mevcuttur. Tunalı bu çıktı için, 
sanatçının, tasarımcının, el işçisinin ortaya çıkarttığı, plastik ürün, edebi ürün, 
endüstri ürünü vb. türü önemsenmeksizin empirik-duygusal varlığa duygu ve 
düşüncelerin aktarılması olduğunu söyler (Tunalı, 2012: 64).  Tasarımın çıktısı 
olarak metadan bahsetmek mümkündür. Marx, metanın insani ihtiyaçları gideren 
bir nesne olduğunu ifade ederken (Marx, 2011: 49), Arendt, bu durumu biçimsel 
olarak ele alır ve kaynağı fark etmeksizin ister tasarım ister sanat metanın bir 
biçimi olduğunu vurgular (Arendt, 1996: 247).

Biçim; ister baskın hegomanyaların kontrolünde var olan bir geometrik 
kısıt ister doğaya bir öykünme, ister fonksiyonu takip eden bir geometri, ister 
bir direniş temsili isterse de bir eleştirel form olsun, her durumda yaratıcı kişinin 
tiniyle, gerçekliğiyle, deneyimiyle var olur. Platon, bu özü canlarında bereket 
olanlar olarak ifade eder ve yaratıcı kişilerin, şairlerin, icra ettikleri işe yenilik 
getirenlerin canı bereketli insanlar olduğunu ifade eder (Platon, 2006: 53).

Platon’un canı bereketli diye ifade ettiği kişilerin bugün günümüzde 
yaratıcı diye ifade ettiğimiz, akranları ve meslektaşları arasından nitelik 
yönünden ayrışanlar olduğu ifade edilebilir. Bu kişilerin en temelde icra ettikleri 
işi sadece yapmış olmak için değil işin kendisi için yaptığını, bu eylemin aşk ve 
tutku içerdiğini, bu tutkunun bir davranış biçimi halinde forma, malzemeye ve 
üretime kanalize edildiğini ifade edebilir. Bu davranış biçimini bir zanaatkar 
davranışı olarak niteleyen Sennett; niteliğe yönelik sahip olunan bu tutkunun 
yaratıcıyı salt olarak üretmekten öteye taşıyacağını, üretilenin ve üretimin 
varlığını geliştireceğini, elde edilenin daha iyisinin elde edileceğini ifade eder 
(Sennet, 2013: 37).

Üretimin nasıl olacağı, karşılaşılan durumlara nasıl tepki verileceği, 
tasarımın ne olacağı vb. gibi birçok sorunun cevabı bu tutku ile değişmektedir. 
Başka bir deyişle genel anlamıyla tasarım stratejisi bu tutku ile kendisine yeni 
bir yol açmakta, süreç yeniden yapılandırılmaktadır. 

Bu çalışma bir tasarım stratejisi olarak “işleri zorlaştırmak” kavramını ele 
almaktadır. Kavram, Frank Gehry’nin Bilbao kentindeki Bilbao müzesini ve 
Richard Sennett’in Zanaatkar kitabını merkeze alan bir strüktür içermektedir.  
“Zanaatkar” isimli eserinde bir ara kesit olarak “işleri zorlaştırmak” kavramını 
işleyen Richard Sennett, bu kavramı basit gerçekliğin gizlediği yaratıcılığı ortaya 
çıkartmak için mevcut problemlerin majör biçimde daha büyük bir probleme 
dönüştürülmesini ele almıştır. Frank Gehry’nin Bilbao müzesinin tasarımı ve 
inşası içerisinde karşılaştığı durumlara verdiği reaksiyonlar da tam olarak işlerin 
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zorlaştırılmasına nitelikli bir örnek temsil etmekte olup bu sebeple çalışmanın 
odak noktasını oluşturmaktadır. 

Araştırmada video ve görsellerin tasarımsal bilgi ile okunması, 
yorumlanması ve analizleri majör rol oynamaktadır. Literatür hem bilgi 
üretilmesinde hem de farklı yöntemler ile üretilen bilginin inşasında 
kullanılmıştır. İlgili müzenin, müzenin tasarımcısı Frank Gehry’nin ve işleri 
zorlaştırmak kavramını tasarıma biçimlendiren Richard Sennett’in anlaşılması 
noktasında çok katmanlı bir düşünce sistematiği kullanılmış, kavramlar sürekli 
olarak 3 farklı katmanda incelenmiş ve bütünselleştirilmeye çalışılmıştır. 
Konunun tasarımsal, imgesel, üretimsel varlıklarının ve inşasının anlaşılması 
noktasında malzeme mühendisleri, kimya mühendisleri ve üretim konusunda 
uzman kişilerle görüşmeler gerekli olmuştur. Müzenin tasarımcısı ve üreticisi 
olan Frank Gehry gibi düşünebilmek için benzer problemler, benzer kurgular 
ve metodolojiler üretilmeye ve cavaplanmaya çalışılmış, farklı konseptler 
ile bağlamlar kurulmaya çalışılmış bu bağlamda sanayi ile iş birlikleri 
gerçekleştirilmiştir. Sennett ve Gehry’nin ortaklaştığı noktayı anlaşılabilir 
kılmak için ilgili durum ve durum karşısında Gehry’nin tasarım stratejisi 
derinlemesine incelenmiştir. 

Görsel ve video analizi kısmında ilgili müzenin hem mikro ölçekte hem 
makro ölçekte yüzlerce fotoğrafı incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Dış kabuğun 
tasarımı ve üretimi ve bu kabuğun algılanışları, biçimlerin etkileri üzerine özellikle 
derinlemesine çalışılmıştır. Farklı zaman dilimlerinde ve farklı ışık değerlerinde 
benzer perspektiflerden çekilen görüntüler kendi içlerinde ayrıca karşılaştırılmış 
ve ışık-malzeme-üretim-algılayış ilişkisi kurgulanmaya çalışılmıştır. 

Müzenin iç mekân tasarımları ve ilişkileri irdelenmemiş olup asıl odak 
noktası olarak dış kabuk tasarımı ele alınmıştır. Kabuk tasarımını salt tasarımsal 
olarak incelenmemiş, tasarım ve üretim aşamasında tasarımcı perspektifinden, 
bitmiş ürün aşamasında kullanıcı ve izleyici perspektifinden incelenmeye 
çalışılmış, ilgili bağlamda araştırmalar yapılmıştır. Parça-bütün ve detay-
kabuk ilişkilerinin müzenin algılanışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu 
bağlamda kabuk tasarımında kullanılan titanyum malzemesi kimyasal, algısal, 
üretimsel olarak derinlemesine araştırılmış, malzeme ile denemeler yapılmıştır. 
Bu denemeler aynı ve benzer malzemelerin aynı ve benzer üretimler altında 
verdikleri tepkileri canlı olarak deneyimlemek üzerine kurgulanmıştır. Sonuç 
çıktılar, her ne kadar ilgili müzenin birebir aynı nitelikte çıktıları olmasa da 
hem üretim anlamında hem de algılanış anlamında fikir sahibi olmaya yardımcı 
olmuştur. 



BİR TASARIM STRATEJİSİ OLARAK İŞLERİ ZORLAŞTIRMAK; BİLBAO ÖRNEĞİ      97

İlgili müzenin önünde bulunan engellerden dolayı canlı olarak 
görülememesi sebebiyle özellikle online olarak video taraması yapılmış, yapı 
ile alakalı çok türden (belgesel, turistik video, tanıtım videosu, amatör çekimler 
vb.) video materyaller incelenmiştir. Video kaynaklı çözümlemeler en çok 
görsel analizi kısmından üretilen bilgiler ile karşılaştırılmıştır. 

Son olarak müzenin kabuk malzemesi olarak kullanılan titanyumun benzer 
üretim, şekil, biçim ve algı ile ilgilerinin ve yakınlıklarının kurulabilmesi için; 
uzay araçları tasarım ve üretimleri, uçak ve savunma sanayi, motosiklet tasarım 
ve üretimleri, Formula 1 araçlarının tasarım ve üretimleri, taktik ürün sektörü ve 
medikal ürün sektörü üzerinde araştırmalar yapılmış, Frank Gehry’nin tasarım 
stratejisi ve üretimsel nitelikleri ile ilgili bağlamlar yakalanmaya çalışılmıştır. 

Çalışma, işleri zorlaştırmak kavramının ne olduğunu, tasarımdaki varlığını 
anlamlandırmayı, bu varlık ile nitelikli icraya giden yolu kurgulamak temel 
amacı ifade etmektedir. İlgili kavramı bir tasarım stratejisi olarak ele almak ve 
bunu tasarımcıya anlaşılabilir hale getirmek gayesi ile derinlemesine bilgiye 
ulaşmak amaçlanmaktadır. 

2. İşleri Zorlaştırmak

İnsan beyni özü gereği bildiği şeyi görmek, deneyimlediği şeyi yapmak 
isteyen bir yapıdadır (Eagleman, 2016: 32-33). Bu yapı yeni bir şeyi öğrenmeyi 
zorlaştıran mekanizmadır. Mekanizma, hali hazırda bilinenin algıda ve bilişte 
ön sıraya geçmesini sağlarken zor olanı, yeniyi, farklı ve anlaşılması güç olanı 
geri plana atmakta ve hatta bazı örneklerde reddetmekte, yerine varsayımlar 
oluşturmaktadır (Eagleman, 2017: 33). İnsan beyninin bu davranış biçimi 
gerçeklikte çok daha makro ölçekte vuku bulur. Kolay yolun tercih edilmesinin 
arkasında yatan bu gerçeklikler dizisi insanlığı çoğu zaman zor olandan, 
dirençli yoldan alıkoyar. Dirençler, biz her ne kadar istemesek de sürekli olarak 
karşılaştığımız gerçekliklerdir. Karşılaşılan dirençlere karşı uygulanan güvenli 
ve kolay yolların tam tersi noktasında işleri zorlaştırmak kavramı mevcuttur. 

Kasti olarak bireyin kendi içinde bulunduğu durumu daha karmaşık, 
düzensiz, dirençli ya da güvensiz hale getirmesi her ne kadar ilk zihni tepki 
olmasa da insanlık tarihi boyunca birçok farklı alanda örnekleri bilinen ve 
neredeyse her defasında yaratıcılıkla, nitelikle vb. sonuçların gözlemlendiği bir 
durumdur. 

Richard Sennett, Zanaatkar kitabında olan işleri zorlaştırmak alt bölümünde 
bu kolay olanın eldesinin karşıtı olan tutum için; “böyle yaparız, çünkü basit ve 
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ince çözümler çoğu kez karmaşıklığı gizler”demektedir (Sennett, 2013: 291). 
Sennett’in, bu kavramın incelenişinde ortaya koyduğu yaklaşım basitliğin ve 
kolaylığın gizlediği yaratıcı ve nitelikli gerçekliklerin keşfedilmesi için zaman 
ve mekanda bilinçli bir şekilde ortaya çıkartılan direnç bölgelerinin olduğudur. 
Neredeyse her araştırmada, projede, imalatta, tasarımda benzer direnç bölgeleri 
görmek mümkündür. Aşkla icra edilen her işte olduğu gibi bu direnç bölgeleri 
ile karşılaşıldığında ilgili kişinin bu bölge ve durum hakkında oluşturduğu 
reaksiyon, sonucu etkileyen niteliktedir. Karşılaşılan problemlerde icra eden 
kişiler tarafından (işlerin zorlaştırılması evresi); zaten çalışan, bir şekilde 
çalışacak olan, kolayı mevcut olan, devam eden bir durum ve eylemin, farklı 
sebepler ile o biçimde gitmemesi, o şekilde devam etmemesi için kasıtlı olarak 
zorlaştırılması, karmaşıklaştırılması durumu mevcuttur. Bu noktada işlerin 
zorlaştırılması kavramı bahsi geçen ilgili kişinin (tasarımcı, sanatkar, zanaatkar 
vb.) kendi özlüğü, deneyimi ve bu deneyimlerle birikmiş mesleki hissiyatifi 
ile var olmaktadır. İşleri zorlaştıran bu kişiler direnç bölgelerinde, önden 
görülmeyene, bilinmeyene, tahayyül edilmeye ulaşmak için, muğlak olanın 
sınırlarında dolaşmakta, zihinsel keşiflerde bulunmakta, yaratıcılığı ve yeniliği 
ortaya çıkartmaktadırlar.  Bu niteliğe ulaşmak noktasında içerisinde bulunulan 
koşulların tekrar yapılandırılması ve yeniden üretilmesi ile muğlaklığın ve 
bilinmeyenlerin harmanlanması ile ilgili Sennett; “…nesneleri daha karmaşık 
hale getirmek de bir araştırma tekniğidir” demektedir (Sennett, 2013: 295). 
Sennett’in bu sözünden hareketle ifade edilebilir ki; işlerin zorlaştığı direnç 
bölgelerinin varlığı, kendi özlükleri gereğince entropik oluşumla var olmuş 
pozisyonlardan ziyade, tasarımcı (sanatkar, zanaatkar) kişinin isteyerek üzerine 
gittiği ve oluşturduğu bir pozisyon olarak nitelendirilebilmektedir. 

Yönetim bilimleri, ekonomi bilimleri, askeri alanlar vb. gibi birçok alanda 
da işlerin zorlaştırıldığı kesitler görmek mümkündür. Buna karşın bu araştırma 
ilgili kavramın tasarım alanındaki bir örneğinin ifadesini ve yansımasını 
içermektedir. Bilbao müzesinin tasarım ve üretim aşamasında karşılaşılan ve 
oluşturulan direnç bölgelerinde var olan tasarımsal, düşünsel ve davranışsal 
etkinliklerin incelenmesi bu duruma nitelikli bir örnek temsil etmektedir. 

3. Bilbao Müzesi Örneği 

İspanya’nın Bilbao kentinde 19. yy. ortalarında başlayan kentsel değişim 
ve gelişim mevcudiyetleri, kent kimliği, mimari yeterlilikler 1980’lere 
gelindiğinde artık oldukça yetersiz, istenmeyen ve görece işlevlerin değiştiği-
işlevsizleştiği öğeler haline dönüşmüştür. Kentin yöneticileri bu durumu 
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arzulanmayan mekansal özellikler olarak nitenlendirmişlerdir.  1980’de kentin 
bu durumunu değiştirmek, kente bir kimlik kazandırmak, kentin mekansal 
oryantasyonunu yeniden şekillendirecek bir sanat müzesi arayışına girilmiştir. 
Bu noktada eski limanın gözden düşmüş ve unutulmuş varlığının yeniden 
işlevlendirilmesi, canlandırılması, ticaret akslarına yeniden dahil olması gibi 
liman bölgesi yatırımlarının tasarlanacak özel bir sanat müzesi ile mümkün 
olabileceği düşünülmektedir. Buna karşın yöneticilerin bu isteğini zorlaştıran, 
tasarlanacak müzenin olacağı yer ve bu yerin kentin kalanı ile olan ilişkisidir. 
Karmaşık sokaklar ve akslar ile su yolunun hemen yanında var olan alan, bitmiş 
ürünün yaratacağı etkinin istenilen düzeyde olacağından şüphe duyulmasını 
sağlamıştır. Buna karşın projenin mimari Frank Gehry bu iki durumu da negatif 
olarak algılamaktan çok uzak durmuş ve hatta tam tersine bu durumları pozitif 
ve uğraşılması gereken tasarım paradigmaları olarak ele almıştır. 

Bu iş için Frank Gehry’nin düşünülmesinin altında; Gehry’nin hali 
hazırda metal ve camlarla ilişki kuran bir mimar olması ve kent yöneticilerinin 
arzuladıkları etkinin, bu malzemelerle yapılmış yeni bir müze tarafından 
sunulabileceği düşüncesi yatmaktadır.  Bu doğru tercih için Sennett, Gehry’i 
“bir heykeltıraşın güdülerine sahip” olarak nitelemiştir (Sennett, 2013: 292). 
Deleuze ve Guattari ise, sanki Gehry’nin üretkenliğini öngörmüş gibi; metalle 
verilen uğraşı salt bir üretkenlik içerdiğini vurgular (Deleuze ve Guattari, 1990: 
141).

Gehry, ilgili dönemde hali hazırda metal mimari ile oldukça çalışmış bir 
mimar olarak Bilbao kentinin karmaşık ve iç içe şekillenmiş sokaklarından 
hareketle yine metaller ile uğraşmayı seçmiştir. Metallerin birbirleri ile 
kurdukları ilişkileri bu sokaklarla ilişkilendiren Gehry, aynı zamanda binanın 
kütlesini de yine metalin ışıkla kurduğu ilişki ile yumuşatmayı planlamıştır. 

Gehry tasarımında; yapının konvansiyonel anlamda alışkın olunan müze 
ve sergi tasarımı konseptinde var olan iç mekan ilişkilerinin tasarlanması 
kadar yapının dış kabuğunun, parçalarının ve parça bütün ilişkilerinin de 
özenle tasarlanmış olmasını istemiştir. Başka bir deyişle Gehry’nin müze 
görevi gören bir yapı yapmaktan öte kendisi müzede sergilenebilecek bir yapı 
yapmak istediği ifade edilebilmektedir. Yapının kendisinin de ayrıca bir sanat 
eseri olarak algılanabilir olması düşüncesi, ilgili bölgenin yürüyüş rotaları ve 
aksları dahilinde izleyicinin seyrine imkan vermekte ve değerli bir hal almakta 
hatta yürüyüş rotalarını tekrar şekillendirebilecek kudrettedir. Müze yürüyüş 
akslarından izlenirken gerek kendi öz varoluşu gerekse de içinde bulunduğu 
ambiyans gereğince ışık ve su ile etkileşimi ile beraber algılanmaktadır. Bu 
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ilişki biçimi yapının etrafındaki diğer yapılardan ayrışmasını sağlayan ve dikkat 
çeken ilk özellik olarak izleyicinin gözünde var olmaktadır. 

Tasarım ve üretim sürecinde girdiği sıkıntılar ve hedeflediği gerçeklikler 
Gehry’nin, izleyicinin gözündeki bu algılanışı ve zihinsel süreci de tasarladığını, 
tasarım sürecine dahil ettiğini ifade etmektedir. Bu nitelik üretilecek olan 
müzenin kütlesel varlığının ve büyük hacminin yumuşatılması, görece daha 
ufak algılanabilir olması noktasında karşımıza çıkmaktadır. 

4. Bilbao’da İşlerin Zorlaştırılması

Gehry’nin, kütlesel algılanış üzerine en temel fikrinin; binadan yansıyan 
ışığın kırıklı hale getirilmesi olduğu ifade edilebilir. Hali hazırda metaller ile 
çalışan Gehry, bu etki için kullanılacak biçimin kapitone bir biçim olduğunu 
da bilmektedir. Buna karşın projenin yapıldığı dönemde yeni keşfedilen 
bilimsel gerçeklikler, kapitone biçimle ışığı kırıklı hale getiren kurşunlu bakır 
malzemesinin sağlığa ne kadar zararlı olduğunu ortaya koymuştur. Ve hatta ilgili 
malzemenin kullanılışı yasaklanmıştır. Kurşunlu bakırın hem bu etkiyi kolayca 
açığa çıkartabilecek hem ucuz hem daha önceden bilinen hem kolay işlenen hem 
de kolay bulunan bir malzeme olmasına karşın Gehry’nin yasaklanmış olması 
sebebi ile bu malzeme ile çalışmayı istemediği bilinmektedir.  

İlgili dönem dahilinde, yöneticilerin bir şekilde kurşunlu malzemenin 
kullanımını imkanlı hale getirebilecek olmaları mümkün olsa da Gehry’nin 
sağduyulu ve cesur davranışının bu durumu ortadan kaldırmış olduğu ifade 
edilebilir. Buna karşın hem Gehry’nin hem kent yönetiminin ilgili malzemeyi 
kullanmak istemedikleri bilinmektedir. Sennett, bu durum için; en az direnç 
olan yolu izlemenin sonucunun fiyasko olacağını, buna karşın Gehry’nin başka 
(yeni) bir malzemenin arayışına girdiğini (Sennett, 2013: 292) ifade etmiştir. 

Kurşunlu bakır ile üretimin mümkün olmayacağının anlaşılması üzerine 
Gehry, radikal bir biçimde yeni bir malzeme arayışına girmiştir. Bu süreç 
malzemenin bulunamaması-bulunması, üretim şartlarının keşfi, üretimin yeniden 
düşünülmesi ve tasarlanması, uygulamaya geçilmesi şeklinde ifade edilebilir. 
Projenin bütününü bir yıl geciktiren bu durum Bilbao’daki Guggenheim müzesi 
ve Gehry için işleri zorlaştırmak kavramının vuku bulduğu süreçtir. 

5. Gehry’nin Süreci

Frank Gehry, karşısına çıkan bu durumlara reaksiyon olarak basit ama hem 
ahlaki hem de sağlık açısından doğru olmayan tepkiler verebilirdi. Buna karşın 
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kendi kendine var ettiği direnç bölgesinde daha fazla uğraşmayı tercih edip bu 
uğraş ve fazladan efor ile yaratıcı ve yenilikçi bir çözüm için caba sarf etmiştir.  
Hem kurallara uyan doğru olma arzusu hem de nitelikli işin peşinden koşma 
güdüsüyle şekillenen strateji ile Gehry, işleri zorlaştırmak suretiyle bilinmeyen, 
muğlak olan bir yola girmiş ve hem zorluklara hem yeniliklere gebe bir çalışma 
sürecinin ortasında kalmıştır.  Bu durum, bilinir olanın; imkanlarının ve 
sınırlarının getirdiği zorlukları, bilinmeyenin ise henüz keşfedilmemiş zorlukları 
ve ne ile karşılaşılabileceğinin muğlaklığı olarak ifade edilebilir. Muğlaklıklar 
en temelde gerek malzemenin keşfedilmesi gerek keşfedilen (keşfedilirse) 
malzeme ile girilecek üretim dinamikleri noktalarında var olan belirsizliklerdir. 
Bu belirsizlikler ve bilinmezlikler ile örülü süreç; işlerin zaten olduğundan 
daha da zor olduğu bir gerçekliğin tasviri olarak ifade edilebilir. Buna karşın 
bu yaratılmış direnç bölgesinden hareketle yeni keşiflerin, yaratıcılığı ve 
barındırabileceği (bilinmeyen) potansiyeller vasıtasıyla daha nitelikli bir 
gerçekliği ortaya çıkartabileceği söylenebilmektedir. 

Gehry ilk olarak, kurşunlu malzeme kullanılamayacak olması karşısında 
bu negatif durumu yeni bir malzeme arayışı ile karşılamıştır. Bu arayış sadece 
işleyebilmek için bir malzeme bulmaktan öte, yapının kendiliğini ortaya koyacak 
şeyin bulunmasını ifade etmektedir. Jameson, içinde bulunduğumuz çağda 
malzeme ile verilen hesaplaşmanın, malzemenin kendisinin bir anlatı olduğunu 
ifade etmektedir (Jameson, 2018: 249). Sennett, başka (ve belki yeni) bir 
malzemenin peşine düşen Gehry’nin “bu yeni malzemenin bulunması oldukça 
zaman aldı” (Bruggen, 1997: 141) dediğini ifade etmektedir (Sennett, 2013: 
292). Bu arayış yeni bir malzemede aynı işlemler ve aynı etkilerin aranmasını 
içermektedir. Buna karşın bu arayış oldukça yorucu, geri dönüşlü ve hatta tıkalı 
yollar içeren bir arayıştır. 

Bu noktada ilk anlaşılmaya çalışılan ve denenen malzemenin paslanmaz 
çelik olduğu bilinmektedir. Buna karşın paslanmaz çelik özü gereği ışığı  
Gehry’nin istediği kadar düzensiz yansıtmamakta, ışığı belirli bir nizam 
içerisinde aktarmaktadır. Farklı malzeme ve malzemelerin farklı birleşikleri ile 
çeşitli araştırmalar yaptığı bilinen Gehry, daha sonralarda o dönemin özellikle 
uzay sanayisinde, askeri ve havacılık sektörlerinde kullanılan buna karşın 
mimarlık ortamında pek nadir kullanılan ve pek yabancı olunan yine metal 
ailesinden titanyuma odaklanmıştır. 

Hali hazırda paslanmaz çelik ve türlü metaller ile daha önceden çalışmış 
olan Gehry, bu çalışmalarda (özellikle metal cepheli binalarda) edindiği deneyim 
ile hem malzemeye hem de ilgili üretime, metodolojiye ve tekniğe oldukça 
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hakimdi.  Buna karşın bu bilgi ve deneyim titanyumun şekillendirilmesi için 
efektif, doğru ve yeterli değildi. 

6. Tasarımda Sıçrama

İlgili dönemin üretim dinamikleri incelendiğinde çelik hammaddesinin 
tabakalar halinde üretilebildiği, baskı silindirleri ile haddelenebildiği 
bilinmektedir.  Konvansiyonel metodoloji ve teknikler ile çalışan haddeleme 
makinaları ve baskı silindirleri, çelik malzemelerin işlenmesi konusunda yıllarca 
birikmiş deneyim ve bilgi ile geliştirilmiş, çelikle kurulan üretim ilişkilerinde 
oldukça başarılı sonuçlar alan, sağlam ve kuvvetli ekipmanlardı. Bu sağlamlığın 
sağlanabilmesi ve çelik gibi sert bir malzemenin şekillendirilebilmesi için gerekli 
olan basıncı sağlayabilen ve dayanabilen mukavemetteki bu silindirler ve üretim 
teknikleri titanyumun istenilen kalitede, incelikte ve arzulanan ışık etkisinde 
üretilmesine imkân sağlamamaktaydı. Görece daha yumuşak olan titanyum hali 
hazırda var olan baskı silindirlerinden istenilen biçimlerde çıkmıyor, çıkabilen 
parçalar da istenilen incelikte olmuyordu. Aynı zamanda ışık algısının doğru 
şekilde verilmesi için gerekli olan kapitone biçimlerle üretim yapmak da bu 
teknolojilerle imkansızlaşmaktaydı. 

Bu durum da Gehry’nin aynı kurşunlu malzemede karşılaştığı zorluklardan 
birisi olarak ele alınabilir. Birçok malzeme ile çalışmış ve sonuç alamamış 
Gehry’nin bu sefer kolay yolu seçip vazgeçebileceği, kurşunlu malzemeye tekrar 
dönebileceği, tasarımı değiştirebileceği düşünülebilir olsa da Gehry; bu problem 
ve kısıt karşısında yine yaratıcı bir tavır ve işleri bir kere daha zorlaştırmak 
suretiyle yeni bir arayışa girmiştir.  Sennett, bu durumla alakalı “Gehry’nin 
amacının metalin üretiliş şeklinin-tarzının yeniden biçimlendirilmesi olduğunu, 
bu üretimin nasıl değiştirilebileceğini” araştırdığını yazmaktadır (Sennett, 2013: 
293). 

Gehry, araştırmaları esnasında bir fabrika ziyaretinde titanyumun oldukça 
ince kalıplar halinde haddelendiğini görmüştür. Bu süreçte Gehry ihtiyaç 
duyduğu teknolojinin varlığı için ilgili üreticiden, farklı kimyasallar ve ısılar 
ile titanyumun istenildiği gibi biçimlendirilebilmesinin araştırılması gerektiğini 
istediğini ifade etmektedir. 

Titanyumu işleyen mevcut haddeleme silindirleri de oldukça ağır, hantal 
ve kaba silindirler içermekteydi. Başka bir deyişle istenilen kapitone biçimi 
üretmesi imkansızdı. Tam olarak bu noktada (işleri bir kez daha zorlaştırmak) 
Gehry, baskı silindirlerini, haddeleme makinalarını yeniden tasarlamayı 
düşünmüştür. Sennett, bu durum için “burada daha güç bir teknik sorun vardı, 
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yeni bir makinenin icat edilmesi gerekmekteydi” demektedir (Sennett, 2013: 
293).  

Frank Gehry’nin kendi özlüğü ve kimliği gereğince var olan tasarım 
stratejisi, tam olarak bu yeniliklerin yaratıcısı pozisyonunda bir gerçekliği ortaya 
çıkartan bir yapıdadır. Muğlaklık ve bilinmezliğin etkisini çok iyi kavramış olan 
Gehry, bunun proje üzerindeki etkisinden korkmadan yol alan bir tasarımcı 
olarak ifade edilebilmektedir. Gehry’nin çalışmaları, bu çalışmalarda ortaya 
koyduğu AR-GE süreçleri, tasarım stratejileri incelendiğinde tasarıma bakışının; 
bu bilinmezlikle ve muğlaklıkla var olduğunu, keşfetmenin ve problemlerin 
sonuç ürünün varlığında majör rol oynadığını ifade etmek mümkündür. 2002’de 
katıldığı bir konuşmada (TedX) ona sorulan bu kadar iş teklifi arasından hangi 
projeyi yapacağınızı nasıl seçiyorsunuz sorusuna “Nereye gittiğimi bildiğim bir 
proje ise o işi yapmıyorum, çöpe atıyorum” (TedTALKS, 2002, 04:45-05:12) 
şeklinde cevap vermiştir. Bu cümlelerden de kolayca anlaşılabileceği üzere 
muğlaklık, bilinmezlik, keşifler ve süreç içerisinde var olacak (öngörülen ya da 
öngörülemeyen) problemler ve bütün bunlara karşın oluşturulan reaksiyonlar, 
tepkiler Gehry’nin sonuç ürününün oluşumunu derinden etkileyen nüvelerdir. 

Bu tutum ve tasarım stratejisi içerisinde Gehry’nin zorluklar karşısında 
kolay yolları tercih etmemesi zaten tahmin edilebilir bir davranış biçimi, örüntüsü 
olarak ifade edilebilir. Gehry’nin ilgili malzeme olan titanyuma odaklandıktan 
sonra hem malzemeyle hem de üretimle ilgili yenilikçi hesaplaşmalar verdiği 
bilinmektedir. 

Titanyumun ısı ile olan ilişkisinin araştırılması sonucunda 882 °C altında 
ve üzerinde işlendiğinde moleküler düzeyde farklı sonuçlar alındığı görülmüştür. 
Bu bağlamda alt ısıda sıkı düzen hegzagonel moleküler yapı ortaya çıkarken 
üst ısıda yüzey merkezli kübik moleküler dizilim söz konusu olmaktadır (bknz: 
Şekil 1 ve Şekil 2). 

Yüzey merkezli kübik yapı geometrik oluşu sebebiyle katılaşma sürecinde 
pürüzsüz bir hal almakta ve ışığın yansıması durumunda da aynı nizami davranışı 
sergilemektedir. Malzemenin her türlü özelliği bir kenara, Gehry için ışığın 
yansımasının düzensizliği en değerli tasarım paradigmalarından biri olarak 
ifade edilebilir. Bu bağlamda atomik düzeyde, parçacıklar arası metalik bağların 
ve atomlar arasında kurgulanan eşit atomik uzaklıklardan dolayı biçimlenmiş 
nihai sonuçta yüzeyle ilişkiye giren ışığın simetrik açılar oluşturarak yansıması 
Gehry’nin istediği düzensizliği ortaya çıkartmamaktadır (Şekil 1). 

Buna karşın araştırmalar sonucunda aynı malzemenin 882 °C nin altında 
yapılan üretimde aynı malzemenin sıkı düzen hegzagonel moleküler yapı 
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içerisinde şekillendiği görülmüştür. Bu yapı dahilinde titanyum kristalize bir 
yapı halinde atomlarıyla paket oluşturmak için atomik ölçekte geometrik olarak 
yeni ve farklı bir biçim almakta ve var olan atomların altısı üst katmana altısı alt 
katmana giderken üçü de orta katmanda kalmaktadır (Şekil 2). 

Şekil 1: Yüzey merkezli kübik 
moleküler yapı (yazar tarafından 

görselleştirilmiştir)   

Şekil 2: Sıkı düzen hegzagonel 
moleküler yapı (yazar tarafından 

görselleştirilmiştir)

Bu bağlamda atomik ölçekte var olan değişimler, hacim ve yerleşim 
farklılıkları, atomlar arası boşlukların değişimi, metalik bağların konum ve 
yönleri, malzemenin yüzey oluşumunda farklılıklar doğurmaktadır.  Daha 
yüksek sıcaklıklarda biçimlenen malzemenin yüzey örüntüsünün daha düzenli 
boşluklar ve geometriler, daha düşük sıcaklıklarda biçimlenen malzemenin 
yüzey örüntüsünün daha düzensiz yansımalar oluşturan boşluk ve geometriler 
içerdiği durumlar oluşmaktadır. Bu görece düzensiz oluşum Gehry’nin tasarım 
fikrini gerçekliğe dönüştürebilecek olan ışık kırılmasını ve yansımasını, dağınık 
ve düzensiz yansımayı elde etmeyi imkanlı kılmaktadır. Titanyumun yapısı ve 
atomik düzey dahilinde oluşan karakteristik biçimi arzulanan-istenen etkinin 
elde edilmesi için majör role sahiptir. 

Moleküler düzeyde var olan bu geometrik bilginin tasarımda vuku 
bulması için ise ikinci bir direnç bölgesinin varlığından söz etmek mümkündür. 
Direnç bölgesi, ilgili malzemenin istenilen kapitone biçimde ilgili sıcaklıkta 
üretilmesini sağlamakla alakalıdır. Bu noktada daha önce bahsedilen üretimin 
yeniden tasarlanması durumu söz konusu olmaktadır. Sennett’in yeni bir makine 
keşfedilmesi gerekliliği diye ifade ettiği bu durum tam olarak titanyumun 
doğru sıcaklıkta, hassas kapitone biçiminde üretimini sağlayacak haddeleme 
makinasının tasarlanmasıdır. 
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Kapitone biçimin üretimi noktasında farklı basınç bölge ve noktaları 
ile farklı basınç türlerine uyumlu halde çalışabilecek detayların gereklilikleri 
söz konusudur. Araştırmalarında bu gereklilikler hakkında kafa yoran Gehry 
(ve ekibi); değişik alanlarda, farklı sektörlerde, farklı disiplinlerde ve farklı 
ölçeklerde benzer nitelikle fonksiyonları araştırmış ve yaratıcı bir çözüm 
geliştirmişlerdir. 

Haddeleme makinelerinde var olan ezici (döner) silindirlerin (veya tek bir 
silindirin) aralarından geçerken fiziksel yapıları değişen metal parçaların üretim 
fonksiyonuna benzer nitelikte olan bir başka kullanım alanı olan otomobil 
lastikleri ve süspansiyon elemanlarının aynı sistem üzerinde birleştirilerek 
yeniden tasarlanması istenilen hassas üretimi veren denklem fikrini ortaya 
çıkartmaktadır. Haddeleme makinalarında tek yönde ilerleyen metal parçalara, 
bir mil aracılığıyla sabitlenmiş kendi ekseninde dönen baskı silindirleri ile iletilen 
bir basınç söz konusudur.   Bu basınç (ve diğer koşullar ısı, kayganlaştırıcı vb.) ile 
katı fazda bulunan işlenen malzeme (metal) fiziksel etkiyle şekil değiştirmekte, 
bu değişim moleküler yapıda da biçim değişikliklerine ve kristalleşmelere yol 
açmaktadır. Otomobiller ise benzer nitelikte aracın şasesine sabitlenmiş millere 
bağlı tekerleklerin üzerinde yol almakta ancak bu sabitlik hem esneme hem 
de geri tepme aşamalarında süspansiyon sistemlerince enerjinin emilmesi ile 
gerçekleşmektedir. İlgili süspansiyon sistemler olmadığında otomobillerdeki 
bireyler yolda var olan her türlü iniş ve çıkışı, yükselti veya çukuru direkt olarak 
rahatsız edici bir biçimde hissedecektir. 

Bu örneklemlerin ilişkilendirilmesinde otomobildeki bireyler ile haddeleme 
silindirindeki titanyum aynı etkiye maruz kalan elemanlardır. Titanyumun hassas 
kapitone üretimi için gerekli olan şey otomobildeki bireylerin yoldan kaynaklı 
etkileri az hissetmesini sağlayan yapıdır. Başka bir deyişle iki örnekte de aynı 
olan döner silindirlerin ilişkiye girdikleri yüzeyle olan enerji transferlerinin 
kontrol edilmesi gerekliliğinden bahsedilebilmektedir (Şekil 3).

Şekil 3: Haddeleme silindirleri ve otomobil-tekerlek  
yapıları (yazar tarafından görselleştirilmiştir)
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Otomobil örnekleminde zeminden gelen etkinin emilmesi için kullanılan 
süspansiyon sistemlerinin olmadığı örneğin eski at arabalarında tekerin altında 
kalan bir taşın enerjisinin at arabasının tamamına zarar verdiği bilinmektedir. 
Bu durum kapitone haddelemeye izin vermeyen kaba haddeleme silindirleri 
ile ilişkilendirilebilir. Buna karşın modern araçlarda kullanılan süspansiyon 
sistemleri yoldan gelen etkiyi kullanıcıya kabul edilebilir ölçekte iletmektedir. 
Bu daha kontrollü iletim ise titanyumun ince, nazik ve kontrollü biçimde 
üretilmesi ile ilişkilendirilebilir. Gehry de tam olarak bu iki alanı birleştirmek 
suretiyle kaba bir güç vasıtasıyla yapılan üretimdense daha hassas ve kontrollü bir 
üretim için süspansiyon sistemli detay çözümleri içeren haddeleme makinaları 
tasarlamıştır. 

Süspansiyon sisteminin haddelemeye uyarlandığı bu yeni tasarımda, 
haddeleme silindirlerinin basıncının daha kontrollü ilettiği ve üretim 
hassasiyetinin artışı ile karşılaşılmaktadır. Sabit merkez milinin dikey yönde 
hareketini imkanlı kılan bu sistem hassas basınç bölgeleri oluşumuna imkân 
sağlamakta ve kapitone üretimini mümkün kılmaktadır. 

Gehry, gerek malzeme gerek üretim noktasında yarattığı direnç bölgeleri ve 
ortaya çıkarttığı yaratıcı çözümler ile milimetrenin üçte biri kalınlıkta, kapitone 
biçimleriyle ışığı dengesiz ve dağınık yansıtan titanyum plakaları elde etmiş ve 
tasarımı gerçekliğe dönüştürebilmiştir. Nitelikli sonuç için oluşturulan bu direnç 
bölgeleri ve araştırma geliştirme evresi bütün projeyi 1 yıl uzatmış olsa da sonuç 
ürün istenilen etkide var olmuştur. Bu tutum en temelde tasarımcı kişinin bir 
davranış biçimi olarak ifade edilebilmektedir. Gehry’nin bu davranış örüntüsü, 
malzemeyi ve üretimi muğlaklıkla beraber zorlamak gibi ifade edilebilen 
yaratıcı bir gerçekliği ortaya çıkartan bir savaşma biçimi diye nitelendirilebilir. 
Malzeme ve üretimle girilen bu uğraş salt olarak tek taraflı değil, sürekli olarak 
karşılıklı etki tepkilerin bir arada olduğu canlı bir organizma gibi neden sonuç 
ilişkileri içermektedir. Canlı bir organizma olarak ifade edilen bu yapı Sun 
Tzu’nun Savaş Sanat eserinde ortaya koyduğu taraflar arasında var olan ilişki 
dinamikleri (Sun TZU, 2014: 188) gibi nedensellikle var olmaktadır. Bir yıllık 
Ar-Ge sürecinin karşılıklı bir ilişki çemberi içerisinde var olanın ya da henüz 
var olmamış olanın tahayülü veya tahayyül edilemeyen-bilinmeyenin aranması 
şeklinde ifade edilebilir. Bu süreç anlık değişimler ve yeni oluşan durumlara 
karşın geliştirilen tepkiler ile hareket halinde olunması anlamı taşımaktadır. Bu 
araştırma biçimi kendini her adımda yeni bir bilinmeyenle tekrar eden bir döngü 
olarak ifade edilebilir.
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Başka bir ifadeyle; malzeme ve üretim, problem ve strateji kavramlarının 
arasında var olan tekrarlı ve anlık olarak geri bildirimli bir şekillenme mevcuttur. 
Muğlaklık ve bilinmezlikle beslenen, bu muğlaklıkla yol alan, etki-tepki ve 
tepkiye oluşan etkiye verilen tepki şeklinde var olan bir reaksiyon mekanizması 
ile nefes alıp veren canlı bir sürecin devinimsel halidir (Şekil 4). 

    
Şekil 4: Etki-tepki döngüsü (yazar tarafından görselleştirilmiştir)

Bu devinim salt olarak bir problem ve çözüm diyagramından ötede problem 
oluşturmayı, icra etmek ve koşullar arasındaki ilişkinin tasarlanmasını içeren, 
birbirlerinden beslenen ve birbirlerine göre anlık olarak şekillenen, etkilere tepki 
- tepkilere etki oluşturulan bir devamlılık halini, sürekliliği ifade etmektedir. 
Yalnızca bir malzeme ile uğraşma ya da bir teknoloji ile hesaplaşmanın ötesinde 
ilgili malzeme ve teknolojiler vasıtasıyla stratejileri, davranışları ve gerçekliği 
oluşturma çabasıdır. Gerçekliği imkanlı kılmak noktasında fonksiyon kazanma 
ve kazandırma eylemi, fayda değerini ve çözümü, niteliği ortaya çıkartmaktadır. 
Nitelik karşılıklı etkileşimin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir 
deyişle nitelik sadece icra eden kişinin davranış örüntüsü ve stratejisi ile değil 
aynı zamanda uğraşılan durum, eylem, malzeme ve teknolojinin kendi özlüğü 
ile de var olmaktadır. Ancak en temel kaide bu durum ve eylemlere karşı 
oluşturduğu tepkiler ile reaksiyon alan tasarımcı kişinin (icra edicinin) strateji 
olarak kolay yol yerine direnç bölgeleri oluşturup bu bölgede malzeme ve 
üretimle hesaplaşmasıdır. 

7. Sonuç

Tasarımcı kişinin gerek sektör içerisinde gerek butik çalışmalarında 
özümsediği, bildiği, kullandığı, alışkın olduğu birçok yol, strateji ve davranış 
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biçimi mevcuttur. Bunlardan bir tanesi olarak ele alınması gereken işlerin 
zorlaştırılması kavramı, tasarımcıyı; var olan bir problem karşısında görülen-
bilinen yollardan öteye, cesur ve radikal adımlarla (genellikle bu tutuma karşı 
çıkılsa da) bilinmezliğe götürmekte, bu bilinmezlik ile yeni keşiflere gebe 
yollarda var etmektedir. Bilinmezlik karşısında sergilenen bu tutum ve davranış 
örüntüsü, gerçekliği hali hazırda olanın ilerisine taşıyan, nitelikli olanın icra 
edilmesini mümkün (ve hatta mecbur) kılan bir tasarım stratejisi olarak ifade 
edilebilmektedir. Bu yola girmeden icra edilen eylem de nihai olarak çalışır 
sonuçlar ortaya çıkartabilir olsa da bu sonuç ürünün icra edicinin ait olduğu 
zaman ve gerçeklikten öte olamayacağı söylenebilir. Başka bir deyişle çağının 
ötesinde bir keşfin habercisi olarak “işleri zorlaştırmak” kavramı niteliğe ve 
geleceğe açılan bir strateji olarak ifade edilebilir. 

İlgili söylem dahilinde var olan tasarımcıyı; bilinmezliğe giden yolda icra 
ettiği işten haz duyan, onunla bir olan, işleri zorlaştıran, daha çok iş yükünden, 
daha çok çalışmaktan, ne yapacağını bilmeden yapmaktan, bir sürü bilinmeyen 
problemi henüz olmadan göğüslemekten, muğlaklığı ve niteliği kucaklamaktan 
çekinmeyen, bunu bir kişilik özelliği gibi özselleştiren kişi olarak ifade 
edebilmekteyiz. Daha yüksek nitelik, daha derin bilgi, yeni keşifler, üretimin 
geliştirilmesi gibi kavramlar ile çağının ötesine geçmek noktasında işleri 
zorlaştırmak kavramının alternatif bir yol sunduğu ifade edilebilmektedir. 

Bir epilog olarak ifade edilebilir ki tasarımcı kişi, aldığı eğitim gereğince 
bu stratejiye uygunluk gösteren, kimliğine işlemiş birçok yeti ile var olsa 
da; günümüz şartları, modern kapital dünya, iş ve işveren koşulları gibi bazı 
sebeplerle bu tutum ve davranış örüntüsünün tam tersi ile iş yapmaktadır. Bu 
noktada bu icra mekanizmasının salt kapital ekonomiler ya da sadece işin 
yapılmış olması için yapmaktan öte nitelik için yapılması, aşkla yapılması, 
dünya-insanlık ve gelecek için yapılması gerekliliğini kendi özü gereğince 
hatırlaması, bilmesi ve gerekiyorsa işleri zorlaştırmak pahasına da olsa 
niteliğe erişmesi gerekmektedir. Bu devinim salt olarak bir problem ve çözüm 
diyagramından öte problem oluşturmayı, icra etmek ve koşullar arasındaki 
ilişkinin tasarlanmasını içeren, birbirlerinden beslenen ve birbirlerine göre anlık 
olarak şekillenen, etkilere tepki tepkilere etki oluşturulan bir devamlılık halini 
bir sürekliliği ifade etmektedir. Yalnızca bir malzeme ile uğraşma ya da bir 
teknoloji ile hesaplaşmanın ötesinde ilgili malzeme ve teknolojiler vasıtasıyla 
stratejileri, davranışları ve gerçekliği oluşturma çabasıdır. Gerçekliği imkanlı 
kılmak noktasında fonksiyon kazanma ve kazandırma eylemi fayda değerini ve 
çözümü, niteliği ortaya çıkartmaktadır. Nitelik, karşılıklı etkileşimin bir ürünü 
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olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle nitelik, sadece icra eden kişinin 
davranış örüntüsü ve stratejisi ile değil aynı zamanda uğraşılan durum, eylem, 
malzeme ve teknolojinin kendi özlüğü ile de var olmaktadır. Ancak en temel 
kaide bu durum ve eylemlere karşı oluşturduğu tepkiler ile reaksiyon alan 
tasarımcı kişinin (icra edicinin) strateji olarak kolay yol yerine direnç bölgeleri 
oluşturup bu bölgede malzeme ve üretimle hesaplaşmasıdır. 
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1. Giriş

Mimari, davranışları nasıl değiştirebilir ve insanları daha sağlıklı 
davranmaya nasıl teşvik edebilir? Mimarlar sosyalleşmeyi ve 
mutluluğu artıran binalar ve şehirler yaratabilir mi? Mekânların 

tasarımı değiştirilerek psikolojik iyileşme seviyesi arttırılabilir mi? Bu tür 
sorulara cevap bulmak için son yıllarda disiplinler arası çalışmalara büyük önem 
verilmektedir. 

Bilindiği üzere mekânlar insan davranışlarını ve duygularını olumlu ya 
da olumsuz yönde etkilemektedir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte insanların 
hayatında yenilikler ve değişimler ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde, gelişen teknoloji ile birlikte deneysel araştırmalar yoluyla, 
davranıştaki değişiklikler ölçülebilmektedir. İnsanların yapılı çevrelere 
verdikleri tepkileri yöneten birden fazla bilinçaltı eğilimi ve davranışı olduğu 
ortaya çıkmıştır (Rock, 2009). Sinirbilim alanındaki son bulgular, teknolojiler 
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ve araştırma yöntemleri, beyinde ve vücutta davranış değişikliklerini tetikleyen 
fizyolojik dönüşümleri anlamaya yardımcı olabilir. Bu tür fizyolojik değişiklikler, 
bireylerin aynı uyaranlara ne zaman ve ne kadar süreyle maruz kaldıklarına göre 
değişmektedir.

Nöromimarlık alanında literatüre bakıldığında deneysel araştırmaların 
sonuçları, mimari mekânın beyin üzerindeki etkisini kanıtlamıştır. Farklı 
alanlarda (insan deneyimi, yol-yön bulma, algı ve dikkat, estetik, stres azaltma 
vb.) çalışılsa da, tüm çalışmaların sonuçları, beyin üzerindeki etkisi nedeniyle 
mimari mekânın önemini vurgulamaktadır.

Mimari mekân bir mekândan daha fazlasıdır ve beyin üzerinde bilişsel 
etkileri vardır. Beynin aktifleşmesine neden olduğundan fizyolojik ve 
bilişsel etkileri göz ardı edilemez. Çevredeki değişiklikler beyni etkileyerek 
davranışlarımızı değiştirir. Mimarlar içinde yaşadığımız ortamları planlarken 
bu durumu farkında olmaları gerekmektedir. Mimarlığın insan beyni üzerindeki 
kaçınılmaz etkisine rağmen, insanın mekândaki nörobilişsel gereksinimleri çoğu 
zaman göz ardı edilmiştir ve bu durum onun geleceğini tehlikeye atmıştır (Biren, 
2014). Mekânlar tüm yaşamımız boyunca bizi etkilemeye ve değiştirmeye devam 
etmektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, insan sinir sisteminin bir 
bölümünün yapılı çevrenin fiziksel bileşenlerinin etkisiyle aktivasyon gösterdiği 
dolayısıyla insanın bilişsel ve duygusal olarak tepki verdiği ve insanların 
davranış şeklini etkilediği tespit edilmiştir (Higuera-Trujillo vd., 2020; Homolja  
vd., 2020).   Yapılı çevre, algılanan bilginin işlenmesi ve değerlendirilmesi 
olarak bilişsel düzeyde ve algılanan bilgilere uyarlanabilir tepkiler olarak da 
duygusal düzeyde etkilidir.  Bu bağlamda insan-mekân etkileşimi ve mekân 
kalitesi de günümüz dünyasında dikkat çeken bir konu olmuştur. Ancak bu bilgi 
psikologlar ve mimarlar için çok da yeni değildir. Mimarlığın tarihi insanın 
mekâna verdiği tepkilerin kayıtları ile doludur. Örneğin değerlerin, imgelerin, 
dini inançların, aile yapısının, sosyal organizasyonların, bireyler arasındaki 
sosyal ilişkilerin ve yaşam şeklinin geleneksel konut formunun oluşmasında en 
önemli faktörler olduğu öne sürülmüştür (Rapoport, 2016). 

Çevre psikologları, 20. yüzyıldan beri mekânların davranış üzerindeki 
etkilerini inceleyip bireylerin farklı ortamlarda nasıl farklı davrandıklarını 
gözlemlemişlerdir. İlk başta, bu alandaki araştırmalar felsefeye veya 
insanların yapılı çevreye tepkileriyle ilgili davranış kalıplarının incelenmesine 
dayanmaktadır (Edelstein ve Macagno, 2012). Mekânın tasarımında insanların 
fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerinin karşılanması ve mekânın 
insan üzerindeki etkilerinin belirlenmesi günümüzde de oldukça önem arz 
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etmektedir. Eski dönemlerdeki teknolojik kısıtlamalar nedeniyle bu tür 
çalışmalar, günümüzde mümkün olduğu gibi beyin reaksiyonlarını ölçememekte 
ve mekânın insanları neden ve nasıl etkilediğine net bir cevap verememektedir. 
Kullanıcının tam olarak mekânda ne hissettiğinin tasarımcıya yansıtılması, 
ona hataları azaltarak en kaliteli ve doğru mekânları tasarlayabilme imkânı 
verebilmektedir. 

Sinirbilime göre bilgiyi bilinçli olarak işleme yeteneği, bilinçsiz işleme 
yeteneğinin %1’inden daha azdır (Eagleman, 2011). Bu nedenle, çoğu uyaran 
bireyleri bilinçaltı düzeyde etkileyecektir. İnsanlar uyaranlardan etkilense de, bu 
durumu farkında olmayabilirler.  Dolayısıyla geleneksel yöntemler ile elde edilen 
veriler gerçek tepkiler değil, yalnızca uyaranlara verilen tepkilerin sonuçlarıdır. 
Nöromimari ile kullanıcıların davranış ve görüşlerindeki değişikliklerin 
nedenleri ortaya çıkarılabilmektedir.

Geçmişten beri kullanılan soru kağıdı/anket veya gözlemler gibi geleneksel 
araştırma tekniklerinin yanı sıra günümüzde yaygınlaşmaya başlayan nöromimari 
disiplini ile spesifik beyin bölgelerinin aktivasyonu, hormon seviyelerindeki 
ve cilt iletkenliğindeki değişiklikler gibi fizyolojik değişikliklerle çevrenin 
insanlar üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılabilmektedir. İnsan ve mimari mekân 
arasındaki etkileşim, çevresel tasarım alanında bilgi üretilmesi ve aynı zamanda 
ruh sağlığı için dikkate değer bir potansiyele sahiptir. İnsanın mimari mekâna 
verdiği tepkiler iyice anlaşılırsa, insan ve mimari arasında daha fazla orantı ve 
uyum yaratılabilir (Horayangkura, 2012).

2. Nöromimarlık Gelişim Süreci

Mimarlık ve sinirbilim arasındaki geçmiş, nöromimarlığın ortaya çıkması 
için temel oluşturmuştur. Bu durum, yeni bir paradigma olan nöromimarlığın 
algılanmasını hızlandırmaktadır.  Tarihsel sürece bakıldığında nöromimarinin 
oluşumundan çok önce, “Sthapatya Veda” ve “Maharishi Vedik Mimarisi” gibi 
sağlıklı yapılı çevre ilgili akımlara rastlanılmaktadır. Bu kavramlar, insan sağlığı 
ve kullanıcı ile mekân arasındaki uygun ilişkiyi sağlama amacıyla mimari 
tasarım ve dekorasyonun genel ilkeleriyle ilgilidir (Fergusson, 2018).

Nöromimariye ait ilk bilimsel çalışmalar temel olarak çevre psikolojisi ile 
ilgilidir. 1950’lerin sonlarında mimarlar ve davranış bilimcileri iş birliği yaparak 
özel çevreler tasarlamışlardır. Örnek olarak, mimarlar ve psikiyatristlerin işbirliği 
içinde tasarladıkları sinir hastalıkları hastanesi ve çocukların ruh sağlığı için 
tasarlanmış bir okul verilebilir. 1960’larda modernizmin çöküşünden bu yana 
çevre ve davranış çalışmaları, insanların ve yapılı çevrenin karşılıklı etkileşimi 
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ile ilgili olup bu çalışmalarda veri toplamak için anketler ve gözlemler gibi 
geleneksel araştırma teknikleri kullanılmıştır (Lang, 1987; Rapoport, 2016). 

Modernist tasarım ilkelerinin sorunu, o dönemin nesnelerin nasıl 
göründüğüne odaklanmasında ve tasarımın birincil amacı olarak hoş bir estetik 
arayışında yatmaktadır. Bu tür tek boyutlu bir düşünce doğuştan gelen ve işleyen 
tasarım düzenini görmezden gelmiştir. Bireysel yabancılaşma, parçalanma ve 
günlük yaşamla ilişkisiz hale gelmenin bir sonucu olarak kişinin öz varlığını 
kaybetmesi şeklinde tanımlanmıştır (Hays, 1998). Heynen de çağdaş kent 
teorilerindeki eksiklikler ve gündelik yaşamda karşılaşılan sorunlar nedeniyle 
insanların yabancılaştığını söyleyerek bu durumu desteklemiştir (Heynen, 
1999). 

Algı, biliş ve hafıza ile ilişkili literatürdeki ilk çalışma Lynch tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Lynch halkın gözünden kentin imajını ortaya koyarak, 
kentin algısal ve duyusal deneyiminin önemini açıklamıştır. Çevre ve davranış 
araştırmalarındaki gelişmeler, insan algısının, duyularının, duygularının ve 
yer duygusu ve hafıza ile ilgili fikirlerin önemini ortaya koymuştur (Lynch, 
1960). Çevre ve davranış arasındaki ilişkiler psikoloji, antropoloji, coğrafya, 
sosyal teori, kentsel tasarım, kentsel planlama ve mimarlık dahil olmak üzere 
birçok farklı disiplinde araştırılmıştır. Örnek olarak Sommer’in (1969) kişisel 
alan fikrini, Hall’un (1969) gizli boyutlar fikrini ve Gans’ın (1982) kentli köylü 
üzerine çalışmalarını verebiliriz (Bell, 2001). 

1960’lardan sonra, araştırmacıların sosyal ve psikolojik sağlık konularına 
olan ilgileri artmıştır. 1969’da Çevre ve Davranış Dergisi yayımlanmıştır. 1970 
yılında bir grup psikolog “Çevre Psikolojisi” adlı bir metin yayınlamışlardır. 
1980’de Çevre Psikolojisi Dergisi yayınlanıp 1981’de ise Uluslararası 
Halk ve Çevre Araştırmaları Derneği kurulmuştur. Böylece çevrenin insan 
üzerindeki etkilerinin araştırılmasında büyük bir çığır açılmıştır.  1970’ler ve 
1990’lar arasında, bu çalışma alanı kentsel tasarım, planlama ve mimarinin 
egemenliğindeyken 1990’lardan sonra çevre, insan psikolojisinde ikincil 
bir bileşen olarak görülüp eleştirel tartışmaları dile getirerek psikolojiye 
odaklanmaya başlanılmıştır (Gieseking, 2014).

Mimaride ve yapılı çevrede insan deneyimi 1960’lardan beri yoğun bir 
şekilde çalışılmasına rağmen insan beyninin bu deneyimde oynadığı rol ancak 
2000’li yılların başında bu alana yansıtılmıştır. Günümüzde insan ve yapılı 
çevre arasındaki ilişkiler yeniden öncelik kazanmaya başlamıştır. Bu yeni 
alanın ortaya çıkışı, öncelikle, araştırmacıların yapılı çevrenin insan beyni 
üzerindeki etkisini kanıta dayalı veriler aracılığıyla anlamalarını sağlayan 
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sinirbilim ve bilişsel bilimlerdeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Çevre 
ve davranış çalışmaları birçok farklı konuyu ele alan sinirbilim çalışmalarının 
öncüleri olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda profesyonellerin değişen rolü, 
normatif teorilerin yok edilmesi, tasarım sürecinde insan doğasının önemi ve 
yapılı çevrede kullanıcı deneyimi tanımlanmıştır (Eberhard, 2009). Nereye 
gidersek gidelim, sinir sistemimiz ve zihnimiz yaşadıklarımız ile ilgili sürekli 
mesaj bombardımanına tutulmaktadır bu da insan beyninin yapılı çevreyi 
deneyimlemedeki büyük rolünü ortaya koymaktadır. 

Bu süreçte biyo-enformatik, yapay zeka, sanal alemler ve sinirbilim dahil 
olmak üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve bu disiplinler arası işbirlikleri 
yeni bakış açılarının, veri toplama cihazlarının ve ölçüm tekniklerinin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur (Zeisel, 2006; Robinson ve Pallasmaa, 2015). 
Bu durum insan yapımı çevre etkileşimi hakkındaki bilgileri genişletip aynı 
zamanda sinirbilim ve mimarlık arasındaki etkileşimin araştırılmasına da yol 
açmıştır.

Bu alanın tarihi geçmişini bilmek, araştırmacıların sinirbilimin mimarideki 
etkisini daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. 21. yüzyılda sinirbilim ve mimarlık 
akımlarının kesişmesinden kaynaklanan birkaç yeni nöromimarlık eğilimi 
ortaya çıkmıştır (Angelidakis, 2010; Sussman ve Hollander, 2021).

Nöromimari terimi ilk olarak, 2003 sonbahar aylarında bir bina 
tasarımıyla ilgili olarak yapılan bir röportajda ortaya atılmıştır. Burada 
Eberhard ve Gage, mimarlar ve sinirbilimciler arasındaki işbirliğinin nedenini 
açıklamıştır (Eberhard ve Gage, 2003). Bu durum, San Diego’da Sinirbilimler 
Akademisi (ANFA) olarak adlandırılan nöromimari üzerine ilk üniversite 
araştırma biriminin oluşumuna yol açmıştır ve çeşitli seminerler ve atölye 
çalışmaları ile bu alandaki faaliyetlerin önü açılmıştır (ANFA, 2003). İnsanın 
bir mekândaki deneyimlerini nörobilişsel yaklaşımlarla inceleyebilmek için ilk 
olarak ‘sinirbilim’, ‘bilişsel bilim’, ‘nöromimari’ ve ‘bilişsel mimari’ gibi bazı 
terimlerin farklılıklarını bilmek gerekir. Bu konudaki en kapsamlı dal, zihnin 
işlenmesiyle ilgili olan ve farklı düşünme türlerine atıfta bulunan ve algılama, 
öğrenme, problem çözme, karar verme, akıl yürütme ve duygusal deneyimi 
içeren ‘bilişsel bilim’dir. ‘Bilişsel mimari’ terimi ise ilk olarak 2010 yılında 
Deborah Hauptman tarafından kullanılmış, bilgi ve iletişim teknolojisinde bir 
fikir olarak tanımlanmıştır (Angelidakis, 2010). 

Bilişsel mimarideki temel yaklaşımlar; ‘geometrik yaklaşım’, 
‘fenomenolojik yaklaşım’ ve ‘çevre psikolojisi ve kanıta dayalı tasarım 
yaklaşımı’ olarak 3 sınıfa ayrılabilir;
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A	 -	 Geometrik	 yaklaşım: Bu yaklaşım mimarların tasarım araçlarının 
geliştirilmesini sağlayabilecekleri bir başlangıç noktasıdır. Bu alanda yapılan 
çalışmalarda sanal gerçeklik veya sinirbilim temelleri de kullanılmaktadır. 
Mimarinin geometrik özellikleri ile ilgili, izoistik analiz, matematiksel-
geometrik analiz ve yapay zekâ kullanılan başka araştırmalar da yapılmıştır 
(Cavalcante vd., 2014; Banaei vd., 2017).

B	-	Mekân	ve	coğrafi	deneyimin	fenomenolojik	yaklaşımı:	Fenomenoloji, 
duyular yoluyla deneyimlenen ve hissedilebilen olayların incelenmesi ve 
tanımlanmasıdır. Husserl’in (2012) teorisi bu alandaki ilk teori olup zamanla, 
Levin, Sartre ve Bachard (2016) mesafe ve hedolojik mekân kavramını (zihinsel 
ve nesnel izlenimlere dayalı yol seçimi ve değerlendirmesi gibi) geliştirmişlerdir. 
Rasmussen (2004) de mimariye fenomenolojik bir bakış açısı sunmuştur. 
Çevresel psikolojinin mekân fenomenolojisi üzerindeki etkisini gösteren Lynch 
(1960) ve mekân fenomenolojisini inceleyen Pallasmaa (1996) gibi insanlar, 
bu konuyu genişletmiştir. Mekânsal fenomenolojinin duygusal bilişteki etkisi 
günümüze kadar gelmiştir.

C-	Felsefe,	çevre	psikolojisi	ve	kanıta	dayalı	tasarım	yaklaşımı:	Psikoloji 
zihinsel davranışları ve süreçleri inceler, odak noktası mekân ise çevresel 
psikoloji olarak adlandırılır. Fenomenoloji de çevresel psikolojinin platformudur. 
Önceleri Burke ve ardından Kant, psikoloji alanını genişletmiştir ve daha sonra 
Zeising ve Vischer gibi kişiler psikolojiyi felsefe ve estetikle birleştirerek 
yaygınlaştırmıştır. Wertheimer, Kafka ve Kohler ise Gestalt psikolojisinin 
temellerini oluşturmuşlardır. Bu ilkeleri birçok tasarımcı ve mimar tarafından 
kabul edilmiştir (Kant, 2004). 

Günümüzde, psikoloji ve sinirbilim arasındaki bağlantı eskisinden çok daha 
belirgin hale gelmiştir. Çevresel psikolojin avantajlarından biri de mimarlığın 
bilişsel-duygusal boyutunu ölçmek için değerlendirme araçlarının olmasıdır. 
Küller, Russell ve Mehrabian’ın modelleri en iyi bilinen değerlendirme 
modellerinden bazılarıdır. 

Bilişsel mimariden sonra, mimarlığın insan tepkileri üzerindeki 
etkileri ile ilgili çalışmaları analiz etmek ve incelemek için bilişsel bilimden 
‘çevre-davranış bilimi’ adı verilen bir alan ortaya çıkmıştır. Çevre-davranış 
çalışmalarında incelenen ortamların çoğu, sokakları, konutları, ofis alanlarını, 
müzeleri, okulları, hastaneleri, Alzheimer hastaları için bakım merkezlerini 
ve çocuk oyun alanlarını içermektedir. Bu tür araştırmaların yapılabilmesi 
için kullanıcı gereksinimlerinin planlaması, kullanım sonrası değerlendirme 
ve kanıta dayalı tasarım olarak iki ana araştırma yöntemi ve bir tasarım süreci 
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geliştirilmiştir. Çevre ve insan davranışı üzerine yapılan araştırmalar ve kullanım 
sonrası değerlendirmeler, çevre ile davranış arasında nasıl bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Ancak fizyolojik ve sinirbilim açısından bu ilişkinin neden var 
olduğu hiçbir zaman belirlenememektedir. Bunun cevabı, sinirbilim alanının bu 
araştırmalar ile bütünleştirilmesi gerekliliğidir (Eberhard, 2009). 

İlk bakışta, nöromimari; bilişsel mimari veya çevre-davranış çalışmalarına 
benzer olabilir, ancak ondan önemli ölçüde farklıdır. Edelstein’ın öne sürdüğü 
gibi, nöromimarlık beynin yapılı çevreden nasıl etkilendiğini göstermek için 
uzun süredir kullanılan bir terimdir.  Mimarlar, nöromimarlığı mekânın insan 
beyni üzerindeki etkisine ışık tutan, yeni bir çalışma alanı olarak tanımlamakta 
ve giderek daha fazla kullanmaktadırlar (Edelstein, 2015).

3. İnsan Beynini Tanıma

Bir girdi olarak ‘mekândaki duyusal deneyim’ ve bir çıktı olarak ‘mimari 
mekân algımız’ arasındaki ilişki nöromimarlık yardımı ile analiz edilebilir. Bu 
alan mimari mekânın psikolojik veya fizyolojik süreci nasıl etkileyebileceği 
fikrini ifade etmek için kullanılımaktadır. Bu da yapılı çevrenin insan sağlığını 
etkileyebilecek ölçülebilir değişkenlerle sağlanabilir. Nöromimari çevre ve 
beyin faaliyetleri arasındaki etkileşimler temelinde inşa edilen, sinirbilim, çevre 
psikolojisi ve mimarinin bir birleşimidir (Edelstein, 2015). Aslında sinirbilim 
bilgisi bir köprü gibidir, beynin mimarlıkla ilgili gizli mekanizmalarını 
belirleyerek mimarlık ve psikoloji arasındaki boşluğu doldurur. 

İnsan beyni, anlaşılması ve açıklanması zor olan karmaşık bir olgudur. 
Beynin ana bölümlerini ve sistemlerini anlamak, yapılı çevre hakkında 
nasıl düşündüğümüzü, algıladığımızı, hareket ettiğimizi, hatırladığımızı, 
öğrendiğimizi ve hissettiğimizi araştırmamızı sağlayacaktır. Araştırmacılar, insan 
beyninin karmaşık bir fenomen olduğu ve anlaşılmasının ve açıklanmasının zor 
olduğu sonucuna varmışlardır. İnsan beyninin yapılı çevreye verdiği tepkilerin 
nedenini anlamak için insanın çevredeki deneyimleri, düşünceleri, davranışları, 
duyguları ve bilgileri göz önüne alınmalıdır (Zamani vd., 2022). Bu nedenle, 
araştırmacıların insan beyni ile ilgili bilgileri ne kadar derin olursa, yapılı çevrenin 
insan beyni üzerindeki etkisinin o kadar iyi anlaşılması sağlanır. 19. yüzyıldan 
beri bilim adamları, insan düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının 
temelini içeren karmaşık sistemi anlamaya çalışmışlardır (Alarcão ve Fonseca, 
2019). Gizemli bir sistem ve vücudun mutlak hakimi olan beyin, farklı işlevleri 
yönetmektedir. İnsan beyni, elektriksel iletiler yoluyla değiş tokuş yaparak temel 
bilgileri biyokimyasal olarak işleyen ve sonucunda farklı durumlara psikolojik 
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tepkiler veren milyarlarca birbirine bağlı nörondan oluşmaktadır. İnsanın tüm 
sinir sistemi aktivite açısından nöronlara bağlıdır ve vücudun belirli bölümleri ile 
beyin arasında sinyaller ileterek vücudun hareketlerini koordine etmektedir. Bu 
hücreler beynin, omuriliğin ve tüm periferik sinir sisteminin işlevsel birimleridir 
(Gottfried, 2011).

Nörogelişimsel olarak, beynin üç ana bölümü vardır: ön beyin, orta beyin 
ve arka beyin. Ön beyin, evrimsel olarak beynin en gelişmiş kısmıdır ve serebral 
korteks ve subkortikal yapıları içerir. Serebral korteks, belirli işlevleri olan dört 
ana bölümden oluşur: ön, parietal, zamansal ve oksipital loblar (Borden vd., 
2015). Subkortikal yapılar arasında limbik sistem, talamus, hipotalamus ve 
hipofiz bezi bulunur. Limbik sistem, beynin en önemli sistemlerinden biridir 
çünkü duygular, hafıza, öğrenme ve bilişten sorumludur. Limbik sistemin üç 
ana alt sistemi vardır: hipokampus, amigdala ve bazal ganglionlar. Hipokampus, 
navigasyondan ve epizodların hafızasının oluşturulmasından sorumludur; 
amigdala duygusal tepkilerden sorumluyken, bazal ganglionlar motor hareketten 
sorumludurlar. Ek olarak, insan beyninin duyusal sistemi, bir insanın yapılı 
çevreye verdiği duyusal tepkileri anlamak için çok önemlidir. Beynin duyusal 
sistemleri arasında görsel sistem, işitsel sistem, koku alma sistemi/duyusu, tat 
alma duyusu, somatik duyum sistemi/dokunma duyusu, altıncı duyu ve kas 
kasılmalarını, hareketlerini izleyen propriyosepsiyon bulunur (Karakaş ve Yıldız, 
2020). Beynin çalışma modellerini ve mekânın beyin fonksiyonlarını nasıl 
etkilediğini bilmek, mimarlar tarafından, kullanıcıların davranışını iyileştiren, 
performansını ve refahını artıran binalar tasarlamasına yardımcı olabilir.

4. Mekânın Algılanması

Lang’e göre algılama, çevreden bilgi alma ya da edinme sürecidir ve aktif bir 
süreçtir. Her mekân (doğal veya yapılı) insanın algılama özelliklerine bağlı olarak, 
beyin tarafından farklı şekilde yorumlanmaktadır. Mekânda kullanılan, ışık, renk, 
yüzey, biçim, boyut (en-boy-yükseklik), mobilya ve aksesuarlar mekânın farklı 
biçimde algılanmasına neden olmaktadır (Ertürk, 1984; Özdemir, 2015).

Eski zamanlardan beri mimarlar, yapılarının kullanıcılarına gönderdiği 
mesajları düşünmüşlerdir. Örneğin, uzun planları, yüksek tavanları ve duvarların 
tepesindeki vitray pencereleri ile ortaçağ kiliseleri, yapının olduğundan daha 
büyükmüş gibi algılanmasına neden olarak mimari aracılığıyla ilahi gücün 
ne kadar büyük olabileceğini göstermiştir. Bu tür bir mesajın bireylere etkisi, 
saygı ve duygu uyandırmıştır. Şirket binasının en üst katında yer alan CEO’nun 
odası, çalışanlarla araya koyduğu mesafeye bağlı olarak,  güç göstergesi olarak 
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yorumlanabilmektedir. Dolayısıyla bina ve insan arasındaki bu iletişim yeni 
değildir (Paiva, 2018). 

Mekân, içindeki kullanıcısının özelliklerine bağlı olarak (yaş, 
cinsiyet, eğitim vb.), beklenen işlevi en iyi şartlarda yerine getirecek şekilde 
tasarlanmalıdır. Örneğin; okul yapıları, öğrenme ve ezberlemeyi geliştirebilecek 
şekilde, hastane yapıları iyileşmeyi ve çalışma alanları ise performansı 
ve işbirliğini geliştirilebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Ancak, bunun için 
öncelikle iyi bir mekân örgütlenmesi gerekmektedir. Amacına uygun olarak, iyi 
örgütlenmiş bir mekân, kullanıcısına daha iyi hizmet verebilir, rahat, huzurlu, 
ferah, aydınlık, keyifli, konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilir (Özdemir, 
2015). Dolayısıyla kullanıcı kendini mekâna ait hisseder. Bildiği ve tanıdığı 
bir ortamda kullanıcının dikkat seviyesi düşer, kendini daha rahat hisseder ve 
bu durum da davranışlarına yansır. Örneğin, Alzheimer hastaları, kendi kişisel 
eşyalarını içeren özel odalarda çok daha sakin, daha az agresif ve endişeli bir 
davranış sergilemektedirler. Dolayısıyla kendini “evde” hissetmenin bir sonucu 
olarak da stres seviyeleri azalmaktadır (Zeisel, 2006).

Mekânlar aynı zamanda beklentileri de üretir. Beklenti, beyni ve 
davranışı değiştirmek için güçlü bir araçtır. Beklentilerin bilinçsizce beyni nasıl 
değiştirebileceğinin güzel bir örneği plasebo etkisidir. Depresyon, ağrı ve uyku 
bozukluklarından muzdarip hastalar, aktif madde içermeyen hapları aldıklarında 
bile semptomlarında iyileşme hissedebilirler. Dolayısıyla rahat, refah düzeyini 
arttıran, beklentileri karşılayabilecek,  iyi örgütlenmiş mekânların nasıl 
tasarlanacağı incelenmelidir (Paiva, 2018).

Mekânların herkesi aynı şekilde etkilemeyeceği de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Beyin, doğuştan gelen bazı davranışların yanı sıra bireylerin 
yaşamları boyunca sahip oldukları kültür ve deneyimlerle de şekillenmektedir. 
Mekânın örgütlenmesi yapılırken kullanıcıya ve mekâna ait parametre ve 
ölçütler belirlenmelidir. Öncelikle kullanıcı iyi tanımlanmalı ve gereksinimleri 
ona göre tespit edilmelidir. Mekân kendine düşen görevi yerine getirmeli, 
kullanışlı, güvenli, esnek, ferah ve estetik olmalı, gerekli boyutsal özellikleri 
ve beklenen konfor düzeyini sağlamalıdır. Her mekân türünün yerine getireceği 
işlev farklıdır. Dolayısıyla bir hastane yapısı uygun bir okul veya bir sınıf, iyi bir 
ameliyathane olamayacaktır.

4.1.	Algı	ve	Bilgi	İşleme	Süreci

Sağlıklı beyin, çatışan sistemlerden oluşur. Psikanalizin kurucusu Sigmund 
Freud (1856-1939), hastalarıyla konuşup iç çatışmalarını fark ederek bu 
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gerçeğe ulaşmıştır. Sonuç olarak, id, ego ve süper egodan oluşan psişik yapıyı 
geliştirmiştir. İd (içgüdü) ve süper ego (ahlak) tamamen zıttır. Aralarındaki denge 
kurmaya çalışan ise egodur. Freud’un bulguları sinirbilimcilere, farklı davranış 
kalıplarının beyindeki belirli yapılar tarafından kontrol edildiğini araştırma ve 
anlama konusunda ilham vermiştir (Lapsley ve Stey, 2011).

Beyni analiz etmenin en basit yolu, onu iki sisteme bölmektir: ‘Sistem-I’ 
hızlı düşünme (bilinçaltı) ve ‘Sistem-II’ yavaş düşünmedir  (bilinçli). Sistem-I 
hızlı, otomatik, sezgisel, örtük, dürtüsel ve duygusaldır. Sistem-II ise yavaş, 
bilişsel, sistematik, açık, analitik ve dönüşlüdür. Tüm insan eylemleri ve tepkiler 
bu iki sistem tarafından yönlendirilmektedir (Kahneman, 2011). 

Ancak, davranış, karar verme ve performans bu sistemler arasında 
farklılık göstermektedir. Sistem-I, Sistem-II’den çok daha hızlı olup 
bir sporcunun maç sırasında vücudunun anlık olarak tepki vermesi gibi 
durumlarda devreye girmektedir. Bilinçaltı sistemin bir başka avantajı da 
çalışmak için bilinçli sisteme göre daha az enerjiye ihtiyaç duymasıdır. Bilinçli 
düşünceler yorucu olup çok fazla glikoza ihtiyaç duyduğu için beyinin birçok 
eylemi otomatiktir. Sistem-I’in diğer önemli farkı ise çok daha fazla bilgiyi 
işleyebilmesidir. Aynı zamanda hem vücudun hayati fonksiyonlarını (otonom 
sinir sistemi), otomatik davranışları kontrol eder hem de dış çevreyi algılar. 
Bireyler çevreden gelen tüm uyaranları bilinçli olarak fark edebilseydi, beyin 
aşırı şekilde yüklenirdi. Çok daha fazla bilgiyi fark etme kapasitesine sahip 
olan bilinçaltı yalnızca işlenecek ilgili bilgileri Sistem-II’ye iletmektedir. Öte 
yandan, Sistem-II, çok mantıklı bir zekâya sahiptir. Çoğu yeni durum, otomatik 
hale gelene kadar bilinçli sistem tarafından kontrol edilmektedir. Bilinçsiz, 
otomatik ve dürtüsel olan Sistem-I, önyargılı davranışlara yatkın olup bu 
seviyede gerçekleşen etki bilinçli düzeyde oluşan etkiden farklı olacaktır. Her 
iki sistemde çevreden gelen tüm mesajları işleyebilmektedir. Ancak, zihinsel 
süreçlerin çoğunu kontrol eden Sistem-I üzerindeki etkiler, yalnızca bilinçli bir 
çevre algısına sahip olan Sistem-II’deki etkilerden çok daha büyüktür. Bütün 
bunlar insanların davranışlarına ve esenliğine yansımaktadır. Nöromimarlık, 
mekânların bilinçaltı çalışma şeklini doğrudan etkileyebileceğini kanıtlamıştır. 
Dolayısıyla bu düzeyde yapılan çalışmaların tasarımcılara daha çok yardımcı 
olabileceği aşikârdır. 

Bilinçaltı düzeyde meydana gelen etkiler, bir anket yanıtında ortaya 
çıkmayabilir. Bu nedenle, kişinin görüşüne dayalı anketler ve görüşmeler, 
kullanıcıların memnuniyetini öğrenmek için yeterli değildir. Ancak PET veya 
fMRI gibi beyin haritalama teknikleri ile çevreden gelen her bir uyarana beynin 
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tepkisini daha net görmek ve davranışın nasıl etkilendiğini detaylı olarak 
anlamak mümkün olabilmektedir (Paiva, 2018).

Bu nedenle, nöromimari uygulaması, daha verimli alanlar yaratmak için 
beyni anlamanın çok ötesine geçmektedir.  Mekân örgütlenmesinde, mekânın 
görevselliği ve kullanışlılığı esastır. Her mekân hedeflenen fonksiyona uygun 
tasarlanıp işlevsel olmalıdır. Beyin bilgisi, mekânın kullanım amacı ve kullanıcı 
faktörü birlikte dikkate aldığında ancak beyindeki bilinçaltı ve bilinçli sistemlere 
hitap eden uygun mekânlar tasarlanabilecektir.

4.2.	İnsan-	Mekân	Etkileşimi

Birey, kendisini çevreleyen ortamlarla sürekli aktif etkileşim halindedir. 
Yeterli konfor düzeyinin sağlanmadığı mekânlar, kullanımı olumsuz yönden 
etkiler. Gereğinden sıcak bir oda, insanların terlemesine, rahatsız hissetmesine 
ve konsantre olamamasına neden olurken, ferah olmayan karanlık bir oda, 
kullanıcının kasvetli, karamsar hissetmesine,  korkmasına, tetikte kalmasına ve 
rahatlayamamasına neden olabilir. Ferah mekânlar insanların kendilerini daha 
rahat hissetmelerine olanak sağlar (Özdemir, 2015). Mimari çevre her zaman 
insanı olumlu ya da olumsuz yönden etkilemektedir. Bu etkileşim mekân-
kullanıcı ilişkisi olarak adlandırılabilir. Bu ilişki iki yönlüdür, mekânlar insanları 
değiştirebilir bunun tersi de geçerlidir. 

İnsanların fiziksel çevreye uyum sağlama biçimleri, genetiksel, kültürel, 
deneyimsel ve çevreye maruz kalma sıklığı ve süresi gibi çeşitli faktörlere göre 
değişebilir. Beyin de fiziksel çevre ile çalışma, dinlenme, satın alma, öğrenme, 
iyileşme ve hatırlama gibi faaliyetlerle aktif olarak etkileşime girmektedir. 
Tüm bu temel değişkenler, mimarlığın insanları nasıl etkileyebileceğini 
açıklamaktadır. Bu nedenle, yapılı çevrenin insanlar üzerindeki etkilerini 
incelemek, birçok değişkenin söz konusu olması ve bazılarının ölçülmesinin zor 
olması sebebiyle müşküldür.

Yönteme karar verme ve çalışmanın hipotezini belirleme aşamasında 
kişilerin mekânda bulunma süreçleri ve o mekânın kişileri ne ölçüde etkilediği, 
önem arz etmektedir. Değişkenler, bir mekânın işgal süresine/sıklığına (kısa 
veya uzun vadeli maruz kalma) ve etkinin kalıcılığına (kısa veya uzun vadeli 
etki) göre dört olası kombinasyona ayrılabilir (Paiva ve Jedon, 2019): 

1. Kısa süreli maruz kalma, kısa süreli etki, 
2. Uzun süreli maruz kalma, uzun süreli etki, 
3. Kısa süreli maruz kalma, uzun süreli etki,
4. Uzun süreli maruz kalma, kısa süreli etki. 
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‘Kısa süreli maruz kalma, kısa süreli etki’, kalıcı olmayan ani bir tepkidir. 
Bu tip etkiler, çoğunlukla, birkaç saniyeden bir güne kadar süren etkileşimden 
sonra meydana gelen etkilerdir. Dolayısıyla bir kişi bir mekâna girer girmez 
bundan etkilenebilir. Kısa süreli maruz kalma, çoğunlukla bireylerin alana uyum 
sağlamasına yardımcı olur. Mimarinin ve dolayısıyla mekânın, beyin ve davranış 
üzerinde, bağışıklık sistemi veya metabolik düzenleme gibi temel biyolojik 
değişikliklerden, duygular gibi karmaşık olan değişikliklere kadar kısa vadeli 
birçok etkisi vardır. Bu tür değişiklikler, kişi o mekândan ayrıldıktan sonra birkaç 
saate kadar da sürebilir. Bu değişiklikler, duygulardaki, işleyen hafızadaki, hormon 
seviyelerindeki, kalp atış hızındaki, cilt iletkenliğindeki, kan basıncındaki, vücut 
sıcaklığındaki ve kas gerginliğindeki değişiklikleri içerir. Bu kısa süreli maruz 
kalma, kısa süreli etkiler, farklı sonuçlar da ortaya çıkarabilir. Örneğin yaratıcı 
kısa bir makale yazan bir kişi, görevi gerçekleştirmek için birkaç saatliğine 
ortak çalışma alanına gittiğinde, mekândan gelen özellikler (ışık, gürültü, düzen, 
sıcaklık, renkler ve şekiller gibi), bu kişinin görevini yerine getirmek için en 
iyi zihinsel durumda olmasını sağlayabilir. Ancak mekâna bağlı olarak meydana 
gelecek fizyolojik reaksiyonlar sebebiyle performansını da düşürebilir.

‘Uzun süreli maruz kalma, uzun süreli etki’, çevreye maruz kalma sona 
erdiğinde bile uzun süre devam edebilen etkilerdir ve gerçekleşmesi için uzun 
süreli tekrarlanan uyarımları gerektirir. Örneğin, evde bir gün geçirmek stres 
seviyelerini düşürmeye ve rahatlamaya yardımcı olabilir (kısa süreli etki). 
Ancak, çalışmayı bırakan ve evden nadiren çıkan yaşlı insanlar için durum aynı 
değildir (uzun süreli etki). Bu durumda beyin benzer bir uyarana (kişinin evi 
veya işyeri gibi) uzun süreli ve tekrar tekrar maruz kalmaktadır. Böylece ziyaret 
edilen mekânlar beyinde değişikliklere neden olabilir. Karmaşık navigasyona 
ihtiyaç duyulan (hastane veya şehirler gibi) alanlarda insanların kaybolmadan 
dolaşmaları için ziyaretin tekrarlanması gerekmektedir. Tekrar, bellekte ikili bir 
rol oynar: birincisi bilginin kısa süreli bellekte tutulması ve ikincisi ise bilginin 
uzun vadeli bir depoya aktarılması.

‘Kısa süreli maruz kalma, uzun süreli etki’, hızla gerçekleşen bir 
reaksiyondan oluşur. Ancak etkisi o kadar yoğundur ki beyne kazınması için 
tekrara gerek yoktur. Bir uyaran güçlü duygular ürettiğinde (kısa süreli maruz 
kalma, kısa süreli etki), uzun süreli anılar genellikle tekrara gerek kalmadan 
oluşturulabilir. Bu nedenle, uyarana kısa süreli maruz kalma, beyinde uzun süreli 
değişikliklere yol açabilir. Travmatik deneyimler, kısa süreli maruz kalma, uzun 
süreli etkiyi göstermek için iyi bir örnektir. Beyin tarafından kaydedilmesi ve 
asla unutulmaması için sadece bir ziyaret gerektiren dikkat çekici yerler mimari 
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bir örnek olarak verilebilir. Örneğin, Gaudi’nin Kutsal Aile Kilisesi’ne bir 
ziyaret unutulmaz bir anı yaratmak için yeterlidir. 

Dördüncü olası kombinasyon, ‘yani uzun süreli maruz kalma, kısa süreli 
etki’, tekrar tekrar meydana gelen süreyi ve sıklığı (sürekli ve süreksiz maruz 
kalma) içermektedir. Bu nedenle, 1 numaralı kombinasyona uygun şekilde ilk 
kullanım saatlerinde kısa vadeli bir etki ortaya çıkacaktır. Mekânın bireyleri 
nasıl etkileyebileceği konusunda zaman ve meşguliyet sıklığının kilit rolleri 
vardır ve bunların ölçülmesi ve kontrol edilmesi kolaydır. Her ikisi de mekân-
kullanıcı ilişkisini anlamaya yardımcı olacak stratejik unsurlardır.

5. Mimarlık ve Sinirbilim Arasındaki İlişki

Sinirbilim, beyni inceleyen ve beynin tüm faaliyetlerimizi nasıl kontrol 
ettiğini tanımlayan ve onun sonucu olarak düşünme, hareket etme, algılama, 
öğrenme ve hatırlamanın niceliğini açıklayan bir bilimdir. Bu bilimdeki gelişme, 
insan tepkilerinin gelişmesine ve derinleşmesine yol açarak insan beyni ve 
yapılı çevre alanındaki mevcut teorilerde bir paradigma kayması yaratmıştır 
(Eberhard, 2009). Bu paradigma kayması, insan beyni ve yapılı çevre arasındaki 
ilişki üzerine yeni bir bakış açısı getirmektedir. İnsan beyni, araştırmacıların 
bireysel bakış açılarına dayalı olarak incelenebilmektedir.

Mimarlık ve sinirbilim arasındaki ilişki üç bölüme ayrılabilir (Arbib, 
2013):

1. Tasarım sürecinde nöroloji: mimarların zihninde neler olup bittiğinin 
incelenmesi. 

2. Nöromorfik mimari: yapıların oluşumunun incelenmesi.
3. Mimari deneyimlemede sinirbilim: yapılı çevreyi deneyimlerken insan 

beyninin incelenmesi.
Sinirbilim ve mimarlık arasındaki bağlantıya ilişkin ilk fikirler, 1950’de bir 

sorunu çözmek için mücadele eden bir biyolojik bilim araştırmacısı tarafından 
sunulmuştur. Çevresini ve yapısını değiştirdikten sonra, problemini çözme 
sürecindeki etkisini farkına vararak, mimarlığın insan sağlığı ve üretkenliği 
üzerindeki etkisi ile ilgilenmeye başlamıştır. Salk Enstitüsü’nün tasarımı 
için görevlendirilen Louis Kahn, tasarımlarında çevrenin insanlar üzerindeki 
etkilerini irdelemiştir (Sternberg, 2010). 

Nöromimari, yapılı çevrenin insan beyni üzerindeki etkisine ve çevreye 
verdiği tepkilere odaklanmıştır. Sinirbilim ve mimarlık arasındaki en önemli 
işbirliği, bilinçli ve bilinçsiz etkilerin anlaşılmasıdır. Tablo 1’de, sinirbilim 
ve çevre-davranış modellerinin yanı sıra mimari unsurların kullanımını 
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karşılaştırarak çalışmanın kapsamını ve her alanın değişkenlerini özetlemektedir 
(Eberhard, 2009).

Tablo 1: Mimari Tasarımda Çevre-Davranış-Sinirbilim Modeli

Tasarım Sinirbilim Çevre-Davranış
Çevrenin 
fiziksel 
unsurları

Sinirbilim 
ile ölçüm

Fizyolojik 
ölçümler

Davranışsal 
sonuçlar

Fonksiyonel 
sonuçlar

Mekânın 
plan ve boyut 
özelliklerinin 
tanımlanması

Scan, PET, 
ERP, MRI

Tükürük bezi 
(kortizol) 
testi,
Tansiyon

Sistematik 
izlenme, 
Fotoğraflama, 
Kişisel raporlama

Kağıt ve kalem 
testleri: işlevsel 
ve profesyonel 
yargılama

Aydınlatmanın 
yoğunluğu, 
süresi ve sıklığı,
Gürültü 
seviyesi

Nörolojik 
görme 
ve işitme 
testleri

Göz ve kulak 
özellikleri

Görme kusurları,
Frekansları 
algılama yeteneği

İşitme sorunları, 
Müzikal beceri 
eksikliği,
Çalışma ve 
öğrenme 
sorunları

Lüks ve desibel Scan, PET, 
ERP, MRI

Fizyolojik 
müdahaleler 
ve CAT Scan

Duyma ve görme 
testleri

Test puanları, 
akademik 
ve mesleki 
performans

Kaynak: Zamani vd., 2022.

5.1.	Nöromimarlıkta	Araştırma	Yöntemleri

Nöromimarinin araştırma yöntemleri çevre-davranış ve sinirbilim olarak 
iki başlıkta değerlendirilebilir (Şekil 1). 

Şekil 1: Nöromimari Çalışmalarında Kullanılan  
Araştırma Yöntemleri (Karakaş ve Yıldız, 2020).
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Metodolojik olarak, nöromimarlık araştırmalarında kullanılan çevre-
davranışsal teknikleri haritalama teknikleri, arşiv verilerinin kullanımı, kişisel 
raporlama ölçümleri ve gözlemsel ölçüm olarak 4 başlığa ayrılabilir.

Haritalama teknikleri, çevre ve davranış araştırmalarında kullanılabilen en 
önemli araçlardandır. Haritalama alanındaki çalışmalar, araştırmacıların çevre 
ile ilgili bilgileri elde etmeleri için dijital araçlar aracılığıyla yapılmaktadır.  
Haritalama tekniklerinden biri olan bilişsel ve zihinsel haritalama teknikleri 
mimari alanında araştırmacılara yapılı çevrenin doğası hakkında bilgi edinme, 
kodlama, depolama, hatırlama ve manipüle etme olanağı sağlamaktadır 
(Downs ve Stea, 2017). Duygusal tepkilerin belirlenmesi için veri sağlayan 
biyo-duyu teknolojilerindeki gelişmeler, biyo-haritalama, biyo-duyusal ve 
çoklu biyo-duyusal haritalama dahil olmak üzere yeni haritalama teknikleri 
yaratmıştır. Ortaya çıkan biyo-duyusal cihazlar, yapay ortamlardan ziyade 
doğal gerçek zamanlı olarak elde edilen biyolojik verilerin ölçülmesini 
sağlayan yeni araştırma fırsatları sunmaktadır.  Biyosensör cihazları, biyolojik 
verileri gerçek zamanlı olarak ölçebilme olanağı oluşturarak yeni çalışma 
olanakları sağlamaktadır. Bu teknolojiler, duygusal tepkileri görselleştirmek 
için bilgi temin etmektedir.  Bu sayede kişinin fiziksel durumu tespit edilip, 
kaydedilip ve görselleştirilerek geliştirilmiş teknolojilerle birlikte sonuçlar 
incelenebilmektedir (Chen vd., 2016). 

Kişisel raporlama çalışmalarında ise anketler aracılığıyla zihinsel ölçümler 
yapılabilmektedir. Kişisel raporlama anketleri ve karşılıklı görüşmeler genelde 
bir uzman tarafından hazırlanırlar veya başka analiz tekniklerinden yararlanılarak 
insanın zihinsel durumunu raporlamak için kullanılırlar. Brunel Mood Scale, 
(BRUMS), Profile of Moods States (POMS), Positive and Negative Schedule 
(PANAS) ve Self-Assessment Manikin (SAM) kişisel raporlama anketleri 
arasındadır.

Sinirbilim teknikleri, genel olarak algıya odaklanarak mekânla ilgili 
tespitler yapmayı mümkün kılmaktadır. Sinirbilim araştırmalarında sinirsel 
aktiviteyi ölçmek için dijital araçlar kullanılmaktadır (Tablo 2). Sinirbilimin 
mimarlık araştırmalarında uygulanabilirliği göz önüne alındığında mekânın 
insanlar üzerindeki etkisinin ölçülmesine katkıda bulunabilir. Sinirbilim 
araştırma teknikleri geniş bir alanı kapsar. Bu teknikler, merkezi ve çevresel 
sinir sistemlerinden yayılan sinyallere dayanır ve zihinsel ve davranışsal 
yönler de dahil olmak üzere insanla ilgili çeşitli soruları açıklamak için 
kullanılmaktadır. 
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Tablo 2: Mimari ve Sinirbilim Ölçüm Teknikleri ve Cihazlar

Nöro-
görüntüleme

EDA Kalp 
ve kan 
değerleri

Göz 
değerleri

Giyilebilir 
cihazlar

GPS Kolektif 
kaynak

fMRI, EEG, 
ERP, PET, 
MEG, CT, 
MRI, dMRI, 
TSM

Cilt 
sıcaklığı, 
GSR, Deri 
iletkenliği

Kalp Ritmi 
ve Nabız, 
Tansiyon,  
Kan hacmi

Göz 
hareketi, 
Göz 
kırpma

Göz 
izleme, 
VR/AR, 
Kamera, 
Mikrofon, 
Vücut 
sensörleri

GIS, BI, 
Crowd-
Sourcing

Radar 
Sensing

Psiko-fizyolojik ölçümler başlığı altında birçok farklı teknik yer almaktadır 
(Şekil 1). Bu ölçümleri gerçekleştirebilmek adına farklı cihazlar kullanılmaktadır 
(Tablo 2). Nörogörüntüleme teknikleri, en yararlı bilgi kaynaklarından birkaçıdır 
ve sağladıkları veriler, sinirbilim ve mimari arasındaki ilişkilerin temelini 
oluşturmaktadır. Bu teknikler; Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(fMRI), Elektro Ensefalografi (EEG), Pozitron Emisyon Tomografi (PET), 
Manyetik Ensefalografi (MEG), Bilgisayarlı Tomografi (CT), Su Defüzyon 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (dMRI) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(MRI) olarak sıralanabilir. Bu cihazların hepsi beyinin işleyişini anlamak için ve 
incelemek için kullanılmaktadır. 

fMRI, işlev sırasında beynin farklı bölgelerindeki nöronal aktivitedeki 
değişiklikleri ölçmek ve ayrıntılı görüntüler elde etmek için kullanılmaktadır. 
fMRI, vücudun farklı bölümlerinin düşük yoğunluklu görüntülerini üreten 
lokal kan akışını ölçen gelişmiş bir cihazdır (Gottfried, 2011). Veri analizinde, 
en yaygın amaçlardan biri farklı aktiviteler sırasında beynin hangi bölgesinin 
aktifleştiğinin belirlenmesidir. fMRI nöromimarlık alanında gelecek vaat eden 
futuristik bir araştırma yöntemidir. Buna rağmen deney esnasında kişinin, uzun, 
dar ve gürültülü bir tüp içinde sırtüstü yatarken taranmakta olması, cihazın 
yüksek maliyetli ve boyutunun büyük olması bu yöntemin zorlukları arasındadır 
(Kenning vd., 2007). Deneyi gerçekleştirme biçiminden kaynaklı çevresel 
uyaranların zenginliği sınırlanıp görsel odaklı bellek ve hafıza çalışmalarında 
kullanılabilen bir tekniktir (Şekil 2). Günümüzde daha yüksek zamansal 
çözünürlük ve daha hızlı yanıt sağlayan ve beyin aktivitesini gerçek zamanlı 
olarak ölçebilen daha yeni teknikler de ortaya çıkmıştır.  

Merkezi sinir sistemi ölçümlerinde kullanılan psikofizyolojik ölçüm 
tekniklerinden olan EEG, insan kafa derisine yerleştirilen hassas elektrotları 
kullanarak beyindeki elektrik sinyallerinin dalgalanmalarını ölçen en gelişmiş 
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tekniklerden biridir. EEG tekniği kafa derisi yoluyla elektrik sinyallerinin 
transdermal okumalarına dayanmaktadır. Bu teknikte, kafadaki nokta çiftleri 
arasındaki elektrik yükündeki (voltaj) farklılıkları ölçmek için en az 2 ve en fazla 
256 elektrot kullanılmaktadır. EEG ölçümleri kullanılarak daha büyük, daha 
yavaş ve daha düzenli olan alfa ve daha küçük ve daha hızlı olan beta şeklinde iki 
temel dalga modeli tanımlanabilmektedir.  Bu iki beyin dalgasına ek olarak son 
zamanlarda delta ve teta dalgaları da gözlemlenmiştir. Yayılan elektriksel sinyaller, 
anında çeşitli konumlardaki elektrotlardan toplanarak beyin aktivitesinin gerçek 
zamanlı olarak haritalanmasını sağlamaktadır.  Bu yöntemde elektrotlu kasklar 
kullanıldığı için kişi test sırasında hareket edebilmektedir. Ayrıca taşınabilir 
EEG cihazları mimari mekânda yön bulma, duygu tespiti ve stres ölçümleri gibi 
konularda deneklerin beyin aktivitelerini gözlemlemeye yardımcı olabilmektedir  
(Şekil 2).Olaya bağlı beyin potansiyelleri (ERP) de, EEG kayıtlarından elde 
edilen başka bir tekniktir. Bu potansiyel, zamana bağlı olan belirli uyaranlara bir 
yanıt olarak farklı şekilde üretilmektedir (Danesh Sani vd., 2017). 

PET, beyin dokusunun aktivitesini belirlemek için kan akışını ölçen 
ve beynin normal ve anormal fonksiyonlarını incelemek için kullanılan bir 
görüntüleme tekniğidir (Şekil 2) (Bear vd., 2016). PET tekniği mimarlık 
alanında yapılan araştırmalarda çok yaygın kullanılmamakla beraber önemli bir 
beyin görüntüleme tekniği niteliği taşımaktadır. 

MEG tekniği, beynin nöromanyetik alanlarını ölçmek için kullanılmaktadır. 
Bu teknik hem laboratuvarda gerçekleştirilebilen sanal ortamlar üzerinde hem de 
gerçek ortamlarda uygulanabilmekte olan bir yöntemdir. Burada sinyaller, süper 
iletken kuantum girişim cihazının (SQUID) sensörleri tarafından algılanarak 
beyindeki elektrik akımının yarattığı manyetik alandaki küçük değişiklikleri 
ölçmektedir. Sinyaller çok küçük (Tesla 10-15) olduğu için kontaminasyonu 
önlemek adına kayıtlar manyetik olarak yalıtılmış bir odada yapılmalıdır (Şekil 
2) (Bear vd., 2016). 

CT tekniğinde, farklı açılardan birden fazla X-ışını göndererek, beynin 
iki boyutlu yatay görüntüsünü elde edilmektedir.  MRI da CT’ye benzer 
bir işlevselliğe sahiptir, ancak CT’den daha yüksek çözünürlüklü ve daha 
fazla alanlı iki boyutlu bir görüntü elde etmek için güçlü bir manyetik saha 
kullanmaktadır (Bear vd., 2016). Bir sonraki teknik, daha gelişmiş bir cihaz 
olan ve aynı zamanda beynin sinirlerinin haritasını çıkarma imkanı sağlayan 
dMRI’dir. Fonksiyonel görüntüleme teknikleri, beynin farklı bölümlerinden 
fonksiyonel bilgiler sağlayabilir. Bu cihazlar nöromimarlık alanında pek yaygın 
olarak kullanılmamaktadır.
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fMRI Taşınabilir EEG PET MEG
Şekil 2: Nörogörüntüleme Ölçüm Cihazları

Nörogörüntüleme teknikleri yararlı bir bilgi kaynağıdır ve sağladıkları 
veriler sinirbilim ve mimari arasındaki ilişkinin temelidir ve çoğunlukla sinir 
odaklı mimari araştırmalarda kullanılmaktadır. Sinirbilim alanında kullanılan 
Psiko-fizyolojik ölçüm teknikleri arasında başka teknikler de vardır. Bu teknikler 
Elektrodermal aktivite ölçüm (EDA) tekniği, Elektromiyografi (EMG) tekniği, 
kalp ve kan değerleri ölçümü teknikleri ve göz kırpma ve göz hareketlerini 
ölçme teknikleri olarak sıralanabilir (Şekil 3). 

EDA ciltten geçen elektriksel akım miktarını göstermektedir. Nöromimarlık 
araştırmalarında yararlanılabilen bu yöntem ile birlikte derinin elektrik 
geçirgenliğine göre verdiği tepki değerlendirilebilmektedir. EDA ter bezleri 
tarafından üretilen cilt ter miktarını ölçmek için de kullanılmaktadır.  Ter bezleri 
otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Cilt sıcaklığı ölçümleri bu bağlamdaki 
diğer teknikler arasındadır. Bu yöntem ile elektriksel iletkenlik sensörleri avuç 
içlerine ve parmaklara bağlanarak ölçüm gerçekleştirilir (Calvert ve Thensen, 
2004). Bu yöntemde deneklere gösterilen görsel uyaranlar veya kişinin gerçek 
veya sanal bir mimari mekânı deneyimlediği esnada deneklerin etkilenme 
seviyeleri ölçümlenebilmektedir. 

Bu tekniklerden biri de, yüzün ve diğer organların durumunu analiz 
etmek için çok hassas bir yöntem olan faz EMG’dir. Elektromiyografi 
(EMG), periferik sinir sistemini ölçmek için önemli bir tekniktir. İskelet 
kasları tarafından üretilen elektriksel aktiviteyi ölçmek için kullanılan EMG 
araştırmacıların doğrudan gözlemlenemeyen çok küçük yüz hareketlerini 
tespit etmelerini de sağlamaktadır. Mimari mekânı algılama neticesinde yüzde 
oluşan ifadelere bağlı olarak duygunun değer, uyarılma ve baskınlık boyutları 
değerlendirilebilmektedir. Ayrıca bu yöntemle iskelet kasları tarafından üretilen 
elektriksel aktivite de ölçülebilmektedir. 

Kan basıncı ve kan hacmi vasküler aktivitelerin nedenleridir. 
Vasküler aktiviteler, istemli sinir sisteminin aktivitesine güçlü bir şekilde 
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yanıt vermektedirler (Calvert ve Thensen, 2004).  Nörmimari anlamda da 
mekânın kullanıcılar üzerindeki etkilerini tespit edilebilmek adına mekânsal 
özelliklere bağlı kişinin kan değerlerinde ortaya çıkan değişiklikler ölçülüp 
ve değerlendirilebilmektedir. Tüm bu yöntemler otonom ve somatik sinir 
sistemlerini araştırmak için önemli yöntemlerdir.

Göz kırpma ve göz hareketlerini ölçme tekniği, belli bir zaman diliminde 
göz kırpma ölçümü yapan bir tekniktir. Beynin bağımsız olarak göz kırpmaya 
karar vermesi nedeniyle bu yöntem insanlar bir program izlediğinde veya bir 
hikaye dinlediğinde katılım düzeylerini belirlemek üzere kullanılmaktadır. 
Elektronik algılama sistemleri son zamanlardaki gelişmelere paralel olarak 
akademik araştırmalarda da daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
sistemlerde veri, kızılötesi (IR) algılama sisteminin kullanılması ile yayılan 
ışığın kornea ve göz kapağından yansıması ve yansıyan bu ışığın şiddetinin 
ölçülmesiyle sağlanmaktadır (Aleksandra ve Strumiłło, 2012).

Sinirbilim araştırmalarında başka teknikler de mevcuttur. Bu teknikler, 
birkaç kullanışlı dijital araç aracılığıyla gerçekleşmektedir. Giyilebilir 
cihazlar, farklı sensörlerle donatılmış küçük taşınabilir bilgisayarlar, sensörlü 
bileklikler, vücut izleme sistemleri, GPS gibi dijital araçlar önemli araçlardır. 
GPS teknolojileri ve duygusal tepkileri konumlarla birleştiren mobil kamera 
sistemleri ile birleştirilmiş biyo-bilgi, yapılı çevrede gerçek zamanlı ayarlarda 
duygusal ve duyusal tepkilerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır (Chen vd., 
2016). Ayrıca mimari araştırmalarında göz izleme cihazı ile birlikte kamera 
veya mikrofon gibi diğer dijital araçlar da kullanılabilmektedir. Sanal gerçeklik 
(VR) gözlükleri gibi başa takılan cihazlar da gerçeğe benzer bir ortam sunarak 
öznel deneyimleri güçlendirmek için sinirbilim ve mimari çalışmalarında 
yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil 3). Ayrıca kitle kaynak kullanımı, akıllı 
telefonlar aracılığıyla (örneğin, Radar Sensing uygulamasını kullanarak) Twitter 
gibi sosyal ve jeososyal medyadan veri toplamaya yardımcı olmaktadır.

EDA EMG Göz takip VR göz takip
Şekil 3: Psiko-Fizyolojik Ölçüm Cihazları
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Bir kişi mimari bir mekânda uzun zaman geçirdiği için, bu etkilerin 
uzun vadede kişinin ruh sağlığına zarar vermesi olasıdır. Bu nedenle tartışılan 
çalışma alanı gelecekte ruh sağlığı alanında en önemli araştırma dallarından biri 
olacaktır. Literatüre göre teorik ve deneysel çalışmalarda sunulan kavramlar 
farklıdır ve teorik araştırmalarda incelenen bileşenlerin bir kısmı deneysel 
çalışmalarda henüz uygulanmamıştır. Bu durum bazı kavramların uygulamadaki 
ölçüm zorluğunu vurgulamaktadır. Buna rağmen, sinirbilim ölçüm araçlarının 
gelişmesi ile büyüyen deneysel çalışmalar, teorik çalışmaların anlaşılmasına 
veya doğrulanmasına yardımcı olmaktadır. Genel olarak deneysel çalışmalar 
yürüten araştırmacılara bu alanda araştırma yapma olanağı sağlanmıştır. 

Nöromimarlık, insan beyninin çalışmayı zorlaştıran karmaşıklıklara 
sahip olmasına rağmen, beyni anlamak için büyük bir potansiyele sahiptir. 
İnsan ruh sağlığına vurgu yapmakta olan bu araştırma alanının çalışma arka 
planı dikkate alındığında, mimari mekânın farklı kullanımlarına da uygun 
olduğu ortaya çıkmaktadır (Eberhard, 2009). İyileştirme sürecini hızlandıran 
hastaneler, öğrenme sürecini kolaylaştıran sınıflar, çalışanlar arasında daha fazla 
işbirliğini teşvik eden alanlar, algılama açısından sergilenen eserlerle anlamlı 
bir ilişkisi olan müzeler, Alzheimer gibi özel hastalar için tasarlanan mekânlar 
ve şehir planlama alanında aktiviteleri kolaylaştırma yönetimi gibi konular yeni 
paradigma olan nöromimarlığın insan ve çevre sağlığının gelişmesi için önemli 
potansiyele sahip olduğu alanlardır (Sternberg, 2010; Barrett vd., 2019). Tüm bu 
potansiyellere rağmen bu alan bazı sınırlılıklar ve zorluklara da sahiptir.

5.2.	Nöromimarlıkta	Çalışma	Sınırlılıkları

Nöromimari çalışmalarının çevreyi algılama süreci, çevreyi bilme ve 
çevreye tepki verme konusunun karmaşıklığı, mimarinin sanat ve estetikten 
ibaret olmaması, sürekli mekân deneyimi ve çalışma araçları konusunda 
bazı sınırlılıkları vardır. Çevreden elde edilen bilgilerin çoğu görme duyusu 
yoluyla olmasına rağmen konu algı açısından ele alındığında, diğer duyuları 
göz ardı etmek çalışmaların tek boyutlu olmasına neden olacaktır. Mimari tüm 
duyusal yöntemleri içermektedir. Bu nedenle görsel onu tarif etmeye yetmez ve 
araştırmada işitme, koklama ve dokunma gibi diğer duyularda da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Dolayısıyla araştırmaların sadece görsel odaklı uyaranları 
inceleme durumu sınırlılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun ortaya 
çıkmasının nedeni nöromimari çalışmalarının çoğunda görsel bağlamda 
simülasyon ortamı oluşturulup diğer uyaranların simülasyonunun mümkün 
olmamasıdır. Çözümlerden biri, gerçek bir mimari ortamda deney yapmaktır, 
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bu da araştırmacıya alan temin etmek ve ölçüm için cihaz kullanımı açısından 
sınırlılıklara neden olmaktadır. Ayrıca beyin bölgeleri farklı uyaranlarla da 
aktifleşebileceği için laboratuvar dışı uygulamalarda sonuçlar geçersiz olup ve 
yanlış yorumlanabilmektedir.

Metodolojik açıdan uyaranların ve görsel efekt yöntemlerinin çeşitliliği 
de sınırlamalar oluşturmaktadır. Bilişsel süreçler aynı anda gerçekleşmediği 
için bu sorun laboratuvardaki görüntüleme sonuçlarının bozulmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca fMRI gibi araçlarla ilgili kişinin test sırasında hareketsiz 
kalma gerekliliği, teknik sınırlamalar oluşturmaktadır. Bu durumun giyilebilir 
cihazlar ve EEG de giderilebilmesine rağmen, hareket halindeki insanların 
verilerini kaydetme konusunda hala sınırlılıklar söz konusudur. 

Bazı çalışmalar mimarlığın sadece estetik boyutuna dikkat çekmiştir. 
Ancak mimarlık sadece estetik ve sanatsal boyutla sınırlı kalmayıp kullanıcıların 
gereksinimlerini de karşılamalıdır. Sanat ve estetiğin mimarlıkta temel bir 
rol oynamasına ve mimarlığın güzel sanatlardan biri olmasına rağmen; sanat 
ve estetiğin bilişsel deneyimi, mimarlığın bilişsel boyutlarından yalnızca 
birisidir. Ancak çekici olmayan ortamlar da mimarlığın bir parçası olup insan 
üzerindeki farklı etkileri göz ardı edilmemelidir. Haz, bilişsel estetik veya sanat 
deneyiminden kaynaklanmaktadır. İnsanların sanattaki deneyimleri, zihinsel bir 
olaya dönüşmektedir. Bu durum mimarlıkta da geçerlidir. Dolayısıyla çalışmanın 
dışındaki bireylerin zihinsel arka planları, estetik indüksiyonuna neden olarak 
sonuçları geçersiz kılabilmektedir. Diğer bir sınırlılık bireye özgü fizyolojik 
karmaşıklıklar nedeniyle deneylerin süreç ve sonucu etkileyebilecek farklılık 
arz etmesidir. Ayrıca sinirsel ilişki de diğer bir kısıtlılığı oluşturmaktadır. 

Mimarlık,  sürekli bir mekân deneyimidir. Ancak beyinin kendini çevreye 
adapte edebilmesi ve mimari deneyimin biyolojik ve çevresel faktörlerden 
etkileniyor olması bir mekândan başka bir mekâna geçmek, insan zihninin 
fiziksel koşullarını değiştirebileceği sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla tüm 
sınırlamalara ek olarak bu durum da, araştırmacıların üstesinden gelemedikleri 
bir değişikliktir.

5.3.	Nöromimarlıkta	Çalışma	Zorlukları

Bu çalışma alanında en çok tartışılan zorluklardan biri, nöro-fizyolojik 
verilerin analizidir. Ayrıca, insan tepkilerinin analizi disiplinler arası bir konu 
olduğundan, psikoloji, bilgisayar bilimi, sinirbilim ve tıp mühendisliği gibi 
disiplinlerle işbirliği gerektirmesi çalışma zorluğunu arttırmaktadır. Ancak bu 
tür çalışmaların sanal mekânlarda uygulanması kolaylık sağlayıp daha iç açıcı 
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sonuçlar doğurmuştur. Mimarlık ve sinirbilim çalışmalarında, insan tepkileri ve 
mimarlığın bilişsel boyutuna ilişkin nöro-fizyolojik göstergelerin tanımlanması 
bir tasarım aracının geliştirilmesine yardımcı olarak mimarlığın kullanıcılar 
üzerindeki etkisini kolayca yorumlamayı sağlayacaktır. Ancak bu göstergelerin 
tam olarak tanımlanmamış olması ve akademik ortamlarda geliştirilmemiş olması 
bu tür çalışmaların bir başka zorluğunu oluşturmaktadır. Tüm bu zorlukların yanı 
sıra bu alanda kullanılan cihazların fazla maliyeti ve erişim zorluğu mimarlık 
alanındaki araştırmacılar için bu alanda çalışmayı zorlaştırmaktadır.

Sınırlamalara ve zorluklara rağmen, mimari ve sinirbilim ortak çalışmaları, 
insan tepkilerini mimari alanlar ile bağdaştırabilir. Örneğin bir mekânda çevresel 
stresi azaltmak ve huzurlu bir ortam yaratmak için aydınlatma seviyesini 
değiştirmek. Mimarlık ve sinirbilim arasındaki ilişki, çevresel etkilerle ilgili 
sorulara cevap vererek fiziksel koşulları en verimli şekilde tasarlayabilmeyi 
sağlayacaktır. İnsanlar fiziksel açıdan benzer beyinlere sahip olduklarından 
insan, toplum ve farklı zamanlar arasında bir bağlantı oluşturmaktadır. Bu 
nedenle, mimari ve sinirbilim çalışmalarından ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik 
sonuçlar elde edilebilirse, bu sonuçlar insanların psikolojik gereksinimlerini 
karşılayabilecek tasarım ilkeleri olarak genelleştirilebilecektir.

6. Sonuç

Her türlü gelişmenin yaşandığı günümüz dünyasında, mimari 
değerlendirme tekniklerinde de yeni arayışlar içinde olunması kaçınılmazdır. 
Özellikle de iç mekân değerlendirmesinin oldukça zor ve göreceli olduğu 
biz akademisyenler tarafından bilinmektedir. Farklı disiplinlerle işbirliği 
yapmak, farklı değerlendirme tekniklerine yönelmek, özellikle mimarlık ve iç 
mimarlık alanlarında bizleri daha doğru sonuçlara götürebilecektir. Sinirbilim 
ve mimarlık arasındaki bağlantı, nöromimari adı verilen yeni bir paradigmanın 
ortaya çıkmasıyla buna olanak tanımaktadır. Gelişmekte olan sinirbilim 
alanı, sosyal, coğrafi, çevresel ve mimari bilimler dahil olmak üzere çeşitli 
çalışma alanlarıyla ilişkilendirilip bu alanlardaki çalışmaların ilerlemesine 
yol açmıştır. Nöromimari, mimarlık ve çevre psikolojisi arasındaki boşluğu 
doldurup yeni sinirbilim araçlarını kullanarak mimari mekânın beyin üzerindeki 
etkisini nicelleştirmektedir. Bu durum mimari mekânın, insan psikolojisinin 
iyileştirilmesine yönelik geliştirilmesine yol açmıştır.  Bu alandaki çalışmaların 
tüm sınırlamalarına ve zorluklarına rağmen, deneysel araştırmalar mimari 
mekânın beyin fonksiyonlarını ve bilişi nasıl etkilediğini netleştirmiştir. Önceki 
çalışmaları incelemek ve onları spesifik şekilde kategorize etmek ilk aşamalarda 
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problemin belirlenmesine ve araştırma yolunun daha net hale getirilmesine 
yardımcı olacaktır.  

Gelişen dünyada mimarlıkta sadece sözlü değerlendirmelere 
güvenilemeyip, geliştirilmiş tasarım ilkelerini belirlemenin tek bilimsel yolunun 
sinirbilimden yararlanmak olduğu açıktır. Bu alandaki araştırmalar, yeniliği ve 
sınırlılıkları nedeniyle kesin sonuçlar vermemekte ve daha fazla deney ve veriye 
ihtiyaç duymaktadır. Buna rağmen mekânsal algılama sırasında bilişsel davranış 
ve insan tepkileri ile ilgili görüşler sağlamaktadır. Bu durum, gelecekteki 
araştırmacıların bu çalışma alanında sistematik bir çerçeve elde edebilmeleri 
için bilim dünyasındaki büyük bir adım olarak kabul edilmektedir.

Bu çalışmada, metodolojik açıdan sinirbilim yaklaşımını kullanarak yapılı 
çevrenin insan deneyimi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Teorik ve metodolojik 
olarak sinirbilim ve mimarinin disiplinler arası alanına katkıda bulunmak 
adına bu alandaki çalışmaların yürütüleceği ortak bir zemin hazırlanmaya 
çalışılmıştır. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler, psikofizyolojik ölçümler 
ve nörogörüntüleme teknikleri gibi yeni bilimsel araştırma yöntemlerini ve 
ölçüm tekniklerini ortaya çıkarmıştır. Bunların hepsi artık yapılı çevredeki 
insan deneyimini çok boyutlu, bütünsel ve kapsamlı bir şekilde keşfetmek için 
kullanılmaktadır. Bilimsel bilgiyi davranış, düşünce, duyum ve duygu gibi 
insana özgü yetilerle birleştirmenin doğasında var olan büyük potansiyel göz 
önüne alındığında, insan deneyimi ile yapılı çevre arasındaki ilişki, sinirbilimden 
gelen yaklaşımlar kullanılarak belirlenecek ve gelecekteki çalışmaları önemli 
ölçüde etkileyebilecektir.

Sinirbilim ve mimarinin kesişimi,  
• mevcut bir yapılı çevrenin performansını değerlendirmek, 
• kanıta dayalı tasarım kararları vermek 
• insanların ve toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için faydalı olabilir.
Bu nedenle, sinirbilimsel bilgideki gelişmeler, yalnızca yapılı ortamlarda 

insanın ihtiyaçlarını, tepkilerini ve deneyimlerini verimli bir şekilde 
kavramamıza izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda mimarlık ve yapılı 
çevre çalışmalarının gelecekteki alanına yön vererek giderek daha önemli bir 
rol oynamaya devam edecektir.
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1. Giriş

Enerji kaynaklarının sınırlılığı, binalarda enerji korunumu sağlamayı 
zorunlu kılarken binanın enerji performansını artırmak için enerji 
kaynaklarının seçiminde alternatif, yenilenebilir enerjilere yönelmeyi 

gerektirmektedir. Çünkü dünya genelinde tüketilen enerjinin ve malzemenin 
%50’si inşaat, kullanım ve bakım süreçlerinde harcanmaktadır (Edwards, 2007). 
Ayrıca tüm rezervlerin önümüzdeki 30 yıl içinde tükeneceğine (Çerçi, 2011) 
ilişkin projeksiyon yakın gelecekte yaşanacak küresel ölçekli enerji sorununa 
dikkat çekmektedir. 

* Bu çalışma ikinci yazarın “Bina-Monte ve Bina-Entegre Rüzgâr Türbinlerinin Mimari Kütledeki 
Konumlarının İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Bu nedenle bina tasarımlarında yenilenebilir enerjilerden faydalanarak 
ek enerjiler elde etmek ve bina enerji tüketimlerini azaltmak sürdürülebilir 
mimarinin temel prensipleri içinde yer almaktadır. Özellikle enerji-etkin ekolojik 
bina tasarımlarında birincil enerji kaynağı olarak güneş enerjisi sistemlerinin 
(aktif, pasif ve karma) yaygın kullanıldığı, pek çok binada da ikincil enerji 
kaynağı olarak rüzgar enerji aktif ve pasif sistemlerinin tasarımlara dahil edildiği 
görülmektedir. 

Tarihsel süreçte rüzgârın enerjisinin ilk kinetik kullanımları MÖ 2800 
yıllarına dayanmaktadır. O dönemlerde pirinç tarlalarını sulamak, su seviyelerini 
ayarlamak için su pompalama veya tahıl öğütmek için değirmen olarak, dikey ve 
yatay eksenli türler içinde kullanılmışlardır (Uçar, 2007). Rüzgâr enerjisinden 
elektrik enerjisi elde eden ilk sistem İskoç akademisyen James Blyth tarafından 
gerçekleştirilerek 1891’de patenti alınmıştır. Charles Francis Brush Blyth’ın 
tasarımını geliştirerek laboratuvarının ve konutunun elektrik gereksinimini 
karşılamıştır. Modern aerodinamiğin ve türbinlerin öncüsü kabul edilen Poul 
La Cour ise elektrik üreten yel değirmenlerinin regülatörünü (Kratostate) icat 
ederek sürekli bir güç kaynağı üretimi sağlamıştır. Johannes Juul 1950 yılında 
iki kanatlı ve 10 kW enerji üreten ilk türbini geliştirerek modern türbinlerin 
önünü açmıştır (Sideri, 2009).

1970’lerde türbinlerin enerji üretimi 20-30 kW’ya yükselmiştir. 
1990’lara dek karada konumlanan türbinler 1991’de Danimarka Looland 
adası yakınlarında deniz üstünde kurulmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmeler 
uçan rüzgâr türbinlerinin üretilmesine(2014’den itibaren) olanak sağlamıştır. 
Günümüzde kapasiteleri ve verimlilikleri artarak gelişen türbinlerin 10 MW’lık 
türleri bulunmaktadır (Giousouf, 2021).

Bugün özellikle mimarlık ortamında rüzgâr enerjisi aktif sistemleri 
olan türbinler binaların tasarımında farklı yöntemler içinde elektrik enerjisi 
elde etmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerin çeşitleri, 
üretim kapasiteleri, gereksinim duydukları alan ve teknik alt yapı bina 
plastiğinde konumlanmalarının değişmesine neden olmakla birlikte bazen kütle 
organizasyonlarının ve genel estetiğin tümüyle rüzgâr türbini odaklı gelişmesini 
de zorunlu kılmaktadır. 

Bu çalışmada özellikle bina-monte ve bina-entegre sistemler kapsamında 
Yatay eksenli (YERT), Dikey eksenli (DERT) ve Eğik eksenli (EERT) 
türbinlerin binalardaki konumları “Asal formun işlenmesi” yöntemlerinden; 
parçalama, ekleme ve eksiltme başlıklarında sınıflanarak, farklı bina türlerinden 
seçilen otuz örnek üzerinden ele alınmaktadır. Yapı plastiğinin organizasyonuna 
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doğrudan etkisi olmayan bina-bağımsız ve bina-mesnetsiz türbinler konu dışı 
tutulmaktadır. Birincil veri toplama yöntemi olarak nitel araştırmayı kullanan 
çalışmada türbinlerin konumlanmaları için özgün bir sınıflama önerilmektedir. 
Örnekler tablo sistemi içinde ele alınmakta ve yapı plastiğinin oluşumunda 
öncelikle tercih edilen rüzgâr enerji sistemi matematiksel değerler aracılığıyla 
belirlenerek genellemelere ulaşılmaktadır.

2. Rüzgâr Türbinleri ve Binalarda Kullanım Çeşitliliği

Rüzgâr türbinleri, rüzgârın kinetik enerjisini öncelikle mekanik enerjiye 
sonra elektrik enerjisine dönüştüren sistemler olup (T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 2022), dönme eksenlerine, devirlerine, güçlerine, 
kanat sayılarına, rüzgâr etkisine, dişli özelliklerine ve kurulum yerlerine göre 
sınıflandırılmaktadırlar (Şekil 1). Çalışma eksenlerine göre yatay, dikey ve eğik 
türbinler kapsamında ele alınmaktadır.

Şekil 1. Rüzgâr türbinlerinin sınıflandırılması (Elibüyük ve Üçgül, 2014)

2.1.	Yatay	Eksenli	Rüzgâr	Türbinleri	(YERT)

Yatay eksenli rüzgâr türbinlerinde dönme ekseni rüzgâr yönüne paralel, 
kanatlar rüzgâr yönüne diktir ve rüzgârı önden en iyi alacak şekilde döner bir 
tabla üzerine yerleştirilir (Kıncay vd., 2017). Rüzgârın kinetik enerjisini rotorda 
mekanik enerjiye dönüştüren YERT’ler genel olarak pervane, pervane kanatları, 
makine bölümü (makine içinde dönüştürücüler, fren sistemi, jeneratör), elektrik-
elektronik sistemler ve kuleden oluşmaktadır (Şekil 2). Kullanımı diğer türbin 
türlerine oranla daha yaygın olan YERT’lerin verimliliği %45 civarındadır 
(Küçükkaya, 2019).
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Şekil 2. Yatay eksenli türbin bileşenleri (Kıncay vd., 2017)

2.2.	Dikey	Eksenli	Rüzgâr	Türbinleri	(DERT)

Dikey eksenli rüzgâr türbinleri her yöne dönebildikleri için değişen 
rüzgârı yakalayabilirler. Bu türbinlerde jeneratör ve rotor mili dikey olarak 
konumlandırılmıştır (Şekil 3). Verimleri yatay eksenli türbinlere göre düşük 
olan DERT’ler yere konumlanabildikleri için nakledilmeleri kolaydır ve kule 
ihtiyacı yoktur. Ancak, çalışması için ilk hareketin bir motor tarafından verilmesi 
gerekmektedir. Darrieus, ve Savonis alt türleri bulunmaktadır (Uçar, 2007).

Şekil 3. Dikey eksenli türbin bileşenleri (Kıncay vd., 2017)
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2.2.1.	Darrieus	Tipi	Türbinler

Bu türbinlerin kanat yüzeylerinin iç bükey ve dış bükey olması sayesinde 
çekme kuvveti ile dönme hareketi oluşur. Kanatların bu geometrik tasarımı 
ve aerodinamiği sağlayarak performansı artırmaktadır (Uçar, 2007). Darrieus 
rüzgâr türbinleri, yumurta çırpıcıya benzetildikleri için “Eggbeater” türbinler 
olarak da adlandırılmaktadır. Verimlilikleri iyi olmakla birlikte şaft üzerinde tork 
dalgalanması ve döngüsel gerilim üretmeleri nedeniyle güvenirlikleri zayıftır 
(Casini, 2016). İki veya üç kanatlı olarak kullanılan Darrieus türbinlerinin üç 
türü bulunmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Darrieus türbin türleri (Elibüyük ve Üçgül, 2014), 

2.2.2.	Savonis	Tipi	Türbinler

Savonius türbinler havalandırma ve anemometreler gibi yüksek güvenilirlik 
gerektiğinde yaygın olarak kullanılan, sürükleme tipi türbinler olup, türbülanslı 
rüzgâr alanlarında verimlidirler. Ayrıca düşük rüzgâr hızlarında kendi kendine 
çalışabilmektedirler. Bu türbinlerin kanatları iki yarım silindir şeklinde olup iki 
yatay disk arasında yerleştirilmiştir. Günümüzde genellikle ‘S’ şeklini andıran 
iki veya üç kanatlı modelleri vardır (Casini, 2016). 

  
Şekil 5. Savonis tipi türbinler (Casini, 2016; Elibüyük ve Üçgül, 2014)
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2.3.	Eğik	Eksenli	Rüzgâr	Türbinleri	(EERT)

Bu türbin tipinde dönme ekseni ile kanatlar düşeyle rüzgâr yönünde açı 
yapmaktadır (Şekil 6), (Elibüyük ve Üçgül, 2014). Verimli çalışabilmeleri için 
geniş alanlara gereksinim duymalarından ötürü kullanım alanları diğer türbinlere 
oranla sınırlıdır (Giousouf, 2021).

Şekil 6. Deniz üstüne kurulmuş eğik eksenli türbin (Elibüyük ve Üçgül, 2014)

2.4.	Rüzgâr	Türbinlerinin	Binalarda	Kullanım	Çeşitliliği

Günümüzde yaşanan enerji sorunları yatırımcıları ve mimarları çevreye 
duyarlı enerji-etkin ekolojik bina tasarımlarına yönlendirmektedir. Bu 
tasarımlarda yapının kendisinin veya yapı kabuğunun enerji üretimine olanak 
sağlayacak bir bileşen olarak kullanımı söz konusudur. Bu noktada rüzgar 
türbinlerinin binalar ile estetik, strüktürel ve mekânsal ilişkilenmesinde bina-
monte ve bina-entegre sistemlerin önem kazandığı görülmektedir (Şekil 7). 
Bina bağımsız türbinler ile bina-mesnetsiz türbinler bina veya onun strüktürü ile 
doğrudan ilişkilenmeyen ve dolayısıyla kütle oluşumuna/yapı plastiğine etkisi 
olmayan sistemlerdir (Günel ve Ilgın, 2008). 

Şekil 7. Binalarda rüzgâr türbini kullanım çeşitliliği (Günel ve Ilgın, 2008)
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2.4.1.	Bina-Monte	Rüzgâr	Türbinleri

Bina-monte rüzgâr türbinleri, mimari tasarıma ve yapı plastiğine kısmen 
bağlı olması nedeni ile tasarımı tümüyle etkileme potansiyeline sahip değildir. 
Küçük eklemeler ile mevcut binalara monte edilebildiği gibi tasarım aşamasında 
da değerlendirilebilmektedirler (Çerçi, 2011). Her iki koşulda da formun 
herhangi bir biçim ve statik sorun yaratmayan kullanımları kapsamında rüzgârın 
akış şekline göre binalara monte edilmeleri gereklidir (Giousouf, 2021),  
(Şekil 8). 

Şekil 8. Arizona eyalet üniversitesi/ABD, küresel  
sürdürülebilirlik enstitüsü (Wikipedia a., 2022)

Bina-monte rüzgâr türbinlerinde sistemlerin binayı bir kule gibi kullanma 
amacı söz konusudur. Bu noktada yapı plastiği geneline uyum gözetilebilir 
(Günel ve Ilgın, 2008). Bina kütlesinin her noktasına yatay veya dikey eksenli 
türbin türleri kapsamında konumlanabilecek bina-monte sistemlerin farklı 
konum alternatifleri söz konusudur (Şekil 9).

Şekil 9. Bina-monte rüzgâr türbinlerinin mimari  
kütlede konum çeşitliliği (Günel ve Ilgın 2008)
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2.4.2.	Bina-Entegre	Rüzgâr	Türbinleri

Bina-entegre rüzgar türbinleri mimari form üzerinde dolayısıyla yapı plastiği 
üzerinde doğrudan etkili olan sistemlerdir. Mimari tasarımın amacı rüzgâr enerjisi 
etkin bir tasarım gerçekleştirmektir. Bu nedenle bina formu rüzgârın yönünü, 
hızını, yoğunluğunu değiştirerek veya artırarak enerji kazanımını maksimize 
etmek için organize edilir. Binanın rüzgârı türbine yönlendiren bir mekanizmaya 
dönüştürülmesi hedeflenmektedir (Günel ve Ilgın 2008), (Şekil 10). Bina-entegre 
türbinlerin bina-mesnetli ve bina-mesnetsiz alt türleri bulunmaktadır.

Şekil 10. Strata Kulesi, Londra/İngiltere (Wikipedia b., 2022)

Bina-mesnetli türbinler: Binanın strüktürünü mesnet edinerek, binayı kule 
veya taşıyıcı amaçlı kullanan sistemlerdir. Bina mesnetsiz türbinler ise günümüzde 
teoriden uygulamaya geçmemiştir. Bina-mesnetli sistemlerin olası dezavantajlarının ( 
titreşim, gürültü, ışık titreşimi vb.) ortadan kaldırılabilmesi için mekân organizasyonunda 
türbin çevrelerine tampon oluşturacak servis mekânlarının yerleştirilmesi (düşey 
şaftlar, çekirdek, vb.) uygun olacaktır (Günel ve Ilgın 2008), (Şekil 11).

Şekil 11. Bionic Arch, Taiwan (Evolo, 2022)
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Genel bir değerlendirmede dönme eksen türü farklılıkları da göz önünde 
bulundurulmak üzere bina-monte ve bina-entegre rüzgar türbin türlerinin yapı 
plastiği ile doğrudan (mekânsal ve strüktürel bağlantı) veya dolaylı (form 
estetiği) ilişkili oldukları anlaşılmaktadır. Bu noktada rüzgâr enerji sistemlerinin 
doğrudan/dolaylı ilişki sonuçlarının analiz edilebilmesi ve yapı plastiğindeki 
konumlarının belirlenebilmesi için çalışmanın sonraki bölümünde mimari form 
oluşumuna yön veren temel yaklaşımlardan “asal formun işlenmesi” yöntemleri 
kısaca ele alınmaktadır.

3. Bina Plastiğinin Organizasyonunda Temel Yaklaşımlar

Mimari tasarım, mekân ve boşluğun organizasyonunun uzam veya üç 
boyutlu geometri ile doğrudan ilişkilenen dolayısıyla belirli bir hacme sahip 
olan ve katı cisimler/kütleler olarak da adlandırılan nesneleri, bir anlamda 
binaları, mekânları konu edinmektedir. Mimarlıkta kütle, genel şeklin ve 
biçim dilinin yanı sıra bir yapının büyüklüğünün de algılanmasını ifade eder 
(Jacoby, 2016). Kütle veya form, üç boyutlu hacmi ve hacme bağlı cisim 
niteliğini ifade ederken, “biçim” hacmin konturları olarak sınırlarını tanımlar 
(Cordan, 2002) ve görsel anlatımın en temel öğelerindendir. Bu nedenle yapı 
plastiğini tanımlayan kütle, form ve biçim kavramları girift bir ilişki içindedir. 
Bu ilişkiler sarmalında mimar tasarlayacağı binanın işlevi, zihnindeki estetik 
kurgu, vermek istediği mesaj, kanuni gereklilikler, kullanıcı istekleri, binanın 
enerji gereksinimi, kullanılacak türbin türleri ve benzeri pek çok değişkene 
bağlı olarak bina kütlesini organize ederken form üzerinde farklı düzenlemeler/
işlemeler gerçekleştirmek durumundadır.

3.1.	Asal	Formun	İşlenmesi

Asal, başlıca, temel, diğerlerinin ondan üretildiği asıl unsur demektir 
(Onat, 2010) ve geometrik asal biçimlerin (kare, üçgen, daire, çokgen vb.) 
mimari tasarım ürünlerine dönüştürülmesinde, asal biçimlerin az veya çok 
işlenmesi söz konusudur. İşlemek ile kastedilen, mimarın tasarlayacağı binanın 
işlevine ve vermek istediği mesaja bağlı olarak tasarımında yapı plastiği/kütle 
estetiği açısından sağlamak istediği görsel ve anlamsal etkiler için, asal formu 
farklı yöntemler ile bir heykeltıraş gibi değiştirerek tasarımına özel bir biçim 
kazandırmasıdır (Kısa Ovalı, 2020). Asal formun işlenmesi yöntemleri (Onat, 
2010); parçalama, bütünleştirme ve dönüştürme olmak üzere üç temel başlıkta 
ele alınmaktadır. Her ana başlık Şekil 12’de belirtilen alt yöntem açımlarına 
sahiptir. Bu çalışmada ele alınan parçalama, eklemeli ve eksiltmeli dönüşüm 
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yöntemleri görseller aracılığı ile detaylı açıklanırken, sınırlılıklar kapsamında 
diğer alt yöntem açılımlarına yer verilmemektedir.

Şekil 12. Asal formun işlenmesi yöntemleri (Kısa Ovalı, 2020)

3.1.1.	Asal	Formun	Parçalanması

Parçalanma, geometrik asal biçimi bölerek bir bütünden birden fazla parça 
elde etmeye yöneliktir (Şekil 13). Asal formun parçalanabilmesi için binadan 
beklenen fonksiyonel kullanışlılığın bu parçalanmaya uygun olması gerekir 
(Onat, 2010), çünkü parçalanma çok farklı estetik kaygılarla ve parça sayısı ile 
gerçekleştirilebilir (Şekil 14). 

Şekil 13. Temel tasarım 1 dersi atölye çalışmaları: asal  
formun farklı psişik etki kapsamında parçalanması (Orijinal)

  
Şekil 14. İtalyan Pavyonu Expo 2010 (Archdaily, 2022)
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3.1.2.	Asal	Formun	Dönüşümü

Formun asal halinin değiştirilmesi için forma bir veya birden fazla ekleme 
veya eksiltme yapılarak formda varyasyonlar oluşturulmasıdır. 

Eklemeli Dönüşüm: Bir form hacmine türlü elemanların eklenmesi 
yoluyla dönüştürülebilir (Şekil 15). Ekleme işleminin doğası, asal forma eklenen 
elamanların sayısına bağlı olarak formun ilk kimliğini koruyup korumadığıdır 
(Ching, 2017). Ekleme etkisinde önemli faktör eklenen parçanın ana forma 
oranla daha küçük olması ve parça etkisi yapmasıdır. (Onat, 2010), aksi halde 
eklenme etkisi görülmez. Eklemeli dönüşümde eklemeler ana formun tüm 
yüzeylerine yapılabilir.

Şekil 15. Eklemeli dönüşüm (Ching, 2017)

Eksiltmeli Dönüşüm: Eksiltme, çıkartma veya boşaltma asal formun 
dolu gövdesinden bir veya daha çok parçanın yontularak çıkarılması işlemidir 
ve formun tüm yüzeylerinde yapılabilir (üstten, içten, yanal yüzeylerden vb.), 
(Onat, 2010). Bu sayede form dönüştürülür. Eksiltmenin oranına bağlı olarak, 
form ilk kimliğini koruyabilir ya da başka formların üyesi olabilir, karakteri 
değişebilir. Şekil 16’da farklı yüzeylerinden eksiltme yapılan küpün sonuçta bir 
çokyüzlüye (polihedron) dönüştüğü görülmektedir (Ching, 2017). Bu yoğun 
eksiltme işlemi sonucunda oluşan yeni form kristalimsi görünüm kazanmıştır.

Şekil 16. Asal formda eksiltmeli dönüşüm (Ching, 2017)

Formdaki eksiltme etkisinin yeni bir biçim dili ve etkileyici bir yapı 
plastiği/kütle estetiği oluşturması yanında fonksiyonel gereksinimlere cevap 
vermesi de mimari tasarımlar açısından önemlidir. Şekil 17’de eksiltme alanının 
otopark olarak işlev kazandığı konut binası ve adı ile metaforik anlam bağı 
kuran eksiltmeye sahip bir diğer bina görülmektedir. 
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Şekil 17. Tokyo’da konut (Pinterest, 2022) ve Two-Moon binası (Archdaily, 2021)

4. Rüzgâr Enerji Sistemlerinin Yapı Plastiğindeki Konumlarının Analizi

Bina-monte ve bina-entegre sistemlerde formun işlenmesi sonucu elde 
edilecek rüzgâr yönlenmesi, rüzgar hız artışı ve sistem için gerekli hacimsel 
büyüklük; rüzgar türbininin eksen türü ve üretmesi beklenen enerji ile doğru 
orantılı olmalıdır. Çalışmada formun işlenmesi yöntemleri yapı plastiği ile rüzgâr 
türbinlerinin konum ilişkisini tanımlamak için kullanılmaktadır. Asal formun 
işlenmesi kapsamında; dikey parçalama, yatay parçalama, üstten ekleme, yanal 
ekleme, üstten eksiltme ve yanal eksiltme başlıklarında altı konum alternatifi 
için özgün bir sınıflama geliştirilmiştir (Şekil 18). 

Şekil 18. Asal formun işlenmesi kapsamında türbin konum  
sınıflaması (Günel ve Ilgın 2008’den üretilmiştir; Giousouf, 2021)

Eklemeli organizasyonlarda türbinin yapı plastiğindeki konumunu 
belirlemek için öncelikle bina etrafındaki rüzgâr akışlarının bilinmesi 
gerekmektedir. Rüzgâr değerleri kapsamında yapı plastiğine estetik değeri 
zedelemeyecek biçimde yanal veya üstten monte edilebilirler (Tablo 1a, Tablo 
1b, Tablo 2). 
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Tablo 1a: Üstten eklemeli bina örnekleri

Mevcut veya yeni inşa edilecek 
binaların en üst noktalarına 

konumlanarak, yüksek rüzgar hızı ile 
yüksek verimlilik elde edilir.

Kaynak: (Giousouf, 2021’den üretilmiştir)
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Tablo 1b: Üstten eklemeli bina örnekleri

Kaynak: (Giousouf, 2021’den üretilmiştir)

Tablo 2: Yandan eklemeli bina örnekleri

Binaların yan yüzeylerine konumlanarak, buralardan esen mevsimsel rüzgârlardan, 
dar bölgelerdeki rüzgâr akımlarından veya oluşan türbülanslı rüzgâr akımlarından 
faydalanmak amaçlanır.

Kaynak: (Giousouf, 2021’den üretilmiştir)
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Eksiltmeli organizasyonlarda ise genellikle asal formun yapısal plastiğine 
doğrudan bağlı kalınarak, formda üstten veya yanal kısımlardan eksiltmeler 
yapılarak oluşturulan boşluklara türbinler yerleştirilmektedir (Tablo 3, Tablo 4). 

Tablo 3: Yanal eksiltmeli bina örnekleri

Yanal eksiltmede formun genellikle yan cephesinden türbin türü ile uyumlu 
büyüklük ve biçimde eksiltme yapılarak türbinler buraya konumlandırılmaktadır.

Kaynak: (Giousouf, 2021’den üretilmiştir)
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Tablo 4: Üstten eksiltmeli bina örnekleri

Türbinler yapı plastiğinin genellikle üst 
kısmından gerekli hacmin, eksiltilmesi 
ile oluşan boşluğa/kanala monte veya 

entegre edilmektedir.

Kaynak: (Giousouf, 2021’den üretilmiştir)

Parçalanma etkisi gösteren organizasyonlarda asal formun ana şekli 
korunmak üzere formun dikey veya yatay biçimde parçalanması ile oluşan 
alanlara uygun türbin türleri konumlandırılır. Özellikle yatay parçalama 
güçlü rüzgâr basıncına maruz kalan yüksek binalar için statik açıdan sorun 
yaratabilecek bir yöntem olup, uygulanma olasılığı da düşük olmaktadır. Bu 
nedenle analizlerde kapsamlı yanal boşaltmaların oluşturacağı bölünmüş 
etkisindeki binalar da bu sınıflama içine alınmıştır (Tablo 5). 

Tablo 5: Dikey ve yatay parçalama bina örnekleri

Dikey Parçalama Yatay Parçalama
Yapı plastiğinin dikey yönlü bölünme etkisi 
gösterdiği örneklerdir. Ayrıca türbinlerin 
birleştirici etki gösterdiği bütünleşik 
binalarda bu kapsamda ele alınabilir. 

Yapı plastiğinin yatay yönlü bölünmesi 
ile oluşan parçalar arasına (güçlü yanal 
boşaltmalarda benzer etki oluşturur) 
rüzgar türbinlerinin konumlanmasıdır. 

Kaynak: (Giousouf, 2021’den üretilmiştir)



RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN YAPI PLASTİĞİNDEKİ KONUMLARI: BİNA-MONTE. . .     155

Dünyanın farklı ülkelerindeki farklı konulu binalardan (oteller, alış 
veriş merkezleri, katlı oto parklar, finans binaları, tarihi yapılar, hava alanları, 
stadyumlar, ekolojik tasarımlar ve ütopyaları dahil) seçilen otuz örnek Tablo 
6’da rüzgar türbinlerinin binalarda kullanım çeşitliliği ve asal formun işlenmesi 
başlıklarında konum ilişkileri bakımından karşılaştırmalı analiz edilmektedir. 

Tablo 6: Binalarda rüzgâr türbini kullanım çeşitliliği analizi

Kaynak: (Giousouf, 2021)
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5. Sonuç

Rüzgar enerji sistemlerinin yapı plastiği üzerindeki konumlarını bina-
monte ve bina-entegre sistemler içinde araştıran çalışmada, türbinlerin binalarda 
bulunma durumlarını tanımlayan “X” kodlarına matematiksel değer verilerek 
yüzdelik sistem üzerinden hesaplamalar yapılmış ve örnekler kapsamında 
aşağıda belirtilen değer ve yargılara ulaşılmıştır.

Binalarda kullanılan türbin sistemleri içinde en çok tercih edilenler bina-
entegre sistemlerdir (toplam %36,6). Bunun nedenleri arasında istenilen konum 
ve açıklıklara kolay ve minimum maliyette monte edilebilmeleri gösterilebilir 
(Şekil 19). 

Bina-monte, bina-entegre ve bina-mesnetli sistemler içinde eksen türüne 
göre birincil kullanım tercihini dikey eksenli türbinler (DERT) oluşturmaktadır 
(toplam %69,6). Bu değeri %27 ile yatay eksenli türbinler (YERT) takip 
etmektedir. Eğik eksenlilerin (EERT) ise hiç kullanılmadığı belirlenmiştir. Tüm 
sistemlerde DERT’lerin ağırlıklı kullanılıyor olmasının temel nedeni türbinin 
boyut ve model çeşitliliğidir (istenilen büyüklük ve kapsamda üretilebilme 
kolaylığı yanında montaj kolaylığı). Yatay eksenli türbinlerin ise enerji üretim 
kapasitelerinin yüksekliği nedeniyle tercih edildiği düşünülmektedir (Şekil 19).

Şekil 19. Entegrasyon sistemi ve dönme eksenine  
göre binalarda rüzgâr türbini kullanım oranları (Giousouf, 2021)

Rüzgâr enerji sistemlerinin asal formun işlenmesi başlıklarında yapı 
plastiği üzerinde konumlanma çeşitliliğinde eklemeli organizasyonların öne 
çıktığı (toplam %51) belirlenmiştir. Özellikle üstten ekleme en çok tercih edilen 
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konum olmuştur. Bunun nedenleri arasında mevcut yapı plastiği ile uyumlu 
türün belirlenmesi sonucu neredeyse her binaya ilave olabilme esnekliği 
gösterilebilir. Üstten eklemeli konumda en çok dikey eksenli türbinlerin tercih 
edilmesi de benzer nedenlere dayanmaktadır. Eksiltmeli konumların mimari 
tasarım aşamasında yapı plastiği ile birlikte ele alınması zorunluluğu konum 
tercih oranlarını düşürmektedir (toplam %21). Parçalama etkisindeki konumlar 
ise neredeyse hiç tercih edilmemektedir. Parçalama organizasyonu içinde yatay 
parçalamada oluşacak statik sorunlar ile dikey parçalamada oluşan mekân 
organizasyonu sorunları tercih edilmeme gerekçeleri olarak öne çıkmaktadır 
(Şekil 20).

Şekil 20. Asal formun işlenmesine kapsamında rüzgâr 
türbini konumlanma oranları (Giousouf, 2021)

Sonuç olarak yapı plastiğinde yer alan birincil rüzgâr enerji sistemleri 
bina-entegre dikey eksenli türbinler olup, büyük oranda bina kütlelerine üstten 
eklenmek üzere yapı plastiğinde konumlanmaktadırlar. Örnek sayılarının 
artırılması noktasında matematiksel değerlerde değişmeler olabilir, ancak 
belirtilen nedenler dolayısı ile çalışmada saptanan birincil entegrasyon 
sistemlerinde ve konumlarda farklılık olacağı öngörülmemektedir.
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1. Giriş

1900’lü yıllarda dünya nüfusunun yaklaşık %9’u kentsel alanlarda yaşarken, 
2020 yılında itibariyle toplam nüfus 7,8 milyarı aşmış ve kentlerde yaşayan 
nüfus %56’yı aşmıştır (Birleşmiş Milletler, 2019). Hızlı kentleşme ve 

nüfus artışı sonucunda ortaya çıkan karmaşık kentleşme süreci (Wamsler vd. 
2013; Isinkaralar vd. 2022), kentlerin ve insanların karşı karşıya olduğu çevresel 
sorunların hızla artmasına neden olmaktadır (Ozturk vd. 2021; Işınkaralar 
ve Varol, 2021; Sütçüoğlu ve Önaç, 2022). Kentsel alanlar, kırsal alanlardan 
farklı olarak sosyal ve ekonomik açıdan pek çok olanağa sahiptir. Ancak nüfus 
yoğunluğunun ve sosyal çeşitliliğin beraberinde getirdiği pek çok kentsel sorun 
ortaya çıkmaktadır (Öztürk ve Özdemir, 2013; Ozturk ve Isinkaralar, 2018). 
Ekolojik etkileşimler üzerine etkiler (Varol vd., 2017; Xiao vd. 2022; Zhang 
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vd. 2022), çevresel kirlilik türevleri (Isinkaralar vd. 2017; Kongkuah vd. 2022), 
trafik (Ibili vd. 2022), suç (Van Dijk, 2022), eşitsizlikler (De Andrade Silva vd. 
2022) gibi çok boyutlu sorunlar kentsel yaşam kalitesinin de düşmesine neden 
olabilmektedir. Kentlerde yaşayan nüfusun hızla artması sonucu bu alanlarda 
yaşanan bir diğer sorun ise arazi örtüsündeki belirgin değişikliklerdir. Kentlerdeki 
yeşil yüzeyler taş ve beton yüzeylere dönüşmekte, doğal peyzaj elemanları kent 
merkezlerinden gittikçe uzaklaşmaktadır (Yüksel ve Yılmaz, 2008; WHO, 
2021; Çufalı ve Dönmez, 2022). Dünya nüfusunun çoğunluğunun ikamet ettiği 
kentler, önemli bir sera gazı kaynağı kabul edilirken aşırı hava olayları, orman 
yangınları, sel, fırtına dalgalanmaları ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi iklim 
değişikliği (climate change) etkilerinin daha yıkıcı yaşandığı alanlar olarak 
tanımlanmaktadır (IPCC, 2014).

İklim değişikliği, sürdürülebilir kentsel gelişme için ciddi bir küresel 
tehdit olarak görülmektedir (Simpson vd. 2021). Son yirmi yılda dünya çapında 
meydana gelen doğal afetler bir milyondan fazla can kaybına ve yaklaşık üç 
trilyon dolarlık ekonomik kayba neden olmuştur. Bu durum, doğal afetlerle 
kaşı karşıya kalan ülkelerin ekonomilerine ciddi oranda zarar vermektedir 
(Atsalakis vd. 2021). Tehlikelerin büyüklüğü ve sıklığı ile bu durumların 
kentler üzerindeki etkileri konusunda net bir fikir birliği olmamasına rağmen, 
iklim değişikliği sürecinde etkili bir uyum (adaptation) politikası uygulanması, 
kentlerin dirençlilik (urban resilience) düzeyinin artmasını sağlayacağı görüşü 
kabul görmektedir (UN-Habitat, 2021; IPCC, 2021). Bu doğrultuda, iklim 
değişikliğinin kentler üzerindeki etkilerinin ele alınışı dünyada büyük bir endişe 
kaynağı oluşturmaktadır (Isinkaralar ve Erdem, 2021). Küresel kaygılardan 
hareketle, iklim riskine karşı hazırlıklı olabilmek için kentlerin dirençliliğini 
artırmak hayati bir gerekliliktir (Li ve Seekamp, 2022; Yilmaz ve Isinkaralar, 
2021).

Kentlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olabilmeleri 
ve olası sonuçlarından en az düzeyde zarar görmelerinin sağlanması açısından 
gelecekte iklim durumlarının tahmin edilmesi önem taşımaktadır. Tahminlere 
dayalı senaryolardan dünya çapında en geniş kapsamlı olanı Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından 2021 yılında ‘‘etkiler, uyum ve 
kırılganlık’’ çerçevesinde yayınlanan 6. Değerlendirme Raporu’ dur. Belgeye 
göre, kentleşme ve nüfus artışı küresel ölçekte büyük bir endişe kaynağı 
olarak belirtilmektedir. Kentleşme ve nüfus artışının hız kazanacağı göz önüne 
alındığında, özellikle az gelişmiş ülkelerin, kaynak açısından sınırlı olan kentler 
ile kentleşme hızının yüksek olduğu kentlerin büyük bir tehdit altında olduğu 
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belirtilmektedir. Kentleşmenin hızla gelişmesiyle beraber kentsel sistemlerin 
sera gazı salınımları, kentsel alanların genişlemesi sonucunda düzensiz arazi 
kullanımı ve arazi bozulması (land degradation) gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır 
(Jiang vd. 2017; IPCC, 2021). 

Kentleri sosyal, ekonomik, çevresel olmak üzere birçok açıdan olumsuz 
yönde etkileyen iklim değişikliği sürecinin tam olarak anlaşılması iklim riskiyle 
mücadelede önemli bir gerekliliktir. Böylece, IPCC tarafından yayınlanan iklim 
değişikliği raporunun ana çerçevesini oluşturan etki, uyum ve kırılganlık konuları 
daha net olarak ele alınacağından uzun vadeli ve başarılı iklime duyarlı kent 
planları yapılması sağlanmış olacaktır. Bu araştırmayla, kent planlama disiplini 
bakış açısıyla iklim değişikliği sürecine karşı dirençlilik ele alınmaktadır. 
Çalışma, kentlerde uyum planlamasına yönelik mevcut teori ve yaklaşımların 
eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmasını ve planlama disiplini politikasına 
iklim değişikliğine uyum ve azaltım (mitigation) eylemlerinin entegrasyonunu 
değerlendirmektedir.

2. İklim Değişikliğinin Kent Planlama ile İlişkisi

İklim değişikliği özellikle kent planlama, kent iklimi ve kentsel ısı adası  
(urban heat-island) konularında sık tartışılan bir sorun alanıdır. Literatürde bu 
konuyla ilgili birçok güncel çalışma bulunmaktadır (Mehryar vd. 2022; Gao 
vd. 2022; Naikoo vd. 2022; Karki vd. 2022; Yao vd. 2022). Bu çalışmaların 
bir bölümü iklim değişikliğinin etkilerine odaklanırken bir bölümü ise iklim 
değişikliği sürecinde kentlerin uyum içerisinde olması için gerekli olan planlama 
stratejilerine vurgu yapmaktadır. 

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri, özellikle kentleşmenin yoğun olduğu 
alanlarda daha fazla hissedilmektedir. İklim değişikliği sürecinin olumsuz 
etkilerini hafifletmek, uyum sağlamak, ekolojik dengeyi ve insan yaşantısını 
korumak için tüm bu unsurların beraber ele alındığı doğa temelli bütünleşik bir 
planlama yaklaşımının benimsenmesi gerekmektedir. İklim değişikliği sürecinde 
üretilen pek çok çözümün aksine doğa temelli çözümler, insan-doğa ilişkisini 
güçlendirdiği gibi aynı zamanda iklim değişikliğini sürecinden daha az olumsuz 
etkilenmeyi ve bu süreçle uyum içerisinde hareket etmeyi sağlamaktadır. 
Kentlerde yeşil alanların artırılması özellikle ağaç dikimlerinin artırılması hava 
kirliğini azaltmaktadır. Bunun yanı sıra, kentsel soğutma ve taşkınları azaltmak 
gibi yararları da bulunmaktadır. İyi tasarlanmış bir şehir planlama politikası, 
sera gazı salınımlarını azaltabilir ve beklenen iklim değişikliği etkilerine uyum 
sağlayabilir (Hurlimann vd. 2021). İklim değişikliğine uyum, kentsel dirençliliği 
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artırarak risklere karşı kentleri güçlendirmeyi ve iklim değişikliğine karşı 
savunmasızlığı azaltmayı ve bunların sonucunda sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır (Singh vd. 2021). Uyum politikaları 
çerçevesinde doğa temelli çözümler, iklim değişikliğinin varoluşsal tehdidiyle 
karşı karşıya olan günümüz kentlerinde uyum için bir araç olarak kabul 
edilmektedir (Stefanakis vd. 2021). Doğa temelli çözümlerde, ekosistemlerin 
korunması ve eski haline getirilmesinde yeni yaklaşımlar benimsenmektedir. Bu 
bağlamda geliştirilen konulardan biri olan hibrit “gri-yeşil” yaklaşım, sağlıklı 
doğal ormanlar yapısal çeşitlilikleri nedeniyle, kent parkları veya yeşil çatı 
uygulamaları gibi hibrit sistemler de kentsel soğutmaya katkı sağlamaktadır. 
Doğa temelli çözümlerin üretilmesinde “biyoçeşitliliği koruma” çerçevesinde 
hareket edilmesi önem taşımaktadır. Çözümlerin üretilmesinde kritik olan bir 
diğer unsur ise yerel halka sosyal, kültürel, ekonomik açıdan yarar sağlayacak 
olmasıdır. Tüm kentler için ortak çözümler üretilmesi yerine her kente özgü 
çözümlerin üretilmesi daha verimli bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir 
(Seddon vd. 2020). 

Kentleşme ve nüfus artışı sonucunda yeni barınma ihtiyaçlarının 
ortaya çıkmasıyla, kentsel arazi örtüsünde yapılaşmayla beraber geçirimsiz 
yüzeylerin artması, yetersiz altyapı hizmetleri, yanlış imar uygulamaları ve 
plansız yapılaşma gibi çevresel sorunlarda gündeme gelmektedir (Öztürk vd. 
2019; Öztürk vd. 2020; Mankuri ve Dönmez, 2022). Özellikle geçirimsiz 
yüzeylerin artmasıyla sel, taşkın gibi doğal olayların yaşanma sıklığı da 
artmaktadır. Gerçekleşen olaylar sonucunda ise çok sayıda canlı yaşamını 
kaybedebilmektedir. Kentsel alanlarda çevre tahribatı, aşırı kaynak kullanımı 
ve çevreye zararlı gazların salınımı gibi nedenler iklim değişikliği sürecinin 
ağır bir şekilde yaşanmasına neden olmaktadır. İklim değişikliği sürecinde 
etki, uyum ve kırılganlık ilkelerinin temel alınarak planlama yaklaşımlarının 
benimsenmesi önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır (Mansuroğlu 
vd. 2021). Gelecek yıllarda yüzey sıcaklıkları ve deniz seviyelerinin daha fazla 
yükseleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, iklim değişikliğinden kaynaklı doğal 
afetlerin sıklıklarını, şiddetlerini ve bırakmış oldukları hasarı gün geçtikte 
artırarak sürdüreceği öngörülmektedir. Günümüzdeki mevcut koşullar sabit 
kalsa bile, sıcaklıkların, orman yangınlarının, kuraklıkların ve taşkınların 
katlanarak artması beklenmektedir (Wamsler vd. 2013; Jiang vd. 2017; Riberio 
vd. 2019; IPCC, 2021).  

Kent-afet ilişkisinde şehir plancılarının ve kent yöneticilerinin kapsamlı 
değerlendirmeler yapması hayati öneme sahiptir. Kentleşme süreci her kenti 
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farklı düzeyde etkilediğinden, her kentte farklı fiziksel, çevresel, sosyal, kültürel, 
ekonomik ve politik değişikliklerin olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 
değerlendirmeler yapılırken ayırt edici özellikler dikkate alınarak yapılmalıdır. 
İklim değişikliği, afet, risk, risk azaltma, uyum, dirençlilik kavramlarını içeren 
dirençli kent kavramı, insanları, toplulukları güçlendirmeye yönelik önlemleri 
başarılı bir şekilde uygulayan kent olarak açıklanmaktadır. Dirençli kentlerin 
oluşturulması amacıyla üretilen politikaların ve stratejilerin benimsenerek 
uygulanması sürdürülebilir kentsel gelişim için en temel ilkelerdendir (Wamsler 
vd. 2013). 

Kentsel alanlardaki yapılaşmaların yönleri, konumları gibi durumlar kentsel 
iklimi oluşturan yağış, rüzgâr, sıcaklık, hava, nem, güneş radyasyonu gibi ekolojik 
faktörleri de etkilemektedir. Kent formu, tehlikelerin oluşumunu ve şiddetini 
büyük oranda etkilemektedir. Kent formunun iklim üzerindeki etkisiyle artan 
sıcaklık ve yağışlar, rüzgâr sirkülasyonu ve yağışları etkilemektedir. Yapılaşma 
yoğunluğunun yüksek olduğu, birbirine yakın mesafede binalardan oluşan 
kentsel alanlarda, doğal havalandırma koşulları daha zayıf olmakta, bu durum 
da yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır. Buna karşın, yapılaşma 
yoğunluğunun düşük olduğu kentsel alanlarda ise doğal havalandırma koşulları 
daha güçlü olduğundan, daha düşük sıcaklıklar gözlemlenmektedir (Guo vd. 
2020). Özellikle sel, baskın, heyelan, yangın gibi doğal afetler, kent planından 
doğrudan etkilenebilir. Yerleşik alanların riskli bölgelere doğru genişlemesi, 
yeşil alanları tahrip etmesi tehlikelere karşı dirençlilik düzeyini düşürmesinin 
yanı sıra aynı zamanda sonuçlarının daha riskli olmasını da artırmaktadır. Taşıt 
kullanımının da yoğun olduğu kentsel alanlarda yüksek emisyonlar yüzünden 
hava kalitesi düşmektedir. Çevrenin büyük oranda kirlenmesiyle canlıların 
yaşantısı da olumsuz etkilenmektedir. Tüm bu durumların önüne geçmek, iklim 
değişikliğinden kaynaklı olumsuz durumlardan en az seviyede etkilenmek için 
kentlerin çok yönlü olarak işlevsel bir şekilde plan hedefleri tanımlanmalıdır. 
Altyapı sistemlerinin gelişmiş olması, yeşil alanların yeterli düzeyde olması, 
riskli bölgelerdeki yapılaşmaların engellenmesi veya kontrollü bir şekilde 
yönetilmesi kentlerin dirençliliğini artıracağı gibi aynı zamanda insanların 
yaşam kalitelerini de olumlu yönde etkileyecektir (Wamsler vd. 2013; Filatova, 
2014; Abram vd. 2021). 

Kentsel uyum analizi çerçevesinde, kentlere özgü analizlerin yapıldığı, her 
kentin kendi özgün değerleri çerçevesinde planlama stratejilerinin geliştirilmesi 
üzerinde durulmaktadır. Bu konuda öne çıkan en önemli durumlardan birisi, 
önerilen politikaların, benimsenmesi gereken yaklaşımların veya geliştirilen 
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planlama stratejilerinin uygulama aşamasına gelindiğinde eksik, yanlış 
yapılması ve bu sürecin yakından takibinin yapılmamasıdır. Bu durumun 
en önemli çözümü olarak ise, kent planlamada yapılan yanlış uygulamaların 
geri dönülemez sonuçlar ortaya çıkarmasından dolayı süreçlerin yöneticiler, 
şehir plancıları ilgili meslek gruplarıyla interdisipliner yaklaşımla ve iş birliği 
içerisinde yönetilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Yilmaz ve Isinkaralar, 2021). 

İklim değişikliği sürecinde, en önemli noktalardan birisi, kentsel uyum 
önlemlerinin sel, toprak kayması, yüksek sıcaklıklar, kentsel kuraklık riskini 
azaltmak için kentlerin su kaynaklarını iyileştirmeyi amaçladığı ve bu noktada 
esas olarak kentsel form ile ilgili çevresel faktörlerin de bir bütün olarak 
değerlendirildiğidir. Bir diğer önemli nokta ise, ağırlıklı olarak yüksek gelir 
grubunun bulunduğu, kaynak değerleri açısından iyi durumda olan gelişmiş 
ülkelerin iklim değişikliği sürecine daha kolay uyum sağlayabildiği ve gelir 
durumunun düşük, kaynak açısından fakir olan gelişmemiş ülkelerin bu 
sürece uyum sağlamasının zor olduğu ve iklim değişikliğinden kaynaklı doğal 
afetlerin, kuraklıkların bu ülkeleri daha şiddetli etkileyeceğinin öngörülmesidir 
(Benevolenza vd. 2019; Cvetković ve Grbić, 2021). 

3. İklim Riskine Karşı Dirençli Kentler

Günümüzde, iklim değişikli sürecinin kentler üzerindeki etkilerinin 
artması sonucunda doğal afetler ve insan eylemleri belirsiz, öngörülemeyen 
kentsel tehditler olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, kentlerin ilgili 
sonuçları ve tehlikeleri tahmin etmek ve en aza indirmek için daha hızlı ve daha 
etkili bir şekilde yanıt vermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda ise, “direnç” 
kavramı öne çıkmaktadır. Dirençlilik özellikle homojen bir şekilde yayılma 
göstermeyen karmaşık bir şekilde yayılan kentler için üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Kentleşme oranı ve nüfusun artarak devam edeceği göz 
önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda kentlerin iklim değişikliği ile mücadele 
güçleri de zayıflayacaktır. Bu durumda ise başarılı bir iklim planı ve bu 
doğrultuda oluşturulacak planlama stratejileri ile kentleri bu süreci en az hasarla 
atlatmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, kentsel dirençlilik 
kavramının tam olarak anlaşılması bir ihtiyaçtır (Wamsler vd. 2013; Jiang vd. 
2017; Riberio vd. 2019). 

IPCC tarafından, dirençlilik kavramı, “ekolojik veya sosyal bir sistemin, 
aynı yapı, işleyiş biçimlerini herhangi bir duruma ve değişime uyum sağlama 
potansiyelini korurken olumsuz durumları yok etme” olarak tanımlanmaktadır 
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(IPCC, 2021). Farklı birçok alanda kullanılan dirençlilik kavramı, özellikle 
şehircilik ve planlama alanlarında iklimsel olaylara ve bunun sonucunda 
ortaya çıkan çevresel tehditlere karşı zarar görebilme olasılıklarını azaltmak 
değerlendirilmektedir (Wardekker vd. 2010; Tyler ve Moench, 2012; Yilmaz 
ve Isinkaralar, 2021). Bu nedenle iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlara 
ve olumsuz etkilerine karşı sürdürülebilirlik çerçevesinde çözüm bulabilmek 
amacıyla dirençlilik kavramı kullanılmaktadır (Tyler ve Moench, 2012; Spaans 
ve Waterhout, 2017; Yilmaz ve Isinkaralar, 2021). 

Kentsel dirençliliğin dört temel unsuru bulunmaktadır; direnme, 
toparlanmak, uyum sağlamak ve dönüşmektir. Dirençliliği ölçmek için 
geliştirilen modelde fiziksel, doğal, ekonomik, kurumsal ve sosyal olmak 
üzere beş temel boyut bulunmaktadır (Tablo 1). İdari ve sosyal boyutlar en çok 
tartışılan ve güçlü bir ilişki içerisinde olan gruptur (Ostadtaghizadeh vd. 2015; 
Riberio vd. 2019). 

Tablo 1. Kentsel dirençliliğin boyutları

Boyutlar Alt Boyutlar

Fiziksel Fiziki altyapı
Arazi kullanımı
Yapısal tasarım

Doğal Ekosistem

Ekonomik Ekonomik gelişme
Toplum ve ekonomi 

İdari Yönetim
Devlet hizmetleri
Kıyı kaynak yönetimi
Uyarı ve tahliye
Acil müdahale
Felaketten kurtarma

Sosyal Nüfus ve demografi
Çevresel risk bilgisi
Yaşam tarzı 
Toplum bilinci

Kentsel dirençlilik kavramının tam olarak anlaşılmasının ardından, sosyal 
unsurlar ile karmaşık bir etkileşim içerisinde olan kentsel alanların dirençliliğinin 
değerlendirilmesine yardımcı olan temel özelliklerin de belirlenmesi 
gerekmektedir. Genel olarak bu özellikler Tablo 2’de verilmiştir (Riberio vd. 
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2019). İklim değişikliği sürecinde planlama kararlarının üretilmesinde bu temel 
özelliklerin bir bütün olarak düşünülmesi kentlerde bu sürecin başarılı bir 
şekilde yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

Tablo 2. Kentsel dirençliliğin temel özellikleri Kaynak: Riberio vd. 2019

Özellik Tanım
Alternatif Herhangi bir bileşen veya sistemin arızalanması durumunda işlevsel 

açıdan benzer alternatiflerin bulunması
Çeşitlilik Kentsel alanı tehditlere karşı korumak amacıyla işlevsel olarak farklı 

bileşen veya sistemin varlığı
Yeterlik Mevcut kentsel sistem ile değişen kentsel sistemin arasındaki pozitif 

ilişki
Sağlamlık Doğal veya doğal olmayan tehditlere karşı direnme yeteneği, 

potansiyel sistem arızalarının önceden tahmin edilerek güvenli 
bir şekilde onarılması veya orantısız sonuçlar ortaya çıkmasının 
engellenmesi

Bağlantı Karşılıklı etkileşim ve destek sağlanması için bağlantılı bir sistem 
geliştirilmesi

Adaptasyon Deneyimlerden öğrenme ve farklı olaylar karşısında esnek olma ve 
planlı hareket edilmesi

Kaynaklar Kentsel alanlarda oluşabilecek herhangi bir durum sonucunda ihtiyaç 
duyulabilecek kaynakların varlığı

Bağımsızlık Doğal afet gibi herhangi bir olumsuz durum karşısında kentte sürekli 
ve işlevsel olarak sistematik bir süreci herhangi bir yardım veya 
fiziksel müdahaleye gerek kalmadan yönetilmesi

Yenilik Herhangi bir sistem arızası veya afet sonrasında belirlenen hedeflere 
ulaşabilmek ve ihtiyaçları karşılayabilmek için farklı yollar bulunup, 
sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi

Katılımcı 
Planlama

Planların geliştirilmesinde ve hazırlık süreçlerinde özellikle riskli ve 
en hassas gruplar başta olmak üzere, farklı birçok aktörün katılımının 
sağlanması

Entegrasyon Kentsel sistemler ve planlar arasındaki uyum

İklim değişikliğine veya salgınlar gibi tehditlere karşı dayanıklı, büyük 
veya küçük ölçekli afetleri yönetebilen ve bunların üstesinden gelebilen kentler 
dirençli kentler olarak kabul edilmektedir. Dirençli kentlerin, doğal tehditlerle 
başa çıkma konusunda barındırdığı insanların da yaşam kalitelerine önemli 
düzeyde katkı sağlayacağı belirtilmektedir. Risk genel olarak belirli bir grubu, 



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNİ AZALTIM VE UYUM ÇABALARINDA STRATEJİK. . .     169

alanı etkilerken, direnç ise bu alanları korumaya neyin yardımcı olacağının 
araştırılmasıdır. Bu nedenle, risk ve dirençlilik kavramlarının birbirleriyle bir 
bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. Kentsel dirençliliği artırmak, özellikle 
risk altında olan ülke veya kentler için önemli bir ihtiyaçtır. Doğal veya insan 
kaynaklı afetlerin her zaman ölümcül sonuçları olmasa da afet sonrası toparlanma 
ve yeniden yapılanma süreçlerinin en kısa sürede tamamlanabilmesinde kentsel 
direncin yüksek olması bir fırsat sağlayabilir. Böylece, dirençlilik ve toplumda 
yaşayan insanların güçlü, etkili bir planlama yaklaşımıyla bütünleştirilmesiyle 
başarılı bir iklim planı oluşturmak mümkün olmaktadır. 

Bu kapsamda literatürdeki çalışmalarda ağırlıklı olarak kullanılan 
ifadeler; kentleşme, nüfus artışı, doğal alanların azalması, doğal afetler, yüksek 
sıcaklıklar, iklim değişikliği etkileri, kentsel uyum ve kentsel dirençlilik gibi 
kavramlardır (Şekil 1).

Şekil 1. Kentsel planlamada iklim değişikliği çalışmalarında kullanılan kavramlar

4. Dirençli Kent Yönetimi için Öneriler

İklim değişikliği küresel ölçekte kentsel gelişme için büyük bir endişe 
kaynağıdır. Bu süreçle uzun vadede, etkin ve başarılı bir şekilde başa çıkabilmek 
için benimsenmesi gereken planlama stratejileri büyük önem taşımaktadır. 
Çalışma, iklim değişikliği sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli 
olan planlama stratejilerinin karşılaştırmalı bir analizinden oluşmaktadır. 
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Günümüzde, iklim değişikliği sürecinde, uzun vadeli uygulanabilir, 
azaltma ve uyum politikalarının geliştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. 
İklim değişikliğinin en büyük çevresel sorunlarından biri olan doğal afetler, 
kuraklık gibi olumsuz durumlar kent ve insan yaşantısı ile doğrudan ilişkili 
olduğu için, planlama stratejilerinin oluşturulması önemli bir gerekliliktir. Bu 
çalışmada plancıların ve karar vericilerin planlama stratejileri belirlenirken 
dikkat etmesi gerekenler şu şekilde özetlenebilir: 

· Kentlerin mevcut durumlarını kapsamlı bir şekilde analiz ederek fırsatları 
ve riskleri operasyonel hale getirmek

· İklim değişikliğinin sunduğu belirsizlikler ve tehditlerle yüzleşmek için 
emisyonları yeterince azaltmak, hazırlıklarını ve uyum önlemlerini iyileştirmek

· Ortaya çıkabilecek olasılıklara karşı esnek planlama stratejileri 
geliştirmek

· Devlet ve devlet dışı aktörlerin katılımıyla iklim değişikliği ile uygun bir 
şekilde mücadele edecek mekanizmalar geliştirmek

· Politikalar geliştirilirken, enerji sektörü, tarım sektörü, inşaat sektörü, 
ulaşım ve atık yönetim alanı çerçevesinde ele almak  

· Etkili ve yaygın sürdürülebilir ulaşım sistemi (toplu taşıma ve fosil 
yakıttan arındırılmış sistemler) geliştirmek

· Sıcaklık değişimleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olan yapıları, yeşil 
alan ve ağaçların planlamada dikkate almak ve mavi-yeşil alanların ısı adası 
etkisini azaltan faydalarını gözetmek

· Kentsel planlama iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma için 
uyum ilkesi temel olsa da düzenli olarak Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC) tarafından yayımlanan değerlendirme raporlarının takip edilerek, 
raporda belirtilen karbon azaltımı, sera gazı emisyonu gibi ilkelerin de dikkate 
almak 

· İster sivil toplumdan ister kamusal alan bünyesinde olsun, bu gündemlere 
yön veren ana aktörler arasında sürekli eğitimin gerekliliğinin bilinciyle hareket 
etmek

· Üretim ve tüketim sistemleri üzerindeki su, enerji ve gıda gibi farklı 
sektörler arasındaki tepki ve yönetişimin bütünleştirilmesine daha fazla vurgu 
yapmak 

· İklim değişikliği ile mücadele kapsamında azaltım ve uyum çalışmalarını 
stratejik plan kararlarında entegre bir şekilde ele almak 

· Kent-iklim değişikliği-afet birbirleriyle olan ilişkilerini hem fiziksel hem 
de fiziksel olmayan kapsamda çok boyutlu olarak değerlendirmektir.
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Kentsel alanlarda iklim değişikliği etkisi kaçınılmaz bir süreç olarak kabul 
edilmekte ve gelecek tahminleriyle öngörmek hedeflenmektedir. Bu gelişmeleri 
yönlendiren en temel dinamiklerden biri yapılaşmış alanları oluşturan geçirimsiz 
yüzeylerdir.  İklim değişikliğine ilişkin asıl önemli olan konu ise iklim değişikliği 
süreci yaşanırken uyum politikalarıyla kentsel dirençliliği artırarak zararların 
yönetilebilmesidir. Çalışma, bu kapsamda iklim değişikliğinin olumsuz etkisini 
azaltmaya yönelik olan temel mekânsal faktörleri ortaya koymaktadır. Bu 
dinamikler ve ilişkilerin, araştırmacılar, şehir plancıları ve politika üreticileri 
için bir rehber niteliğinde olduğu düşünülmektedir.
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1. Giriş

İnsan yerleşmeleri kentsel ve kırsal olarak iki temel sınıflandırmada ele 
alınmaktadır. Kırsal yerleşmeler daha çok “köy” adı ile anılmakta ve geçim 
kaynağı tarıma dayalı, geniş aile yapısının ve komşuluk ilişkilerinin varlığını 

sürdürdüğü, bu özellikleri ile kentsel yerleşmelerden farklılaşan grupların 
yaşadığı yerleşmeler olarak tanımlanmaktadır (Geray, 1974).

Kırsal yerleşmeler; sadece yoğunlukları ve toplumsal yapısı ile değil, aynı 
zamanda, doğal çevre ile ilişkileri, mekânsal ve fonksiyonel strüktürü, peyzaj 
görünümü açısından da özgün yerleşmelerdir ve bu nitelikleriyle mimarlık 
kültürünün önemli bir bileşenidir. Ancak küresel, ekonomik, sosyal ve politik 
koşullar altında yaşanan değişimler, kentlerin ve kırsal alanların sınırlarının 
giderek bulanıklaşmasına ve kırsal yerleşmelerin üzerindeki baskının artmasına 
yol açmaktadır. Günümüzde halen geçerli olan bu tehditlerin yanı sıra Türkiye’de 
kırsalın; göç, ekonomik sıkıntılar, hizmetlerden yoksunluk gibi farklı sebeplerle 
güç kaybetmesi veya kent yerleşmelerinden daha düşük niteliklere sahip olması, 
cumhuriyetin kuruluşundan beri bir sorun olarak görülmüştür. Bu soruna çözüm 
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bulabilmek adına zaman içinde değişen ihtiyaç ve hedeflere göre farklı planlama 
stratejileri geliştirilmiş ve uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak kırsal alanlara 
dair sorun ve risklerin halen devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda 
kırsal yerleşmeler ile ilgili atılan tasarım ve planlama adımlarının başarısı 
sorgulanabilir. 

Kırsalda var olan aksamaların bertarafına yönelik cumhuriyetin ilanı ile 
başlayan arayışlar günümüzde de halen devam etmektedir. Ayrıca tüm Dünya’da 
etkili olan sosyal, ekonomik, kültürel, yönetsel ve mekânsal yeniden yapılanma 
eğilimi tüm alanlarda olduğu gibi kırsal alanlarda da değişime neden olmakta, 
bu durum da kırsal kalkınma ve planlama politikalarında yeni bir yaklaşım 
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Türkiye’de kırsal alan planlamasına dair 
mevzuat, kırsal kalkınma ve yaşam kalitesini artırabilme hedeflerine sahip 
olsa da mekânsal düzenleme araçlarından yoksundur. Hâlbuki, kırsal alanların 
kalkınması için önerilen ekonomik ve sosyal politikalar, mekânsal düzenleyici 
niteliğe sahip kırsal planlama araçlarından bağımsız düşünülemez. Bu araçlar, 
kırsal alanda arazinin korunması, gelir düzenlemeleri, doğal kaynak kullanımı 
ve doğal yaşamın ve dokunun korunmasında, dolayısı ile kırsal yerleşmelerin 
sürdürülebilirliğinde önemli bir role sahiptir.

Türkiye’de mevzuata dair eksikliklerin giderilebilmesi ve kırsal 
yerleşmelere ilişkin etkin tasarım ve planlama araçlarının geliştirilebilmesi için, 
geçmişten günümüze, bu alandaki   kültürün, kurumların ve uygulamaların neler 
olduğunun bilinmesi önemlidir. Planlama yaklaşımlarının kapsamlı analizinin 
yapılarak, ileriye yönelik çözüm önerilerinde bulunulması için, süreç içerisinde 
değişiklik gösteren sorunlar ve hedefler ile birlikte, dönemin siyasi, ekonomik 
ve toplumsal koşullarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Bu sebeple 
bu çalışmada, kırsalın tanınırlığından başlayarak, Türkiye’de erken cumhuriyet 
döneminden günümüze kadar olan süreçte kırsal yerleşmelere ilişkin tasarım 
ve planlama ihtiyacını doğuran faktörler başlıklar halinde ele alınmış ve 
bu faktörlere yönelik olarak ortaya konulan yaklaşımlar; yeni yerleşimlerin 
kurulması, mevcut dokunun iyileştirilmesi ve nitelikli kırsal yerleşmelerin 
korunması şeklinde gruplandırılarak açıklanmıştır.

2. Kırsal Alan Tanımı ve Kırsalın Tanınırlığı;

Türk Dil Kurumu Sözlüğü ’ne göre; kır, kent ve ilçelerin dışında kalan 
geniş ve boş yer, kırsal; “az sayıda nüfusun ikamet ettiği, çoğunlukla kır 
sayılabilecek olan yer” olarak tanımlanmaktadır. Kırsal alan akıllara iki 
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faktörü getirmektedir. Bunlar, tarımsal faaliyetlere dayalı ekonomi ve nüfus 
yoğunluğunun düşüklüğüdür (www.tdk.gov.tr). Bu iki faktöre ek olarak, kırsal 
yerleşmeler, kent yerleşmelerinden ayrılan daha birçok özelliğe sahip olmasına 
karşın; mevzuat ve sayısal çalışmaların verileri kırsal alan tanımı bakımından 
incelendiğinde, Türkiye’de kırsal alanlara dair tüm özelliklerin yansıtıldığı tek 
ve kapsayıcı bir tanımın henüz yapılmadığı görülmektedir. Kırsal yerleşmeler 
ile ilgili yapılan farklı tanımlarda, genellikle kıstas olarak nüfus yoğunluğu 
ön plana çıkmaktadır. Tanımlamalara göre, nüfusu belli bir seviyenin altında 
olan yerleşmeler kırsal alan olarak kabul edilmiştir. Bu konuda en eski ve halen 
uygulamada olan mevzuat, 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu’dur. Bu kanun 
uyarınca; “Yerleşik nüfusu 2 binin altında olan yerleşmeler köy, nüfusu 2 bin 
ile 20 bin arasında olan yerleşmeler kasaba, 20 binin üzerinde olan yerleşmeler 
şehir” dir (Köy Kanunu, 1937).

Kırsal yerleşmeler; bulundukları bölgenin iklim şartlarını, kültürel 
karakterini, ait oldukları dönemin yaşam biçimini mekanlar vasıtası ile 
yansıtan, halk mimarlığıyla yaygın olarak karşılaşılan yapılı çevrelerdir. Son 
zamanlarda gittikçe aynılaşan kentlerin tekrarlı yapılaşmalarına karşın; fiziksel 
çevre koşulları ve yaşam dinamikleri ile biçimlenen kırsal yerleşmeler, Anadolu 
toplumunun kültürel zenginliğine bağlı olarak, her bölgede ve hatta her köyde 
farklı özellikleri ile dikkat çekmektedir. 

Tüm dünyada sanayi devrimine kadar nüfusun büyük çoğunluğunun 
köylerde yaşamasına karşın köyün ve köylünün bir fenomen olarak ele 
alınması, Fransız ihtilalinin takiben dünyada etkisi artan milliyetçilik akımı 
ile, toplumların uluslaşma, kendilerine dair kültür değerlerini fark etme ve 
incelemeye başlaması ile olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde köy 
hayatı, köylülük ile ilgili kavramlar, Fransız ihtilalinin ulusallaşma etkilerine 
paralellik gösterir nitelikte II. Meşrutiyet’le birlikte Türkçülük akımının 
yaygınlaşmasına bağlı olarak ilk kez ele alınmıştır. Bu dönemde kendini tanıma, 
öze yönelme ve yeni bir ulusal kimliğin kazanılması amacı ile köye yönelim ilk 
etapta, edebiyatta göze çarpar. Köy yaşamını konu alan, Bahtiyarlık (Ahmet 
Midhat Efendi), Karabibik (Nabizade Nazım) gibi tanzimat dönemi romanları, 
Ali’nin Arabası (Halit Ziya), Sergüzeşt (Samipaşazade Sezai), Ahmet Vefik 
Paşa Atasözü Toplamaları edebiyatta köylüyü ilk fark eden eserlerdendir. Bu 
edebi eserler ile birlikte köy, yavaş yavaş alternatif, yeni bir mekân olarak 
belirir. Ancak Anadolu’ya karşı duyulan bu ilgi oryantalist bir bakış açısına 
sahiptir (Ercüment, 2012).
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Edebiyatta karşılaşılan bu gerçeklikten uzak, romantik ilk örneklere karşın, 
Türk ocakları çalışmalarıyla birlikte, taşraya sürgün olarak giden memurların 
aktarımları, akıllardaki köy manzarası değiştirmeye başlar. Köyler artık 
girişinde ‘‘büyük bir mezarlığın sizi karşıladığı, derme çatma evleriyle bakımsız, 
cehaletin kol gezdiği ’’(Çalıkuşu-Reşat Nuri) ve “müstebit (despot) hükümetin 
asker almak, vergi tahsil etmek lazım geldikçe hatırladığı” (Küçük Paşa 
Ebubekir Hazım) yokluk ve umutsuzluk yerlerine dönüşmektedir (Karagülle, 
2012). Edebiyatın yanı sıra kırsalı ve oradaki yaşam dinamiklerini resim yoluyla 
aktaran Nuri İyem ise bu tarzı ile, toplumsal gerçekçi sanat akımının önde gelen 
temsilcilerinden olmuştur (Yener, 2020) (Şekil1,2).

Şekil 1: Nuri İyem Yaşam (Özen, 2010)

Şekil 2: Nuri İyem Mardin (Özen, 2010)
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Türkçülük akımının meydana getirdiği ilgiden farklı olarak somut ilk 
köycülük çalışmaları, Jön Türkler tarafından, 1911 yılında kurulan Türk 
ocaklarında uygulanma fırsatı bulmuştur. Aziz Meker ve Hüseyin Tosun 
tarafından, 1914’ te Köylü Bilgi Cemiyeti adıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne 
bağlı bir örgüt kurulur ancak kırsalın gerçekliği ile uyum gösteremeyerek kısa 
sürede çalışmalarına son vermek zorunda kalmıştır. (“II. Meşrutiyet Döneminde 
Köy, Köylü ve Toprak Meselesine Dair İktisadi ve Hukuki Bir Değerlendirme”, 
14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 23-25 Kasım 2015, Ankara)

Köyün bir olgu olarak çeşitli alanlarda konu edilmeye başlanması ile, kırsal 
yaşama ve kırsal alanlara dair bir farkındalık gelişmeye başlamış, köylerin, 
kentsel yerleşmelere kıyasla dikkat çekilen, bu nitelik eksikliği çözülmesi 
gereken bir sorun olarak kabul görmüştür. Kırsal yerleşmelere ilişkin mekansal 
niteliklerinin konu edilmeye başlaması ancak bu farkındalık ile mümkün 
olabilmiş ve kırsalın kalkınmasının yolu olarak görülmüştür.   

3. Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Olan Süreçte 
Kırsal Yerleşmelere İlişkin Tasarım ve Planlama İhtiyacını Doğuran 
Faktörler

Kırsal planlama ihtiyacı ilk olarak, göçerliğe ve göçmenliğe bağlı iskân 
sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin 
son zamanlarında, Anadolu’ya yoğun bir göç yaşanmış ve göç eden bu 
nüfusun iskân edilmesi gerekmiştir. Bu göç akımı Cumhuriyetin kurulmasını 
takiben imzalanan nüfus değişimi anlaşmaları ile 1938 yılına kadar sürmüştür 
(Erdal,2016). Göçmenlerin yanı sıra, iskanı hedeflenen bir diğer kesim de 
göçerler olmuştur. 17. Yüzyıldan başlayarak 20. Yüzyıla kadar göçerler, 
vergi toplamada, askere almada ve ceza uygulamada yaşanılan zorluklardan 
ötürü iskana zorunlu kılınmışlardır (Halaçoğlu;1999). Bu nedenle; Osmanlı 
Devleti’nin son zamanlarından, cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar çeşitli 
kanunlar vasıtası ile, bu toplulukların yerleşik düzene geçmesi sağlanmıştır. 
Bu planlama ihtiyaçları ile birlikte, cumhuriyetin erken dönemlerinde kırsal 
kalkınma ve ulusun inşası hedefleri doğrultusunda çeşitli tasarım ve planlama 
ihtiyaçları hasıl olmuş ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
Avrupa Birliği uyum sürecinde, hedeflenen kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi 
adına çeşitli planlama araçları da geliştirilmiştir. Kırsal yerleşmelere ilişkin 
tasarım ve planlama yaklaşımlarının etkinliğini değerlendirilmeden önce, bu 
araçların geliştirilmesini gerekli kılan faktörler başlıklar halinde açıklanacaktır. 
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2.1.	Göçmenlerin	İskanı	
Yitirilen topraklar; Osmanlı Devleti’nin yalnızca yönetimsel sınırlarını 

değiştirmekle kalmamış, kaybın etkisi ile elde kalan bölgede de siyasi, ekonomik, 
kültürel ve mimari açılardan büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Savaşla birlikte 
hız kazanan göçler bu etkinin başka bölgelere taşınarak boyutunun artmasında 
önemli bir unsur olmuştur. Dışarıdan göçler dönemi olarak tanımlanan olan bu 
dönem, 1774 Küçük Kaynarca anlaşması ile başlamakta ve Osmanlı Devleti’nin 
yıkılışına kadarki dönemde elde kalan ana vatana yapılan göçleri ifade etmektedir 
(Onay,1999) 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım kaybedilmiş, bu tarihten 
itibaren 1800’lere kadar devam eden akınlar sonucunda yaklaşık 500.000 kişi 
Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli bölgelerine göç etmiştir (Halaçoğlu, 1988:41-42).

Osmanlı Devleti’nde özellikle Kırım’ın kaybı ile dikkat çekici boyuta 
ulaşan, elde kalan topraklara doğru göç hareketi, iskân sorunu denen bir sorunun 
çıkışına yol açmıştır. Daha önceki dönemlerde iskân faaliyetlerini yürütecek 
herhangi bir örgütlenme yokken, sorunun görünür hale gelmesi ile 1860 
yılından sonra Trabzon Valiliği başkanlığında bu anlamdaki ilk komisyon olan 
‘İdare-i Umumiye-i Muhacirin Komisyonu’ kurulmuştur. 1877-78 Savaşından 
sonra bu kurul biraz daha genişletilerek ‘İskân-ı Muhacir’in Komisyonu’ haline 
getirilmiştir. Daha sonra tüm vilayetlerde birer ‘İskân-ı Muhacirin Müdürlüğü’ 
oluşturulmuştur. (Kökdemir, 1952:3). 

Kırım savaşından sonraki ikinci büyük göç akımı ise 1800’lerin ikinci 
yarısında gerçekleşmiştir. 93 Harbi olarak adlandırılan 1855 Osmanlı Rus 
savaşından sonra ciddiyeti artan göçmen sorununa dönemin komisyonları, 
stratejik açıdan yaklaşarak, kaybedilen topraklardan göç etmeye başlayan 
nüfusun, günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Yanya’dan 
başlayarak, Tırhala, Selanik, Edirne ve İstanbul hattında yer alan çoğu kırsal 
yerleşmeler olmak üzere uygun yerlere yerleştirilmesini sağlamıştır. Böylece 
askerî açıdan önemli bir bölgede Türk nüfusun yoğunluğunun artmasına 
çalışılmıştır. Osmanlı Devleti o dönemde takip ettiği bu politika uyarınca muhacir 
adı verilen göçmenlerin iskanı açısından jeo-stratejik konumu önemli görülen 
yerleri tercih etmeye devam etmiştir (İpek, 1999:156). Sadece 1856–1865 yılları 
arasındaki dönemde iki milyonu aşkın göçmenin Osmanlı topraklarına geldiği 
ve bu anlamda muhacir olarak yerleştirildiği bilinmektedir. (Eren, 1966:7). Bu 
dönemde kurulan komisyonlar tarafından sınırlarda yoğunlaşan göçmenlerin 
yerleştirilmesi için çeşitli emirler gönderilmiş olmasına rağmen, iskana ilişkin 
herhangi bir yasal, yönetsel ve özellikle mekânsal düzenlemenin olmadığı 
görülmektedir. Göçler ile ilgilenen makamlar göçmenlerin iskanı ile jeo-politik 
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açıdan ilgilenseler de göçmenliğe bağlı iskân politikalarının detaylarını içeren 
bir çalışma bulunmamaktadır (Eren, 1966:39).

Osmanlı’da yaşanan bir diğer önemli dışardan göç hareketi de 1897 Türk-
Yunan savaşını takiben başta Girit olmak üzere diğer adalardan Anadolu’ya 
doğru olmuştur. İlerleyen dönemlerde, Osmanlı Devleti’nin 1912-1913 Balkan 
Savaşlarında yaşadığı yenilgi ile, Doğu Trakya dışındaki tüm Avrupa toprakları 
kaybedilmiş ve bu topraklarda yaşayan Müslüman halk yine kitleler halinde 
Anadolu’ya göç hareketi başlatmıştır (Babuş, 2006:43). 

Balkanlar’dan Anadolu’ya doğru yaşanan bu göç dalgası Cumhuriyetin 
kurulmasından sonra da bir süre devam etmiştir. Bu bağlamda Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, göçmenler için iskân sorununu Osmanlı Devleti’nden miras 
olarak aldığı söylenebilir. Genç cumhuriyet tarafından çıkarılan 13 Ekim 1923 
tarihli ve 352 sayılı Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin kurulmasına ilişkin 
yasa, bu minvaldeki ilk düzenlemedir. Bu yasa ile Lozan’da kabul edilen ve 
anlaşmaya varan her iki ülkenin yapılı çevresi ile birlikte sosyo-kültürel 
karakterinde de köklü değişikliklere neden olan mübadele sözleşmesi de 
uygulanmaya başlanmıştır (Babuş, 2006:137).

Lozan’da alınan mübadele kararına göre, yer değişimi yapacak olan 
mübadillerin hangi işlerde çalıştıkları, kültür yapıları ve hangi iklime alışık 
oldukları ile ilgili çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca Türkiye’de de boşaltılan 
yerlerdeki, iklim şartları, arazi yapısı ve yapılan tarımın türü tespit edilmeye 
çalışılmış ve bu verilere dayanarak göçmenlerin yerleştirilmesi için hızlıca on 
alan belirlenmiştir (Ağanoğlu, 2001:287).

1934 yılına gelindiğinde ise, mübadele koşullarından farklı sebepler ile 
yaşanan göçlerde muhacirlerin iskanına yönelik olarak 2510 sayılı yeni bir İskân 
Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun, 1950 yılına kadar yürürlükte kalmış ancak bu 
süre zarfında 25 kez değişikliğe uğramıştır (Erder, 2018:205-206). 1934 tarihli 
ve 2510 sayılı İskân Kanunu’nun 17’nci maddesinde iskân kavramı bir ailenin 
nüfusuna ve ihtiyacına uygun ev ya da arazi temini, sanatkar ve tüccarlar için 
konuta ilave olarak işyerine uygun bir yapı veya yapı arazisi temini ile birlikte 
sermaye yardımı, çiftçiler için de yeterli büyüklükte toprak, toprağı işlemek 
için hayvan ve gereçlere ilaveten tohumluk, ahır, samanlık temini şeklinde 
yapılmaktadır (Emek, 2016:13). Bu tanıma göre iskân kavramı, bireylerin 
barınma ihtiyaçlarına yönelik konut ve konut yeri temini ile birlikte geçim 
yöntemlerine bağlı olarak üretim sürecine katılmalarını sağlayacak imkanların 
gerçekleşmesini içermektedir. Türkiye’de 1960’lı yıllara kadar muhacirlere 
yönelik uygulanan iskan politikasının genel hatlarının 2510 sayılı iskân 
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kanununda da belirtildiği üzere, göçmenlere konut ve iş olanakları sağlanması 
yönünde olduğu görülmektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan 1960’lı yıllara 
kadar olan dönemde dış göçlerle gelen muhacirlerin ekseriyetle çiftçi olması ya 
da çiftçi bir aileden gelmesi, muhacirlerin daha çok üretim yapabileceği kırsal 
alanlara yerleştirilmesine sebep olmuştur (Nükte,2019). Bu da yeni köylerin 
kurulmasına yol açarak, kırsal yerleşmelere ilişkin planlama ve politikaların 
geliştirilmesini gerekli kılmıştır. 

2.2.	Göçerlerin	İskanı	

Osmanlı nüfusunun büyük çoğunluğu şehir, kasaba ve köylerde yerleşik 
halde bulunurken yerleşik halkın dışında nüfusun önemli bir kısmını da konar-
göçer gruplar oluşturmaktaydı (Şahin, 1999: 132). Osmanlı sosyal ve ekonomik 
hayatının önemli unsurlarından olan bu konar-göçerler veya Yörükler, belirli 
bir coğrafyada otlaktan yaylağa göçmeleri, yaylak kışlak mahalleri arasında 
bir bölgede dolaşmaları sebebiyle Osmanlı Kanunnamelerinde “konar-göçer 
taifedir, karada ikametleri yoktur” şeklinde ifade edilmişlerdir (Çetintürk, 1943). 

Konar-göçerlere yönelik iskân çalışmaları 17. yüzyılda başlamış olup 
18. ve 19. yüzyılda da devam etmiştir. Bu süreçte konar-göçerlerin harap ve 
boş arazilere yerleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir (Halaçoğlu, 1999: 584). 
Ancak girişimlerin başarısı sınırlı olmuştur (Egawa ve Şahin, 2007: 112; 
Gündüz, 2002: 163). Konar-göçer grupların iskân edilmesindeki amaç, yerleşik 
halkın konar-göçerlere ilişkin şikayetlerinin ve birtakım eşkıyalık faaliyetlerinin 
önüne geçilmesi ve daha da önemlisi, ciddi bir nüfus kitlesini belirli bir yere 
bağlı kılarak devlet eliyle zirai üretim yapılmasının sağlanmasıdır. Bu üretim 
sayesinde iskân edilen halk vergisini ödeyecek ve en sonuçta ülke ekonomisine 
katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda boş ve harap halde bulunan birçok arazi 
böylece ekonomik açıdan işlerlik kazanacaktır (Yiğit, 2018).

Konar-göçerlerin iskanına yönelik yürütülen politikalar uyarınca; 1702 
yılında Sivas köylerinde (Halaçoğlu, 1997:49), 1719 yılında da Kütahya Saruhan’a 
yerleştirilecek göçerlerin taş evler yapıp tarımla uğraşmaları istenmiştir (Halaçoğlu, 
1997:67). Bu ve buna benzer pek çok belgeden göçerlerin yerleşik düzene 
geçmelerinin ve kendilerine sürekli konutlar yapmalarının beklendiği anlaşılmaktadır 
ancak, planlanmış bir yerleşme düzeni veya yapı üretimine ilişkin veriler yoktur. 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde toprağa bağlı üretici sınıfı oluşturma 
hedefi ile çözüm bulunmaya çalışılan konar-göçerlerin iskân sorunu; Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde de gündemdeki konulardan biri olmuştur. 
Cumhuriyetin ilanından önce dahi konu ile ilgili konsey raporları doğrultusunda 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 3 Mart 1925 tarihinde aşiretlerin iskân edilmeleri 
ile ilgili Dâhiliye Vekâleti’ni yetkili kılan bir kanun kabul edilmiştir. (Erdal, 2008). 

Konar-göçerlerin iskanı için 1926’da düzenlenen iskân planına göre 
ise konar-göçer aşiretlerle, tüm göçebelerin ve dağlık ve ormanlık arazilerde 
yerleşmiş bulunan köylülerin daha uygun yerlere iskânı ile denetimin 
kolaylaşabilmesi adına dağınık halde konutları bulunan bazı köylerin uygun 
merkezler etrafında toplanmasına karar verilmiştir.  Kabul edilen 885 sayılı 
bu kanun gereğince, “yurt genelinde göçebeliğin kaldırılması, sağlık sorunları 
veya geçim nedenleriyle bazı köy ve evlerin başka bölgelere taşınması, dağınık 
köylerin toplanmasının gerekliliği” belirtilmiştir (Erdal, 2008). 

1926 yılında yürürlüğe giren iskân politikalarının; söz konusu dönemde 
yayınlanan kararnameler ve bölge valileri tarafından gönderilen raporlar 
incelendiğinde 1927-1928 ile 1932-1934 yılları arasındaki dönemde yoğun 
olarak uygulandığı görülmüştür. Hem göçerlerin iskanına yönelik olarak 
uygulanan kararlar hem de yaşanan göçler neticesinde Cumhuriyetin ilk 
dönemlerindeki öncelikli problem acil konut ihtiyacı olmuştur. Bu ihtiyacının 
çözümüne yönelik olarak kırsal yerleşmelerde konuta yönelik ilk planlama ve 
uygulama çalışmalarına başlanmış, numune köyler veya “iktisadi haneler” gibi 
üretim yolu ile mekânsal düzenleme araçları ortaya çıkmıştır. 

2.3.	Kırsal	Kalkınma	ve	Ulusun	İnşasına	Yönelik	Hedefler

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde hedeflenen planlı kırsal 
yerleşmeler ve çağdaş yapılı çevre oluşturma girişimleri ile ilgili ana çerçeveyi 
Atatürk’ün konuya ilişkin görüş ve yaklaşımı meydana getirmektedir. Kırsal 
yerleşmelere dair iyileştirme hedefleri Cumhuriyetin ilanından önce de 
TBMM’nin öncelikli konuları arasında yer almış ve Atatürk tarafından, bu 
konudaki kapsamlı görüşler Meclis açılış konuşmalarında gündeme getirilmiştir 
(www.tbmm.gov.tr/tarihce/1d2yy1.htm). 1 Mart 1922’deki açılış konuşması 
ise, Atatürk’ün köy sorunu olarak adlandırılan kırsal yerleşmelere ilişkin nitelik 
eksikliği sorununa dair bakış açısını net bir biçimde ortaya koymaktadır. Atatürk, 
konuşmasında, iktisadi açıdan önceliği köy sorununa vermiş, Türkiye’yi bir ziraat 
ülkesi olarak tanımlayarak, köylünün refahının sağlanmasının hedeflenmesi 
gerektiğini belirtmiştir (www.tbmm.gov.tr/tarihce/1d3yy.htm). 17 Şubat 1923’te 
başlayan İzmir İktisat Kongresi’nin açılış konuşmasında ise yine yasama yılı 
açılışı konuşmasına paralellik gösterir şekilde, Türk ekonomisinin temelinin 
tarım ve hayvancılığa dayandığı, ülke kalkınmasındaki en büyük payın çiftçiye 
ve çobana ait olacağı yine Atatürk tarafından vurgulanmıştır. (İnan, 1989:57–69).
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Cumhuriyetin kuruluşunda ülke nüfusunun 12.500.000 olduğu tahmin 
edilir. 1927’de yapılan Cumhuriyet’in ilk nüfus sayımına göre ise 13.648.000 
olarak saptanan toplam nüfusun yalnızca %24,2’sinin nüfusu on bini aşan kentsel 
yerleşimlerde yaşadığı görülmüştür (Köymen, 1999, s.1).  Bu verilere göre Türkiye’ 
deki her dört kişiden üçünün köylerde yaşadığı söylenebilir. Kırsalın çeşitli 
mecralarda alternatif bir mekân olarak yeni fark edilmesine ve konu edilmesine 
karşın cumhuriyetin %75 baskın durumdaki halkı esasen köylüdür. Bu durum, 
cumhuriyetin kurulmasından önce de Atatürk’ün konuya ilişkin verdiği önemin 
sebebini açıklar niteliktedir. Diğer yandan kırsalda yaşayan bu halk, yeni devletin 
kendini temellendirdiği, mutlaka ulaşılması gereken bozulmamış ve saf haldeki 
etnografik kültürün kaynağı olarak da görülmektedir. Ulusun inşası adına siyasi 
rejime uygun yeni insanın, yani ideal cumhuriyet köylüsünün yetiştirilmesine 
yönelik uygulamaların geliştirilmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır. 

Kırsal kalkınmaya, dolayısı ile kırsal planlamaya ve tasarıma önem 
verilmeye başlanmasının bir diğer sebebi de 1929’dan sonra ekonomi 
politikasında görülen değişikliktir. 1923- 1929 yılları arasında Türkiye’nin 
uyguladığı ekonomi politikası, “devlet eli ile yerli ve milli burjuvazi 
yetiştirilmesi yolu ile kalkınma ve modernleşmenin” sağlanmasıdır (Boratav 
1998). Ancak 1929’da yaşanan büyük ekonomik bunalımdan sonra, kendine 
yeterli bir kalkınma modeli uygulanmak istenmiş, kendi kendine yeterliliğin 
hedeflenebileceği ilk sektörün de tarım sektörü olması sebebi ile köylüyü 
yerinde ve üretimde tutmak önemli hale gelmiştir. Bu dönemin yaygın siyasi 
anlayışı da afişlere ve söylemlere oldukça net yansımıştır (Şekil 3).

Şekil 3: Köye armağan isimli kitap kapağı (Köymen, 1999)
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1931’de Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin önderliğinde toplanan 
Birinci Ziraat Kongresi’nin sloganı, tarım sektörünün gelişmesine paralel olarak 
köylünün üretimde ve yerinde tutulmasını destekler nitelikte “ananevi ziraatten 
rasyonel ziraate” olarak seçilmiştir. 

1930’larda ulusun inşası ve kırsal kalkınmanın sağlanması hedeflerine 
paralel olarak dönemin aydınları tarafından “köy sorunu” tanımlanmış ve bu 
sorunun çözümüne ilişkin pek çok fikir ortaya atılmıştır (Karaömerlioğlu, 2006), 
(Tütengil, 1975:105–123), (Çetin, 1999b). “Köycü söylemin” geliştirildiği 
bu dönemde köy sorunuyla ilgili çok sayıda çalışma ortaya konmuştur.  Bu 
çalışmalarda köyün çağdaşlaştırılabilmesine yönelik üretilen çözüm önerileri 
ile birlikte yapılan anket ve analiz çalışmaları ile “köyün anlaşılmasına” da 
önem verilmeye başlandığı görülmektedir. Köy monografisi ile köye ilişkin 
her detay derinlemesine incelenerek köylerin mevcut fiziksel, toplumsal ve 
ekonomik durumu ile ilgili bilgi sahibi olunmaya başlanmış, böylelikle köy 
yalnız koşulları iyileştirilmesi gereken bir yerleşme birimi olarak değil, geçmiş 
Türk kültürünün yeniden anlaşılması için de bir kaynak olarak görülmeye 
başlanmıştır (Karaömerlioğlu, 2006). 

1930’lı yıllarda, dönemin aydınları tarafından sürdürülen ve “Halkevi 
köycülüğü” olarak da tanımlanan çabanın ana amacı, köy halkının köyde 
yaşamaya devam edeceği düşüncesiyle, onun olduğu yerde çağın gerekliliklerine 
uygun bir yaşama sahip olmasının sağlanmasıdır. Bu bağlamda yeni köy 
modelinde “kırsal çağdaşlaşma” köylünün kentli nüfusla aynı olanaklara sahip 
olacağı nitelikte yerleşmelerin kurulması olarak ele alınmaktadır (Suat Hüsnü 
vd., 1935:13-14). Buna karşıt olarak yine aynı dönemde geliştirilen “kendimize 
doğru” yaklaşımında, köyün kente evrilmesini savunan modellerin batı etkisi ile 
oluşturulduğu belirtilerek eleştirilmekte ve köyün kendi kendine yeterli doğal 
bir bütün olarak, diğer bir deyişle “köy olarak” kalması önerilmektedir (Suat 
Hüsnü vd., 1935:17-19).

Yeni kurulan cumhuriyet ile birlikte çağdaşlaşma arzusu hedefiyle kırsal 
kalkınma planlan ve politikalarının mekânsal yansımaları, 1924 yılında yürürlüğe 
giren 442 sayılı Köy Kanunu ile birlikte ilk dönem köy kurma uygulamaları, 
örnek köy ve iktisadi haneler olarak devam etmiş, “İdeal Cumhuriyet Köyü” 
planı da ile de fikirsel duruşu en net biçimde sergilemiştir. 

a. 1950 Sonrası Ulusal Kalkınma Planları Doğrultusundaki Hedefler

Kırsala ilişkin Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren egemen olan 
“köycülük” yaklaşımı ile bu yaklaşımın mekânsal yansımaları 1945 sonrasında 
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değişime uğramıştır. Türkiye bu tarihte çok partili sisteme geçmiş ve dış 
kaynaklar konusu ile tanışmıştır. 1947 yılında ABD’nin Sovyet karşıtlığını temel 
alan politikası kapsamında Truman Doktrini ile başlayan dış kaynaklı yardımlar, 
1948-1951 yılları arasında gündemde olan Marshall yardımlarıyla devam etmiştir 
(Oran, 2003: 485). Marshall yardımları gibi ekonomik ve askeri hedefler taşıyan 
bu yardımlar kırsal alanlarda uygulanan politikalarda değişikliğe gidilmesine 
sebep olmuş, bu bağlamda köy enstitülerinin kapatılmasına karar verilmiştir.  
Kırsal bölgelerdeki okulların toplum yaşam merkezi haline getirilmesi 
gerektiğini savunan ve Türkiye’de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere açılan 
“Köy Enstitüleri” modelinin yürürlükten kaldırılması, dolaylı yollardan da olsa, 
kırsal yerleşmelerin yapılı çevresi üzerinde etkilere sebep olmuştur. 

1963 yılından başlayarak beş yıllık periyotlarda, Ulusal Kalkınma Planları 
yapılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. Ulusal Kalkınma Planlarının hedefleri, 
milli tasarrufu artırılması, yatırımların toplum yararına, gereken önceliklere 
yöneltilmesi ve ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın demokratik yollarla 
gerçekleştirilmesidir. Bu planlarda kırsal alanlara ilişkin kalkınma hedefleri 
doğrultusunda planlama önerileri de yer almaktadır.  

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, kırsal alanlar için öngörülen 
hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi adına kırsal yerleşmelere 
yönelik yeni bir düzenleme yapılması gerekli görülmüştür. Bu bağlamda, 
kırsalda kalkınmanın sağlanabilmesi adına “Toplum Kalkınması Yöntemi” kabul 
edilmiş; bunun yanında finans desteği, pazarlama kolaylıkları, kooperatifleşme 
ve toprak reformu gibi konular da planda yer almıştır (DPT, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı, 1963-1967).

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da ilk planda olduğu gibi, halkın eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi ve örgütlü hareketin sağlanabilmesi için “Toplum 
Kalkınması” yöntemi benimsenmiştir. Planda, kırsal nüfusunun refahının ve 
gelirinin artışı için iş gücünün tarım yerine diğer sektörlere yönlendirilmesi 
hedeflenmiş; “Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanunu” bu plan 
döneminde kabul edilmiştir. Köykent ve Tarımkent gibi kırsal yerleşme önerileri 
de ilk kez bu plan döneminde geliştirilmiştir. Ayrıca, Toplum Kalkınması 
Enstitüsü kurulması ve toprağın toplulaştırılması hedeflenmiş olsa da bunlar 
hayata geçirilememiştir (DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1968- 1972).

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) döneminde, merkez köy 
yaklaşımı gündeme gelmiştir. Merkez köylerle birlikte, yurt dışında yaşayan 
işçilerin tasarruflarının kırsal alanlarda tarıma dayalı yatırımlara yönlendirilmesi 
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amacıyla köy kalkınma kooperatifleri de kurulmaya başlanmıştır (DPT, 1973: 
55).

Dördüncü kalkınma planı döneminde; “Köykent” adı verilen kentsel 
donatı ve hizmet birimlerine sahip kırsal yerleşmelerin kurulması ile kırsala 
dair sorunların üstesinden gelinebileceğine dair bir yaklaşım geliştirilmiştir. 
Ayrıca; topraksız köylüyü toprak sahibi yapacak, dolayısı ile üretimi ve gelirin 
artıracak etkili bir toprak reformunun hazırlıkları gündeme gelmiştir (DPT, 
1979, 288).

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) döneminde, Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler kavramı gündeme gelmiştir. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
dönemde ise, gelir artışı ile beraber halkın sosyal ve kültürel gelişmelerine 
katkıda bulunarak, kalkınmalarını hızlandırmak amacı ile Entegre Kırsal 
Kalkınma Projeleri uygulamaya konulacağı belirtilmektedir (DPT, 1985:163).  

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) döneminde, sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna geçişin tamamlanması hedeflenmiştir. Bununla 
birlikte, Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütülen tarım politikaları kapsamında 
hedeflenen yapısal dönüşüm uygulamaları ise yedinci beş yıllık kalkınma planı 
döneminde öne çıkan bir diğer başlık olmuştur (DPT, 1995: 90-95). Devamında, 
Sekizinci Beş Yıllık Plan döneminde, kalkınma hedefli kararların bölgesel bazda 
ön plana çıktığı görülmektedir (DPT, 2000: 53-59).  

Kırsal kalkınma politikaları son olarak, “Bölgesel Gelişme Hedef ve 
Politikaları” başlığı altında, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer almıştır. 
Diğer kalkınma planlarıyla karşılaştırıldığında kırsal kalkınma kavramı, ilk 
kez Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında dolaysız biçimdedir. Planda, 
Avrupa Birliği Bölgesel politikalarına uyumlu biçimde ihtiyaca göre farklı 
gelişme hedefleri ve politikaları belirlenerek bölgelerarası eşitsizlik azaltılmaya 
çalışılmıştır. Bunun sağlanabilmesi için de insan gücü kaynaklarının gelişimine 
bağlı olarak istihdamın artırılması ve gelir artışının sağlanması, etkili örgütlenme 
ve katılımcılığın desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir (DPT, Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, 2001-2005).

İlk kalkınma planından (1934-1938) başlayarak, günümüze yani Onuncu 
Beş Yıllık Kalkınma Planına gelinen dönemde yaşanan politik, ekonomik, 
sosyal ve teknolojik gelişmeler, kalkınma planlarına da doğrudan yansımış, 
buna bağlı olarak da farklı uygulamalar ortaya konmuştur (Öztaş ve Karaaslan, 
2017). Süreç içerisinde planlarda pek çok değişiklik meydana gelmişse de 
genel olarak noktasal ve alansal kırsal kalkınma yaklaşımından, bölgesel kırsal 
kalkınma yaklaşıma doğru bir yönelim olduğu söylenebilir. 
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Beş yıllık periyotlar halinde hazırlanan kalkınma planlarının kırsal 
yerleşmeye ilişkin ortaya koyduğu politikaların ve mekânsal önerilerin neler 
olduğunun bilinmesi ve süreç içerisinde geliştirilen kırsal planlama ve tasarım 
yaklaşımlarının anlaşılması açısından da oldukça önemlidir.  

b. Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kırsal Kalkınma Hedefleri
Avrupa Birliği kırsal kalkınma politikaları, kırsal nüfusun refahının 

artırılması yolu ile kırsal göçü engellemeye yöneliktir. Ayrıca, Birliğin kırsal 
kalkınma politikaları, diğer alanlardaki kararlar ile bağlantılı, ana politika ve 
hedeflerin devamı niteliğindedir. Birlik, kırsal kalkınmada, doğrudan müdahale 
yerine, önceliği yerelden gelen projelere fon sağlamaya vermektedir. Diğer bir 
deyişle öncelikli olan yerel girişimdir ve Birlik kendisi direk olarak bir proje 
uygulamasına girişmez (Çelik, 2005). 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Mart 2001 tarihinde Birliğe tam 
üyelik için şartları belirten Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlanmıştır. Bu belgede, 
kırsal kalkınma yönelik mevzuat uyumunun tamamlanması orta vadeli bir 
öncelik olarak belirtilmiştir. Kısa vadede ise çevresel, yapısal ve kırsal gelişme 
önlemlerinin alınması hedeflenmiştir (Urkan, 2002). Türkiye tarafından Katılım 
Ortaklığı Belgesine uyum sağlamaya yönelik olarak bir Ulusal Program 
hazırlanmış, bu programda “kırsal kalkınma politikaları” başlığı altında Avrupa 
Birliği’ne uyum sürecinde yapılması gereken çalışmalarda doğrudan mekânsal 
etkileri olan; 

· Kırsal bölgelerdeki alt yapı problemlerinin giderilmesi ve köylerin 
yenilenmesi,  

· Tarımsal arazilerin amacında kullanılmasını sağlamak adına, işletme 
verimliliği açısından en uygun boyutta yeniden parsellenmesi ve gerektiği 
hallerde toplulaştırılması,

· Doğal kaynakların korunumu için, toprak ve su yönetimi gibi tedbirler 
de yer almaktadır. 

c. Kırsal Yerleşmelere İlişkin Tasarım ve Planlama Yaklaşımları
Kırsal alanın planlanmasına yönelik olarak başlıca üç tip yaklaşımdan söz 

edilebilir. Bunlarda ilki cumhuriyetin erken dönemlerinden itibaren, çağdaşlaşma 
ülküsünün devlet eliyle yerine getirilmesi hedefi ile başlayan, daha sonrasında 
kırsal yerleşmelere ilişkin yönetimsel sorunların mekânsal düzenlemeler 
yoluyla giderilmesi amacı taşıyan, kırsalda yeni yerleşim birimleri yani köyler 
kurulmasına yönelik planlama yaklaşımıdır. 

Yine cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllardan günümüze, mevcut kırsal 
yerleşmelerin iyileştirilmesi ve kırsal kalkınma politikaları uyarınca 
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biçimlenebilmesi adına çeşitli kanun ve yönetmelikler yayınlanmıştır. Bu 
kanun ve yönetmelikler, köylerdeki mevcut durumun iyileştirilmesine ve kırsal 
nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik planlama yaklaşımları olarak 
gruplandırılabilir. 

Kırsal yerleşmelerin mimarlık kültürünün önemli bir bileşeni olarak 
görülmeye başlanması ve son yıllarda koruma disiplininin konularından biri 
olarak sıkça gündeme gelmesi, bu yerleşmeler üzerindeki artan risklerin 
farkına varılmasına yol açmıştır. Geleneksel mimarlık mirasının gelecek 
kuşaklara aktarılabilmesi ve yerleşmelerin özgün dokusunun korunabilmesi 
gibi faktörler kırsal planlamada koruma araçlarının geliştirilmesinin önünü 
açmıştır. Bu amaçla yürürlüğe konan kanunlar ve sözleşmeler ile köy 
tasarım rehberleri, kırsal yerleşmelerin korunmasında yönelik planlama 
araçlarındandır. 

3.1.	Yeni	Yerleşim	Birimlerinin	Kurulması	

442 sayılı Köy Kanununda iskân sorunu numune köyler kurulması yolu 
ile çözüme kavuşturulmak istenmiş, ayrıca mimari boyutunun uygulama 
olanağı ile de kanunun “örneklenmesi” de sağlanmaya çalışılmıştır (Çetin, 
1999a:239). Hem iskân sorununa çözüm sunmak hem de genç cumhuriyetin 
arzu ettiği çağdaş kırsal çehreye sahip olmak adına benimsenen, yeni köyler 
kurulması yaklaşımı ilk olarak 1924-1930 yılları arasındaki dönemde 
uygulamaya konulmuştur. Değişen koşullara ve hedeflere bağlı olarak 
uygulamada farklılıklar meydana gelmiştir. 1924 yılında bölgelere göre 
farklılaşan, mimari özellikleri açısından çevresel veriler ile uyumlu “köy ve 
yerleşme birimi kurma” uygulamaları yapılmış, bunların içinde daha özenli 
inşa edilen 50 hanelik köyler “numune köy” olarak tanımlanmıştır. Numune 
köylerin uygulama zorlukları göz önünde bulundurularak 1925’te standart 
“iktisadi hane” yapımına geçilmiş, 1928’de ise “örnek köy” uygulamalarına 
başlanmıştır. İkinci ve üçüncü beş yıllık kalkınma planları içerisinde yer 
alan Merkez Köyler; köy kümeleri arasında hizmet birimi olarak faaliyet 
gösterecek nitelikte yerleşimlerin geliştirilmesi, çevredeki yerleşmelerin 
buradan faydalanmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda Merkez Köyler de 
belirli bir hedef doğrultusunda yeni yerleşim yerlerinin kurulması yönünde 
atılan adımlardan biri olarak söylenebilir. İlerleyen dönemlerde gündeme 
gelen Köykent ve TOKİ Tarım Köy projeleri de, belirli nitelikte tasarımlar 
doğrultusunda kırsalda yeni yerleşim birimleri kurulmasına ilişkin diğer 
planlama önerilerindendir. 
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3.1.1.	Numune	Köyler
İlk köy kurma uygulamalarına “Numune Köyler” uygulaması ile 1924 

yılında hem göçmenler hem de evi-köyü zarar görmüş yerli halk için hızla köy 
kurma çalışmaları ile başlanmıştır. Bu bağlamda: 

• Boş alanlarda 10–20 ailenin barınabileceği basit konutlardan oluşan 
yerleşmeler; 

• Mevcut köylerin zarar görmüş kısımlarında 10–20 hanelik yeni konutlar; 
• 50 hanelik “numune köy” yerleşmeleri gibi uygulamalar yapılmış, 
Numune köyleri: 
• Yıkılmış Rum köyü üzerinde mübadele ile gelen göçmenler için yeni köy 

kurma; 
• Zarar gördüğü için terk edilen Müslüman nüfusun yaşadığı yerleşmeler 

üzerinde tekrar köy kurularak, Ermenilerin geride bıraktıkları malları işgal eden 
yerli halkın köyüne dönmesinin sağlanması; 

• Yine mübadiller için tarımsal açıdan elverişli boş alanlarda köy 
kurulmasına yönelik kararlar alınmıştır (Eres, 2008).

“Numune Köyler”; planlı bir yerleşime, köyün ihtiyacına yönelik okul ve 
cami gibi kamusal yapılara ve tip projeye göre inşa edilen konutlara sahip, örnek 
kırsal yerleşme modülleridir. İlk etapta 27 adet olarak inşa edilmesi öngörülmüş 
(Erdal, 2006:172), daha sonra 69 adet yapılmasına karar verilmiştir (Kozanoğlu, 
1933:333). 1924 tarihli bir kararnamede ise göçmenler için yıl içinde 200 
konutluk 16 köyün yapılmasına karar verilmiş olduğu belirtilmesine karşın 
yapılan çeşitli araştırmalarda 200 hane yerine 50 hanelik, toplamda 32 adet 
numune köy uygulamasının hayata geçirildiği bilgisine ulaşılmaktadır (Eres, 
2008).  1923-1925 yıllarında gündeme gelen “Numune Köylerin” kurulması 
için; ulaşımın elverişli olduğu, verimli tarım alanlarına sahip, doğal kaynaklar 
ve akarsulardan yararlanabilen bölgelerin seçilmesine çalışılmıştır. Izgara 
yerleşim planına sahip numune köylerde evlerin inşa düzeni ile birlikte, hane 
sayısı yoluyla nüfus ve yönetim birimi büyüklüğü de kontrol altına alınmaya 
çalışılmıştır. 

Kaybedilen topraklardan Anadolu’ya yaşanan zorunlu göçler dışında, 1933 
yılında uzatılan, Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması ile Bulgaristan’dan, 
1936 yılında da benzer bir anlaşma ile Romanya’dan gönüllü olarak Türkiye’ye 
göçler meydana gelmiştir. Bu nedenle köy kurma çalışmaları öncelikle göçmen 
iskana yönelik olarak bu dönemde de devam etmiş, bununla beraber çeşitli doğal 
afetler nedeniyle köyleri zarar gören yerli halk için de zaman zaman yeni köyler 
kurulmuştur (Sayar, 1936a:51).
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Gönüllü göçler ile Bulgaristan ve Romanya’dan gelenlerin iskanına 
yönelik 1934 yılında İskân yasasının kabul edilmiş ve bu nüfus için çoğunluğu 
Trakya’da olmak üzere Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde köyler kurulmuştur. 
Bu köylerde, ızgara planlı yerleşme ve tip projeler uygulanmıştır. En çok tercih 
edilen tip proje, İskân Umum Müdürlüğü’nün belirlediği sofaya benzer bir 
giriş mekânı, bu girişe açılan iki oda ile yapının arka tarafında ahırdan oluşan 
konut tipidir. Antalya, Ankara, Çorum, Diyarbakır, İzmir ve Yozgat’ta kurulan 
köylerdeki konutlar, bu mimari projeye göre inşa edilmişlerdir. 

1935 yılında göçmenler için Elazığ’da inşa edilen altı köydeki konut 
planları, diğer illerde kullanılan tip projeden farklı olarak, geleneksel mimariye 
referans verir nitelikte kareye benzer dikdörtgen planlı, girişi sundurmalı ve 
teras çatılı olarak tercih edilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4 : Elazığ’da Kurulan Hüvenk Göçmen Köyü,1935 (Eres, 2014)

3.1.2.	İktisadi	Hane

1924 yılının ortalarında uygulanmaya başlanan, her bölge için farklı mimari 
biçimlenişte ve çevresel verilere bağlı olarak farklı uygulama yöntemlerine sahip 
numune köy yaklaşımından yeterli verim alınamadığı düşüncesi ile, 1925 yılının 
başında Dâhiliye Vekâleti tarafından ülke çapında tek tip proje uygulamasına 
geçilmiştir. Bu tek tip konut projesi “İktisadi ev” ya da “iktisadi hane” olarak 
adlandırılmış, aynı çatı altında dört hane olacak şekilde planlanmıştır. Bu 
projede her bir hane ikişer duvarı ortak kullanmasına karşın, bahçeleri ayrıdır. 
Her birimin bir giriş mekânı ve bu mekâna açılan biri büyük biri küçük iki odası 
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vardır. Dört konutun ortak bacası yapının ortasında konumlandırılmıştır. İktisadi 
ev projesi çok sayıda bölgeye gönderilerek, numune köy uygulamalarında yeni 
konut inşasında bu modelin uygulanması istenmiştir (Eres, 2008).

Tip proje uygulamalarının sonuçları incelendiğinde proje için seçilen 
yapı malzemesinin ve yapı sistemlerinin hatalı olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte o dönemde nitelikli usta sağlanması da diğer bir güçlük olmuştur. Bu 
sorunların çeşitli birimler tarafından (Örn: 07.01.1926 Tarihli Samsun Valiliği 
Tarafından Hazırlanan Rapor) yetkili mercilere iletildiyse de, sorunun çözümüne 
yönelik kararlar alınmamıştır (Eres, 2008). 

3.1.3.	Örnek	Köyler	

Türkiye Cumhuriyeti tarafından; 1924 yılında uygulamaya konulan 
“numune köyler” den farklı olarak yeni gelen göçmenler için 09.05.1928 
tarihli ve 6577 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Yahşihan’dan Eskişehir’e 
kadar olan alanda hazine arazisi üzerinde örnek köyler kurulması kararı 
alınmıştır (Cengizkan, 2004c:111–112). Ankara çevresinde hayata geçirilen 
bu uygulamalarda numune köylerden büyük ölçüde farklılaşarak, daha yüksek 
bütçeler ayrılmış ve yabancı mimarlardan planlama konusunda yararlanılmıştır. 
Örnek köylerde kamusal yapılara da önem verilmiş ve nitelikli yerleşmeler 
kurulması hedeflenmiştir. Ahi Mesud Köyü ve Samutlu Köyleri bu dönemin 
örneklerindendir. (Şekil 5) 

Şekil 5. Ankara Ahi Mesud (Etimesgut) Köyü (Faik Sabri, 1929:215)

Genç cumhuriyetin arzuladığı üzere kırsal bölgelere çağdaş görünüm 
kazandırabilmek için 1928 yılından itibaren 64 adet örnek köy projesi hayata 
geçirilmiştir. Ancak bu projelerde esas alınan tip proje yaklaşımı kırsal yerleşme 
kültürü ile bağdaşamamış ve bu nedenle beklentileri karşılayamamıştır. Projelerde 
gözlemlenen eksikliklerin giderilmesi ve beklentilere cevap verebilmesi açısından 
örnek köyler için bir proje tasarım yarışması açılmıştır. İdeal Cumhuriyet Köyü 
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Planı da (Şekil 6) bu yarışmaya katılan bir tasarımdır. Yarışma şartları ise “Örnek 
Köy” kavramına nasıl yaklaşıldığının kısa bir özeti niteliğindedir. 

Köy Evi Müsabakası Şartları: 
· Yapıların malzeme ve teknik açıdan, köylünün kendisi tarafından 

yapabileceği şekilde olması
· Ekonomik olması
· İklime ve yaşam kültürüne uyumlu olması
· Sıhhi şartları bünyesinde barındırması
· Kullanışlı olması
· Türk mimarisine uygun olması

Şekil 6: Kazım Dirik 1937 yılında A. Afet İnan’a sunulan,  
“Dirik Planı” olarak da bilinen “İdeal Cumhuriyet Köyü” (İnan, 1978)

3.1.4.	Merkez	Köy	Modeli

Merkez Köy fikri, ilk kez İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içinde yer 
bulmuş, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ise bir politika aracı olarak 
kabul edilmiştir.  Bu model, köy grupları arasında en merkezi konumda bulunan 
yerleşmeye hizmetlerin aktarılarak, etraf yerleşmelerin buradan faydalanmasını 
önermektedir. Merkez Köylere götürülecek ve çevre köylerin de yararlanması 
sağlanacak hizmet ve programlar içinde sağlık evleri ve ocakları, ana-çocuk 
sağlığı merkezleri, temel eğitim ve yatılı bölge okulları, sabit mesleki köy 
kursları, güvenlik birimleri, pazar alanları, aşılama ve suni dölleme istasyonları, 
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PTT şube ve ajansları yer almaktadır. Ayrıca gezici nitelikteki bazı kamu 
kuruluşlarının da Merkez Köylerde yer alması hedeflenmiştir (Çetiner, 1980).  

Kırsal Yerleşme birimlerinin sayısının fazlalığı ve dağınıklığı yerleşmeler 
için gerekli tüm kamu hizmetlerinin bu birimlere ayrı ayrı ulaştırılmasını 
olanaksız kılmaktadır. Bu sebeple, köy kümelerinin oluşturduğu, nüfusu nispeten 
yoğun bölgelerde, merkezi konumda bulunan bir yerleşmeyi, “hizmet istasyonu” 
olarak kurgulamak ve kırsal nüfusun böylelikle kalkınmasını sağlamak merkez 
köy düşüncesinin çıkış noktası olmuştur (Keleş, 1992). Özetle, Merkez Köy 
yaklaşımı, daha kısa sürede, daha düşük maliyetle sosyal ve kültürel hizmetlerin 
kırsal yerleşmelere ulaştırılmasını hedefler. 

Merkez köy tespit çalışmalarına 1971 yılında başlanılmıştır. 06.12.1983 
tarihli karar ile de Merkez Köylerin kurulmasının hedeflendiği iller açıklanmıştır. 
Köy modelinde ana ağırlık hizmet boyutudur. Bu hizmet birimlerinin geliştirilerek 
yeni karakter ve işlevde bir yerleşim yeri oluşturma çabaları numune veya örnek 
köyler gibi köy kurma çabaları içerisinde değerlendirilebilir. 

3.1.5.	Köykent	Modeli

İlk kez Üçüncü Beş Yıllık kalkınma planında kendisine yer verilen 
“Köykent” kavramı kentsel donatılara sahip kırsal yerleşim birimi olarak 
tanımlanabilir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından geliştirilen ve 1969 
yılında seçim bildirgesi ile kamuoyu ile paylaşılan bu kalkınma modeli ile 
köylünün kalkınması ve kırsal alanların sanayileşebilmesi için gerekli olan altyapı 
ve hizmetlerin köylülere daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle sunulabilmesi, 
böylece, tarımsal sanayileşmenin altyapısının da hazırlanması amaçlanmıştır.

“Köykent” kırsal kalkınma projesi “Merkez Köy”lerden farklı olarak, basit 
ekonomik amaçların ötesinde, köylünün kendi şehrini yarattığı, emeğin, bilginin 
ve maddi olanakların birleştirildiği sosyal yönü olan bir toplumsal dönüşüm 
ve kalkınma projesi olarak hedeflenmiştir.  Projenin bir önemli farkı da, daha 
önceki dönemlerde olduğu gibi yukardan aşağıya doğru bir yöntem yerine 
tabana dayalı ve buradan başlayarak yukarıya doğru gelişen bir model olmasıdır. 
Ayrıca, Köykent modeli mekânsal planlamayı da bünyesinde barındırır.

Köykentler, kırsal nüfusun tüm gereksinimlerinin düşük maliyetle 
karşılanmasını, tarımsal nüfusun istihdamını ve büyük kentlere yönelen nüfus 
akımının yavaşlatılarak hem sağlıklı bir kırsal yerleşme hem de kentsel dokuyu 
korumayı amaçlamıştır. Bu amaçları gerçekleştirmek için 1978 yılında, iki 
pilot bölgede Köykent projesi hazırlanmıştır. Bunlar, Orman Bakanlığı’na bağlı 
Taşkesti (Bolu) ve Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı sorumluluğundaki Özalp 
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(Van)’dir.   İki ayrı Bakanlığın, köykent uygulamalarında birbirinden bağımsız 
çalışması eşgüdüm açısından sorun teşkil etmiştir. Taşkesti’deki uygulama, 
hiçbir kuramsal çalışma yapılmadan başlatılmış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  
Özalp için düşünülen proje ise yaşama geçirilememiş ve iktidar değişikliğinden 
sonra iptal edilmiştir (Keleş, 1992).

3.1.6.	TOKİ	Tarım	Köy	Projesi

TOKİ tarafından geliştirilen Tarımköy Projesinde kırsal nüfusun 
ekonomik durumunu iyileştirilebilmesi adına tarımsal üretimin katma değerinin 
yükseltilmesi hedeflenmektedir.  Bunun için ürün üretimi, depolaması, 
işlenmesi, pazarlanması ilgili örgütlenme ve teknolojik altyapı oluşturulması 
öngörülmüş, sadece üretime yönelik yapıların değil, konutların da koşullarının 
da iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu projenin hayata geçeceği alanlar olarak da 
âtıl durumdaki araziler belirlenmiştir (https://www.toki.gov.tr/tarimkoyler). 

Projenin tanıtımında, köy mimarisinin geliştirilmesi ve yöresel mimarinin 
korunumu gibi kavramlardan söz edilmesine karşın, yeni yerleşim alanlarının 
üretildiği projeler incelendiğinde çevresel faktörlerden bağımsız, konut odaklı 
ve tip projeler şeklinde geliştiği görülmektedir. Bu niteliği ile eleştirilerin 
odağındadır. Ayrıca yine uygulamaya geçen projelerde ekonomik hedefler 
doğrultusunda hedeflenen üretimle ilişkili yapılar da yer almamış, köyün 
sürdürülebilirliğinde öncelikli öneme sahip ortak alanlar göz ardı edilmiştir.   
(https://www.dw.com/tr/toki-köylere-giriyor-çevre-endişesi-büyüyor/a 
-54035980) (Şekil 7). 

Sekil 7: Yaylabaşı Köyü, Erzincan (https://www.toki.gov.tr/tarimkoyler)
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Tarım Köy projesi kapsamında Çankırı, Aydın, Şanlıurfa, Bilecik, Muğla 
gibi farklı illerde 41 adet proje uygulanmıştır.  Bu projeler, en az 50 kişinin 
başvurusu ile uygulanabilmekte ve sosyal donatılar da isteğe bağlı olarak bedeli 
karşılığında inşa edilmektedir (Kutlar, 2015). 

Erken cumhuriyet döneminden itibaren devletin modernleşme ve 
çağdaşlaşma programlarının merkezinde kırsal toplum yer almakta, bu bağlamda 
gerçekleştirilen uygulamalar ise kırsal çevrenin mekânsal dönüşümüne de 
neden olmaktadır. Kırsal çevredeki yapısal reformlar arasında önemli yere sahip 
olan köy kurma eylemi, uygulanan dönemlerin siyasi, ekonomik ve kültürel 
karakterini net biçimde yansıtan mimari değeri ile son derece özgün bir yapısal 
eylemdir. 

3.2.	Kırsal	Yerleşmelerde	İyileştirmeye	ve	Planlamaya	Yönelik	Araçlar	
Geliştirmek

İklim, topografya, doğal kaynaklar gibi fiziksel faktörlerle birlikte sosyal 
ve ekonomik yapının belirleyici olduğu kırsal yerleşmelere ilişkin Türkiye’de 
devlet eliyle geliştirilen ve birçoğu uygulamaya konulan yeni yerleşim birimleri 
üretilmesi politikaları ile birlikte, köy sorununa çözüm bulmak amacıyla var 
olan yerleşmelerin mekânsal niteliklerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
da mevcuttur. Bu çalışmalar yürürlüğe konulan kanun ve yönetmelikler ile 
gerçekleştirilmektedir. Kırsal tasarım ve planlama araçlarını meydana bu kanun 
ve yönetmelikler başlıklar halinde kronolojik sıra aşağıdaki gibi yer almaktadır. 

3.2.1.	18	Mart	1924	Köy	Kanunu

18 Mart 1924’de kabul edilen 442 sayılı Köy Kanunu, oldukça kapsamlı 
bir yasa olup, dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda genç 
cumhuriyetin köy sorununa verdiği önemi net bir biçimde göstermektedir (Köy 
Kanunu 237). 97 maddelik yasada, genel olarak, köyün yönetsel işleyişi ile 
birlikte yapılı çevre biçimlenişine de önem verilmiş ve köyün imarına yönelik 
ayrıntılı kurallar tanımlanmıştır. Kent alanlarına dair biçimleniş kurallarının 
belirlendiği Belediyeler Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 1930 
yılında, Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’nun ise 1933 yılında yayımlandığı 
düşünüldüğünde, kırsal alanların “hızla çağdaşlaştırılması” isteği, daha da açık 
bir biçimde anlaşılmaktadır. 1924 tarihli köy kanununda, yapılı çevre standartları 
belirlenerek, tüm köylerin bir “ideal köy” düzeyine ulaşmasını amacıyla bir 
kurgu oluşturulmuştur. 
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Bu kurguya göre: 
· Yerleşme merkezinde, mümkünse taş kaplı ve her iki yanı ağaçlıklı 

birbirini çaprazlama geçen iki yol aksının kesişiminde bir meydan oluşturulması,
· Bu meydanda ihtiyar meclisinin çalışması için bir köy odası, bir misafir 

odası ve mescit yaptırılması,
· Yerleşim birimlerinde odalar ve hayvan barınakları mümkünse tamamen, 

değilse araya duvar örülecek şekilde kesinlikle ayrılması, tüm yapıların hem iç 
hem de dış cepheleri badanalı olması,

· Her haneye ait sıhhi bir tuvaletin ayrıca köyde de umumi bir tuvaletin 
olması,

· Köye ait temiz içme suyunun da pis suların da mutlaka kapalı yollardan 
transfer edilmesi, yine kuyulardaki suyun korunumu için bilezik adı verilen 
kuyunun üstünü kapatan bir zemin üstü yapısının yapılması,

· Köyün çevresinin ve sokaklarının temiz tutulması,
· Viran durumdaki yapıların mümkünse onarılması, değilse yıkılması,
· Köyün en havadar yerinde, dönemin Millî Eğitim Bakanlığı’nın 

göndereceği tip projeye göre bahçeli bir okul yapılması, 
· Köyde mutlaka nalbant, bakkal ve arabacı gibi en çok gerekli olan 

hizmetler ile ilgili dükkanlar yapılması, bunun yanında mümkünse çamaşırlık, 
hamam, pazar ve çarşı gibi işlevler için de yapıların yapılması,

· Mezarlığın mümkünse duvarlar ile çevrili olarak köyün dışında yer 
alması gibi mekânsal düzenleyiciler kural olarak belirtilmiştir (Eres, 2008). 

Kanunda, tamamı maddi kaynak ve iş gücü gerektiren bu uygulamaların 
gerçekleştirilebilmesi için merkezi kaynakların yöneltilmesi yerine köylünün 
elbirliği içinde kendi aralarında para toplayarak uygulamaların gerçekleştirilmesi 
beklenmiştir.

Kırsal yerleşme karakterin, mekânsal düzenlemesine, köy tüzel kişiliğine 
ve köy hayatına ilişkin yapılan yasal düzenlemelerin başında gelen 1924 tarihli 
Köy Kanunu fazla değişmeden, geçerliliğini halen günümüzde korumaktadır. 

3.2.2.	Köy	Yerleşme	Alanı	Uygulama	Yönetmeliği

Köy yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği, “köylerde, köy yerleşme 
alanlarının tespit edilmesi, köy yerleşme planlarının yapılmasına” dair bir 
yönetmelik olup 442 sayılı kanunun uygulamasına, teşkilatların çalışma 
prensipleri ve karar verme mekanizmalarına ilişkin esasları da belirlemektedir. 
Yönetmeliğin birinci kısmında “Komisyon Teşkili, Alan Tespiti, Harita ve Plan 
Yapılması ve Tescili Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonunun Teşkili ve 
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Çalışma Esasları” belirtilmiştir. Yönetmelikte köy yerleşme alanının tespitini 
gerçekleştirecek komisyon tanımlanmış ve bu komisyonun öncelikle köye ait 
harita, sosyal ve ekonomik duruma ait belgeleri derleyerek ön değerlendirme 
yapması gerektiği açıklanmıştır. İlerleyen zamanda, alan çalışmaları ile 
ihtiyaç duyulan konut alanı, parsel büyüklükleri ve sosyal tesisler için gerekli 
alanların hesaplanarak, yerleşme alanı büyüklüğüne karar verilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Kentlerde olduğu gibi köylerde de gelişme alanının belirlenmesinde 
“mera” niteliğini kaybetmiş arazilerle düşük verimli ya da tarım dışı hazine 
arazilerine öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu planlar İmar Kanunu 
ve yönetmelik hükümlerinden bağımsız nitelikte hazırlanan, köyün gelişme 
alanlarını belirlemeye ve donatılarını attırmaya yönelik mekânsal planlardır 
fakat birçok köyün 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre planlandığı gözlenmektedir 
(Öğdül, Erbaş, 2010)

Köylerin planlanması ve mekânsal düzenlemelerin yasal olarak 
tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi ne kadar önemli ve gerekliyse, aynı 
oranda uygulamada yasalara ne ölçüde sadık kalındığı da bu çalışma açısından 
önemlidir. Bu yönetmelikte Köy Kanunu’na ek getirilen maddelerle köy 
planlaması konusu gündeme taşınmıştır. İçeriğinde gelişme alanı belirlenmesi 
ve yeni yapılaşma için genel çerçevenin tanımlayıcı unsurları bulunmaktadır.

3.2.3.	Köy	Kanunu	Tasarı	Taslağı

2009 yılı aralık ayında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
tarafından, mevcut köy kanunun ihtiyacı karşılamadığı gerekçesi ile çeşitli 
kurumların görüşüne “Köy Kanunu Tasarı Taslağı” sunulmuştur. Bu tasarıda, 
köy ölçeğinde Köy yerleşim planı (Madde 42) ve Kırsal Yenileme Planı (Madde 
41) olmak üzere iki tür mekânsal plan tanımlanmaktadır.

MADDE 41- (1) Köylerde; arazilerin birleştirilmesi, tarımda, ortak 
kullanım, organize tarım, ve hayvancılık alanlarının belirlenmesi, yerleşim 
alanları ve hayvan barınaklarının birbirinden ayrılması, çevresel düzenleme ve 
yaşam kültürüne uyumlu konut yapılaşmasının sağlanması, afet riski taşıyan 
köylerin taşınması amacıyla kırsal alan yenileme planı uygulaması yapılabilir. 
Kırsal Yenileme Planı, yerleşmenin tamamını kapsayan nitelikte bir plan 
olmaktan daha çok, belirli bir amaç doğrultusunda arazi toplulaştırılması 
konusuna odaklanmaktadır. Ayrıca kırsal konutlarının onarılması veya 
yenilenmesi yerine dönüşümünü önerir. Bu açılardan, plan, kırsalda kentsel 
dönüşüm projelerinin bir yansımasına sebep olabileceğine dair eleştirilerin 
hedefi olmuştur. 
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MADDE 42- (1) Köy yerleşim planı, köyün yerleşik alan sınırını, bu 
alan içerisindeki yerleşim parsellerini, hâlihazır konut ve diğer yapılarla ortak 
kullanımda olan yapılarının yerleşim düzenini, köy içi yolları ve bağlantılarını 
gösterir. Köy yerleşim planı, köyün mevcut yerleşimini ve gerektiğinde gelişme 
alanını ihtiva eder. Bu madde ile, köy yerleşim alanının belirlenebilmesi 
adına daha kapsamlı bir model önerilmiş, köyün planlı gelişimine yönelik 
öngörüler ortaya konmuştur. Ayrıca köyde ikamet edip evi bulunmayan ihtiyaç 
sahiplerine arsa verilmesi düzenlemesinin genişletilerek köye dönüşün de aynı 
teşvik kapsamında değerlendirilmesi önerilmektedir. Ancak bu teşvik ile köye 
dışarıdan gelenlere arsa tahsis edilmesi ve kişilerin o arsalara yeni konutlar 
yapacak olmaları, yerleşimin özgün niteliklerin ve sosyal yapının değişmesi gibi 
riskleri de içermektedir (Öğdül, Erbaş, 2010). 

2009 yılında ortaya konan Köy Kanunu Tasarı Taslağı’nda ortaya konan 
bu iki plan türünde de, kırsal yerleşim dokusuna, mimari özelliklerine ve 
doğal çevresine ilişkin değerlendirmeler yapılmamış ve eksik bırakılmıştır. 
Yasal düzenlemelerde, köylerin mekânsal olarak tarihsel süreçte gösterdikleri 
gelişim, yerel ve özgün malzeme kullanımına ilişkin bir vizyon olmaması, kırsal 
kimliğin “yenileme” planları ve “yerleşim” planları ile bozulması ihtimalini 
ortaya çıkarmaktadır.

3.2.4.	Büyükşehir	Kanunu

2012 yılında onaylanan; 6360 sayılı “On Üç ̇ İlde Büyükşehir Belediyesi ve 
Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Türkiye’de kırsal yerleşimlerin tanımı, 
statüleri ve buna bağlı mekânsal açıdan gelişmelerine ilişkin farklı bir yasal 
konuma gelmeleri bakımından bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu kanunla; 
büyükşehir belediye Konumundaki on üç ilde köy ve belde belediyelerinin 
tüzel kişilikleri kaldırılmış, bu köyler mahalleye dönüştürülmüş ve idari olarak 
bağlı oldukları ilçe belediyesine katılmışlardır. Yönetimin yerelden merkeze 
kayması, köylere ilişkin pek çok konuda yetkili 29 İl Özel ̇ İdaresinin ve 16.083 
köyün tüzel kişiliklerinin sona ermesi, idari açıdan kapsamlı bir değişikliğe 
sebep olmakla birlikte mekânsal etkileri de oldukça önemlidir. Mekânsal etkiler 
olarak;

Mevcutta bulunan yapıların ruhsatlandırılarak genel bir affın yolunun 
açması Köylerde “Tip Proje” uygulamalarına geçilmesi

Kırsal alanların 3194 sayılı imar kanununda değerlendirilmesi ile kentsel 
arsalara dönüşerek yapılaşma riskine açık hale gelmesi
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Köylerdeki ortak kullanım alanlarının mülkiyetinin belediyelere geçmesi 
ile söz konusu kırsal yerleşmelerde mevcut dokunun bozulmasının hızlanacağına 
dair olumsuz etkilerden söz edilebilir (Öğdül, 2013). 

3.3.	Kırsal	Yerleşmelerin	Korunmasına	Yönelik	Geliştirilen	Planlama	
Araçları

Bölgesel ölçekte gerek büyüklükleri gerek ekonomik girdileri gerekse yerel 
kültürü ile önemli bir yer tutan, doğal çevreleri ve özgün mekânsal karakterleri 
ile dikkat çeken kırsal yerleşmeler, kalkınmaya dönük yatırım projelerinin 
çoğunlukla doğal kaynakların kullanımına dönük olmasından ötürü planlama 
kararlarından direk etkilenmektedir. Cumhuriyetin kuruluş aşamasından bu yana; 
dokuya ve kültüre aykırı yapılaşmanın, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimin, 
tarımdaki kirliliğin kırsal yerleşme karakterine zarar vermemesi ve mekânsal 
gerilemenin önlenmesi adına koruma odaklı birtakım araçların varlığından söz 
edilebilir. Ancak Dünya’da koruma konusunda atılan adımlar ve Türkiye’nin 
bu farkındalığa sözleşmeler ile taraf olması, 1950 sonrasında yaşanan göçlerle, 
kırsalda yapıların sahipsiz kalması ve 1980 sonrasında benimsenen turizm 
ve enerji politikaları uyarınca, özgün yerleşmelerde karşılaşılan rant odaklı 
projelerin yarattığı tahribat, konuyu daha da fazla gündeme getirmiştir. 
Kırsal yerleşmelerin, doğal çevreleri, mimari kimlikleri ve özgün yapılarını 
koruyabilmek adına toplumsal, kültürel, çevresel ve ekonomik altyapılarına 
uygun sürdürülebilir kırsal tasarım ve planlama politikalarının ve uygulama 
araçlarının hazırlanması kırsal planlamanın en önemli başlıklarından birisidir. 

3.3.1.	Kırsalda	Korumaya	Yönelik	Yasa,	Yönetmelik,	Karar	ve	Sözleşmeler

Kırsal alan koruması, koruma kavramı içerisinde nispeten yeni bir 
başlık olup, süreç içerisinde tekil eser korumasından sit koruma kavramının 
gelişmesine, daha sonrasında da kentsel sitlere yönelik farkındalığın kırsal 
alanlara yönelmesine bağlı olarak gündeme gelmiştir. Korumaya yönelik 
yasalar, ilk olarak 19. Yüzyılın ikinci yarısında arkeolojik eserlerin yurtdışına 
çıkışının önlenebilmesi adına yürürlüğe girmiştir. Osmanlı Devleti döneminde, 
bu amaçla, bugünün Türkçesi ile Eski Eserler Tüzüğü adı verilen üç adet 
“Asarı Atika Nizamnamesi” düzenlenerek arkeolojik kazılara birtakım esaslar 
getirilmesi hedeflenmiştir. 1906 tarihli Dördüncü Asarı Atika Nizamnamesinde 
ise taşınmaz eserler ve İslam dönemi eserleri de kapsam dahiline alınmıştır 
(Madran, 2002:43). Ayrıca yine bu nizamnamede eski eser kapsamında 
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değerlendirilebilecek yapılara ilişkin nitelikler belirtilerek, eski eserin “çevresi” 
de dikkate alınmış, esere zarar verebilecek yakınlıktaki işlevler engellenmeye 
çalışılmıştır. Bu bağlamda çeşitli değişiklikler ile 1973 yılına kadar yürürlükte 
kalan Dördüncü Asarı Atika Nizamnamesi tekil eserden sit koruma kavramına 
geçişte bir adım olarak nitelendirilebilir (Zeren 1981;30).

Eski Eserler Yasasının 1973 tarihinde yayınlanmasına kadar olan süreçte 
yürürlüğe konan 1951 tarihli “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun” ile, eski eserlerin restorasyonunda 
uyulacak kuralları saptayacak ve uygulamaları denetleyecek bir “Yüksek Kurul” 
oluşturulmasına karar verilmiştir (Akozan, 1977:21). Bu minvalde kurulan 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 24 Ekim 1967 gün ve 3674 
sayılı karar ile Venedik Tüzüğü’nün Türkiye’de uygulanmasını kabul ederek 
“sit koruma” kavramının Türkiye’ye kazandırılmasını sağlamıştır (Durukan, 
2004:188). 1968 yılında alınan 3967 sayılı karar ile toplu halde bulunan ahşap 
sivil mimarlık örneklerinin “Yüksek Kurul” kararı beklenmeksizin koruma 
altına alınabileceği belirtilerek sit korumaya yönelik uygulamaların zemini 
oluşturulmaya çalışılmışsa da 1973 tarihli Eski Eserler Yasasının kabulüne 
kadarki süreçte kentsel sit korumaya yönelik, kavramsal, yönetimsel ve eylemsel 
açılardan etkili bir gelişmeden söz edilemez.  (Zeren, 1981:38). 

Sit kavramının açıklık kazandığı ve yasal bir zemine oturduğu ilk yasa 6 
Mayıs 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1710 Sayılı Eski Eserler Yasasıdır. Bu 
yasada anıtların çevreleri ile birlikte korunmasının sağlanmasının gerekliliği 
belirtilmişse de bu daha ziyade “kentsel sit” ilgili kararların alınmasının önünü 
açmıştır. “Kırsal sit” teriminin ilk geçtiği karar ise 1979 tarihli ve A–1609 sayılı 
“kentsel ve kırsal sitlerde geçici dönem yapılaşma koşullarının belirlenmesi için 
yöresel yapı niteliklerine ait bilgi ve belgelerin kurula gönderilmesi” istendiği 
karardır (Durukan, 2004:191).

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda yaşanan eski eser tahribatı ve 
uluslararası toplumun koruma algısındaki değişim ve gelişmelere bağlı olarak 
korumanın kavramsal çerçevesinin genişlemesi neticesinde 1710 sayılı Eski 
Eserler Yasası zamanla yetersiz gelmeye başlamıştır.   Böylelikle eski eser 
kavramı yerine kültür ve tabiat varlıkları ifadesinin yer aldığı 1983 tarihli ve 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yürürlüğe sokulmuştur 
(Durukan, 2004:60). 

Bu yasada, tanımlamalar, kapsam, tespit, tescil, koruma gibi başlıklar çok 
daha kapsamlı bir şekilde ele alınmışsa da mevzuatın genişliğine bağlı olarak 
bir dağınıklıktan söz edilebilir. Ancak yine de bu yasa ile “Taşınmaz Kültür 
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ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” kurulmuş ve bu kurulun aldığı 
kararlar ile Türkiye’de korumanın çerçevesi belirlenmiştir (Durukan, 2004:67). 

1983 tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda kırsal alanlara 
ilişkin herhangi bir öngörü veya tanımlama bulunmaz. Bu yasa uyarınca kurulan 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ise 1996 tarihli 
bir ilke kararında ise yine sadece kentsel sitleri özgün nitelikleri bulunan ve 
bir arada bulunmaları ve doku bütünlüğü taşımaları nedeni ile kıymetli alanlar 
olarak açıklamıştır. Ancak kanunun yürürlükte olduğu dönemde bu ilke karardan 
daha önce 1989 yılında Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi 
Türkiye tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşmede mimarlık mirası kırsal ve 
kentsel olarak iki grupta değerlendirilerek, her iki çevreye de eşit derecede 
önem verilmiştir. Böylelikle kırsal sit kavramının dolaylı yollardan mevzuata 
eklenmiş olduğu söylenebilir. Son yıllarda Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ait 
doku bütünlüğünü devam ettiren kırsal alanların kentsel sit olarak tescil edilmesi 
ve koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması, kırsal sitlerin de bu ilke karar 
bağlamında değerlendirildiğini gösterir niteliktedir (KTVKYK İlke Kararları, 
2000:2–5).

Koruma kararlarının alınabilmesi adına mevcut durumunun analiz 
edilmesinin gerekliliğinden hareketle, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
ile Kültür Bakanlığı bir protokol yaparak Türkiye’de mimarlık envanterlerinin 
çıkarılmasına karar verilmiştir. Türkiye Kültür Envanteri Sistemi (TÜKSEK) 
adı verilen sistemde için kırsal ve kentsel olmak üzere farklı farklı yerleşme ve 
yapı fişleri geliştirilmiştir (Akın vd., 2003). Geliştirilen sistem, pilot bölgelerde 
sınanma fırsatı bulmuş olmasına ve Kültür Bakanlığı’nın iradesi dahilinde 
gerçekleşmiş olmasına karşın halen Bakanlık’ın yasal uygulamaları içinde yer 
almamaktadır.

Peyzajın kültürün biçimlenişine olan katkısını ve mimarlık mirasının 
önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayan “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi” Türkiye 
tarafından 2000 yılında onaylanmıştır. Bu sözleşme, kentsel, kırsal ve doğal 
tüm alanları kapsamaktadır. Ayrıca sadece seçkin peyzaja değil gündelik veya 
bozulmuş alanlara da odaklanır. Sözleşme ile koruma amaçlı tüm peyzajların 
planlanması, yönetimi ve değerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bugüne 
kadar 37 Avrupa ülkesi tarafından onaylanan bu sözleşme, Türkiye peyzajının 
Avrupa peyzajına dahil olduğu uluslararası ilk anlaşmadır. 

Türkiye koruma alanındaki yeni gelişmeleri izler nitelikte, “Avrupa 
Peyzaj Sözleşmesi” gibi uluslararası sözleşmeleri kabul etmesine karşın, 
bu sözleşmelerin uygulamaya yansıması oldukça yavaş gerçekleşmiştir. 
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Sözleşmelerin kabulünden doğal yasal zorunluluklar, dört sene sonra 2004 
yılında, 5226 sayılı yasa ile, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na 
kısmen aktarılabilmiştir. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 2006 yılında 
720 sayılı “Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı bir ilke 
kararı yayınlayarak kentsel sit kavramının çerçevesini genişletmiştir. Bu 
ilke karar uyarınca kentsel sitler, yapı yakın çevresi ve peyzajla birlikte ele 
alınmaktadır. Kurulun sergilediği bu yaklaşım kırsal sitelerin betimlenmesinde 
ve değerlendirilmesinde kolaylık sağlamaktadır (KTVKYK İlke Kararları, 
2006:63).

Süreç içerisinde atılan adımlar göz önünde bulundurulduğunda, kırsal 
yerleşmelerin koruma sorunsalı kapsamında bir başlık haline gelebilmesinin 
uzun bir zaman dilimi aldığından ve halen tam anlamı ile bu noktayı hedefleyen 
özel yasaların eksikliğinden bahsedilebilir. Bununla birlikte, özellikle peyzaja 
mirasının uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmaya çalışılması ve 
kültürün biçimlenişindeki yadsınamaz etkisinin vurgulanması, bu konuya artan 
önemi de açıkça ortaya koymaktadır.

3.3.3.	Köy	Tasarım	Rehberleri

Türkiye’de kırsal alan planlamasına dair mevzuat, özellikle de kırsal 
kalkınma ve yaşam kalitesini artırabilmek hedeflerini gerçekleştirebilecek 
mekânsal düzenleme araçlarından yoksundur. Mevzuatta belediye sınırları 
dışındaki köylerde yaşayanlar için yeni konut parselleri oluşturulması ve 
bazı donatılar getirilmesi ile sınırlı bir plan olan 442 sayılı Köy Kanunu 
kapsamındaki Köy Yerleşim Planı, afet ve iskânla ilgili yasalarda tanımlanan 
planlar ve TOKİ uygulamaları kapsamında yer alan köylerde yapılaşmaya 
odaklı planlar yapılmaktadır. Belediye sınırları içinde kalan köyler ise, kırsal 
nitelikte olsalar da 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere tabidir. 
İmar mevzuatı esasen kentsel alanların düzenlemesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu 
nedenle birçok belediye bu mevzuatın kırsal alanlarda uygulanabilirliği yönünde 
sorunlar ile karşılaşmaktadır. Yerel yönetimlerin kullanabileceği mevcut imar 
pratikleri dışında bu amaçla sadece Köy Tasarım Rehberi bulunmaktadır (Öğdül 
vd., 2018).

Köy Tasarım Rehberleri; köyün mekânsal karakterini tanımlayan ve 
koruma olasılıklarına ilişkin tavsiyelerde bulunan bir rehberdir. İmar ya da 
arazi kullanım planları ya da yönetmelikler gibi kesin yaptırımlar içermemekte, 
daha çok yöreye özgü öneriler sunmaktadır (Ögdül,2014). Bu rehberler genel 
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olarak; Türkiye’de kırsal yerleşmelerde mekânsal tasarıma yönelik farklı 
uygulama araçlarına ihtiyaç duyulmasına paralel olarak, son dönemde gündeme 
gelmektedir.

2013 yılında İmar Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle yerleşme ve 
yapılaşma özellikleri, mimari doku ve karakteri, gelişme düzey ve potansiyeli 
açısından dikkat çeken köylerde köy tasarım rehberinin yapılabileceği ancak 
bunun her köyde yapılmasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir. Kanunda 
tasarım rehberlerinin hazırlanmalarına ilişkin yöntem, kapsam ve içerik 
tanımlanmamakta, daha da ötesi köyün tasarım rehberlerini yönlendirecek üst 
ölçekli plan kademeleri ile ilişkisine yer verilmemektedir. Köy imar planları da 
ölçekler arası bir iş birliğini, yukarıdan aşağı doğru ayrıntılanan bir mekânsal 
düzenleme stratejisini içermemekte, böylece köylere dair verilecek kararlar 
parsel ve hatta bina ölçeğindeki fiziksel kurallarla sınırlı kalmaktadır. Kırsal 
alanlar için bir planlama sistemi oluşturulması amacıyla yapılan akademik 
çalışmalar ise mevzuata henüz yansımamıştır. Kırsal Alan Politika ve 
Stratejilerinin Belirlenmesi, Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model 
Önerisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi) Ülkemizde farklı 
kapsamlarda köy tasarım rehberleri hazırlanmakta (Öğdül, vd. 2015, Görmüş, 
vd.2015) ve yerel yönetimlerin konuya ilgisi giderek artmaktadır.

Köy tasarım rehberlerine yönelik ilk çalışma Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliği 
ile Kastamonu’nun köylerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma halen devam 
etmekte olup, kırsala ilişkin son dönemde yapılan en kapsamlı çalışma olarak 
dikkat çekmektedir. Bu iş birliğinin neticesinde 2015 yılında Kastamonu Küre 
Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi basılmıştır. 

Köy tasarım rehberleri kırsal yerleşmelerin gelişimi açısından yerleşme 
ölçeğinden başlayarak doğa ile olan bütünlüğün uyumun sağlanması ilkesiyle, 
yerleşme bütünü, ortak ve kamusal alanlar, yollar, parseller ve mimari karaktere 
ilişkin mevcut durum analizi ve bunlara ilişkin temel ilkeleri bir arada sunmaktadır. 
Köy tasarım rehberleri; planlama sistemi içinde kırsal yerleşmelere arazi kullanım 
planları dışında farklı uygulama araçları geliştirmek, özgün ve karakterini, 
koruyan değişim potansiyeli olan kırsal yerleşmelere yönelik yönlendirici bir 
çerçeve sunmaktadır. Özgün ve korumaya değer kırsal yerleşmelerde mevcut ve 
yeni yapılara ilişkin dengeyi kurmak, köyün karakterinin devamlılığını sağlamak 
konusunda öneriler geliştirmektedir. Ekonomik canlılık, sosyal bütünlük ve 
doğayla bütünleşme köy tasarım rehberlerinin temel 3 amacıdır ve bu amaçlar 
çerçevesinde bir içerik sunmaktadır (Şekil 8).
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Şekil 8. Küre Köy Tasarım Rehberi (Öğdül, Olgun, Çalışkan, 2015)

Köy tasarım rehberleri; yasal olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda 
12.07.2013 tarihli değişiklikle 8. Maddede yerini almış olup halen uygulamaya 
ilişkin yönetmeliği çıkmamıştır. 

Sonuç 

Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze, kırsal kalkınma, 
bölgesel kalkınma adına önemli görülüp, soruna çözüm bulmak amacı ile 
birçok farklı politika ve strateji geliştirilmiştir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 
konunun önemi kavranarak, alınan kararlar ile hızlı bir reaksiyona gidilmişse 
de hem ekonomik faktörler hem de karar vericiler ile yerel arasında yaşanan 
kopukluk, kırsal alanlardaki problemin genç cumhuriyetin arzu ettiği şekilde 
çözülmesine engel olmuştur. İlerleyen dönemlerde de karşılaşılan problemlerin 
türüne göre farklı planlama araçları geliştirilmeye çalışılsa da uygulanabilirliği 
ve etkileri sınırlı kalmıştır.

Kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilen araçlar, tarihsel 
süreç içerisinde incelendiğinde, Türkiye’nin dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip ettiği ve konu ile ilgili modellere uyumlanmaya çalıştığı söylenebilir. Bu 
politikalar ve modeller, kırsal alanları ekonomik ve siyasi açıdan olduğu kadar 
mekânsal biçimleniş yönünden de etkilemektedir. Ancak başlangıçta hedeflenen 
ile, bugün gelinen noktada süregelen ve hatta çeşitlenen problemlerin varlığı, 
geliştirilen politikaların etkinliğini de birçok açıdan tartışmalı hale getirmektedir. 
Burada, bu sonuca sebep olarak, politikalarda hedeflerin kavramsal olarak yer 
almasına rağmen, süreç yönetiminin, destek ve denetim mekanizmalarının 
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ve uygulama araçlarının net olmaması söylenebilir. Ayrıca süreklilik de 
önemli bir sorundur. Tüm bu koşullar, kırsal yerleşmelerdeki fiziksel çevrenin 
biçimlenişinde önemli bir etkiye sahiptir.  

1950’lerde yaşanan sosyo-ekonomik değişimler neticesinde hızla nüfus 
kaybeden kırsal yerleşmeler, bu dönemden sonra mekânsal anlamda da gerileme 
sürecine girmiştir. Bu dönemde köyden kentlere yaşanan göçü engelleyebilmek 
ve köylüyü yerinde ve üretimde tutabilmek adına, mekânsal önerileri de içeren 
birtakım projeler üzerinde çalışılsa da uygulanabilirlikleri çok sınırlı olmuştur. 
Diğer taraftan 1980’lerden itibaren izlenen bazı turizm ve enerji politikaları doğal, 
tarihi ve kültürel kaynakları zengin birçok kentsel ve kırsal alanda rant odaklı 
projelerin gelişiminin önünü açmış, yine bu alanlarda toplumsal ve ekolojik 
sorunlar ortaya çıkarmıştır. 1980 sonrasındaki dönemde, kırsal yerleşmeler ile 
ilgili temel planlama sorunu korumadır. Bu sorunlar karşısında Türkiye’nin 
koruma alanındaki yeni gelişmeleri izlediği ve uluslararası sözleşmeleri kabul 
ettiği bilinmesine karşın bu sözleşmelerin uygulamaya yansıması oldukça yavaş 
gerçekleşmiştir.

Süreç içerisinde karşılaşılan kırsal yerleşmelerdeki mekânsal biçimlenişi 
doğrudan etkileyen planlama araçlarından bir diğeri Türkiye’de 2012 yılında 
kabul edilen Büyükşehir Yasasıdır. Yasa ile birçok yerel yönetimin, yetki ve 
sorumluluk alanları genişlemiş, sınırları dahilindeki tüm yerleşmelere kentsel 
hizmetler götürmekle ve plan yapmakla yükümlü kılınmışlardır. Bu durumun, 
yerleşimleri kentsel arazilere dönüştürmesi ve imar faaliyetlerine açık hale 
getirmesi sebebi ile bu alanlardaki bozulmayı hızlandıracağı söylenebilir. Yerel 
yönetimler açısından zorlayıcılığı ise, kırsal alanlarda planlama deneyimleri 
olmadan yönlendirme konusunda yetkili kılınmalarıdır. Bununla birlikte 
Büyükşehir Kanunundan sonra; belediye sınırları içerisinde kalan köylerde, 
yerleşimler kırsal karakterde olduğu halde, 3194 sayılı İmar Kanunu’na tabi 
olunması sebebi ile uygulamada da zorluklar yaşanmaktadır. Yerel yönetimlerin 
imar planları dışında kırsalda planlama ve tasarım için kullanabilecekleri tek 
araç köy tasarım rehberleridir. Ancak Türkiye’de köy tasarım rehberlerine 
ilişkin deneyimler oldukça yenidir ve mevzuatta yöntem, kapsam ve içerikleri 
tanımlanmamıştır. Özellikle yerleşim karakterinin korunması ile ilgili etkili 
bir düzenleme aracı olan köy tasarım rehberlerinin farklı tip araçlar ile birlikte 
düşünülmedikçe başarılı olması zordur.

Günümüzde gelinen noktada Türkiye’de takip edilen kalkınma planları, 
koruma kararları uyarınca yürürlükte olan kırsal alan planlamasına dair 
mevzuatın ve mekânsal düzenleme araçlarının eksikliğinden söz etmek 
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mümkündür. Planlanmaya dair mevzuatın yetersizliği, bu konudaki müdahale 
araçlarının yeniden tanımlanması gerektiğine işaret etmektedir

Kırsal yerleşmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için tarımsal arazi 
kullanımı, doğal kaynakların korunumu, yaşam kalitesinin önemi yapılaşma 
konusu ile birlikte ele alınmalıdır. Bu bağlamda ülke genelindeki alanların 
farklılık ve çeşitlilikleri dikkate alınarak fiziki ve sosyal boyutlarıyla bütünsel 
bir planlama yaklaşımı geliştirilmelidir. Bunun için birçok farklı disiplinden 
araştırmacının konuya dahil edilmesinin yanı sıra kullanıcıların tecrübe, görüş 
ve düşüncelerini de sürece aktarabilmeleri önemlidir.
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1. Giriş

Cumhuriyet ilan edilmeden önce 1878-1918 yılları arasındaki kırk 
yıllık dönem içerisinde Rus egemenliği altında kalan Kars kentinin 
bugünkü kent makraformunun inşa edilmesinde bu döneminin 

oldukça etkili olduğu görülmektedir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte çağdaş 
bir toplum için yeni bir yönetim biçimi oluşturmayı ve kentleri modern 
toplumda yeni yaşam fırsatları olarak görmeyi amaçlayan batılılaşma 
hareketi ivme kazanmıştır. “1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı 
Belediye Kanunu ile bütün belediyelere imar planı hazırlama zorunluluğu” 
getirilmiştir (RG. 14.4.1930/1471). Bu dönemde üretilen şehir planlarında 
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kentsel mekân, modern ve geleneksel dokulardan oluşan ikili bir yapı 
sunmaktadır. Ayrıca arazi kullanım kararları ve ulaşım sistemi kurguları 
endüstriyel kent modeline geçiş sürecini yansıtmaktadır (Karadayı ve 
Yenice, 2018: 553). 1950 yılından itibaren hız kazanan kentleşme hareketleri 
Kars kentini de etkilemiştir. 1956 yılında ilk imar planı çalışmalarına 
başlanılmıştır. Ardından 1977 ve 1988 yılı imar planlarının yapıldığı 
gözlenmektedir. Bu çalışmada Kars kentinin imar ve iskân çalışmalarının 
başladığı 1857 yılından itibaren bugüne kadar geçen zaman sürecinde kentsel 
mekânın değişim aşamaları literatür tarama, haritalama, yerinde gözlem ve 
inceleme yöntemleri kullanılarak ele alınmaktadır. Bu çalışmanın hedefi 
planlama dönemlerini siyasi, ekonomik ve kültürel yapıyla ilişkilendirerek 
mekânsal değişimi etkileyen kırılma noktalarını ve gelişme dinamiklerini 
incelemektir.

2. Kars Kentinin İmar Planına Yön Veren Unsurlar  

2.1.	Cumhuriyet	Öncesi-Rus	İmparatorluğu	Dönemi’nde	Yapılan	İmar	
Çalışmaları	(1828-1917)	

 “Osmanlı-Rus Savaşı”nda (1828-1829) Rusların hâkimiyetine geçen 
Kars kenti 5 Eylül 1929 tarihli Edirne Anlaşması’yla Osmanlı Devleti 
hâkimiyetine geçmiştir. 1854-1855 yılları arasında Kırım Savaşı döneminde 
de Rusların egemenliğine giren Kars kentine dair imar planı çalışmaları 
1828 yılında garnizon kent modeline göre askeri nitelikli olarak çizilmiştir. 
Bu döneme kadar şehrin merkezi olan Kaleiçi Bölgesi çevresinde büyük 
bir gelişme yaşanmıştır. Dışkale’nin altındaki yerleşim bölgelerinde 
yapılaşmanın kentin güneyine doğru geliştiği dikkat çekmektedir. Surlarla 
çevrili olan dış kale ile iç kale alanlarına göre herhangi bir sınırlayıcı unsurun 
olmaması bu alanın organik bir formda gelişmesini sağlamıştır. Bu planda 
genel olarak mevcut durum değerlendirilmiş ve askeri stratejik bölgeler 
belirlenerek ilerleyen dönemlerde bu altlık üzerinden savaş stratejileri 
gerçekleştirilmiştir. 1855 yılındaki Kars Planı’nda ise kale yanındaki 
Ortakapı Bölgesi’nin ve kalenin doğusundaki yerleşim alanlarının geliştiği 
görülmektedir. Yapılar arasında ulaşımı sağlayan yollar organik bir biçimde 
planlanmıştır (bkz. Şekil 1). 
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Şekil 1. Kars kenti 1828-1855 Yılı Arasında  
Hazırlanan İmar Çalışması (Türkcan, 2017: 22).

Şekil 1’de görünen “Havariler Kilisesi’nin önünden geçerek iç kaleye ulaşan 
yol” (Türkan, 2017: 19), Beylerbeyi Sarayı ve Taş Köprü yapıları günümüzde 
de varlığını sürdürmektedir. 1988 yılında Kars Kalesi’nin “1. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı” ve Kaleiçi Mahallesi’nin “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak 
belirlenmesiyle bu tarihi yapılar korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. 1857 Yılı 
Kars Planı’nda kent dik kayalardan oluşan tepenin etrafında konumlanmıştır. Bu 
tepeler doğu ve batı yönünde Kars Çayı ile ikiye ayrılmaktadır. Kars Çayı’nın 
büyük bir bölümü ve Rus İmparatorluğu Dönemi’nde inşa edilen ızgara planlı 
kent dokusu, 2002 yılında ilan edilen “Kentsel Sit Alanı” içine girmektedir.

Kırım Savaşı’ndan sonraki 1877-1878 yılları arasında Osmanlı-Rus Savaşı 
ile Kars uzun yıllar Rus egemenliğine girmiştir. Bu savaş sonrasında 1917 yılına 
kadar Rus egemenliğinde kalan kent, 1917 Bolşevik İhtilali’nden sonra Türklerin 
hâkimiyetine girmiştir. 40 yıl kadar uzun bir süre Rusların hâkimiyetinde kalan 
kent, Baltık Tarzı yeni bir şehircilik örneği sunmaktadır. Öyle ki Kale’nin 
eteklerinde, Osmanlı ve Doğu karakteri taşıyan ana yerleşim bölgelerinde, tadilat 
yapmak yerine kentin hemen güneyinde yepyeni bir garnizon kenti kurmak 
Rusların o zamanki siyasi tercihlerinden biri olmuştur. Rusların esas amacı Doğu 
Anadolu’nun ele geçirilmesi ile sıcak denizlerle bağlantı kurmaktır. Bu sebepten 
dolayı kentin bayındır ve iskân çalışmalarına hız verilmeye başlanmış kente 
demiryolu getirilmiştir. Demiryolu bir taraftan Tiflis’e, diğer taraftan Sarıkamış’a 
kadar uzatılmıştır. 1882 yılında ise Hollanda’dan getirdikleri mühendis, mimar ve 
şehir plancılarıyla imar çalışmalarına hız verilmiştir. Özellikle “Çar I. Petro’nun 
1703 yılında kendi adına kurdurduğu St. Petersburg kentinin imar planı düzeni 
ve yapılaşma koşulları esas alınmış, bu yönü ile de Kars, Anadolu’da belirli bir 
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imar düzenine göre” inşa edilmiş ilk kent olma özelliğini kazanmıştır (Gündoğdu, 
2007: 81). “Çar I. Petro’nun kurdurduğu St. Petersburg’un Baltık Denizi kıyısında 
olması” (Gündoğdu, 2007: 81) sebebiyle yeni Kars kentinin inşasında da benzer 
planlama üslubun 19. yüzyıl sonundaki yansımaları şehri şekillendirmiştir. 1910 
yılında hazırlanan kentin imar çalışmalarında Ruslar genellikle “kale eteğindeki 
yerleşimi olduğu gibi bırakarak kentin güney yönünde yepyeni, modern ve çağdaş 
bir şehir kurmuşlardır” (Gündoğdu, 2007: 84). Bu yeni kentte kuzeyden güneye 
4 sokak, doğudan batıya 4 sokak planlanmıştır (Gündoğdu, 2007: 84). Birbirini 
dik kesen bu sokaklar üzerine geniş kaldırımlı, ızgaralı ve çok düzgün planlanmış 
bir-iki katlı ve taş yapılar inşa edilmiştir. Böylece Kars, “Anadolu’daki ilk planlı 
şehir unvanını da kazanmıştır” (Serbest, Demirci ve Savaş, 2015: 2729). Kentin 
1910 yılındaki kent planında yöre halkının feodal yapısı dikkate alınmıştır. 
Kentin “yüksek konumlu ve manzaraya açık kısımlarına soylu sınıfa ait konak, 
konut ve resmi binalar inşa edilirken, ikinci derecede önemli şahıslara ve din 
adamlarına ait ikametgahlar, yine önemli kavşak noktalarına inşa edilmişlerdir” 
(Gündoğdu, 2007: 84) (bkz. Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4).

Şekil 2. 1877 Yılı Kars Ana Planı (Руниверс, 2022).
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Şekil 3. Kars İmar Planı 1910 Yılın (Gurallar, 2020: 264).

Şekil 4.1910 Yılı Rusların Kars’ta Uyguladıkları Izgara Kent Planı (Türkcan, 2017: 34).

2.2.	Cumhuriyet	Dönemi’nde	Yapılan	İmar	Çalışmaları	(1950-2022)

Kars’ta Cumhuriyetin ilanından sonra ilk imar planı 1956 yılında 
kesinlik kazanan 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planıdır. Bu planda 1910 yılında 
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Rus Dönemi’nde yapılmış olan imar planına uyularak ızgara sistemli kent 
makraformu korunmuştur. Ticaret alanları kentin eski yerleşim yeri olan kale 
etrafında yer seçmiştir. Gelişme alanları kentin güneybatısında (günümüzde 
Kafkas Üniversitesi’nin bulunduğu bölge) ve kuzeydoğusunda yer seçmiştir. 
Kent genellikle tarım kenti olarak nitelendirilmiş ve nüfusun 45.200 kişi olacağı 
üzerinden planlama yapılmıştır (bkz. Şekil 5).

Şekil 5. Cumhuriyet Dönemi Sonrası İlk İmar Planı 1956 Yılı (İlbank, 2022a).

2.3.	1970	Yılı	İmar	Planı	Çalışmaları	

İkinci Plan çalışması 1977 yılında hazırlanmıştır. Planlama yılı olarak 
1990 yılı belirlenmiştir. Bu imar planı 1956 yılında yapılmış olan 1/2000 ölçekli 
planın revizyonu olarak ele alınmıştır. 1977 yılında kentin nüfusu 53.473 kişi 
iken 1990 yılı için 110.088 kişi olacağı öngörülmüştür (İlbank, 2022b: 3). Izgara 
kent modeliyle gelişen meskûn doku korunurken kentin batısında önerilen 
gelişme alanlarında bu model uygulanmamıştır. Mevcut durumda konutlarda 
ayrık nizamlardan ziyade blok nizamlar hakimdir. Kentteki hanehalkı büyüklüğü 
6.07 kişidir. Odabaşına nüfus ortalama olarak 3.11’dir.  Aile başına düşen oda 
sayısı ise 1.96’dır (İlbank, 2022b: 4).
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1971 ve 1990 yılları arasında konut artışı göz önüne alınarak konutların 
sayısal seyrine göre 1990 yıllında toplam 12411 yeni konutun yapılmış olacağı 
öngörülmüştür. Konutlar ortalama 90 metrekare olarak planlanmıştır.1977 
planında yüksek yoğunluklu konut alanlarında yapı düzeni korunacak konut 
alanı 36 hektar alan üzerinde planlanmış olup bu alanda toplam 15300 kişi 
ikamet edeceği öngörülmüştür. Yapı düzeni ve yoğunluğu ıslah edilecek konut 
alanı 9.5 hektar alan üzerinde yer seçmiş olup bu alanın yoğunluğu 425 kişi/
hektar olarak planlanmış ve 4037 kişinin ikamet edeceği öngörülmüştür. Orta 
yoğunlukta ise; yapı düzeni ve yoğunluğu ıslah edilecek, 38 hektar konut alanı 
yer seçmekte olup yoğunluğu 275 kişi/hektar olarak planlanmış ve bu bölgede 
10450 kişi ikamet edeceği öngörülmüştür. Az yoğunluklu konut alanları 50 hektar 
alan üzerinde yer seçmiş olup yoğunluğu 150 kişi /hektar olarak planlanmış ve 
bu alanda 7500 kişinin yaşayacağı öngörülmüştür (İlbank, 2022b: 6). Düşük 
yoğunlukta ise 9.5 hektar konut alanı yer seçmiş olup yoğunluğu 85 kişi /hektar 
olarak planlanmış ve bu alanlarda 807 kişinin ikamet edeceği öngörülmektedir. 
Yapı düzeni ve yoğunluğu tekrar düzenlenecek bölgede ise yüksek yoğunlukta 
38.1 hektar alan yer seçmiş ve yoğunluğu 425 kişi /hektar olarak planlanarak 
16192 kişinin ikamet edeceği, orta yoğunlukta ise 32.5 hektar alanın yer seçmiş 
olduğu ve yoğunluğunun 275 kişi/hektar planlanarak toplam 8937 kişinin 
ikamet edeceği öngörülmüştür. Toplam 63223 kişinin 1990 yılına kadar meskûn 
alanlarda ikamet edeceği öngörülmüştür. 

Gelişme konut alanları bölgeleri seçiminde a) en az altyapı masrafı, b) en 
fazla yerleşme alanı, c) güneş enerjisinden faydalanma, d) topografik durum 
gibi kriterler esas alınarak 1. derecede kentin batısındaki araziler önerilmiştir. 
Erzurum Yolu istikametinde kurulmakta olan Çimento Sanayi Alanı’nın 
kentin gelişmesinde etkili olacağı öngörüsüyle Paşaçayır Mahallesi’nde de 
düşük yoğunluklu olarak gelişme alanları önerilmiştir. Kentin Yeni Mahalle 
(demiryolunun güneyindeki mevcut meskûn alanlar) az yoğunlukta tarımsal 
alanlara geçiş temin eden bir yerleşim alanı olarak kabul edilmiş ve gerekli 
boşlukların da dolacağı varsayımıyla bu bölgeye de gelişme alanları tahsis 
edilmiştir. Kentin batısında bulunan ve askeri hava ulaşımının sağlandığı 
Askeri Havaalanı korunmuştur. Gelişme konut alanları için hiyerarşik olarak 
üç yoğunluk önerilmiştir. Yüksek yoğunluklu gelişme konut alanları toplam 41 
hektar alanda yer seçmiş olup yoğunluğu 425 kişi/hektardır ve 17425 kişinin 
ikamet edeceği öngörülmüştür. Orta yoğunluklu gelişme konut alanları toplam 
80 hektar alan üzerinde yer seçmiş olup yoğunluğu 275 kişi/ hektar olarak 
planlanmış ve 22000 kişinin ikamet edeceği öngörülmüştür. Bu alan içerisinde 
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kentin güneybatısında afetzedeler için konut alanı ayrılmıştır. Düşük yoğunluklu 
gelişme alanı ise 93 hektar alan üzerinde yer seçmiş olup yoğunluğu 80 kişi/
hektardır ve 7440 kişinin ikamet edeceği öngörülmüştür. Toplam 46.865 kişi 
1990 yılına kadar gelişme alanlarında ikamet edeceği öngörülmüş olup 1990 yılı 
esas alınan planın nüfusu 110.088 olarak planlanmıştır. Ticaret alanları kentin 
batı yönünde planlanmıştır. Toplam 18 hektar olan ticaret alanlarının 4.6 hektarı 
eski ticaret merkezindedir. 

Planda mevcut durumda 0.60 hektar olan küçük zanaatlar grubunda 
yer alan sanayi faaliyetlerinin kent merkezinde bulunmasının bir sakıncası 
olmadığı saptanmış ve kent merkezinde kalmasına karar verilmiştir. Yatırım ve 
teşvikler göz önünde bulundurularak gıda dokuma ve onarım sanayi faaliyetleri 
önerilmiş ve tarımsal faaliyetleri işleyen et kombinasının yapılması için toplam 
11.06 hektar alan kentin güneybatısında planlanmış ve toplam sanayi alanı 
13.76 hektar olarak öngörülmüştür. Depolama ve pazarlama alanları kentin 
kuzeydoğusunda Posof yönü istikametinde, mevcut alan genişletilerek 10 hektar 
olarak planlanmıştır. Mevcut durumdaki 6 ilkokul, 3 ortaokul, 2 lise ve 6 meslek 
okuluna ilaveten 9 ilkokul, 3 anaokulu, 1 ortaokul, 2 lise, 2 meslek yüksekokulu 
önerilerek bu sosyal donatı alanlarının konumları maksimum ulaşılabilirlik 
kriterleri bazında saptanmış olduğu görülmektedir. Eğitim tesis alanları kesinlik 
kazanmış 1977 yılı imar planında 33.63 hektar sağlık tesis alanları 8.69 hektar, 
ibadet tesis alanları 4.50 hektar, spor tesis alanları 3.15öhektar yeşil Alanlar ise 
65.02 hektar üzerinde planlanmıştır (İlbank, 2022c: 8).

Ana planda Erzurum istikametini Kars istikametine bağlayan karayolu, 
önerilen sanayi bölgeleri için yoğunluğu da toplayarak yeni terminal 
noktasına ulaştırmaktadır. Aynı zamanda küçük sanatlar depolama ve ticaret 
aktivitelerine hizmet eden bu ana arterin gelecekte uygulanmasıyla Kars kentine 
ulaşım kolaylığı bakımından ekonomik yönden büyük faydalar sağlayacağı 
öngörülmüştür (İlbank, 202b:11).

1970-1990 planlama dönemi dörder yıllık beş devreye bölünmüştür. İlk 
dört yıllık devrede gerçekleşmesi gerekli önemli hususlar:

· Mevcut kent dokusu içerisinde önerilen yeşil alanların bir an önce 
kamulaştırılması,

· Karayolunun uygulanması için gerekli teşebbüslerin yapılması,
· Depolama, pazarlama ve terminal alanlarının öncelikli istimlakinin 

sağlanması, 
· Organize Sanayi Bölgesi’nin devlet yardımıyla proje ve yatırım kredisi 

temininin sağlanması şeklinde belirlenmiştir.
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Şekil 6: 1977 Yılı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (İlbank, 2022b).

2.4.	1988	Yılı	İmar	Planı	Çalışmaları	

1977 yılında yapılmış olan 1990 yılı odaklı 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nın hem 1985 yılında ilan edilen 3194 
sayılı İmar Yasası’nın getirmiş olduğu yeni yapılaşma koşullarına uymaması 
hem de nüfus tahmin ve kararlarının yetersiz kalması yeni bir kent planının 
yapılmasını zorunlu kılmıştır. Kent 1980 sonrası hızlı bir gelişme eğilimine 
girmiştir. Gelişme alanlarının yetersiz kalacağı öngörülmüştür. Üstelik kentin 
kuzeydoğusunda bulunan 1977 plan kararlarında korunan, askeri anlamda 
da fazla faaliyet göstermeyen askeri havaalanın kentin gelişmesini olumsuz 
etkilediği belirlenmiştir. Organize Sanayi Bölgesi için belirlenen alanın hâkim 
rüzgar yönü dikkate alındığında hava kirliliği oluşturduğu ve ilerleyen yıllarda 
sanayi bölgesi için ayrılan alanın yetmeyeceği, ayrıca mülkiyet sorunlarının 
ortaya çıkacağı belirtilmiştir. 1977 plan onayından sonra çizilen çevreyolu 
projesi de ulaşım hiyerarşisinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır.

1988 planı etaplar halinde 2000 yılı odaklı olarak planlanmıştır. 1977 yılı 
için 110088 olan planlama nüfusu 1988 yılında kesinlik kazanan imar planı için 
150000 kişi olarak öngörülmüştür. Yüksek yoğunluklu konut alanları 42.86 
hektar alan üzerinde yer seçmiş, yoğunluğu 350 kişi/hektar olarak planlanarak 
15.000 kişinin ikamet etmesi, orta yoğunluklu konut alanları 330 hektar alan 
üzerinde yer seçmiş olup yoğunluğu 200 kişi/hektar olarak planlanmış ve 
66.000 kişinin ikamet etmesi öngörülmüştür. Düşük yoğunluklu konut alanları 
ise 862.5 hektar alan üzerinde yer seçmiş olup yoğunluğu 80 kişi/hektar olarak 
planlanmış ve bu 69.000 kişinin ikamet etmesi öngörülmüştür. Bu durumda 
planlamada öngörülen konut alanları da büyümüştür. Ancak yüksek yoğunluklu 
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konut alanlarının büyüklüğü sabit kalırken orta yoğunluklu konut alanları % 26, 
düşük yoğunluklu konut alanları da %29 büyüme göstermiştir. Nüfus ise %35 
oranında arttırılmıştır (İlbank, 2022c: 4).

Kent bütünü genelinde imar planı mevcut olan alanlarda bazı ana caddeler 
boyunca yüksek kat önerilirken ada içi bölmelerde müktesep hakların altına 
düşmemek kaydıyla 2, 3 ve 4 katlı yapılar yaygınlaştırılmıştır. Böylece meskûn 
alanlardaki kat artışının getirdiği nüfus büyümesi de iç kesimlerde katların 
düşük tutulmasıyla dengelenmiştir (İlbank, 2022c: 4).

Kent içi ulaşım aksları 20, 15, 12 ve 10 metre olarak belirlenmiştir. 
Meskûn alanlar içerisinde yaya yolları yıkıma sebebiyet vermeyecek şekilde 
korunmuşlardır. Gelişme alanlarında ise bölgenin ağır kış şartları sebebiyle 
kentin bir bölümünün karla kaplı olacağı varsayımıyla 10 metreden daha dar 
yol önerilmemeye çalışılmıştır. Kent merkezinde yol genişliklerine göre 7 katlı 
yapılar genellikle yüksek yoğunluklu konut alanları içerisinde yer almıştır. Orta 
yoğunluktaki yapılar ise genellikle 3 ve 4 kat aralığındadır. Faikbey, Kasımpaşa, 
Atatürk Caddeleri boyunca 4 kat olan yapı nizamı iç kesimlerde 3 kata 
düşürülerek kent içerisinde çarpık yapılaşmanın önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Merkezi ticaret alanları içerisinde gerek kentin taşıt kapasitesinin az oluşu, 
gerekse merkezi ticaret alanı içerisindeki yolların geniş olması sebebiyle plan 
sınırları içerisinde kentin otopark sorunu olmayacağı öngörülmüştür.Mevcut 
plandaki 15 ilkokul, 4 ortaokul, 2 lise, 1 yüksekokul ve 8 meslek okuluna ilaveten 
8 ilkokul, 3 anaokulu, 7 ortaokul, 4 lise, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu 
önerilerek bu sosyal donatı alanlarının konumları maksimum ulaşılabilirlik kriterleri 
bazında saptanmış olduğu görülmektedir. Eğitim tesis alanları kesinlik kazanmış 
1988 yılı imar planında 49.90 hektar sağlık tesis alanları 14.40 hektar, ibadet tesis 
alanları 8.07 hektar, spor tesis alanları 22.06 hektar yeşil alanlar ise 129.37 hektar 
üzerinde planlanmıştır (İlbank, 2022c: 8). Mevcut durumda hiç bulunmayan konut 
dışı kentsel çalışma alanı 2000 yılı odaklı yapılmış olan Nazım İmar Planında 
98.90 hektar olarak önerilmiştir. Kültür ve eğlence alanları mevcut durumda 2.77 
hektar alanken toplam 63.80 hektar alan üzerinde yer seçmesi sanayi alanlarının 
ise 176 hektar alan üzerinde yer seçeceği öngörülerek planlanmıştır (İlbank, 
2022c: 8). Ayrıca 70.88 hektarlık alana sahip askeri havalimanı kaldırılmış ve bu 
alan askeri alana bırakılmıştır. Böylece Sivil Havalimanı ihtiyacı başlamıştır. Daha 
önceki planlardan farklı olarak da 160.52 hektar ağaçlandırılacak alan önerilmiştir.

Kent merkezinde yer alan Belediye İş Hanı’nın inşasıyla oldukça küçülen 
otogar için yeni alan belirlenmiştir. Tüm trafik ve yolcu akımı Erzurum istikametinde 
iken otogarın yer seçimi 1977 yılındaki plana göre Arpaçay istikametinde olması 
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gereksiz trafik yaratacağından dolayı Erzurum yolu çıkışı üzerine de bir otogar 
planlanmıştır. Kentin güney yönünde Şeker Fabrikası bitişiğinde bulunan kamu 
arazisi üzerinde meslek yüksekokulu alanı planlanmıştır. Kent halkının ekonomik 
durumunun yetersiz olması nedeniyle yarı kırsal bir yaşayış tarzının benimsendiği 
saptanmış olup yamaçlarda yer alan gecekondu alanlarının ıslahında ise Kars 
Belediyesi sorumlu tutulmuştur (İlbank, 2022c: 9).

Şekil 7: 1988 Yılı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (İlbank, 2022c).

2.5.	1988	Yılı	İmar	Planına	Uyumsuz	Gelişen	Alanlar	

Kent merkezinde genellikle imar planına uyulmaktadır fakat planla 
uyumsuz kat artışları çarpık kentleşmeyi tetikleyecek düzeydedir. Ayrıca 
Kaleiçi ve Sukapı Bayrampaşa Fevzi Çakmak Mahalleleri gibi gecekondu 
bölgelerinde plana uygunluk azalmakta ve bu alanlar içerisinde 1. Dereceden ve 
3. Dereceden Arkeolojik Sit Alanlarının bulunması ve 2002 yılında kentin belirli 
bir kısmının (Yusufpaşa ve Ortakapı Mahallesinin) kentsel sit olarak belirlenmiş 
olması ve kentsel alanlarda niteliksiz konutların yer seçiyor olması kentin 
imajını da zedelemektedir (Altınsoy, 2005:56). Bülbül Mahallesi’nde büyük 
ve hisseli alanlar imar planı tatbikatlarında zorluklar çıkarmaktadır. Bu durum 
kentsel gelişmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Kadastro yolları ile planda 
öngörülen kentin güneybatısı yönünde planlamış tali yollar çakışmamakta 
ve hataların düzeltilip tekrar revize edilmesi uzun vadede kentin gelişmesini 
duraklatmaktadır. 
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3. 2000’li Yıllarda Mekânsal Değişim Süreci

3.1.	2003	Yılı	Mevcut	Durum	İncelemesi	ve	Plan	Kararları

1988 yılında yapılmış olan 1990 odaklı 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planları’nın hem planda kabul edilen nüfus tahminlerinin ve 
kararlarının yetersiz kalması hem de kentsel alan kullanımları ile yapılaşmaların 
uyuşmaması ve 1988 yılında kesinlik kazanmış olan imar planı üzerinde yapılan 
400 adet yenileme plan tadilatı, bu planın işlevselliğini ortadan kaldırmıştır. Aynı 
zamanda 1988 yılında yapılmış olan imar planında sonra, kentte yapılan çeşitli 
kamu yatırımlarının kent makraformunu değiştirmesi imar planının işlevini 
zayıflatmış ve kentsel gelişme eğiliminin plan bütünlüğüne uygunluğu ortadan 
kalkmıştır. Bütüncül bir planlama yaklaşımı ile Kars kentinin fiziki gelişme 
eğilimlerinin istenilen biçimde planlı yönlendirilmesi için Kars imar planının 
bütün kentsel gelişim alanlarını içerecek biçimde ve mevcut kent kadastrosuna 
uygun olarak yeniden ele alınması ihtiyacını doğurması kent için yeni planın 
yapılmasını zorunlu kılmıştır. Kentsel gelişiminin dengeli olması gerekli kentsel 
doku ve rekreaktif potansiyelin heba edilmemesi, kentsel gelişme için gerekli olan 
mekânsal ivmenin planlanmasını sağlamak için yaklaşık 6.000 hektarlık bir güncel 
hâlihazır harita alımı yapılmıştır (Altınsoy, 2005:55). Bu hazırlıklar ışığında Kars 
kentinde 2003 yılında bitmesi öngörülen imar planı çalışmaları başlamıştır.

2000 yılına ait Google Earth görüntüsüne bakıldığı zaman kent içerisinde 
meskûn alanlar içerisinde ve kentin güneydoğu- kuzeybatı yönlerinde kentsel arsalar 
bulunmaktadır. Bu alanlar 1988 yılı yapılmış olan Nazım İmar Planında kentsel 
arsa olarak belirlenmiş olmasına rağmen yerleşmeye açılamamış ve kent planda 
belirlenen, Erzurum-Kars Çevre Yolunun güneyi yönündeki gelişme tam anlamıyla 
sağlanamamıştır. Kentin simgesi olan Kars Kalesi kentin çekirdeği olarak dominant 
yapıdadır. 2000 yılı Google Earth görüntülerine göre kent, kalenin güney kısmında 
dik yamaçlı tepelik alanda ve kalenin etrafında konumlanmıştır. Eski şehrin 
en önemli özelliği dar ve organik sokak yapısıdır. İlk yerleşim yeri olan Kaleiçi 
Mahallesi meskûn yerleşme alanın temelini oluşturmaktadır (Altınsoy, 2005: 59).

Kentin gelişimini sınırlayan en önemli etken askeri alanlardır. Kars Kalesi, 
askeri kışlalar, çeşitli askeri yapı ve tabyalar kentin gelişmesini sınırlandıran birer 
yapay eşik niteliğindedir. Askeri alanların yanı sıra kentin gelişmesi etkileyen 
bir diğer faktör ise doğal eşik özelliği sağlayan Kars Çayı’dır (Alım, Demir, 
2017: 548). Üniversite alanı, sanayi tesis alanı, demiryolu ve Erzurum–Kars 
Çevre Yolu kent makraformunu etkileyen ve kenti çevreleyerek kentsel gelişme 
eğilimlerini tetikleyen alanlardır (Alım ve Demir, 2017: 549) (bkz. Şekil 8).
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Şekil 8: 2000 Yılına Ait Google Earth Görüntüsü (Google Earth, 2022a).

Bu planlama döneminde kent içerisindeki doğal ve yapay eşikler belirlenmiştir. 
Bu eşikler sırasıyla; Kafkas Üniversitesi (Güneybatı), Şeker Fabrikası (Güney) 
Erzurum-Kars Çevre Yolu, askeri alanlar ve kent merkezinde bulunan kale ve 
etrafındaki sit alanları olarak sıralanmıştır. Kentin gelişmesini tetikleyen alanlar 
ise kentin doğusunda yer alan Ardahan Yolu ve çevresi, güneydoğusundaki 
Digor Yolu, güneyindeki Üniversite ile Şeker Fabrikası etrafındaki fonksiyonlar 
olarak belirlenmiştir. 2003 yılında yapılmış olan 2013 yılı odaklı Nazım İmar 
Planında kentin yeni yerleşmeye açılacak alanları güney ve güneydoğuda 
Halitpaşa, Şehitler, Bülbül Mahallesi ve Üniversite Yolu istikametleridir. Batı 
da ise Paşaçayır Mahallesi gelişme eğilimi gösterecek mahalleler arasındadır 
(Altınsoy,2005: 56). Kentin yoğun olarak gelişme eğilimleri Vali Hüseyin 
Atak Meydanı (Havalimanı Yolu) üzerinde odaklanmaktadır. Genelde yapı 
kooperatifleri de buralarda yapılmıştır. 2003 yılı içerisinde Kars ili için bir çevre 
düzeni planı yapılmadığından fiziki nitelikte üst plan kararları bulunmamaktadır. 

1988 yılında yapılmış olan 2000 yılı odaklı Nazım İmar Planında 150000 
planlama nüfusu öngörülmüş olmasına rağmen kent, öngörülen hedef nüfusa 
ulaşılamamıştır ve kentin nüfusu 2000 yılında 78473 kişi olarak saptanmıştır.  
Kent merkezinde ise 15.142 adet konut bulunurken konut yoğunluğu ortalama 
5.18kişi/hektar olarak saptanmıştır. Mahalleler içerisinde ise en fazla nüfusa 
sahip olan mahalle 9750 kişi ile Halitpaşa Mahallesi olurken en fazla konut 
bulunan mahalle 2022 adet konut ile Ortakapı Mahallesi’dir.

Yeni yapılacak 2013 yılı odaklı “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında” 
yüksek ve düşük yoğunluklu meskûn alanlara yer verilmemiş tüm meskûn 
alan yoğunluğu orta yoğunluk olarak belirlenerek düzenli ve sürdürülebilir 
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bir kentsel gelişim sağlanılması amaçlanmıştır. 2013 yılı için kentsel nüfus 
içerisinde 171.900 kişinin ikamet etmesi öngörülerek planlanmıştır.

Kent içerisinde eğitim alanları 52.704 hektar alan üzerinde konumlandırılmış 
olup bu alanların 5.02 hektarı alanı ilköğretim alanı, 16.92 hektarı ortaokul alanı 
ve 30.764 hektar alanı lise alanıdır (Kars Belediyesi, 2022a: 59). Üniversite 
alanı 77 hektar dini tesis alanları 9 hektar, sağlık tesis alanları 20 hektar, spor 
tesis alanları 13.96 hektar, resmi kurum alanları 100 hektar, yeşil alanlar 241.5 
hektar, sanayi alanları 155.75 hektar ve turizm alanı 3 hektar alan üzerinde 
konumlandırılarak plan üzerinde önerilmiştir (Kars Belediyesi, 2022a: 59) (bkz. 
Şekil 9).

Şekil 9: 2003 Yılı 1/5000 Ölçekli İmar Planı (Kars Belediyesi, 2022a).

3.2.	2009	Yılı	Mevcut	Durum	İncelemesi	ve	Kent	Kimliği	

2003 yılında yapılmış 2013 yılı odaklı yapılmış olan Nazım İmar Planı’nın 
2009 yılı içerisindeki değişimlerine bakılacak olursa; kentin makraformunda 
imar planıyla orantılı olarak gelişmeler meydana gelmiştir. Kent yatırımları 
güneye yönelim gösterdiğinden kentte bu alana doğru gelişmiştir. 2000’li 
yıllarda kale ve yamaçları kent merkezi konumundadır. 2009 yılında ise kentin 
kimliğine ve gelişme eğilimine göre eski yerleşim yeri ve yeni yerleşim yerleri 
olarak iki bölge oluşmuştur. Eski yerleşim yeri Sukapı, Kaleiçi ve Yusuf Paşa 
Mahallelerini kapsarken yeni yerleşim yeri Yenişehir Mahallesi ve etrafıdır.  Bu 
mahallelerde genel olarak gecekondu tarzı yaşam biçimi gelişmiştir.
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Kent içerisinde Üniversite alanı TOKİ Konutları, Organize Sanayi 
Bölgesi Şeker Fabrikası, 2003 yılında yapılmış olan 2013 yılı imar planında 
belirtilen gelişme yönelimleri kent içerisinde yayılma göstermeye başlamış ve 
2003 yılı Google Earth verilerine göre kentsel arsa niteliğindeki alanlar 2009 
yılında yapılaşmaya başlamış, kent güney ve güneybatı yönünde gelişmiştir. 
Sanayi alanlarının varlığı ve gelişmesi bakımından önemli olan ham madde 
kaynaklarının kıtlığı, pazar alanlarına uzaklığı, sermaye birikiminin olmaması 
sebebiyle kentte sanayi alanları yer seçmiş olmasına rağmen pek fazla gelişme 
ve sektörel kalkınma gerçekleşememiştir.  Sanayi alanları içerisinde genel olarak 
süt entegre tesisleri ve atölye tipi sanayi faaliyetleri yer seçmiştir.

Kentin iş ve ticaret alanları, tarihsel süreç içinde yatay mimariye uygun 
olarak merkez mahallelerde toplanmıştır. 1900’lü yıllarda, Rus imar planına 
uygun olarak resmi kurumların bulunduğu caddeler dışında kalan alanlarda 
geliştirilen iş ve ticaret alanları, halen bu yayılma özelliğini korumaktadır. Kentin 
gelişme eğilimlerine bağlı olarak konut ve diğer işlevlerde karma bir yapı gösteren 
iş ve ticaret alanları yaklaşık yetmiş üç hektar alanı kaplamakta olup 2009 yılında 
ticaret alanları %25 oranında artmıştır (Demir ve Alım, 2017: 547) (bkz. Şekil 10). 

Şekil 10: 2009 Yılı Kars Kenti Google Earth  
Mevcut Durum Analizi (Google Earth, 2022b).

3.3.	2014	Yılı	Mevcut	Durum	İncelemesi	ve	Kent	Kimliği	

2003 yılında yapılmış olan 2013 yılı odaklı Nazım İmar Planında 2013 
yılı sonu için planda öngörülen nüfusa ulaşılamadığı (171.900 kişi) hatta kent 
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nüfusunun 2014 yılında 111.278 kişi olduğu görülmektedir. Kentsel alanın 
güneye doğru gelişim gösterdiği 2014 yılında net olarak gözükmektedir (bkz. 
Şekil 11). Ayrıca kentin güneyinde konumlanan ve 2012 yılında tadilata giren 
havaalanı 3.59 hektar alan üzerinde yer seçmiştir (Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2022).

2003 ve 2009 yıllarına oranla kentsel alan içerisinde kentsel arsa bu iki yıla 
oranla azalmıştır. Kent, merkezden güneye doğru gelişme eğilimi göstermeye 
başlamış konut saçaklanmaları yayılmıştır. Kent içerisindeki kentsel arsaların 
çoğunluğu Erzurum-Kars Çevre Yolu’nun güney kısmındaki alanlardır. 2014 
yılında önem arz eden bir diğer proje ise Kars Çayı Islah Projesi’dir. Bu projenin 
amacı ise Kars Çayı’nın ıslah edilerek kentin turizm faaliyetlerini artırmaktır 
(Önalp, Arslan ve Yaman, 2017: 61). 

Şekil 11: 2014 Yılı Kars Kenti Mevcut Durum Analizi (Google Earth, 2022c).

3.4.	2017-2018-2021	Yılları	Revizyon	İmar	Planı	Çalışmaları

2014 yılında başlayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları 
2017 yılında Belediye Meclis Görüşmeleri sonucunda kesinlik kazanmıştır. 
2016 yılında hazırlanan 2017 yılında kesinlik kazanan imar planında kadastroda 
ve kat yüksekliklerinde değişiklikler yapılarak 2018 yılı için Revizyon İmar 
Planı yapılmıştır. 2020 yılında ise kadastrodaki uyumsuzluklar giderilerek 2021 
yılında kesinlik kazanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır (bkz. Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 12).
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Tablo 1: 2017-2021 Yıllar Arasındaki Plan  
Kullanımlarının İncelenmesi (Kars Belediyesi 2022c).

Fonksiyonlar 2017-2018-2021 Yılları 
Ortak Kararlar

2017-2018-2021 Yılları 
Farklılık Gösteren Kararlar

Kentin Gelişme 
Eğilimleri 

Kent Erzurum-Kars Çevre 
Yolunun güneyi ve kuzeyi 
yönde ve kentin güney batı 
kısmında önem kazanan 
üniversite alanı içerisinde 
gelişim göstermektedir.

 

Mevcut ve Meskûn 
Konut Alanları ve 
Gelişme Yönleri

2017-2018 ve 2021 yılları 
için mevcut konut alanı 
toplam 488 hektar alan 
kaplamaktadır. Gelişme 
alanları ise 631 hektar alan 
üzerinde konumlanmıştır.

Demografik Yapısı ve 
Nüfus Projeksiyonları

Bu üç yıl içinde nüfus 
projeksiyonları 2040 
yılı için Üstel Yönteme 
Göre:131064 En Küçük 
Kareler Yöntemine Göre 
125511 Logaritmik 
Yönteme Göre:123915 
Ortalama Yöntemine 
Göre: 129068 olarak 
belirlenmiştir.

Mevcut yıllara göre nüfus 
artışı ise 2017 yılı 114694
2018 yılı 115891 2020 
için 118201 kişi olarak 
belirlenmiştir.

Brüt ve Net Yoğunluklar 2017-2018-2021 
yıllarında yapılmış olan 
planlarda brüt ve net 
yoğunluk değerlerine yer 
verilmemiştir. Yapılaşma 
koşulları içerisinde Taks 
ve Kaks değerleri verilmiş 
olup gelişme alanlarında 
Taks 0.35 Kask İse 1.20 ile 
2.45 arasında değişkenlik 
göstermektedir.
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Sosyal Altyapı 
Elemanları 

Tüm sosyal donatı 
alanlarında mevcut ve 
önerilen alanlar aynıdır 
bunlardan bazıları 
Eğitim Alanları 65.57 ha
Sağlık Alanları 25.8 ha
İbadet Alanları 8.7 ha 
Spor Alanları 35 ha

2017 ve 2018 yıllarından 
farklı olarak 2020 yılında 
Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanı 5.05 ha
Eko Turizm Alanı 1.5 ha 
Kapalı Otopark Alanı 1.3 
hektar Lojistik Tesis Alanı 
1.09 ha 

Tablo 2: Sosyal Donatı Yeterlilik Analizi (Kars Belediyesi, 2022c).

Sosyal Altyapı 
Alanları
Kent Nüfusu 2020 
118.201 Kişi

Mevcutta 
Bulunan 

Metrekare

Metrekare/Kişi Yeterlilik 
Düzeyi 

Anaokul Tesis Alanı 2908.64 0.50 Yetersiz
İlkokul Tesis Alanı 321.660 2.00 Yeterli
Ortaokul Tesis Alanı 100.78 2.00 Yetersiz
Lise Tesis Alanı 201.973 2.00 Yetersiz
Park Alanı 2878739 10.00 Yeterli
Meydan 11199 10.00 Yetersiz
Semt Spor Alanı 397934 10.00 Yetersiz
Ağaçlandırılacak 
Alanı

3342780 5.00 Yetersiz

Sağlık Tesis Alanı 188891 1.50 Yeterli
İbadet Alanı 95521 0.50 Yeterli

Şekil 12. 2017-2022 Yılları İmar Planları (Kars Belediyesi, 2022c).
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4. Sonuç

Tarih boyunca birçok medeniyetin egemenliğinde varlığını koruyan Kars 
kenti aynı zamanda coğrafi konumu nedeniyle de askeri öneme sahiptir. İlk 
planlama çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen 1828 yılında da Kars 
kentinde askeri amaçlara yönelik planlama çalışmalarının yapıldığı bilinmektedir. 
Bu çalışmalar kentin “Garnizon Kent” kimliği kazanmasında önemli olmuştur. 
Bu dönemde kentin yerleşim alanı Kars Kalesi ve çevresi olmuştur. Kenti 
sınırlayan eşiklerin olmaması organik formda gelişimi beraberinde getirmiştir. 
1828 yılında yapılan planlama çalışmasının amacı her ne kadar askeri amaçlı olup 
mevcut durum üzerinden stratejik bölgeler belirlenmiş olsa da gelecek dönem 
planlama çalışmalarına temel oluşturmuştur. 1882 yılında Hollanda’dan gelen 
mühendisler tarafından imar planı çalışmaları hız kazanmıştır. Yapılan yeni kent 
planında birbirini dik kesen caddelerin olduğu ızgara sistemi uygulanmıştır. 
Geniş caddeler üzerine 1917 yılına kadar Baltık mimarisine uygun tek ve iki katlı 
nadirde olsa üç katlı yapılar yapılmıştır. Yapılan imar planı çalışmaları sonucunda 
Anadolu’daki “ilk planlı kent” kimliği kazanmıştır. Böylece 1910 yılında Kars 
Kalesi ve çevresindeki yerleşim alanları terkedilerek modern ve çağdaş yerleşim 
alanları oluşturma amacıyla kentin güneyinde yerleşim alanları oluşturulmuştur. 
Yeni kent olarak isimlendirilen kentin güneyinde ızgara plan sistemine uygun, 
geniş kaldırımlı, birbirini dik kesen sokak ve caddeler oluşturulmuştur. Onaylı 
ilk imar planı 1956 yılında yapılan 1/2000 Ölçekli Nazım İmar Planı’dır. Bu 
plan kararlarında da ızgara sistemine uyumlu kent formu kararları korunmuştur. 
Kentin eski yerleşim alanı olan Kale ve çevresinde ticaret alanları yer seçerken 
bu planla birlikte kentin güneybatısında gelişme alanları yer seçmiştir.

Günümüzde Kars Kafkas Üniversitesi’de bu alan içerisinde yer seçmiştir. 
1956 yılında hazırlanan planın revizyonu niteliğinde 1977 yılında ikinci onaylı 
imar planı yapılmıştır. Hazırlanan bu planda kentin mevcut konut alanları 
korunurken batı yönünde gelişme alanları önerilmiştir. Kentin batısının yerleşime 
açılmasındaki temel amaç; en az altyapı masrafı ile daha fazla yerleşimi 
sağlamak, güneş enerjisinden faydalanmak ve topografik açıdan uygunluk 
olmuştur. Askeri Havaalanı’nın varlığı ve Çimento Sanayi alanları kentin 
gelişiminde etkili olmuştur. Kent nüfusunun artmasıyla birlikte nüfus tahminleri 
ve mevcut plan kararları yetersiz kalmış ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 
çıkmasıyla da birlikte kanuna uygun yapılaşma koşullarının belirleneceği yeni 
plan ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kentte özellikle 1980 yılı sonrasında kentleşme 
hareketleri hız kazanmış ve böylece 1988 yılında imar planı onay görmüştür. Bu 
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planla birlikte ana cadde üzerindeki alanlarda kat artışlarına izin verilmiş, kentin 
iklim koşullarından dolayı 10 metre altında ulaşım yolu önerilmemiştir. 

2000 yılı sonrasında ise kentin eşikleri de göz önüne alınarak güney ve 
güneydoğuda gelişme alanlarının önerildiği imar planı çalışmaları yapılmıştır. 
Bir önceki imar planı planlama nüfusuna ulaşamadığı için 2000 yılı sonrası 
yapılan imar planlarında yüksek yoğunluklu konut alanlarından ziyade orta 
yoğunlukta konut alanları kararları alınmış olup sürdürülebilir kentsel gelişim 
amaçlanmıştır. 2000 yılı sonrasında kent eski yerleşim alanları ve yeni yerleşim 
alanları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kale ve çevresi kentin çekirdeği 
niteliğindedir. Yeni yerleşim alanlarında üniversite, TOKİ konutları, Şeker 
Fabrikası, Organize Sanayi Bölgesi gibi kentin gelişimini etkileyen alanlar yer 
seçmiş ve kentin yayılarak büyümesini sağlamıştır. Bu süreçte ihtiyaca yönelik 
revizyon imar planı çalışmalara zaman zaman gündeme gelerek kent bütününü 
etkilemeyen revizyon imar planı çalışmaları yapılmıştır. 

Kentin imar uygulamalarının Cumhuriyet Dönemi öncesine dayanmasına 
rağmen kentte Cumhuriyet Dönemi sonrasında sürdürülebilir bir kentleşme 
sağlanamamıştır. 1956 yılı 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda mevcut duruma 
ve sonraki yıllarda yapılan imar planı çalışmalarına bakıldığı zamanla gelişme 
alanlarının yetersiz kaldığı ve kadastral sorunların ortaya çıktığı görünmektedir. 
İmar planı süreçlerinde öngörülen kararlara göre kentsel bir gelişme olmamış, tam 
tersine dağınık ve sağlıksız bir kentleşme süreci yaşanmıştır. Bu sebeple geçimini 
hayvancılıkla sağlayan yerel halk genellikle kentsel alan içerisinde gecekondulaşma 
ve kaçak yapılaşmaya başvurmak zorunda kalmıştır. Özellikle TOKİ konutlarının 
yapılması kentin güney ve batı yönlerinde gelişimini tetikleyerek ilerleyen yıllarda 
kent makraformunu değiştirecek gelişmeler yaşanmasına ve garnizon kenti olma 
özelliğini kaybetmesine yol açmıştır. Kentte yeni yerleşim yerleri oluşmaya 
başlamış ve ticaret, tarım ve hizmetler sektörü ile öne çıkan bir kent kimliği 
gelişmeye başlamıştır. Kesinlik kazanmış imar planlarına bakıldığı zaman eğitim 
sağlık, ibadet gibi donatı alanları yıllara oranla artış içerisindedir. Kent içerisinde 
sanayi alanlarına yönelik yatırımlar desteklenmiş ve yapılmış olsa da bu destekler 
ham madde azlığı ve uluslararası pazara uzaklık sebebiyle sektörel anlamda kayda 
değer bir gelişme yaşanmasına sebep olmamıştır. Sanayi alanları içerisinde ise 
sadece tarım sanayi sektörüne bağlı olarak çoğunlukla süt entegre tesisleri önemli 
bir gelişme sağlamıştır. Öngörülen plan nüfuslarına ulaşılamamasının sebebini 
ise doğuda bir sınır kenti olarak bulunması, yatırımların yetersiz kalması, sosyal 
olanakların ve iş imkânlarının çeşitlilik sunmaması şeklinde özetlemek yanlış 
olmayacaktır (bkz. Tablo 3).
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1. Giriş

Kendisine özgü, dönemin teknolojisi ve tecrübesiyle kurgulanan 
yerel mimari, sanayileşmenin ve insan ihtiyaçlarının değişmesi ile 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yerel mimari; yapının inşa 

edildiği dönemin özelliklerini, insanların bilgi birikimlerini, yaşam şekillerini, 
kullanılan malzeme ve teknik bilgilerin nasıl harmanladığı hakkında bize ipucu 
vermektedir. Bu bilgi birikimi ve tecrübe kuşaktan kuşağa aktarılmakta ve 
şimdiki yaşadığımız konutların temelini oluşturmaktadır.

Geleneksel Türk Evlerinin genel özellikleri, tarihi süreç içerisinde 
süregelen bir kültür birikimiyle meydana gelmiştir. Anadolu’nun coğrafi ve 
iklimsel özellikleri de konut yapımında her dönemde etkili faktörler olmuştur. 
Yapım tekniği, uygulama yöntemleri, kullanılan malzeme ve cephe şekillenişinde 
yörenin coğrafi ve iklim özelliklerinin etkisi görülmektedir. Yörede hâkim olan 

1 Bu çalışma birinci yazar Semanur Dönmez tarafından ikinci yazar Gökhan Uşma danışmanlığında Adana 
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi FBE Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda yapılan “Geleneksel 
Antakya Evlerinin Yapısal Sistemlerinin Fiziksel Çevre Denetimi Bağlamında Analizi” adlı Yüksek Lisans 
tezinden üretilmiştir. 
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inanç sistemi, ekonomik şartlar, yaşam tarzı gibi durumlarında etkili olması 
ve tüm bu faktörlerin bir araya gelmesi, Anadolu’nun farklı yerlerinde mimari 
çerçevede farklı sonuçlar doğmasına neden olmuştur (Uşma, 2019). Geleneksel 
Türk evi yapım sisteminde genel tanımıyla; zemin katta ahşap hatıl arası taş 
duvar üzerinde farklı yöntemlerle arası doldurulmuş ahşap çatkı yöntemi 
kullanıldığı söylenebilir. Dolgu malzemesi olarak ise kerpiç, tuğla, kırma taş, 
ağaç dal ve çıta kullanılmıştır. Yapılan bu dolgu iç ya da iç-dış olmak üzere 
iki kısım sade ya da desen elde edecek şekilde sıvanmaktadır. Yalnızca iç 
kısımda sıvama işlemi yapıldıysa cephe kısmında ahşap kaplama tekniği de 
yapılabilmektedir (Bektaş, 2001; Bektaş, 2013; Kuban, 1975; Küçükerman, 
1991; Küçükerman 1995).

Bugünkü karakterine 19. yüzyıl itibariyle ulaşmış, Asi Nehri ile Habib-i 
Necar Dağı arasında yerleşmiş geleneksel konut bölgesi, kentin farklı 
katman ve kültürlerini içinde barındırmaktadır.  Kentin büyümesi, doğuda 
Habib-i Necar Dağının sınırlandırması nedeniyle Asi Nehrinin batısına 
doğru olmuştur. Kent, kuzey-güney doğrultusunda da gelişim göstermeye 
devam etmektedir (Sökmen-Kök & Uşma, 2022). Antakya Kenti’ndeki tarihi 
geleneksel Türk konutu, taş duvarlı, sokak ile ilişkisi bulunmayan, avlu 
ile odaların ilişkisinin kurgulandığı, tek veya iki katlı, insanların yaşayış 
biçimlerini ve kültürlerini anlatan miraslardır (Şekil 1). Günümüze kadar 
kalmış tek ya da iki katlı olan Antakya evlerinde başlıca iki tip yapısal 
sistem görülür: 

- Yığma taş sistem: Yapının bütünü taş ile inşa edilmiştir. Daha az 
yaygındır. 

- Alt katı yığma taş, üst kat ahşap karkas arası taş dolgu sistem: Üst 
katta genelde cumbalar kullanılmıştır. Daha yaygın bir uygulamadır (Erdoğan, 
1996).  

Antakya’da varlığını sürdürmüş birçok medeniyetin oluşturduğu 
sosyokültürel zenginlik; ev tipolojilerinde, kullanılan malzemelerde, eşyalar 
ve süslemelerde ve sosyal hayata olan etkilerindeki farklılıklarla ortaya 
çıkmaktadır. Fakat Antakya geleneksel ve günümüz konutları yerleşimindeki 
sosyokültürel zenginlik farklı inançlarda yaşayan insanların evlerinin yerleşimi, 
cephe tipolojisi ve yapı formu gibi yapı elemanlarının kullanımı açılarından bir 
farklılık göstermediği saptanmıştır. Bunun sonucunda yapısal sistem kurgusuna 
da etki etmediğini görülmüştür. 
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Şekil 1: Antakya Evlerinden Bir Görsel (fot: Semanur Dönmez, yıl:2021)

2. Plan Özellikleri ve İç Mimari Öğeler

Hatay ili Antakya bölgesinde arasında yapılmış olan kazılarda bulunan 
ev kalıntılarının Roma Dönemi II. ve IV. yy.’lara kadar dayandığı görülmüştür. 
Yapılmış olan bütün bu kazılar sonucunda, o döneme ait Antakya Türk evlerine 
dair önemli ipuçlarına ulaşılmaktadır. Şekil 2’de görüldüğü üzere Antik Çağ 
Yunan evi plan şemasının daha gelişmiş hali olan ve o dönemin etkilerini 
barındıran Roma Çağı evlerine benzemektedir (Öztan, 1968). Bu planda, 
konutun içinde bir boşluktan (atrium), ışık ve havanın alındığı, genel karakteri 
ile dışa kapalı ancak içe dönük bir mimariye sahip olduğu görülmektedir (Emir, 
2006). Bu evlerde avlu daima konut planın temelini teşkil etmiştir. Odalar 
ise avluya yönelmekte, oradan ışık ve hava almaktadırlar (Sahillioğlu, 1999; 
Bozkurt, 2019).

Antakya eski konut dokusunda kendine has özelliklere sahip evler, 
plan organizasyonları ve mimari unsurlar açısından aynı mimari üslupla 
inşa edilmiş ortak özelliklere sahip benzer yapılardır. Evler genel olarak 
plan kuruluşu açısından aynı şemada ancak avlu çevresinde büyüklük, yön 
ve konum açısından farklı çözümler sunmaktadır. Genellikle avlunun bir 
tarafında bulunan odalar, avlu ile olan ilişkisini koruyup hamam, mutfak, 
gibi odalar olup insan ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eski Antakya evlerinde 
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avlu günlük yaşamın büyük bir bölümünün geçirildiği, sokakla doğrudan 
ilişki kuran ve hacimleri birbirine bağlayan bir toplanma ve dağıtım yeri 
olarak Türk evinde sofa görevi görmektedir. Avluyu takip eden bir köşede 
seki yer almaktadır. Çok amaçlı olup üzeri taş, mermer veya mozaik ile kaplı 
olup günlük hayatın yaşandığı aktif bir kullanım alanıdır. Avlunun uygun 
bir bölümünde üst katlara ulaşımı sağlayan dış merdiven bulunmaktadır. 
Genellikle duvar içine yerleştirilmiş masif taş basamaklardan oluşan 
merdiven, üst kattaki odaları birbirine bağlayan bir koridora ulaşır. Odaların 
büyüklük ve süsleme açısından en değerli olanları genellikle avlu katındadır 
(Demir, 2016).

Şekil 2: Avlulu Ev (Demir, 1996)

Her evin bir selamlık odası vardır. Genellikle diğer odalardan daha geniş 
ve süslü olan, aynı zamanda aile reisinin ikamet ve kabulüne tahsis edilen bu 
görkemli oda, ailenin ekonomik ve sosyal durumunun bir göstergesidir. Eski 
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evlerde yemek, yatak, oturma ve misafir odaları ayrı değildir. Selamlık odası 
dışında her oda tüm hizmetleri almaktadır. Odaların girişinde eşik adı verilen 
bölüm sol tarafta ayakkabılar için ayrılmıştır (İpek, 1991).

Şekil 3: Antakya evlerinden bir avlu örneği (Cengiz, 2014)

Antakya Evlerinin planlarına bakıldığında Şekil 3 ve 4’te görüldüğü 
üzere avlu konutların temel taşı konumundadır. Merkezi bir konuma sahip olan 
avlunun etrafına çeşitli sayıda odaların yerleştirildiği görülmektedir (Arıman, 
2002; Akbay, 2006).

Şekil 4: Antakya evi plan tipolojisi a tipi: odalar avlulun bir tarafında, b tipi: odalar 
avlunun iki tarafında, c tipi: odalar avlunun üç tarafında (“Arıman, 2002” kaynağın-

daki bilgilerden faydalanılarak yazar Semanur Dönmez tarafından çizilmiştir).
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Evlerin avlularıyla alakalı olarak geçmişteki bulgulara bakıldığında, daha 
önce de ifade edildiği gibi yapılmış olan kazılarda evlerin planlarının Roma 
döneminin izlerini taşıdığı saptanmıştır. Bu plana göre evin Roma döneminde 
“Atrium” adı verilen avluya sahip olduğu ve bu avlunun merkezi bir konuma 
sahip olduğu görülmektedir (Usman, 1958). Roma dönemindeki evlerde 
aşağıda ifade edilen iki mekan, plan kurgusunu meydana getiren temel eleman 
konumundadır (Bozkurt, 2019):

i. Eve ait en önemli mekan konumunda olan ve döşemesindeki mozaikler 
ile öne çıkan ‘triclinium’ (iç avlu),

ii. Triclinium yanında bulunan ve bir avlu ya da bir diğer mekan halinde 
olan, dar bir portik ile zenginleşen ‘nymphaeum’.

Yukarıda ifade edilmiş olan Roma dönemi konutlarına benzer özelliklere 
sahip olan ve geçmişten günümüze kadar kalmış olan eski Antakya evleri 
plan şeması bakımından sofalı plan sınıflamalarına girmemektedir. Planın ana 
özelliğinin doğrudan avlunun kendisi olduğu söylenebilir. Genelde tek katlı olan 
evlerin iki katlı olanları da mevcuttur ve bu evlerde de avlu planın temelini 
oluşturur. Antakya evlerinde parsel konut ilişkisi temel olarak aşağıda ifade 
edildiği şekilde iki ana grup altına incelenebilir (Bozkurt, 2019):

- Orta avlulu yerleşim: Evin avlusu yapı kitlelerinin ortasında yer 
almaktadır. Bu en yaygın kullanılan yerleşimdir. Bu yerleşimde yapının iki ya 
da üç taraftan evin farklı hacimleriyle çevrildiği görülür (Şekil 5).

Şekil 5: Antakya evlerinde orta avlulu yerleşim düzeni (Bozkurt, 2019)

- İç avlulu yerleşim: Avlu evin ortasında bulunmaktadır. Bu yerleşim çok 
yaygın bir uygulama değildir. Sokaktan avluya ulaşım ya aynı düzlemde olmakta 
ya da avlu sokak seviyesinden bir-iki basamak aşağıda yer almaktadır. Konutun 
avluyu çevreleyen odaları ise avludan bir-iki taş basamak ile yükseltilmiştir 
(Şekil 6).
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Şekil 6: Antakya evlerinde iç avlulu yerleşim düzeni (Bozkurt, 2019)

Çalışmanın devamında plan özellikleri kapsamında Antakya evlerinin 
iç mimari öğeleri ele alınmıştır. Antakya evlerinin planları incelendiğinde bu 
evlerin konut içinde mutfak (Antakya ağzında “Matmah”), eşiklik, kitabe, 
mahmel, kerevit, mabeynin yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda aşağıda bu 
kısımlar açıklanmıştır.

2.1.	Matmah	(Mutfak)	

Antakya’da mutfak, Antakya ağzında “Matmah” olarak ifade edilir (Şekil 
7). Mutfaklarda küllükler bulunur. Bu küllüklerde hem yemekler pişirilir hem de 
küllükten alınan küller suya karıştırılarak çamaşırlar yıkanır. Genelde geleneksel Türk 
evlerinde sabit bir şekilde bulunan ocaklar Antakya evlerinde iklim koşullarından 
dolayı sabit bir konuma sahip değildir (Demir, 1996). Antakya evlerinde mutfak diğer 
odalardan ayrı bir çatı altında bulunur ve buraya avludan ulaşılır (Arıman, 2002).

Şekil 7: Gazi Paşa Mahallesi’ndeki bir mutfaktan görünüş (Arıman, 2002)
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2.1.1.	Eşiklik

Evin salonuna avludan girilirken eşiklik adı verilen bölümden geçilmektedir 
(Şekil 2.1). Bu bölümde ayakkabılar çıkarılmaktadır ve bu bölüm evin avlusunu 
salonundan ayırmaktadır. Kapının ön kısmında ise “atabe” adı verilen ve 
yerden yüksekliğinin 15- 20 cm olduğu bir taş bulunmaktadır. Eşiklikten salona 
çıkılırken 30- 40cm’lik bir basamak bulunmaktadır. Yerlerin genellikle karo 
mozaikten olduğu görülür (Demir, 1996).

   
Şekil 8: Eşiklik (Demir, 1996)

2.1.2.	Kitabe

Eşiklikten girilince günümüzde vestiyer olarak kullanılan bir bölüm olarak 
kitabe adı verilen ahşap kapaklı bir yapı kullanılmaktadır.  Bu dolaba ayakkabılar, 
çeşitli ihtiyacı karşılamaya yönelik düşünülen eşyalar konulmaktadır 

2.1.3.	Mahmel

Duvarlara gömülü olarak bulunan ve içine yatak ve yorgan gibi malzemelerin 
konulduğu mahmel adı verilen bölümler bulunmaktadır (Şekil 9). Ayrıca önü 
bir perde ile kapalı halde olabildiği gibi raflardan oluşan bir dolap şeklinde de 
olabilmektedir. Bu dolaplardan ahşap yapılı olanlar üzerinde çeşitli motifleri 
barındırmaktadır. Bu dolaplar sade ağaç yapıdan ince işlemeli olabileceği gibi, 
üzeri kahverengi, sarı, açık yeşil, pembe ve kırmızı gibi renklerden motiflerle 
süslenmiş halde de olabilmektedir. Bazen odalarda bu yapılar odanın bir iç 
cephesini boydan boya kaplayabilmektedir (Demir, 1996).
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Şekil 9: Mahmel örnekleri (Kutlu, 2018)

2.1.4.	Kerevit

Her odanın içinde mevcut olan bu yapı aslında oturma için kullanılan 
divanlardır. Bu yapılar taştan yapılabildiği gibi tahtadan da yapılabilmektedir 
(Şekil 2.3). 2-3 metre uzunluğunda olabilen kerevitlerin üzerinde minderler 
konularak oturulur. Odanın iç kısmını çevreleyen kerevitlerin üzerinde terek adı 
verilen raflar bulunmakta ve bu raflar pencere üst kısmında bir yüksekliktedir 
(Demir, 1996; Bozkurt, 2019).

Şekil 10: Kerevit (Arıman, 2002)

2.1.5.	Mabeyn

Her eski evde olmamakla beraber ve bazı eski evlerin odasında bulunan 
dolaplardan biri, dolap şeklinde kullanılmaz, üst kata veya odanın üstünde bulunan 
taht adı verilen bölüme çıkmak amacıyla kullanılan ahşap bir merdiven olan 
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aralığa açılır. Bahse konu aralığa halk dilinde mabeyn’ adı verilmektedir (Şekil 11). 
Mabeynin kapakları yine diğerler dolaplar ile aynı büyüklüğe ve aynı süslemelere 
sahiptir. Bitişik olan iki odanın arasında bulunan ve gizlenmiş bir geçit gibi görevi 
olan bu bölümün alt kısmının odunluk olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca 
taht kısmının da yatak odası olarak kullanıldığı görülmektedir (Arıman, 2002).

Şekil 11: Kuseyr Ailesi Evindeki mabeyn kapağı görünüşü (Demir, 1996)

2.1.6.	Tavanlar

Odayı çevreleyen sedirler ve raflar, odanın mimarisini ve süslemesini 
tamamlayan iç mekan unsurlarıdır. Eski Antakya evlerinde odaların tavanları 
yüksektir ve bu tavanlar, çıtaların üzerine sıklıkla çivilenen çıtaların sıvanması 
veya iki katlı evlerde alt yüzeyin ahşap plakalarının döşenmesi ile elde edilir 
(Soysal vd., 2016). Bazı evlerin tavanlarında kayık üslubunun uygulandığı, 
göbeklerin çeşitli üsluplarda yapıldığı ve süslemelerinde çeşitli motiflerin 
olduğu görülmektedir. Bazı evlerde ise renkli camların pencerelerin kemerli 
kısımlarında kullanıldığı görülmektedir (Tekin, 2011). Yüksek tavanlı eski 
Antakya evleri, her biri bir başyapıt olan, etkileyici ve güzel yüzeylere sahip, 
farklı formlarda yerel motiflere sahip veya çeşitli tarzlarda göbekler yapılarak 
oluşturulmuş tavan tiplerine sahiptir. Evlerin çatısı ahşap malzemeden olup, 
üzeri Türk (yivli) kiremitle kaplanmıştır. Osmanlı dönemindeki avlu üslubuyla 
Suriye bölgesi evlerini andıran evler, ahşap kullanımı, çini yapı üslubu ve yerel 
motiflerle eski dönem Suriye mimarisinden ayrılmakta ve bu sayede Türk 
mimarisinin izlenimini vermektedir (Tekin, 2002).
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2.1.7.	Seki

Odalardan bir tanesinin önünde ve köşeyi çevreleyen ve yerden 40- 50 cm 
kadar yüksekliği olan geniş alana “seki ” adı verilmektedir (Şekil 12) Sekinin 
üzeri, kesme taş, mermer veya desenli karo mozaik ile kaplanır Günlük yaşam 
içerisinde oturma ve yemek yeme yeri şeklinde kullanılan sekinin düğünler veya 
özel günlerde ise damat ve gelinin veya çalgıcıların veya mevlit okuyanların 
oturduğu yer olarak kullanıldığı görülmektedir (Demir, 1996).

Şekil 12: Avluda seki örneği (Hinti, 2020)

2.1.8.	Mahzen

Evlerde diğer yapı elemanlarına kıyasla daha az bulunan, eski zamanlarda 
askerlerin saklanmak için kullandıkları bölüme mahzen adı verilmektedir. (Şekil 
13) Mahzen genellikle taş bir merdiven ile inilen her yeri kapalı bir sığınak 
şeklinde ifade edilebilir.

Şekil 13: Mahzen örnekleri (Kutlu, 2018)
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Eski geleneksel Antakya evlerinin gerek bakımsızlıktan gerek kullanım 
hatasından tahribata uğraması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmıştır. Kullanıcıların gelişen dönem içerisinde yaşam şartları ve isteklerinin 
değişmesiyle kültürel mirasımız olan bu yapılara ilgi azalmaktadır. Kullanılan çoğu 
geleneksel Antakya evlerinde çoğu yapının orijinalinin bozulduğu kullanıcı hataları 
ve bakımsızlık nedeniyle eski evlerin ihtişamını kaybettiği gözlemlenmektedir. 

3. Cephe Özellikleri ve Dış Mimari Öğeler

Antakya evleri bulundukları sokaklar boyunca kümeler halinde, 
savunma amaçlı ortak duvarlarla, sokakların dışında boşluk olmayacak şekilde 
düzenlenmiştir. Bağımsız binaların tamamı bahçelidir. Sokak yönünde bir avlu 
duvarı şeklindeki cephe, iç mekandaki yaşamı gizlemek için tasarlanmaktadır 
(Şekil 14). Bu duvardaki tek boşluk kemerli kapıdır. Pencereler en üst katta 
yer almaktadır. Günlük hayatın büyük bir bölümünün geçtiği avluya caddeden 
açılan ve taş döşeli bir kapı ile ulaşılır. Tüm benzer evler avlu düzenine sahip 
olup, ısının etkisini azaltmak için narenciye ile gölgelendirilmiştir.

Şekil 14: Antakya evlerinin dış cephe örnekleri (fot: Semanur Dönmez, yıl: 2021)

Antakya evlerinde çıkmalar, çıkmaları taşıyan profillendirilmiş taş 
konsollar, çıkmaların üzerinde bulunan ahşap panjurlar, kapaklar, kafesler ile 
yabancı gözlerden ve sokaktan korunan pencereler, cumbalar ve uzun saçaklar 
evlerin dış cephe elemanlarıdır (Büyükmıhçı, 2001). Çalışmanın bu bölümünde 
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duvar, kapı, pencere, cumba gibi Antakya evlerinin dış cephe unsurları 
açıklanmıştır.

3.1.	Kapılar

Sokaklara açılan kapılar, gerek evi dış dünyadan ayırmak ve gerekse de 
evi dış etkilerden muhafaza etmek maksadıyla, dayanıklılık, boyut ve şekil 
bakımından iç kapılara nazaran daha farklı bir biçimde imal edilmişlerdir (Şekil 
15). Ahşaptan imal edilmiş olan bu kapılar, tek ya da iki kanatlıdırlar (Bozkurt, 
2019). Kapıların kanatları, kalın tahtaların yan yana getirilmesiyle, büyük 
başlı çiviler ile alt, orta ve üst bölümlerde bulunan kuşakların birleştirilmesi 
ile oluşturulur (Çakma kapı). Büyük başlı olan bu çivilerin haricinde kapının 
üzerinde ayrıca bir motif olarak görünme özelliği bulunur. Kapıların tutamakları 
ve tokmakları, üzerinde bulunan süs rozetleri bronz ya da demirden imal edilmiştir. 
İki halka biçiminde olan bu tokmaklar kapıyı açarken çekmek ya da kapıyı 
çalmak maksadıyla kullanılmaktadır. Menteşeler ve kilitlerinin genelde sıcak 
demircilik işi olduğu görülür. Tek kanatlı olan kapıların genişliklerinin 80-90 cm 
arasında olduğu, çift kanatlı kapıların genişliğinin ise takriben 120 cm olduğu 
görülmektedir. Kapıların yükseklikleri ise asgari 200 cm düzeyindedir. Kapıların 
kanadının imalinde ahşap malzeme kullanılır ve çoğunlukla çam ağacından imal 
edilir. Genellikle kapıların kanatlarından sağda bulunan kanat kullanılır. Sol kapı 
kanadının üzerinde dikine bir yakanın olduğu görülür. Daha geniş ve yüksek 
kapı kanatlarında ise, kanatlardan birinde açılan normal boyutlara sahip bir kanat 
mevcuttur ve esas açılan kanattır (Enikli kapı). (Hinti, 2020).

Şekil 15: Ahşap dış kapı örnekleri (Hinti, 2020)
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Evlerin kapılarının ahşap ve madeni oyma süslemeleri bakımından 
çok zengin olduğu görülür (Hinti, 2020). Ahşaptan yapılan, çoğu evde metal 
plakalarla da kaplanan ve bronz döküm bayan elinden, yüzük veya diğer özel 
şekillerden yapılmış metal bir kapı tokmağı bulunur (Şekil 16) (Tekin, 2011).

Şekil 16: Demir dış kapı tokmak ve çivi işlemeleri (Yoldaş, 2014)

3.2.	Pencereler

Antakya’da pencerelere “taka” denir. Üstleri kemerli olan pencerelerde, 
duvar kalınlığına açılan iki kanatlı pencere doğramaları, boşluğun avlu tarafında 
yer almaktadır. Pencereler arasındaki boşluklardan bir veya birkaçında, 
avluyu aydınlatmak için genellikle fener boşluğu olarak adlandırılan taş 
duvar yapısının içinde oluklar vardır. Başları çeşitli profiller ve taş işlemelerle 
süslenmiş olan bu oyuklar, Hristiyanların yaşadığı evlerde de ibadethane işlevi 
görmektedir. Aynı zamanda Hristiyanların yaşadığı evlerde ibadet yeri olarak 
da hizmet vermektedir. Aynı şekilde Müslüman evlerinde de adak yeri olarak 
kullanılmaktadır (Demir, 2016). Antakya evlerinde pencerelerin ebatları diğer 
bütün yapı elemanlarında olduğu gibi insanların rahatlıkla kullanımına uyumlu 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Tepe pencerelerinin haricindeki oda pencereleri, 
takriben 1/2 oranında, 120 -150 cm yüksekliğinde ve 80 cm genişliğindedir. 
Geç dönemlerde ve genellikle büyük Antakya evlerinde, bu ölçüler azami 200 
cm yüksekliğe ve 100 cm genişliğe kadar artmıştır. Evin odalarında genellikle 3 
veya 4 pencere bulunur. Bununla birlikte sokağa taşan odalarda ise ilave olarak 
köşe pencerelerinin yapıldığı da görülür. Büyük evlerde ve konaklarda, oda 
büyüklüğü ile orantılı şekilde, ihtiyaca göre şekillen sayı bakımından birçok 
pencerenin yapıldığı da görülmektedir (Şekil 17).



GELENEKSEL ANTAKYA EVLERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ     251

Şekil 17: Pencere örneği (fot: Semanur Dönmez, yıl: 2021)

Bazı odaların pencerelerinde çok daha küçük ikinci bir pencere alanı vardır. 
Türk konut mimarisinde tepe penceresi veya çatı penceresi olarak bilinen bu 
mekanlara Antakya’da güvercinlik denir (Şekil 18). Oda tarafında sadece basit 
cam işçiliği ve kapaklarla korunan güvercinliğin avlu cepheleri, her biri farklı 
motiflerle oyulmuş gül oymacılığı ile süslendiği görülebilir (Demir, 2016). 

Şekil 18: Güvercinlik örneği (fot: Semanur Dönmez, yıl: 2021)
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3.3.	Cumba

Zemin katındaki sağır dış duvarların doğal yol planına uygun şekilde 
meydana getirdiği plan şekline rağmen üst kat “cumba ve şahnişin” olarak 
adlandırılan çıkmalar ile genişlemiştir (Soysal vd., 2016). Bunun sonucunda 
uygun yönlendirmeler ile kare ya da kareye yakın planlı odaların inşa edilmesi 
imkânı sağlanmıştır. Cumba, avludaki içe dönük yaşamının tersine, evin dış 
dünyayla iletişime imkân sağlayan bir mekân olarak öne çıkmaktadır. Karşılıklı 
olarak iki komşu evin cumbalarının birbirlerine çok yakın bir şekilde olması 
komşuluk ilişkilerinin çok yakın olmasına imkân tanımaktadır (Şekil 19). 
Ayrıca cumbalar sayesinde alt katın duvarları yağmurdan korunabilmektedir 
(Kahraman, 2000).

Şekil 19: Cumba örneği (fot: Semanur Dönmez, yıl: 2021)

3.4.	Saçak

Çatı saçaklarının yapımında malzeme olarak ahşapların kullanıldığı 
görülmektedir (Şekil 20). Saçağın oluşturulmasında kullanılan ahşap çıtalar 
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oluşturulan çeşitli formlar ile konutlara estetik açıdan da zengin bir görünüm 
sağlamaktadır. Aynı zamanda yapıyı iklimsel olaylardan örneğin yağmur, kar 
gibi iklimsel olaylardan da korumaktadır.

Şekil 20: Saçak örneği (fot: Semanur Dönmez, yıl: 2021)

3.5.	Avlu

Antakya Evlerinin planlarında avlu evi temel taşıdır. Merkezi bir konuma 
sahip olan avlunun etrafına çok sayıda odaların yerleştirildiği gözlenmektedir 
(Arıman, 2002). Avlu Antakya evlerinde çoğunlukla üstü açık kare ya da 
dikdörtgen şeklinde tasarlanmıştır. Eve ait odalar bu avlunun iki tarafına 
sıralanacak şekilde yerleştirilmiştir. Bilhassa yaz aylarında serin olması 
nedeniyle hane halkın zamanının çok büyük bir kısmını avluda geçirir (Akbay, 
2006).  Antakya geleneksel Türk evlerinde görüldüğü üzere avluların bir özelliği 
de ortasında mermerden yapılan ve “bürke” adı verilen fıskiyeli bir havuzun ya 
da bir kuyunun bulunmasıdır (Salıcı vd., 2007; Cengiz, 2014).

Avluda birçok meyve ağacı (nar, portakal, turunç vb.) yetiştirilmektedir. 
Ayrıca avluda asmalar ile gölgelik yapılmaktadır. Ağaçlar genellikle duvar 
kenarlarında dikilidir. Avlunun bir bölümünde çeşitli yeşilliklerin yetiştirildiği 
küçük bir bahçede mevcuttur (Salıcı vd., 2007).
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4. Yapım Tekniği

Antakya bölgesinde taşın kolay bir şekilde elde edilmesi nedeniyle evlerin 
yapımında taş işçiliğinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Yer döşemelerinde, 
kemerli boşluk teşkillerinde, duvar yapımında ve duvarların kaplanmasında 
taşlar kullanılmıştır. Avlu ve oda girişlerinde, eşiklerde genellikle kesme taş ya 
da mermer kullanılmıştır (Asarcıklı, 1989). Duvarların yapımında taşların yanı 
sıra toprak kerpiç yapıların da yer yer kullanıldığı görülmektedir (Hinti, 2020).

Antakya evlerinin iç tasarımında önceki bölümlerde ifade edildiği gibi 
gömme dolaplar, mahmel adı verilen yüklükler, tavan, bazen tüm duvarlar, kuş 
pencereleri ahşap süsleme teknikleri imal edilmiştir (Arıman, 2002).

Evlerin avlularında bulunan merdivenlerde kapı tokmakları ve kilitlerinde, 
pencerelerin dışında demir işçiliğinin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Antakya 
eski evlerine ait sokak kapılarından birçoğu, ferforje tekniğiyle imal edilmiştir 
(Arıman, 2002). 

Kapılarda, pencerelerde, kuş ve fanus takalarındaki boşlukların taş 
kemerler ile geçildiği görülmektedir. Giriş kapılarının üstlerinde, taş işçiliğinin 
özgün örneklerini görülebilir. Ayrıca odaların içindeki dolaplar, yüklük (mahmel) 
boşluklarında 0. 50- 1. 00 m kalınlıkta olan taş duvara ankastre (gömme) olarak 
yerleştirilerek elde edilmiştir (Hinti, 2020).

Günümüze dek kalmış tek veya iki katlı geleneksel Antakya evlerinin 
temel olarak iki tipte yapı sistemine sahip olduğu görülmektedir. Bunlar yığma 
taş sistemi ve alt kat yığma taş-üst kat ahşap karkas arası dolgu sistemleridir 
(Erdoğan, 1996): 

i. Yığma taş sistem: Buna göre geleneksel Antakya evinin tamamı taş ile 
inşa edilir. Yığma şeklinde taştan yapılmıştır. Bu sistem alt katı yığma taş, üst kat 
ahşap karkas arası taş dolgu sisteme göre daha az yaygın olarak tercih edilmiştir. 

ii. Alt katı yığma taş, üst kat ahşap karkas arası taş dolgu sistem: Bu 
sistemde üst katta genel olarak cumbalar kullanılır. Alt katta ise yığma taş ile 
yapılmış sistem vardır. Bu sistemin daha yaygın olarak tercih edilmiş olduğu 
görülmektedir. 

Antakya evlerinin çatısının genelde ahşap malzemeden yapıldığı görülür 
ve üzerinde alaturka olukluları bulunmaktadır. Çatılarda iki yana meyilli 
kiremit kaplama kullanılmaktadır. Burada bahsedilen örtü sistemi 2. derece 
deprem bölgesi olan Antakya açısından, deprem için alınan önemli bir tedbirdir. 
Avluların ve zemin katların ise zemini kesme taşlarla kaplanarak sıcak iklim 
şartlarına karşı serinletici etki yapan bir çözüm ortaya konmuştur (Demir, 1996).
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Genel olarak Antakya evlerinde ana yapıda taşıyıcı moloz taş duvarlar 
kullanılmıştır (Şekil 21). Bunun sebebi o zamanlar bilinen en uygun, güvenilir 
ve kullanımı yaygın olmasındandır. Bu yapım tekniği taş ocaklarından çıkarılan 
taşların herhangi bir işleme uğratılmadan doğrudan kullanılmasıyla oluşur. 
Kumtaşı, kalker ve granit gibi taş türlerinin kullanıldığı moloz taş duvarlar; 
temel, bodrum kat, birinci kat, istinat yapıları ve bahçe duvarlarında kullanılır. 
Kullanılacak taşlar harçla birbirine kenetlenir. Harçlı duvarlar arasında örgü 
yönünden en kolay ve ucuz olan duvar türüdür. 

Şekil 21: Moloz Taş Duvar örneği (fot: Semanur Dönmez, yıl: 2021)

Yapılarda ortalama 50cm kalınlığında moloz taşlardan yapılmış taşıyıcı 
duvarlar, bu duvarların dışına 10-15cm kalınlığında ince yönü taş duvar örülüdür. 
Genel olarak kaplamalarda Halep taşı kullanılmıştır. İç bölme duvarlarda ise 
briket ve tuğla duvarlar kullanılmıştır. Duvarlar ve tavan kıtıklı sıvalıdır. Dış 
duvarların bazı tarafları ise sıva ile sıvanmıştır. Yapılardan bazıları için sonradan 
kat eklenmiştir. 

5. Sonuç

Ülkemiz, birçok medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapmıştır ve kültürel 
açıdan çok zengin bir tarihe sahiptir. Hatay ili bu kültürün mimari olarak 
yansıtıldığı ender bir hazine niteliğindedir. Bu çalışma ile Hatay İli, Antakya 
İlçesinde bulunan geleneksel Antakya evleri incelenmiş ve bu yapıların mimari 
özellikleri anlatılmıştır.
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Genel olarak bakıldığında ise evlerin çatısının ahşaptan ve kiremitten 
yapıldığı, bahçe duvarları ve ana taşıyıcı duvarların moloz taş duvar olduğu, 
avlulu yerleşim planının hakim olduğu, kapı ve pencerelerin taş kemerlerden 
oluştuğu ve iç mimaride ahşap süsleme teknikleri ile geleneksel Antakya 
evlerine bir kimlik yarattığı görülür. 

 İnsanların yerleşik yaşama geçmesi ile birlikte özel bir mekan olarak 
ihtiyaca ve mahremiyet duygusuna cevap veren geleneksel Türk Evi, içerisinde 
sosyal yaşanmışlıkları, ekonomik özellikleri ve o dönemin özelliklerini yansıtır. 
Kültürel mirasımız olan Geleneksel Türk evleri yapıldığı dönemin özelliklerini, 
yapım birikim ve tecrübelerini bize anlatan önemli miraslardır. Hatay ili 
Antakya bölgesinde aynı coğrafyada yaşayan insanların farklı din ve kültürel 
zenginliklerine rağmen geleneksel Türk evlerinin aynı kurguda ve strüktürde 
olduğu da gözlemlenmiştir. Bu da Türk evi kültürünün farklı kültürel değerleri 
yok saymadıkları aksine kendi kültürü ile harmanlayıp bu durumu içselleştirip 
Türk evi dokusunda yansıttıklarını göstermiştir. 

Günümüzde teknolojik gelişmeler ile kentleşmenin hız kazandığı ve insan 
ihtiyaçlarının değişmesi doğal ve kültürel kaynakların hızla yok edilmesine 
sebep olmuştur. Korunması gereken önemli kültürel miraslarımızdan olan 
günümüze kadar ulaşabilme başarısını gösterebilen bu yapılar çok az olmakla 
birlikte kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına önemlidir. Bu konuda toplum 
bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalı ve kültürel mirasımızın gelecek 
kuşaklara taşınması amacıyla bu yapıların korunması bilinci geliştirilmelidir. 

Kaynaklar

Adıgüzel, Ş. (2014). Hatay büyükşehir belediyesi. Adnan Menderes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(5), 54-76.

Akbay, V. A., (2006). Tarihi ev bahçeleri ve Antakya Örneği, Mustafa 
Kemal Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek 
Lisans Tezi, Antakya.

Arıman, B. (2002), Antakya kenti tarihi doku içinde tipolojik analiz 
çalışması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler, 
Enstitüsü, İstanbul.

Asarcıklı, M. (1989). Antakya Kent Formunu Oluşturan Öğelerin 
Araştırılıp Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara.

Atasoy, A. & Özşahin, E. (2013), Hatay’da Nüfusun Jeomorfolojik 
Birimlere Göre Dağılışı, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu Bildiriler 



GELENEKSEL ANTAKYA EVLERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ     257

Kitabı (Editörler: Hüseyin Korkmaz, Atilla Karataş), s.: 259-267, Hatay: 
Color Ofset.

Aytaç, A. S. & Semenderoğlu, A. (2014). Amanos Dağlarının Orta Kesimi 
ve Yakın Çevresinin İklim Özellikleri. Electronic Turkish Studies, 9(2). 251-
289.

Bahadır, G. (2010). Kuruluşundan iv. Yüzyıl’a kadar antakya/antıoch from 
the foundatıon to the fourth century. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 7(13), 349-372.

Bektaş, C. (2001). Halk Yapı Sanatı. Literatür Yayınları, İstanbul.
Bektaş, C. (2013). Türk Evi. Yem Yayınları, İstanbul.
Beyazit, E. (2019). Hatay kent kimliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
Bilgin, T. (1969), Ceyhan Doğusunda Volkanik şekiller ve Hassa Leçesi, 

İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1494.
Bozkurt, S. G. (2019). Antakya’nın Geleneksel Evlerinin Avlu Özellikleri 

Üzerine Bir İnceleme. Turkish Journal of Forest Science, 3(1), 1-12.
Büyükmıhçı, G. (2001). Antakya evleri. Arkitekt Dergisi,487, 73-77.
Cengiz, A. (2014). Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından 

Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri, Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 111-130.

Demir, A. (1996). Çağlar Boyunca Antakya. İstanbul: Akbank Kültür ve 
Sanat Yayınları.

Demir, A. (2016). Çağlar İçinde Antakya. İstanbul: Dafne Kitap.
Ekinci, D. Özşahin, E. (2010), Antakya-Kahraman Maraş Grabeninde 

Kuvaterner Yaşlı Volkan Topografyasının Özellikleri, Jeolojik Uzaktan Algılama 
(JEOUZAL) 2010 Sempozyumu, Bildiri Özleri, s.: 33-34, 4-5 Kasım 2010, 
Ankara: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü.

Emir, H., C. (2006). Antakya Kuseyri evi restorasyon projesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Erdoğan, E. (1996). Anadolu Avlularının Özellik ve Düzenleme İlkeleri 
Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Ezdeşir, Z. (2020). Re-Ornamentation from Traditional to Contemporary: 
the case study of Historical Antakya Houses, Master’s Thesis, Gırne Amerıcan 
Unıversıty, Institute of Graduate Studies and Research TRNC.

Hinti, E. N. (2020). Tarihi Antakya Evleri ve Peyzaj Tasarımı, Yüksek 
Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Kahramanmaraş.



258    MIMARLIK BILIMLERINDE GÜNCEL KONULAR-2022

İpek, S. A., (1991). Antakya Selamlıkları (Odaları), Güneyde Kültür Aylık 
Fikir ve Sanat Dergisi, 3 (30), 26-27.

Kahraman, B. (1997). Geleneksel Türk Evi Odasında Ahşap İç Mimari 
Elemanlar, M.S.G.S.U. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  
İstanbul.

Kahraman, H., (2000). Kentsel Dokular. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 
Yayınları No:23, Edirne.

Kılıç, Ş., Ağca, N., Karanlık, S., Şenol, S., Aydın, M., Yalçın, M., Çelik, 
İ., Evrendilek, F., Uygur, V., Doğan, K., Aslan, S., Çullu, M. A. (2008). Amik 
Ovasının Detaylı Toprak Etütleri, Verimlilik Çalışması ve Arazi Kullanım 
Planlaması, Antakya/Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri, Proje No: DPT2002K120480.Kutlu, İ. (2018). Geleneksel Antakya 
Konut Mimarisinde Özgün Durum ve Mevcut Durum Analizi; Kantara Mahallesi 
Örneği. The Journal of Academic Social Science 6 (74), 501-512

Kuban, D. (1975). “Türk Evi Geleneği Üzerine Gözlemler.”, Sanat 
Tarihimizin Sorunları, Çağdaş Yayınları, İstanbul

Kuban, D. (1992). Mimarlık Kavramları. Yem Yayın, İstanbul.
Küçükerman, Ö. (1991). Kendi Mekan Arayışı İçinde Türk Evi. Türkiye 

Turing Otomobil Kurumu, İstanbul.
Küçükerman, Ö. & Güner, Ş. (1995). Anadolu Mirasında Türk Evi. Kültür 

Bakanlığı, İstanbul
Sahillioğlu, F. (1999). Tarihi Çevrenin Korunması Yönünden Antakya 

Kenti. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Adana.

Sargın, S. & Dinç, Y., (2017). Kültür Mirasının Korunmasına Yönelik 
Mekânsal Bir Değerlendirme: Eski (Geleneksel) Antakya Evlerinin Fonksiyonel 
Değişimi. Turkish Studies (Elektronik), 12(13), 477-506.

Salıcı, A., Güzelmansur, A., & Altunkasa, M. F. (2007). Kentsel Yapı 
Değişiminin Tarihî Kent Dokusuna Etkilerinin İrdelenmesi: Antakya Örneği. 
38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 2, 707-
716.

Soysal, M., Çağatay, K., & Kesik, H. İ. (2016). Geleneksel Antakya 
Konutlarında Ahşap Kullanımı. Selcuk University Journal of Engineering 
Sciences, 1114-1135.

Sökmen-Kök, D. & Uşma, G. (2022). Yeniden kullanım ve özgünlüğünden 
uzaklaştırılan yerel kimlik ve mimari: Antakya Zenginler mahallesi örneği. Turkish 
Studies, 17(3), 627-647. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.62299



GELENEKSEL ANTAKYA EVLERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ     259

TC Hatay Valiliği. (2021). www.hatay.gov.tr. www.hatay.gov.tr: http://
www.hatay.gov.tr/sosyal-ve-cografi-durum

Tekin, M. (2011). Tarihi Antakya evlerinde taş ve ahşap süslemeleri, Hatay, 
Color Ofset.

Toprak, V., Rojay, B., Heimann, A. (2002), Hatay grabeninin neotektonik 
evrimi ve Ölü Deniz Fay Kuşağı ile ilişkisi, Ankara: TÜBİTAK Bilimsel 
Araştırma Projesi Raporu (YDABÇAG-391, 196Y083)

Turgut, H. (1990). Kültür- Davranış- Mekan Etkileşiminin Saptanmasında 
Kullanılabilecek Bir Yöntem. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 
İstanbul.

Usman, M. (1958). Antik Devir Küçük Asya Evleri, İ.T.Ü. Mimarlık 
Fakültesi Yayınları, İstanbul.

Uşma, G. (2019). Geleneksel Türk Evi ve Van Evleri. Ankara: Nobel 
Akademik Yayıncılık. 

Yaman, Z, F. (2007). Geleneksel Ahşap Yapılarda Kullanılan Ahşap Yapı 
Elemanlarının Uzun Dönem Performansı Giresun Zeytinlik Mahallesi Örnek 
Yapı İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Yoldaş, H. (2014). Sürdürülebilirlik Bağlamında Sosyokültürel Etkenler 
Açısından Antakya Konutlarının Mekansal Analizi, İstanbul Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.





261

B Ö L Ü M  X I I I

MİMARİ YAPILARDAKİ 
DOĞAL TAŞ MALZEME 

BOZUNMALARININ  
NEDENLERİ VE TÜRLERİ

The	Causes	and	Types	of	Natural	Stone	 
Material	Deposits	in	Architectural	Buildings

Binnaz VURAL1 & Murat DAL2 

1(Araş. Gör. Dr.), Mimar Sinan Güzel  
Sanatlar Üniversitesi,

e-mail:binnaz.vural@msgsu.edu.tr, 
ORCID: 0000-0003-3290-0428

2(Doç. Dr.), Munzur Üniversitesi, Mimarlık Bölümü,
e-mail: muratdal@munzur.edu.tr,

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5330-1868

1. Giriş

Doğal taş malzeme, tek tip veya çeşitli minerallerden meydana 
gelen, kimyasal ve fiziksel açıdan farklılık gösterebilen doğal katı 
malzemelerdir. İlk başlarda insanların koruyucu olarak kullandığı 

taş malzeme, zamanla genişleyen ihtiyaç alanlarına göre farklı alanlarda da 
kullanılmaya başlanmıştır (Sökmen, 2015).

Taş malzemeyi genel olarak magmatik taşlar, tortul taşlar ve başkalaşım 
taşları olarak üç ana gruba ayırabiliriz. Magmatik taşlara, granit, trakit, andezit, 
bazalt vs. gibi taş türleri örnek verilebilirken, kalker, traverten, kumtaşı, breş 
gibi taşlar da tortul taş grubu örnekleri arasına girmektedir. Başkalaşım, diğer 
bir deyişle metamorfik taşlar ise, magmatik ya da tortul taşların ısı, sıcaklık, 



262    MIMARLIK BILIMLERINDE GÜNCEL KONULAR-2022

basınç gibi etkiler altında başkalaşıma uğramasıyla oluşan ve mermer, arduvaz, 
elmas gibi örnekleri olan taş grubudur.

Mimari yapılarda doğal taşlar; konstrüksiyon (temel ve duvar örgüsü), 
kaplama (duvar, döşeme, çatı, yol), süsleme, dolgu-izolasyon (ısı, yangın) ve 
agrega malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Taş malzeme, yapıda doğrudan yapı taşı olarak kullanılabildiği gibi, 
duvarlar tamamen taştan inşa edilebilirken, düşey ya da yatay taşıyıcı elemanlar 
olarak da kullanılabilmektedir. Bir malzemenin üzeri taş malzemeyle kaplanabilir 
ya da taş malzeme süs elemanı olarak da kullanılabilir.  Harç ve sıva yapımında 
agrega olarak kullanılan malzeme de taşın çeşitli büyüklüklerde kırılıp elenmesi 
ya da toz haline getirilerek kullanılmasıyla oluşur. Doğal taşın mimari yapılarda 
kullanıma ait bazı örnekler Tablo 1’de verilmiştir. 

Doğal taş malzemeler dayanıklı bir malzeme türü olduğu için 1800’lü 
yıllara kadar masif yapı elemanı olarak, sonraki zamanlarda ise daha çok 
mimari yapılarda kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır. Taş malzeme ile 
inşa edilen yapılar zamanla çeşitli bozunmalara uğramışlardır. Bu bozunmaların 
sebeplerini doğru tespit etmek, tamir ve onarım için yapılabilecek en faydalı 
yöntemleri bulmak ve uygulamak, yapıların daha uzun yıllar yaşaması için 
olanak sağlayacaktır (Yardımlı ve Dal, 2021).
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Tablo 1. Doğal taşın mimari yapılarda kullanım örnekleri (Şimşek, 2016).

Rumeli Hisarı Moğlova Kemeri

Geleneksel Mardin Evleri Dolmabahçe Sarayı Dış Cephesinde Taş 
Malzeme Kullanımı

Kızıltepe (Dunaysır) Ulu Camii’nde Taş İşçiliği Tercan Mama Hatun Kümbetinde Taş İşçiliği

Süleymaniye Camii İç Mekânda Taş Malzeme 
Kullanımı

Cağaloğlu Hamamında Taş İşçiliği
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2. Mimari Yapılarda Görülen Taş Malzeme Bozunmalarının 
Nedenleri ve Türleri

Doğal Bozunmalar 
Taş malzeme sıcaklık, yağış ve rüzgâr, atmosferde bulunan kirleticiler, canlı 

organizmalar, taşın kendi yapısında bulunan ya da sonradan bünyesine aldığı 
tuzlar gibi etkenlerin biri ya da birkaçının etkisiyle zamanla fiziksel, kimyasal 
ve fiziko-kimyasal değişimlere uğramaktadır. Bozunma ya da ayrışma diye 
adlandırılan bu olaylar farklı oluşum nedenlerinden meydana gelebilmektedir. 
Taşların bozunma nedenleri oluşumlarına göre de gruplandırılabilir. Fiziksel, 
yapısal ve mineralojik özellikleri bakımından oluşan bozunmalar taşın 
oluşumundan kaynaklanmaktadır. Çevresel etkenler olarak da su, nem, ısı 
değişimleri, atmosferik kirleticiler, tuzlar, güneş, rüzgâr, doğal felaketler ve 
beşerî faktörleri kaynak gösterebiliriz (Tokmak ve Dal, 2020; Dal,2010; Dal, 
2021; Ergin vd., 2021; Dal ve Öcal, 2013; Dal ve Öcal, 2017; Dal vd., 2016). 
Taşların bozunma durumuna etki eden diğer faktörleri de bakteri, mantar, alg, 
liken, yosun, odunsu bitkiler, hayvanlar gibi biyolojik ve mikrobiyolojik etkenler 
olarak sıralayabiliriz (Şener, 2020).

Ayrışma, genel olarak çevresel koşullara tepki olarak taş malzemenin 
kimyasal değişimi ve fiziksel parçalanması olarak tanımlanabilir. Birçok farklı 
faktörün etkileşimini içeren bir süreçtir ve ortaya çıkan ürünler kompleks halde 
olabilir. Ayrışma jeolojik olarak ele alındığında, genellikle fiziksel ayrışma 
ve kimyasal ayrışma olarak ikiye ayrılır. Fiziksel ayrışma; don etkisi, güneş 
etkisi, kristalleşme, hidrasyon basınçları etkisi, tuz ayrışması, bitki kökü etkisi 
ve yangın gibi etkilerle oluşur. Kimyasal ayrışma ise karbonat ve sülfatların 
çözünmesi gibi etkilerle meydana gelir (Bos, 1992).

Taş bozunma nedenlerinden biri olan, taşların gözeneklerinin içindeki 
tuzların kristalizasyonu, taşın çatlamasına, hatta toz halinde parçalanmasına 
neden olabilecek kadar gerilimler yaratabilir. Sodyum klorür ve sodyum sülfat 
gibi yüksek oranda çözünür tuzların neden olduğu kristalleşme hasarı, genellikle 
taş yüzeyinin tozlanması ve ufalanmasıyla kendini gösterir. Kalsiyum sülfat gibi 
daha az çözünür tuzlar, taş yüzeyinde pul pul dökülmelere neden olan camsı, 
yapışkan filmler oluşturur (Clifton, 2018).

Kentsel ortamlarda meydana gelen tuz kaynaklarından biri, hava kirleticiler 
ve taş arasındaki reaksiyon sonucu oluşur. Örneğin kireçtaşı, kükürtdioksit ile 
reaksiyona girerek kalsiyum sülfatı üretir. Diğer tuz kaynakları arasında, yer altı 
sularından kaynaklanan tuzlar, havadaki tuzlar, kimyasal temizleyiciler ve buz 
çözücü tuzlar bulunur (Clifton, 2018).
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Don hasarı

Dondurucu sıcaklıklara ve ıslak koşullara maruz kalan bazı taşlar donma 
hasarına maruz kalabilir. Bir taşın donma hassasiyeti büyük ölçüde gözenekliliği 
ve gözenek boyutu dağılımı tarafından kontrol edilir. Dona karşı direnç 
genellikle artan mevcut gözeneklilik, yani suya erişilebilen gözenek hacmi ile 
azalır (Clifton, 2018).

Mikrobiyolojik büyüme, bitki türleri, sarmaşıklar, mikroorganizmalar, 
kuşlar ve böcekler gibi bazı hayvanlar taşa zarar verebilir. Taşa zara veren bu 
faktörlerden en etkili olanlardan biri mikroorganizmalardır. Bazı bakteri, mantar, 
alg ve liken türleri, karbonat ve silikat minerallerine saldırabilecek asitler ve 
bazı kimyasallar üretirler. Belirli çevresel koşullar altında mikroorganizmaların 
saldırısı ciddi bir sorun yaratabilir (Clifton, 2018).

Sıcaklık Etkisi

Bir malzemenin dayanıklılığı, türüne bağlı olarak hava sıcaklığından ve 
güneş ışınlarından (termal ve ultraviyole) etkilenebilir. Belirli bir malzemenin 
veya bir yapının bileşenin sıcaklığı, günlük atmosferik sıcaklık değişimi, 
güneş radyasyonu, malzemenin termal özellikleri, rüzgar hızı, yerden ve işgal 
edilen alandan ısı kazancı veya kaybı tarafından belirlenen sürekli değişken bir 
faktördür.

Sıcaklık malzemelerin performansını en az iki şekilde etkileyebilir; 
birincisi yapı elemanlarının veya bileşenlerinin gerilme ve deformasyona neden 
olan hareketlerine neden olmak, ikincisi ise sistemin bileşenleri farklı termal 
genleşme katsayılarına sahip olduğunda kompozit malzemelerde iç gerilmelere 
neden olmaı şeklindedir. Performans ve dayanıklılık üzerindeki etkisini 
belirlemek için bir malzemenin mikroortamındaki sıcaklığının ölçülmesi gerekir.

Yangın Etkisi

Taştan yapılmış binalarda yangın, ciddi hasara neden olur. Göze hoş 
gelmeyen renk değişimlerinden, aşırı pullanma ve pul pul dökülmeden yapının 
parçalanmasına kadar değişebilir.

Hava ve rüzgar etkisi

Hava sıcaklığına ek olarak hava, taş binaların durumunu etkileyen bir 
faktördür. Bu durumda en aktif doğal faktör su buharıdır. Sıcaklığa ve doygunluk 
seviyesine bağlı olarak yoğuşma, sis, yağmur veya kar gibi olaylar gaz halindeki 
kirleticileri önemli bileşenlerdir.
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Rüzgarla taşınan toz ve kumdan kaynaklanan erozyon bazen yapı taşına 
zarar verir. Yapı taşlarının bu tür erozyona karşı göreceli duyarlılığı, büyük 
ölçüde sertliklerine ve homojenliklerine bağlıdır. Rüzgarın etkisi binanın 
yüksekliğine, maruz kalma derecesine (engeller, topografya, ağaçlar vb) ve 
denize yakınlığına göre değişiklik gösterecektir. 

Toz parçacıkları ve gaz halindeki kirleticiler, yapı taşında siyah bir kabuk 
oluşturmak için birleşebilir. Bu kirlenme, daha güçlü rüzgar hızları ile artar. 
Örneğin yüksek binalarda cephede zararlı maddelerin birikmesi yükseklikle 
artar. Malzeme bozunmasında önemli olan doğal atmosferik kirleticiler, 
karbondioksit, klorür iyonu, az miktarda doğal olarak oluşan diğer iyonlar ve 
doğal kaynaklardan gelen tozdur.

Karbondioksitin taş üzerine ana etkisi, aynı zamanda taş martrisinin 
alkalinitesinin azalmasıyla birlikte kalsiyum karbonat oluşumudur. Ayrıca metal 
hidroksitlerle reaksiyona girerek yüksek asitli yağmurla sızabilen metal karbonatlar 
oluşturur. Atmosferin doğal bir bileşeni olmasına rağmen, kentsel ve endüstriyel 
alanlarda önemli antropojenik karbondioksit emisyonları meydana gelir.

Klorürlerin en önemli doğal kaynağı deniz serpintisidir ve bu nedenle kıyı 
alanlarının atmosferik korozyonunda baskın faktörlerden biridir.

Doğal kaynaklardan gelen tozun etkisi esas olarak yüzeylerin kirlenmesidir.  
Gaz halindeki hava kirleticileri ile etkileşim, çukur korozyonuna neden olan 
agresif maddelerin oluşumuna yol açar.

Su Etkisi

Bozunma ve korozyon proseslerinin çoğu, proseste doğrudan bir ajan 
olarak ya bir bir reaksiyon ortamı olarak ya da prosesi besleyen mikro-çevrenin 
bir bileşeni olarak nemi içerir.

Su olmadan neredeyse hiçbir kimyasal ayrışma süreci gerçekleşmez. 
Aslında su yokluğunda taş bileşenlerin kimyasal reaksiyonu olmaz, çözünür tuzlar 
taşınmaz ve göç etmez, kristalleşmez ve yeniden kristalleşemez, ayrıca havadaki 
atmosferik kirleticiler su damlacıklarında çözünmez ve bu nedenle taş bileşenlerle 
uzun süre temas halinde kalmaz, dolayısıyla taşa yapılan saldırıyı azaltır.

Akıp giden lekelenme gibi yüzey etkilerine neden olmanın dışında, su 
belirli koşullar altında mekanik bir etkiye neden olur veya uygular. En önemli 
fiziksel etki, donma sırasında hacmindeki artışa atfedilir. Fizikokimyasal 
işlemler çoğunlukla suyun kılcal damarlardan taşınması sırasında gerçekleşir 
(Bos, 1992).
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Vandalizm Etkisi

Tarihi yapılara olan ilginin artmasıyla birlikte, diğer yapı malzemeleri 
gibi taş malzeme için de insan teması giderek artan bir sorun haline gelmeye 
başlamıştır. Bu soruna neden olan sebepler arasında, yaya trafiğinden taş 
zeminlerin aşınmasının yanısıra, tarihi eserlerdeki taşlara insanların dokunarak 
müdahale etmesi, duvar yazılarının çıkarılmaya çalışılması gibi çeşitli etkenleri 
sayabiliriz (Clifton, 2018).

Vandalizm eylemleri farklı biçimlerde olabilir;
· Savaşlar; politikacılar tarafından gücün kötüye kullanılmasının neden 

olduğu kasıtlı yıkım ve yağma
· Fanatizm ve bağnazlık; kült nesnelerin (resimler, nesneler, binalar vb) 

dindar veya din karşıtı fanatikler tarafından yok edilmesi. Modernleşme adına 
eski şehirleri kasıtlı olarak ihmal eden hatta yok eden ve onların yerine alelade 
yapılar inşa eden kişiler tarafından dizginlenemeyen kazanç arayışı.

· Duvar yazıları, malzemelerin çıkarılmaya çalışılması gibi kültürel 
varlılara kasıtlı olarak zarar verilmesi dünyanın bütün büyük şehirlerinde büyük 
onarım maliytlerine neden olabilmektedir.

Trafik, trenler, makineler veya sonik patlamaların neden olduğu titreşimler, 
bina yapılarında hızla birbirini izleyen çekme ve sıkışma gerilimlerine neden 
olur (Clifton, 2018).

Şekil 1. a, b. Taş yüzeylerde grafiti ile yapılan hasarlar (Öcal ve Dal, 2012)
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Çeşitli şekillerde ele alınmakla birlikte, taş ayrışma nedenleri Şekil 2’de 
gösterildiği gibi başlıca iki alt başlık altında da toplanabilir. 

Şekil 2. Taşların Ayrışmasına Neden Olan Etkenler (Ziyaettin, 2010).

Şekil 3. Taş yüzeyde trafikten kaynaklanan bozunma (Çetin, 2012).



MİMARİ YAPILARDAKİ DOĞAL TAŞ MALZEME BOZUNMALARININ NEDENLERİ . . .     269

2.1.	Fiziksel	Bozunmalar

Taşlarda fiziksel bozunma, hatalı yük dağılımı, yük dağılımında meydana gelen 
ani değişimler, titreşim, erozyon ve hatalı muamelelerden oluşan mekanik dış etkiler 
sonucu oluşur. Çatlak, kırık, deformasyon, grafiti, aşınma, kesik, parlama, erezyon, 
petek gözlülük gibi oluşumlar fiziksel bozunma grubuna girer (Çetin, 2012).

Yapılara etki eden en önemli üç doğal fiziksel kuvvet de yerçekimi, rüzgar 
yükü ve sismik aktivitedir. Tamamen dikey bir kuvvet olan yerçekimi, yapı 
malzemelerinin ve inşaat yöntemlerinin seçiminde dikkate alınmalıdır. Rüzgar 
yükü, değişken yönelimli tamamen yatay bir etkiye sahiptir. Sismik kuvvetler, bir 
binanın ataletinin bir sonucu olarak, yapının dayandığı zeminin ivmelerinin çok 
karmaşık bir olgusudur, bu ivmeler muazzam bir kuvvet açığa çıkarır (Bos, 1992).

Şekil 4. Sadr-i Esbak Seyyid Hasan Paşa Medresesi Sebili  
mermer yapı elemanı üzerinde kılcal çatlaklar (Çetin, 2012).

Şekil 5. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi  
girişinde yer alan merdivenlerde görülen aşınma (Çetin, 2012).
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Fiziksel olaylardan kaynaklanan bozunmalarda taşın yapısında kimyasal 
değişme olmaz. Taşlardaki ısı farklılıkları ayrı gerilmelere neden olurlar. Taşların 
bünyesine yerleşen nem, suda çözünen tuzları gözeneklere taşır, bu olayın pek çok kez 
tekrarlanması ile taştaki hasarın boyutu mikrodan makroya doğru ilerler. Taş bünyesine 
yerleşen su buza dönüşmesinde basınç gerilmesi yaparak taşta önce kılcal çatlaklar 
oluşturur, sonra daha büyük boyutta parçalanmalara neden olurlar (Bos, 1992).

2.2.	Kimyasal	Bozunmalar

Mimari eserlerdeki taşlarda kimyasal bozunma çeşitleri, tuzlanma, 
çiçeklenme, derinde kristalleşme, şekerlenme, tozlaşma, yapraklanma, mikrokarst 
oluşumu, renk bozunması gibi şekillerde karşımıza çıkabilmektedir (Çetin, 2012).

Kimyasal olaylardan kaynaklanan bozunmalarda özellikle su ve hava 
kirliği etkilidir, bu bozunmaların sonucunda taşların bileşimleri, kristal 
yapıları değişmektedir. Karbonatlaşma, oksitlenme, erime, baz değişimi en sık 
karşılaşılan kimyasal bozunma türlerindendir.

Şekil 6.  Taş yüzeyindeki renk değişimi (Çetin, 2012)

Çözünür Tuzların Etkisi

Ocaktan yeni çıkarılan taş nadien önemli miktarlarda çözünür tuz içerir, 
ancak bir binaya yerleştirilmeden önce veya yerleştirildikten sonra da kirlenebilir. 
Rutubet geçirmez tabaka yoksa veya rutubet geçirmez tabaka kusurluysa, tuzlar 
topraktan solüsyon halinde emilebilir. 

Taş duvarların çiçeklenmesinde dört tip çözünür tuz bulunur; bunlar 
karbonat, klorür, nitrat ve sülfat bileşiklerinin tuzlarıdır.

Tuz aracılığıyla bozunmanın en önemli potansiyel nedenleri kristalleşme 
basınçları, hidrasyon basıncı ve higroskobik su tutmadır.
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Şekil 7.  a. kabarma, b. kabuk atma, c. yapraklanma (Çetin, 2012).

Şekil 8.  Anıtkabir teras duvarında kalsiyum karbonat birikimi (Çetin, 2012).
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Şekil  9. Augustus Tapınağı sella duvarına ait bir blok üzerinde  
kimyasal bozunma sonucu görülen şekerlenme (Çetin, 2015).

2.3.	Biyolojik	Bozunmalar

Biyolojik bozunma terimi, mikro ve makro organizmaların faaliyetlerinden 
dolayı malzeme özelliklerinde istenmeyen veya zararlı herhangi bir değişikliği 
ifade eder.

Bir taşın yüzeyi çevreye maruz kaldığında, önemli sayıda farklı türde 
organizma gözlemlenebilir. Taş malzemeler, çok sayıda farklı mikro ve makro 
organizma için her zaman iyi substratlar olmuştur. Sebep oldukları biyolojik 
değişiklikler, substrata, organizmaların doğasına ve çevrenin özelliklerine 
göre farklılık gösterir. Biyolojik bozunma asla izole bir olgu olarak 
düşünülemez, her zaman yakından ilişkili olduğu diğer fiziksel, kimyasal 
veya fizikokimyasal bozunma süreçleriyle birlikte gerçekleşir (Bos, 1992; 
Dal vd., 2020).

Kültürel mirası temsil eden taş anıtların rengi, yaşayan organizmaların 
büyümesi ve faaliyetleri nedeniyle bozulabilir. Mikrorganizmalar, taş 
yüzeylerinde biyofilm oluşturarak estetik ve yapısal hasara neden olur. Bu 
organizmalar, bakteriler, mantarlar, arkealar, algler ve likenlerdir. Taş malzeme 
ile bu bahsedilen organizmalar arasındaki etkileşimler genel bozunma oranını 
arttırabilir. Taş yapı içerisinde bulunan mikroorganizmalar da hasara neden 
olur. Çatlaklarda ve gözeneklerde büyürler, kayaçların içine girebilirler. Taş 
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substratın doğası ve çevresel koşullar, biyofilm kolonizasyonunun kapsamını ve 
biyolojik bozunma süreçlerini etkiler (Scheerer, vd., 2009) . 

Biyolojik bozunma, çoğunlukla taşın doğal yaşlanma sürecinin bir parçası 
olarak kabul edilir. Bununla birlikte, biyolojik büyüme tahrip edicidir ve 
bozunmanın morfolojisinin anlaşılması bu tahribatın önlenmesi veya kontrol 
altına alınması açısından önemlidir. Başlıca biyolojik organizma türleri aşağıda 
özetlenmiştir (Vural, 2022).

 
Şekil 10. Kalker taşı üzerinde ototrof ve heterotrof bakterilerin etkisi (Vural, 2021)
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Tablo 2. Biyolojik faktörlerin taşa etkileri (Caneva, 1991).
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Tablo 3. Biyolojik bozunmaların taşlara etkileri (Eklund, 2013).

Biyolojik büyüme Biyolojik bozunmanın türü, rengi ve taşa etkileri

Likenler; genellikle beyaz, gri, turuncu, kırmızı, 
siyah, sarı veya yeşil renklidirler. Taşlarda 
kabarcıklanma ve çukurlaşma şeklinde görülürler.

Mantarlar; genel olarak sarı, turuncu, pas kırmızısı, 
kahverengi veya siyah renklidirler. Özellikle 
karbonatlı kayaçlarda çukurlaşamaya neden olurlar.

Algler; genellikle yeşil, bazen siyah, kırmızı, turuncu 
veya sarı rektedirler. Özellikle kaldırım taşlarında 
kayganlık oluştururlar. Yapı cephelerinde büyüme 
yoğunlaşmadığı sürece sıkıntı yaratmazlar.

Yüksek bitkiler; odunsu kök büyümesi duvarlara 
nüfuz edebilir ve taşıyıcı sisteme zarar vererek 
yapısal hasar oluşturabilir.

Bakteriler; genellikle mavi-yeşil, gri veya yeşil 
renklidirler. Taşlarda kayganlık etkisini arttırırlar.

Karayosunları; genellikle yeşil veya kırmızımsı 
renklidirler. Taşta nemlenme oluşturup, 
çukurlaşmalar oluştururlar
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3. Sonuç ve Değerlendirme

Taş anıtlar, dünyada kültürel mirasa ait yapıların önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Jeolojik geçmişleri nedeniyle taş türleri önemli özellikler 
göstermektedir. Tüm taş anıt yapıları özellikle hava koşullarından etkilenirler. 
Taş anıtlarda artan hasar ve telafisi mümkün olmayan kayıp tehlikesi dünyada 
kültürel mirasa ait anıtların korunması için çabaların artmasına neden 
olmaktadır. Anıtların korunmasında multidisipliner bir işbirliği içinde çalışmak 
en doğru yaklaşım olacaktır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası yönergeler 
hazırlanmış ve hazırlanmaya da devam edilmektedir. Venedik Tüzüğü 1964 
bunlardan birisidir. Buradaki belgeler, kapsamlı derlemeler, ihtiyaç duyulan 
kapsamlı bilgilerin işlenmesi, değerlendirilmesi, saklanması anıtları koruma 
sürecinde önemli bir yere sahip çalışmalardandır. Günümüzde alınan anıt 
koruma kararlarında yapılan dökümantasyon çalışmaları, bu konuda bilinçli 
bir şeklide alınacak eğitimleri ve proje finansmanını belirlemede önemli bir rol 
oynamaktadır.

Taş malzemelerde, bozunma mekanizmaları incelenirken çok titiz 
davranılması gerekmektedir. Çünkü bozunma türünün ve nedeninin doğru 
anlaşılması koruma konusunda en doğru kararı vermeye neden olacaktır. 

Tarihte, erken dönemlerde, taş yerel olarak bulunabilmesi, ucuz olması 
ve basit bir yapı malzemesi olması nedeniyle kullanılırken, günümüzde artık 
uzun mesafelere taşınabilen pahalı, prestijli bir malzeme haline gelmiştir. 
Taş yapıların dayanıklılığı, uygun tasarım, iyi inşaat uygulamaları ve 
uygun malzeme seçimi dahil birçok faktöre bağlıdır. Bu aşamada hatalı bir 
uygulama sonrası için de problem yaratacaktır. Tarihi yapıların onarımında 
veya restorasyonunda bu etkenlere çok dikkat etmek gerekir. Örneğin taş 
yapıların inşaasında ya da onarımında normal çelik ve dökme demir ankrajlar, 
dübeller, takviye çubukları gibi elemanların kullanımında, metal malzemenin 
korozyona uğraması ve taşın çatlamasına neden olabileceği gerçeği gözönünde 
bulundurulmalıdır. Bu nedenle uygun durumlarda epoksi kaplı çelik, belirli 
paslanmaz çelik türleri ve aşınmayan demir dışı alaşımların kullanımı 
önemlidir (Clifton, 2018).

Taş malzeme kullanımlarında en azından insan faktörüne bağlı olarak 
meydana gelen hasarlar (hava kirliliği, trafik, yangın, savaşlar, vandalizm, 
tasarım hataları gibi) önlenebilir ya da minimize edilebilirse, yapılar çok daha 
uzun ömürlü olacaklardır. Bu durum hem maddi kazanç hem de tarihi eserler 
gibi manevi değerleri korumada etkili olacaktır.
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1. Giriş

Doğal taşlar, estetik ve dayanım özellikleri göz önünde bulundurularak 
değerlendirildiğinde, mimari alanda kullanılması gereken en önemli 
yapı malzemelerindendir. Bu nedenle, inşaat sektöründe ve farklı 

alanlarda yaygın olarak kullanılan doğal taşların özelliklerinin bilinmesi 
yararlıdır.

Kumtaşı, çapları 1/16-2 mm arasındaki kum tanelerinin silisli, karbonatlı 
veya demirli bir bağlayıcı ile birleşmesiyle oluşan taşlardır (Yüzer vd., 2008). 
Tortul tabakalarda sık rastlanan, genellikle gri ve açık sarı renkte olurlar. Taşlara 
rengini bağlayıcısı ve içerdiği demir oksitler vermektedir. Taşın bağlayıcısı, 
dayanımda önemli bir etkendir (Onargan vd., 2006). 

Taş, bir veya birkaç mineralin bileşiminden oluşmaktadır. Mineraller, taşın 
aynı özelliği gösteren parçalarıdır. Taşın, renk, dayanım, sertlik ve yoğunluk 
gibi özelliklerini, mineraller belirlemektedir. 

Taşın kimyasal bileşimi, bünyesindeki oksitlerin ve iz elementlerin 
toplamını ifade eder. Kimyasal bileşim, fiziksel, mekanik ve diğer birçok özelliği 
etkilemektedir.
* Kılıç, İ. (2009). Edirne (Keşan) bölgesi kumtaşlarının yapı taşı olarak kullanılabilirliği Doktora Tezi. Trakya 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, ss:178, Edirne, Türkiye.
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Taş, su ile temas ettiğinde, su kılcallık etkisiyle taşın bünyesine 
girmektedir. Yüzey geriliminden doğan bu çekim, yatay, eğik veya düşey 
olarak yukarı doğru yerçekimi kuvvetine karşı olmaktadır (Eriç, 2002). Suyun, 
taş bünyesindeki kuru kısımlara doğru ilerlemesi daha sonra buharlaşması ve 
taş bünyesinde erimiş tuzları bırakması ile duvarlarda lekelenme ve çiçeklenme 
meydana gelmektedir (Blows vd., 2003). Çiçeklenme, sıcaklık ve nemden 
etkilenmektedir. Sıcaklık yükseldiğinde, tuz çözeltisinin doyma noktası 
yükselmekte ve çevresindeki tuz kristalleri de çözünmektedir (Küçükkaya, 
2004). Yağmurlu dönemlerden sonra sıcaklık etkisinde buharlaşma oldukça 
çabuk gelişmekte ve taş yüzeyinde tuz kristalleri görülmektedir (Gündüz vd., 
2006). 

Tuzların kristalizasyonu, taş bozulmaları içerisinde en yaygın ve 
tahrip edici olanlardan bir tanesidir. Kristallenme esnasında taş içerisindeki 
gerilmeler artmakta, gerilmelere bağlı olarak gözle görülemeyen çatlaklar 
(fissür) oluşmaktadır (Küçükkaya, 2004). Taş, büzülme ve genleşme süreçleri 
ile kristalizasyon basıncı sonucu zararlı bir etkiyle karşı karşıya kalmakta ve 
bünyesi olumsuz yönde etkilenmektedir (Dal, 2008). 

Taşın bünyesinde karbonat (CaCO3) var ise hidroklorik asit (HCl) 
etkisine maruz kaldığında köpürerek erir. Bu özellik, karbonat içerikli taşları 
diğerlerinden ayırmak için kullanılmaktadır. 

Taşlarda aranan özellikler, taşın kullanılacağı yere ve amaca göre 
değişmektedir (Yüzer ve Angı, 2007). Kumtaşları, oluşumları, minerolojik 
ve kimyasal özellikleri nedeniyle farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, 
kumtaşları ile ilgili farklı bölgelerde çalışmaların yapılmış olması önemlidir 
(Selim, 2019; Ataytür vd., 2019; Kurtuluş vd., 2016; Dokuz, 2018; Kılıç, 
2009;2010;2017a;2017b; Hüseyinca ve Küpeli, 2022). Kumtaşının, yapı 
malzemesi olarak daha fazla değerlendirilmesi için araştırmaların devam etmesi 
gerekmektedir. 

2. Malzeme ve Yöntem

Edirne-Keşan bölgesinde bulunan, Yenimuhacir formasyonundan 
mineralojik, petrografik ve kimyasal analiz çalışmaları yapılmak amacıyla taş 
örnekleri toplanmış, GPS yardımı ile taş örneklerinin alındığı yerlerin x ve y 
koordinatları noktasal olarak belirlenmiştir.

	Y1 (Yüzeyden, y=74.823 x=22.275 h=142m): Gözle görülebilir taneli, 
çatlaksız, masif, yüzeyde ikinci kristalleşmeler olan kumtaşı örneğidir.



YENİMUHACİR KUMTAŞININ MİNERALOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ     283

	Y2 (Yüzeyden, y=74.720 x=22.770 h=119m): İnce taneli, laminalı, 
çatlaksız, taneleri gözle zor ayırt edilebilen kumtaşı örneğidir. 

	Y3 (Yüzeyden, y=74.757 x=22.290 h=145m): Yüzeyler sarımsı, iç 
kesimler yeşilimsi, mikalı, ince orta taneli, bitki fosil kalıntıları içeren, sert, 
yoğun, ayrışma görülmeyen, kesikli kenar kırınımlı kumtaşı örneğidir.

Polarizan mikroskop çalışmalarında, Yenimuhacir formasyonuna ait 
kumtaşı örneklerinin ince kesitleri yapılmıştır. İnce kesitler polarizan mikroskop 
altında incelenmiştir.

Yenimuhacir kumtaşı örnekleri üzerinde yapılan, XRD ve SEM çalışmaları 
için İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi laboratuvarı kullanılmıştır.

Kimyasal analizler, Kanada ACME Analitik Laboratuvarları Ltd’de 
yapılmıştır. Kumtaşı örnekleri, 75 μ altında bir inceliğe gelene kadar öğütülerek 
kimyasal analiz için hazır hale getirilmiştir.

Na2SO4 etkilerine dayanıklılık, TS EN 12370 standardına uygun olarak 
yapılmış, deneyde 14’lük Na2SO4 çözeltisi ve 50 mm boyutlu küp örnek 
kullanılmıştır. 

NaCl etkilerine dayanıklılık, TS EN 12370 standardına uygun olarak 
yapılmış, deneyde % 14’lük NaCl çözeltisi ve 50 mm boyutlu küp örnek 
kullanılmıştır.

Açık hava etkilerine dayanıklılık, TS 699 standardına uygun olarak yapılmış, 
deneyde % 2’lik HCI çözeltisi ve 50 mm boyutlu küp örnek kullanılmıştır.

Paslanma tehlikesi tayini, TS 699 standardına uygun olarak yapılmıştır. 
Kumtaşı örnekleri, yarısına kadar su içinde kalacak şekilde kap içerisine 
yerleştirilmiş ve 28 gün bekletilmiştir.

3. Mineralojik ve Petrografik Deney Sonuçları

3.1.	Polarizan	Mikroskop	Çalışmaları

Kumtaşı örneklerine ait ince kesitler, polarizan mikroskop altında 
incelendikten sonra elde edilen sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca, Şekil 
1’de ince kesitlerin polarizan mikroskop altındaki görüntüleri bulunmaktadır.
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Tablo 1. Yenimuhacir kumtaşı örneklerinin modal bileşimleri ve çeşitleri

Örneğin 
Alındığı Yer

No Modal Bileşimi (%) Q, F, L, 
(%)

Kumtaşı 
Çeşidi

Yenimuhacir 
Formasyonu

Y1
% 55 kuvars, % 19 feldispat, % 18 kalsit, 
% 4 opak (hematit ve limonit), % 3 mika 
(muskovit), % 1 kaya kırıntısı.

Q:73,3 
F:25,3 
L:1,4

Arkoz

Y2
% 58 kuvars, % 23 feldispat, % 13 kalsit, 
% 3 opak (hematit ve limonit), % 2 mika 
(muskovit), % 1 kaya kırıntısı.

Q:70,7 
F:28,1 
L:1,2

Arkoz

Y3
% 55 kuvars, % 20 feldispat, % 18 kalsit, 
% 3 opak (hematit ve limonit), % 3 mika 
(muskovit), % 1 kaya kırıntısı.

Q:72,4 
F:26,3 
L:1,3

Arkoz

Y1: İnce taneli, eş taneli, tanelerin boyutları birbirine yakındır. Tane 
boyutları genel olarak 0,02-0,2 mm arasındadır. Feldispatlar taze, çok fazla 
ayrışmamıştır. Demiroksit çimentosu yer yer tanelerin etrafını sarmıştır  
(Şekil 1a). 

Y2: İri taneli ve ince tanelidir. Kayaç parçaları çoğunlukla metamorfik, 
yanmalı sönmeli izler göstermektedir. Metamorfik kayaç parçalarının boyutları 
2 mm’ye kadar çıkmaktadır. Sedimanter kökenli kayaçta fosil izi vardır. 
Kuvarslar 0,3-0,6 mm boyutlarındadır. Mağmatik kökenli feldispatlar 0,3-0,6 
mm boyutlarındadır. Feldispatlar kenardan itibaren killeşmiş, serizitleşmiştir. 
Kalsitlerde dilinim izleri belirgin, köşeli ve yarı köşelidir. İkincil kristalleşmeler 
yoktur (Şekil 1b). 

Y3: Taneler eş boyutludur. Feldispatlar kısmen ayrışmıştır. Kuvars taneleri 
köşeli ve yarı köşelidir. Kalsitler öz şekillidir. Kuvarsların ve feldispatların 
tane boyutları 0,01-0,5 mm arasında değişmektedir. Serbest muskovit çoktur. 
Kaya kırıntısı azdır. Feldispatlar yer yer polisentetik ikizler göstermektedir 
(Şekil 1c).
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 a

 b

 c

Şekil 1. Y1, Y2 ve Y3 kumtaşı örneklerinin  
polarizan mikroskop altındaki görüntüleri (10X)

3.2.	XRD	(X-ışını	Difraktometre)	Çalışmaları	

XRD çalışmaları sonucunda, Yenimuhacir kumtaşlarına ait örneklerin 
esas bileşenlerini kuvars, feldispat ve kalsit minerallerinin oluşturduğu tespit 
edilmiştir. Kuvars, feldispat (ortoklaz, albit, sanidin) ve kalsit minerallerinin 
dışında, kaolinit, hematit ve muskovit minerallerinin de olduğu tespit edilmiştir 
(Şekil 2).
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Şekil 2. Y1, Y2 ve Y3 kumtaşı örneklerinin XRD grafikleri  
(Q: kuvars, F: feldispat, K: kalsit, m: mika, ka: kaolinit)

3.3.	SEM	(Taramalı	Elektron	Mikroskop)	Çalışmaları	

SEM çalışmaları sonucunda, Yenimuhacir kumtaşlarına ait örneklerde 
ayrışma (bozulma, alterasyon) olduğu gözlemlenmiştir. Ayrışma ürünü olarak 
kumtaşı örneklerinde kaolinit meydana gelmiştir (Şekil 3a-3c).
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 a

 b

 c
Şekil 3. Y1, Y2 ve Y3 kumtaşı örneklerinin SEM görüntüleri

4. Kimyasal Deney Sonuçları

4.1.	Kimyasal	Bileşim	Analizleri	

Yenimuhacir kumtaşı örnekleri üzerinde yapılan kimyasal bileşim 
analizlerin elde edilen sonuçlar Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 2. Kumtaşı örneklerinin oksit içerikleri

No SiO2 
%

Al2O3 
%

Fe2O3 
%

MgO 
%

CaO 
%

Na2O 
%

K2O 
%

MnO 
%

Cr2O3 
%

LOI 
%

Y1 58.71 8.96 3.42 2.16 10.88 1.85 1.43 0.13 0.046 11.6
Y2 61.17 8.95 3.48 4.81 7.69 1.90 1.49 0.05 0.071 9.6
Y3 56.43 8.06 3.12 4.13 11.85 1.60 1.32 0.10 0.047 12.7
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Tablo 3. Kumtaşı örneklerinin iz element içerikleri

No Cu 
ppm

Ba 
ppm

Zn 
ppm

Ni 
ppm

Co 
ppm

Sr 
ppm

Zr 
ppm

Ce 
ppm

Y 
ppm

Nb 
ppm

Sc 
ppm

Ta 
ppm

Y1 13 278 42 109 <20 202 162 <30 20 8 9 <20
Y2 10 289 39 193 <20 162 108 <30 12 6 9 <20
Y3 12 230 40 180 <20 160 102 <30 15 <5 8 <20

Kumtaşı örneklerinden elde edilen oksit içeriklerinin ortalaması 
alındığında, SiO2 içeriği % 58,77, Al2O3 içeriği % 8,66, Fe2O3 içeriği % 3,34, 
MgO içeriği % 3,71, CaO içeriği % 10,14, Na2O içeriği % 1,78, K2O içeriği 
% 1,41, MnO içeriği % 0,09, C2O3 içeriği % 0,05 ve LOI değeri % 11,3 olarak 
belirlenmiştir. 

4.2.	Kimyasal	Etkileşim	Deneyleri

4.2.1.	Na2SO4	Etkileri

Na2SO4 etkileri ile ilgili çalışma sonucunda, örnekte oluşan yüzey erozyonu, 
parça kopması, çatlak, parçalama gibi fiziksel değişimler gözlemlenmiş ve 
kaydedilmiştir (Şekil 4). Kütlede meydana gelen değişiklikler ise grafik haline 
getirilmiştir (Şekil 5).

Şekil 4. Kumtaşı örneğinin Na2SO4 çözeltisi etkisi öncesi ve sonrası görüntüsü
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Şekil 5. Kumtaşı örneğinin deney sürecinde  
Na2SO4 etkisiyle oluşan kütle değişim grafiği

Na2SO4 etkileri sonucunda, Yenimuhacir kumtaşında % 0,6 oranında 
kütle artışı olduğu tespit edilmiştir. Yüzeyde tuz kristallenmeleri meydana 
gelmiştir. Yoğun bir şekilde kılcal ve makro düzeyde çatlaklar oluştuğu ve parça 
kopmalarının meydana geldiği gözlemlenmiştir. 

4.2.2.	NaCl	Etkileri

NaCl etkileri ile ilgili yapılan çalışma sonucunda, örnekte oluşan 
yüzey erozyonu, parça kopması, çatlak, parçalama gibi fiziksel değişimler 
gözlemlenmiş ve kaydedilmiştir (Şekil 6). Kütlede meydana gelen değişiklikler 
ise grafik haline getirilmiştir (Şekil 7).

Şekil 6. Kumtaşı örneğinin NaCl çözeltisi etkisi öncesi ve sonrası görüntüsü
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Şekil 7. Kumtaşı örneğinin deney sürecinde  
NaCl etkisiyle oluşan kütle değişim grafiği

NaCl etkisi sonucunda, Yenimuhacir kumtaşında % 0,4 oranında kütle 
artışı olduğu tespit edilmiştir. Örneğin yüzeyinde tuz kristallenmesi ve renk 
açılması gözlemlenmiştir, çatlak veya parça kopmaları gibi yüzey erozyonu 
meydana gelmemiştir.

4.2.3.	Açık	Hava	Etkilerine	Dayanıklılık

Açık hava etkilerine dayanıklılık ile ilgili yapılan deneysel çalışma sonucu, 
% 2’lik HCI çözeltisinin etkisinde 28 gün süreyle bekletilmiş örneğin deney 
öncesi ve sonrası durumları ile ilgili görseller Şekil 8’de verilmiştir. 

Şekil 8. Kumtaşı örneğinin HCI çözeltisi etkisi öncesi ve sonrası görüntüsü.
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Deney sonunda, HCI çözeltisi etkisinde bırakılan Yenimuhacir 
kumtaşlarının renginde belirgin bir sararma gözlemlenmiştir. Kumtaşı örneğinin 
köşelerinde, makro düzeyde belirgin çatlaklar meydana gelmiştir. 

4.2.4.	Paslanma	Tehlikesi	Tayini

Paslanma tehlikesi tayini ile ilgili deneysel çalışma sonucu, 28 gün yarısına 
kadar su içinde kalacak şekilde bekletilen kumtaşı örneklerinin deney öncesi ve 
sonrası görselleri Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 9. Kumtaşı örneklerinin paslanma tehlikesi tayini öncesi ve sonrası görüntüleri

Deney sonucunda, kumtaşı örneğinin yüzeylerinde küçük tek nokta halinde 
koyu sarı renkte beneklenme meydana gelmiştir. Yenimuhacir kumtaşında 
paslanma tehlikesinin olduğu tespit edilmiştir.

5. Sonuç

Yenimuhacir kumtaşının minerolojik ve kimyasal özelliklerini belirlemek 
amacıyla yapılan bu çalışmanın sonucunda;

	Polarizan mikroskop çalışmalarından, kumtaşı çeşidinin arkoz olduğu 
belirlenmiştir. Modal bileşiminin ise %55-58 kuvars, %19-23 feldispat, %13-18 
kalsit, %3-4 opak, % 2-3 mika, % 1 kaya olduğu tespit edilmiştir.

	XRD çalışmalarından, kumtaşının esas bileşenlerini kuvars, feldispat 
ve kalsit minerallerinin oluşturduğu, bu minerallerin dışında kaolinit, hematit ve 
muskovit minerallerinin de olduğu belirlenmiştir.

	Kimyasal analiz sonucunda, kumtaşının ortalama oksit içeriği SiO2 % 
58,77, Al2O3 % 8,66, Fe2O3 % 3,34, MgO % 3,71, CaO % 10,14 olarak tespit 
edilmiştir.

	Na2SO4 ve NaCl gibi tuz etkilerine karşı dayanıklılık incelendiğinde, 
Na2SO4 etkisi ile çatlakların oluştuğu, parça kopmalarının olduğu görülmüş, NaCl 



292    MIMARLIK BILIMLERINDE GÜNCEL KONULAR-2022

etkisinde ise yüzeyde tuz kristallenmesi olduğu, çatlak ve parça kopmalarının 
olmadığı gözlemlenmiştir.

	Kumtaşının açık hava etkilerine karşı yeterince dayanıklı olmadığı 
belirlenmiştir. 

	Paslanma tehlikesi tayini sonucu, kumtaşında paslanma tehlikesinin 
olduğu görülmüştür.
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1. GİRİŞ

Doğa, yüzyıllar boyunca birçok araştırmaya kaynak oluşturmuştur. 
İnsanoğlu yaşadığı her dönemde doğanın farkında olmuş, yaşam 
şeklini ve mekânlarını bu doğrultuda şekillendirmiştir (Kitchley, 

2003). Mimarlar ve tasarımcılar usta mimarların tasarım konseptini anlamak 
ve tanımlamak için doğal formların doğasını araştırmıştır. Bu araştırmalar 
sonucunda; doğanın, tüm organizmaları koşullandıran ve kontrol eden 
belirli örgütsel ve matematiksel ilişkilerle sınırlı olduğu ortaya koyulmuştur. 
Doğada karşımıza çıkan tüm varlıkların en ufak birimlerinde, var olan birçok 
benzerliğin temelinde, fraktal kurgu olduğu ifade edilmiştir (Karabetça, 
2018). Fraktal kurgu kavramı ilk kez, yeryüzü şekillerinin biçimlerini 
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tanımlamaya çalışan bir araştırma ile gündeme gelmiş, bu çalışmayla 
birlikte, doğada var olan girintili çıkıntılı formların tanımlanması için yeni 
bir matematiksel dil olan Fraktal geometri ortaya çıkmıştır (Barnsley, 1993). 
Matematikçi Benoit Mandelbrot tarafından yazılan “Fractals: Form, Chance 
and Dimension” başlıklı kitap ile fraktal geometri alanındaki çalışmalar 
başlamıştır. Mandelbrot fraktalleri, ölçekten bağımsız olan bir eğri veya 
bir yüzey olarak tanımlamıştır. Fraktaller, karmaşık ve sınırsız detaya sahip 
olup, fraktalin bir kesitine yaklaşıldığı zaman, bütün fraktalin sahip olduğu 
kadar detay görülebilmektedir. Fraktal kurgular, tekrarlarla tanımlanmakta ve 
fraktalin küçük kesitleri parçanın bütününü yansıtmaktadır. “x, f(x), f(f(x)),  
…” şeklinde bir fonksiyon ile fraktal kurgular ifade edilmektedir. Buradan 
da anlaşılacağı üzere, bir fraktal kurgu sonsuza kadar yinelenebilmektedir 
(Değirmenci, 2009). 

Fraktal kurguların bilimsel anlamda keşfedilmesi 20. Yüzyıla dayansa 
da, insanoğlunun doğayı taklit etmesi nedeniyle tarihin farklı dönemlerinde 
fraktal özellikler gösteren örneklere rastlamak mümkündür. Doğanın tasarım 
sürecinde insanlara her zaman yol gösterici olması, çeşitli şekillerde mekân 
üreten insanoğlunun doğayı taklit etmesine neden olmuş, mekân oluştururken 
doğa ile birlikte toplumun kültürel yapısına ait özellikler de ortaya koyulmuştur.   
Bunun sonucu olarak, doğada var olan fraktal kurgular mimari oluşumlara 
yansımıştır. 

Bu çalışma kapsamında; fraktallerin geçmişten günümüze gelişimi, tarihsel 
süreçte mimaride karşımıza çıkan fraktal kurgular ve günümüz mimarları 
tarafından tasarlanan örneklerdeki fraktal kurgular araştırılmıştır.

2. FRAKTAL KURGU

20. yüzyıla kadar geometri alanında sadece Öklid geometrisi kullanılmış 
fakat zamanla doğayı daha iyi anlamak, tanımlamak için Öklid geometrisinden 
farklı bir geometriye ihtiyaç duyulmuştur. Fraktal geometri böyle bir ihtiyaç 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Düz olmayan, girintili, çıkıntılı, kırılmış, bükülmüş, 
birbirine geçmiş şekillerden oluşan fraktal geometrinin, kelime kökeni Latince 
“fraktus (kırık taş)” kelimesine dayanmaktadır. Bu isimlendirme Fransız 
bilim insanı Benoit Mandelbrot tarafından yapılmıştır. Mandelbrot “İngiltere 
kıyılarının uzunluğu nedir?” başlıklı bir makale yayınlayarak, boyutlar 
arasındaki düzensizlikler ile ilgili araştırmalara öncülük etmiştir. Mandelbrot bu 
çalışmada, her sahil şeridinin uzunluğunun bir bakıma sonsuz olduğunu, ölçmek 
için kullanılan cetvelin büyüklüğüne göre tahmin edilen uzunluğun o ölçüde 
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artacağını ifade etmiştir. Bu bilgi, fraktal geometri alanındaki çalışmaların 
başlangıcı olmuş ve ileride yapılacak olan çalışmalara öncülük etmiştir (Erzan, 
1998). 

Fraktaller, ilk olarak 1975 yılında ortaya atılmış olmasına rağmen, 
bu tarihten önce birçok matematikçi yaptığı çalışmalarda fraktal özellikte 
formlara yer vermiştir. Fraktalleri bilimsel anlamda ilk kez ortaya koyan 
Matematikçi Mandelbrot da, kendisinden önceki çalışmalardan etkilenmiştir. 
Bu çalışmalar kronolojik sırayla; George Cantor’un Cantor kümesi (1872), 
Helge Van Koch’un Koch eğrisi (1904), Sierpinski’nin üçgeni (1915), Gaston 
Julia’nın ortaya koyduğu Julia kümesi (1917)’dir (Kitchley, 2003) (Gleick, 
2005). 

George Cantor tarafından 1872 yılında ortaya koyulan Cantor Kümesi, 
başlangıç biçimi olan bir çizginin birbiriyle eşit üç parçaya bölünmesi ve 
ortadaki çizginin çıkarılması ile başlamaktadır. Üretici biçimin oluşturulması, 
daha sonra ortaya çıkan her iki çizginin üç eş parçaya bölünmesi ve ortada 
yer alan çizginin çıkarılması ile devam etmektedir. Bu kuralın birkaç 
kez devam ettirilmesi ile Cantor Kümesi oluşmaktadır. Çevrim sayısının 
sonsuza doğru gitmesiyle çizgiler kaybolarak noktalara dönüşmektedir 
(Şekil 1). Bu fraktaller, klasik fraktaller olarak adlandırılmaktadır (Gleick,  
2005).

Şekil 1. George Cantor’un Cantor Kümesi (Gleick, 2005).

Helge Van Koch tarafından 1904 yılında ortaya koyulan Koch eğrisi, 
Cantor kümesindeki gibi bir çizgiyi başlangıç birimi alarak çalışmaya 
başlamıştır. Bu çizginin üç eş parçaya bölünmesi ve ortadaki parçanın 
çıkarılması ile onun yerine eşkenar üçgen koyulması işlemleri sırasıyla 
yapılmalıdır. Bu şekilde üçgenin taban kenarının çıkarılması prensibine 
dayanmaktadır. Aynı işlem tekrar edilerek Koch eğrisi oluşmaktadır (Şekil 2) 
(Alik, 2015). 
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Şekil 2. Helge Van Koch ‘un Koch Eğrisi (Alik ve Ayyıldız, 2016).

Sierpinski tarafından 1915 yılında ortaya koyulan Sierpinski üçgeni, 
matematiksel kümeler içinde en bilinen örneklerden biri olup, başlangıcı 
bir eşkenar üçgen ile yapılmaktadır. Eşkenar üçgenin kenarlarının orta 
noktalarının işaretlenmesi ve birleştirilmesi kuralıyla dört adet eşkenar üçgen 
ortaya çıkarılmakta, ortada oluşan eşkenar üçgenin çıkarılması ile bir üretici 
oluşturulmaktadır. Bu kural, yeni oluşan küçük üçgenlere tekrar tekrar 
uygulanarak fraktal düzen oluşmaktadır (Şekil 3) (Alik ve Ayyıldız, 2016). 

Şekil 3. Sierpinski üçgeni (Alik ve Ayyıldız, 2016).

Gaston Julia tarafından 1917 yılında ortaya koyulan Julia kümesi, 
Mandelbrot’un çalışmasında ortaya koyduğu denklem ile oluşturulmaktadır. 
Aralarındaki fark, Mandelbrot’un değişken aldığı değerleri Julia sabit,  
Mandelbrot’un sabit aldığı değerleri Julia değişken olarak almıştır (Şekil 4) 
(Gözübüyük 2007) (Alik ve Ayyıldız, 2016).

Şekil 4. Julia kümesi (Alik ve Ayyıldız, 2016).



FRAKTALLER VE MİMARİ TASARIMDA FRAKTAL GEOMETRİ     299

Fraktal kurgular, başlangıç birimlerine bağlı olarak bir şeklin farklı 
ölçeklerde yinelenmesiyle ortaya çıkmaktadır (Gözübüyük 2007). Falconer’in 
2003 yılında yaptığı çalışmaya göre; bir kurgunun fraktal olarak adlandırılabilmesi 
için aşağıdaki şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar; 

· Mükemmel denilebilecek derecede pürüzsüzlük,
· Öklid geometrisi ile tanımlanamayacak derecede düzensizlik,
· Şekillerin farklı ölçekte olmalarına rağmen, öz benzerliğe sahip olmaları 

ve benzerliğin yaklaşık ya da çok kesin olması,
· Boyutunun tam sayı olmaması, kesirli bir değere sahip olma,
· Basit kurallar yardımıyla algoritma oluşturarak elde edilebilme olarak 

sıralanmaktadır. 
Fraktaller Mandelbrot tarafından, doğada görülen oluşumlara ve doğada 

görülen oluşumların kural ve düzeninden yararlanılarak insan eliyle yapılmış 
oluşumlara göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre; fraktaller, doğal ve 
yapay fraktaller olarak iki ana gruba ayrılmıştır (Değirmenci, 2009). 

Doğal fraktaller, fiziksel, biyolojik ve kimyasal yapısında tekrarlar 
sonucunda kendine benzerlik özelliği göstermektedir. Doğal fraktal özellik 
gösteren doğadaki oluşumlar, üç veya dört çevrimde kendine benzerlik özelliği 
oluşturmaktadır (Peitgen, vd.,1992). Doğal fraktallere, yeryüzü şekilleri gibi 
Öklid geometrisi ile tariflenemeyen formlar örnek olarak gösterilmektedir 
(Şekil 5).  

Şekil 5. Doğal Fraktal Örnekleri (Alik, 2015)

Yapay fraktaller, çeşitli denklemler ve seçilmiş olan başlangıç birimine 
dönüşüm kurallarının uygulanmasıyla oluşturulmaktadır. Yapay fraktallerde 
sonsuz tekrar söz konusu olmakta ve sonuçta ortaya çıkan kurgu, kendine 
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benzer bir yapıya sahip olmaktadır. Sonsuz tekrar nedeniyle, genellikle 
bilgisayar yardımıyla oluşturulan algoritmalarla üretilebilmektedirler. (Şekil 6) 
(Değirmenci, 2009). 

Şekil 6. Koch eğrisi (Alik, 2015)

3. MİMARLIKTA FRAKTAL KURGU

3.1.	Mimarlık	Tarihinde	Fraktal	Kurgular	

Mimarlık alanında fraktal kurgulara hem günümüz yaklaşımlarında hem 
de geçmişten günümüze gelen mimari tasarım ürünlerinde, yerel mimaride 
rastlamak mümkündür. Fraktaller ve fraktal geometrinin bir bilim olarak ortaya 
çıkışı, 1900’lü yılların sonlarına rastlaması nedeniyle bu kavramlar mimaride 
sıklıkla son dönemlerde karşımıza çıkmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan 
çalışmalarla, fraktallerin bir bilim olarak ortaya koyulmasından çok daha önceki 
yıllarda, öklid geometrisinin daha çok kullanıldığı mimarlık alanında fraktal 
kurgulara rastlandığı ortaya çıkarılmıştır (Gözübüyük 2007). Doğanın tasarım 
sürecinde büyük rol oynadığı, insanların doğadan etkilenerek yaşam birimlerini 
tasarladığı dönemlerdeki yerleşmelerde, çeşitli fraktal kurgulara rastlamak 
mümkündür. Buna en iyi örnek, Güney Zambia’da yer alan Ba-ila yerleşmesi 
gösterilmektedir. Bu yerleşmede yer alan evlerin yüzük şeklinde olduğu, yüzük 
şeklindeki oluşumların geliştikçe topoğrafyanın eğimiyle orantılı bir şekilde 
yapıların gitgide büyüyen konutlara dönüştüğü, en büyük konutun kabile 
şefine ait olduğu ifade edilmekte, bu yerleşmenin fraktal kurguyla benzerlik 
gösterdiği ortaya koyulmaktadır (Şekil 7) (Ediz, 2003). Buna benzer bir özellik 
Kototo yerleşmesinde de karşımıza çıkmaktadır. Var olan kerpiç yapılara, 
aile büyüdükçe, mevcut yapılarla ortak duvarlar kullanılarak yeni birimler 
eklenmektedir. Oluşan yeni birimler, tekrarlar ve birbirine benzerlik sonucunda 
fraktal kurgu özelliği göstermektedir. (Şekil 8) (Ediz, 2003).
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Şekil 7. Ba-ila yerleşmesi planı (Ediz, 2003)

Şekil 8. Kototo yerleşmesi planı (Ediz, 2003)

Mimaride fraktal kurgulara, Gotik, Rönesans ve Barok mimarisinde yer 
alan katedral ve kiliselerde rastlandığını ifade eden Ediz (2003) ve Kanatlar 
(2012), gotik bir katedralin sütun başlığında görülen detayların katedralin 
küçük bir kopyası niteliğinde olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, 
gül pencerelerde farklı ölçeklerde aynı kurgulara yer verildiği, sivri kemer 
formlarının pencere, cephe ve dekoratif elemanlarda farklı ölçeklerde kullanıldığı 
ifade edilmiştir (Şekil 9).  

 
Şekil 9. Gotik katedrallerde tekrar eden sivri kemer kullanımı ve gül pencere (Alik, 2015)

Lorenz (2003), mimaride fraktal kurguların, detay zenginliği sonucunda 
karşımıza çıktığını ifade etmiş, farklı dönemlerde farklı bölge ve kültürlerde 
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yer alan binalarda detay zenginliğinin çok olduğuna dikkat çekmiştir. Binaların 
yapım süresinin uzun olması nedeniyle, binalar birçok farklı döneme tanıklık 
etmiş ve bu süreçte, her dönemin toplumsal, politik, sosyal ve ekonomik 
nedenleri çerçevesinde kendi üsluplarını oluşturmuştur. Bununla birlikte, 
yapım sürecinin yıllar sürdüğü binalarda yapının ilk mimarının vefat etmesi 
ve sonrasında binanın farklı mimarlar tarafından tamamlanması, binaya farklı 
bir boyut kazandırmıştır. Bu şekilde binalar doğadaki nesneler gibi oluşmuştur. 
Bu durum, binaların fraktal özellik göstermelerine neden olmaktadır. Yapımları 
uzun yıllar süren, Charters Katedrali (150 yıl), Notre Dame Katedrali (70 
yıl), St. Peter’s Katedrali (120 yıl), bu binalara örnek olarak gösterilmektedir  
(Şekil 10). 

Şekil 10. St. Peter’s katedrali ve Notre Dame katedrali (Url 1, Url 2)

Fraktalleri bir bilim olarak ortaya koyan Mandelbrot, Beaux Art mimarisi 
ile fraktal kurgular arasında benzerlik bulunduğunu dile getirmiştir. Bunun 
nedeni, bu mimaride fraktaller gibi farklı ölçeklerde kendine benzerlik 
özelliklerinin olmasıdır. Buna karşın, bir Mies Van Der Rohe yapısında Öklid 
geometrisinin özelliklerini çok net okumamıza rağmen, Beaux Arts binalarında 
her ölçekte benzerliklere rastlandığını ifade etmiştir (Mandelbrot,1982). Lorenz 
(2003) ise, modern mimari ile fraktal geometri ilişkisini tartışmış, çalışmasında 
Villa Savoye’nin fraktal özellik gösterip göstermediğini araştırmıştır. Çalışma 
sonucunda, Le Corbusier’in bir makine olarak nitelendirdiği Villa Savoye 
yapısının, 1’e çok yakın bir değerde fraktal boyutta olduğu, öklid geometri 
etkisinde olduğu ortaya koyulmuştur. Villa Savoye’ de doğadaki derinliğe 
rastlanmaması ve ölçek küçüldükçe detayların azalması bu durumun nedenleri 
olarak ifade edilmiştir (Şekil 10) (Lorenz, 2003). Sonuç olarak; detay 
zenginliğinden yoksun olan modern mimaride, yapıya yakından bakıldıkça 
ortaya çıkan detayların azlığı sebebiyle yapılar öklid geometrisi özellikleri 



FRAKTALLER VE MİMARİ TASARIMDA FRAKTAL GEOMETRİ     303

göstermekte ve bu yapılarda fraktal kurgulara rastlanmamaktadır (Salingaros, 
2001). 

  
Şekil 10. Villa Savoye fraktal boyut hesaplaması (Ostwald vd.,2011)

3.2.	Çağdaş	Mimarlıkta	Fraktal	Kurgular

Günümüz tasarım yaklaşımlarında mimarlık alanında fraktal kurgular, iki 
yöntemle karşımıza çıkmaktadır;

· Fraktal kurgudan bir mimari model üretmek için yararlanılması (Tek bir 
binanın oluşumunda)

· Tasarım sürecinin ilk aşamalarında yapının konumlanacağı sokağın, 
bölgenin fraktal boyutunun hesaplanması ve yeni oluşumlarda bu değerin bir 
tasarım girdisi olarak kullanılması (Kentsel ölçekte) (Alik ve Ayyıldız, 2016).

Fraktallerin bir bilim olarak ortaya çıkışıyla birlikte, karmaşık sistemlerin, 
kıvrımlı yüzeylerin algoritmalar ve bilgisayar programları yardımıyla tasarıma 
girmesi, yeni bir mimari dilin oluşmasına sebep olmuştur. Bu dilin bir parçası 
olarak fraktaller günümüz mimarisinde tasarımın bir parçası olarak yer almaya 
başlamıştır. 

Bu çalışma kapsamında, mimari modeller üretme aşamasında fraktal 
kurgulardan yararlanılan; Amsterdam konutu (MVRDV), Victoria & Albert 
Müzesi (Studio Libeskind), Büyük Mısır Müzesi (Heneghan Peng), Melbourne 
Federasyon Meydanı (LAB), Bionik Kule (LAVA) günümüz mimarlık örnekleri 
ve bu örneklerdeki fraktal kurguların oluşum şemaları ortaya koyulacaktır. 

Amsterdam konut bloğu; MVRDV tarafından Amsterdam’da 1997 
yılında, yoğun konut ihtiyacı sebebiyle tasarlanmıştır. İçinde 100 adet konut 
bulunduran bloğun tasarımında, kutu formunda ana kütle, kutu formlu ana 
kütleden dışarı taşan daha küçük kütleler ve balkonlar bulunmaktadır. Kutu 
formu, üç şekilde ve farklı ölçekte tekrar etmekte ve fraktal kurgu özellikleri 
göstermektedir (Gözübüyük 2007) (Url 3). Ana kütle bir dikdörtgen olarak ele 
alındığında, dikdörtgenin küçültülmesi kuralıyla konsol kütle ve balkon kütleleri 
oluşturulmuştur. 
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Tablo 1: MVRDV Amsterdam konut bloğu ve oluşum şeması

Yapının Fotoğrafı (Url 3) Oluşum Şeması ve kuralı

Victoria & Albert Müzesi, Studio Libeskind tarafından 2002 yılında 
İngiltere’nin Londra şehrinde tasarlanmıştır. Tasarımda fraktal kurgu, hem 
kütlenin oluşumunda hem de plan düzleminde karşımıza çıkmaktadır. Binanın 
planı, P, Q ve R şeklinde parçaların bir kural dizisiyle farklı ölçeklerde birbirine 
geçmesiyle oluşmaktadır. Bina kütlesi, bir duvarın spiral şeklinde büyüyerek 
devam etmesi ve iç mekânları oluşturmasıyla ortaya çıkmıştır (Osama vd., 
2014) (Burry ve Burry, 2010). Binada hem iki boyutta hem de üç boyutta fraktal 
kurgu özelliği görülmektedir.  

Tablo 2: Studio Libeskind Victoria & Albert müzesi ve oluşum şeması

Yapının Fotoğrafı (Url 4) Oluşum Şeması ve kuralı (Osama vd., 2014)

Büyük Mısır Müzesi, Heneghan Peng tarafından 2003 yılında uluslararası 
bir yarışma ile tasarlanmıştır. Müzenin gündüzden geceye değişen 750 metre 
uzunluğunda ve 46 metre yüksekliğinde yarı saydam taş cephesi Sierpinski 
üçgeni ile oluşturulmuştur. Yapının mimarı, Sierpinski üçgenini çevredeki 
piramitlerin formundan dolayı kullandığını ifade etmiştir. Bina cephesi, farklı 
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ölçekteki eşkenar üçgenlerin 1/4 oranında küçültülmesi ve birbiri içine geçerek 
sürekli tekrarlanması kuralıyla oluşturulmuştur  (Burry ve Burry, 2010). 

Tablo 3: Heneghan Peng Büyük Mısır Müzesi ve oluşum şeması

Yapının Fotoğrafı (Url 5) Oluşum Şeması ve kuralı

Melbourne Federasyon Meydanı, LAB Mimarlık stüdyosu tarafından 
2002 yılında tasarlanmıştır. Birçok ödüle layık görülen yapı kompleksi, altı 
farklı fakat bağlantılı binadan oluşmaktadır. Cephelerinde kumtaşı, cam ve bakır 
kullanılmış, cephe kurgusunda fraktallere dayanan bir sistemden yararlanılmıştır. 
Kenar uzunluğu birbirinin iki katı olan bir dik üçgenden beş tanesinin bir araya 
gelmesi ve bu kuralın sürekli tekrarlanması kuralı tüm cephelerde uygulanmıştır 
(Osama vd., 2014) (Burry ve Burry, 2010).

Tablo 4: LAB Mimarlık Stüdyosu Melbourne Federasyon Meydanı ve oluşum şeması

Yapının Fotoğrafı (Url 6) Oluşum Şeması ve kuralı

Bionik Kule, LAVA tarafından 2007 yılında Abu Dabi şehri için 
tasarlanmıştır. Yapının tüm strüktürü fraktal bir kurgu ile tasarlanmış, sekizgen 
ve dörtgen yüzeylerin bir araya gelmesi ve daha büyük bir sekizgen form 
oluşturması kuralı uygulanmıştır. Kütle kabuğunu oluşturan yüzeyler ise, bu 
strüktürün birbiriyle olan ilişkilerinden meydana gelmektedir (Kanatlar, 2012).  
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Tablo 5: LAVA Bionik Kule ve oluşum şeması

Yapının Fotoğrafı (Url 7)
Oluşum Şeması ve 

kuralı

İncelenen günümüz mimari yaklaşımlarında, fraktal kurguların, Victoria 
& Albert Müzesi örneğinde olduğu gibi hem mekânsal organizasyonun 
oluşmasında, hem de Büyük Mısır Müzesi örneğinde olduğu gibi cephede 
kullanıldığı görülmektedir. Her iki kullanım alanında da bir kural dizisi 
çerçevesinde tasarım yapıldığı ve tasarımın kontrollü bir şekilde ilerlediği ifade 
edilebilmektedir. 

4. SONUÇ

Fraktal geometri, kimi zaman bir parazit veya virüs olarak adlandırılırken
kimi zaman kitche benzetilmesine maruz kalmıştır. Ancak geçmiş dönem 
mimari örneklerinde ve günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır (Ostwalt, 2001). 
Fraktal kurguların geçmiş dönemlerde bilinçli bir yaklaşımla kullanıldığı 
bilinmemesine rağmen, günümüzde tasarım alanında daha bilinçli kullanıldığı ve 
mimari tasarımlarda farklı yaklaşımlara olanak sağladığı ifade edilebilmektedir. 
Bu çalışma kapsamında; fraktallerin tarihsel süreçteki gelişimi, kullanıldığı 
alanlar ve mimari tasarımda fraktal kurgulara rastlanan örnekler araştırılmıştır. 
Araştırmalar doğrultusunda; mimarlık alanında fraktal kurguların fraktallerin 
bilim dünyasına girmesinden çok daha önce var olduğu, tarih boyunca fraktal 
özellik gösteren örnekler üzerinden ortaya koyulmuştur. Günümüz tasarım 
yaklaşımlarında ise, bilgisayar teknolojisinin de kullanımıyla, mimarlık alanında 
başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. 

Bu çalışma ile incelenen örnekler sonucunda; fraktal kurguların bir kural 
çerçevesinde oluşturulması ile tasarım sürecinin kontrollü olması ve tasarım 
için gerekli parametrelerin bir arada düşünülmesi gerektiği ortaya konmaktadır. 
Sonuçta, fraktal kurguların tasarımın bir bütün olarak ele alınmasını sağladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, mimaride fraktal kurgulardan 
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yararlanmak, kural dizisinde yapılacak değişikliklerle farklı alternatiflerin 
üretilmesine olanak sağlamaktadır. 
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1. Giriş 

Mimarlık ve geometri çağlar boyunca birlikte ve etkileşim içerisinde 
olmuşlardır. Geleneksel yöntemlerin kullanıldığı dönemlerde 
geometri, binanın planıyla birlikte cephe oluşumunda da öne 

çıkmıştır. Türk evlerinin, planında zaman zaman simetri, cephe elemanlarında 
geometrik yaklaşımlar görürken (Uşma G., 2021) Avrupa’da da planla birlikte 
hem katlara hem bina cephesindeki açıklıklara göre çeşitli geometrik kurallar 
uygulanmıştır (Katona V., 2021), (Balafoutis T. ve Zerefos S., 2018).

20. yüzyılın ortalarından itibaren betonarme gibi kalıplanabilir bir malzeme 
kullanımının yaygınlaşması ile çeşitli çözümler ve eğrisel formlar kullanılmaya 
başlanılmış ve bu dönem bir dönüşüm noktası olarak kabul edilmiştir. Freyssinet, 
Dischinger, Torroja veya Candela’nın ardından Saarinen’den Utzon’a, Smithsons 
veya Le Corbusier ve Niemeyer dahil uzun bir dizi isim olan tüm o dönem 
mimarları bu yapım tekniğinin olanaklarından etkilenmişlerdir (Jorda Such C., 
2016). 21. Yüzyıla gelindiğinde mimari tasarım sürecine teknolojik gelişmeler 
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ve matematik biliminin girmesi ile tasarımı etkileyen veriler ve araçlar da 
değişmiştir (Demir G. ve Aksu A., 2022). Mimarlık, bilgisayar ve geometri ile 
tasarımlarını serbest biçimli bina boyutuna taşımış ve böylece çok daha özgür 
yüzeyler geliştirme olanağına ulaşılmıştır (Yazar T., 2019). 

Tüm bu değişiklikler nedeniyle Rivka Oxman’a göre dijital tasarım, 
tasarım ve üretim teknolojilerinin yeniden incelenmesi gerekmiştir (Oxman 
R., 2005). Bu süreçte geometri de tasarım sürecinin merkezinde yer almıştır. 
Helmut Pottmann karmaşık şekillerin tasarımı, analizi ve üretimi için modern 
yapısal geometrinin, çeşitli araçları sağladığını belirtmiştir (Pottmann H., Asperl 
A., Hofer M. and Kilian A., 2007). 

Geometri ve tasarımın ilişkisi ile bu süreçte bir terminoloji de 
geliştirilmiştir. Yapı strüktürünün yapı formuna ve yapının kabuğuna 
bağlı olarak geliştirilmesi ile sağlanabilen taşıyıcı sistemlere Yüzey Etken 
(Surface Active) sistemler denilmektedir. Bu tür sistemlerde basınç ve eğilme 
yükleri yanında kayma ve çekme de olabileceği için bu tür yapılarda rijit, 
homojen ve izotrop davranıştaki malzemeler tercih edilmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında bu forma uygun malzemelerin yaygın olarak ahşap, metal ve 
betonarme olduğu, bina yapımı söz konusu olduğunda plastik malzemelerin 
kullanılmasının yaygın olmadığı görülmektedir. Bu malzemelerin yanında 
doğal bir malzeme olan ve düzgün bir doğru formunda olduğu kabul 
edilen bambu da kullanılmakta ve bu ürün ahşap malzeme kapsamında 
değerlendirilmektedir (Türkçü Ç., 2003). 

Geometrinin ve bilgisayar programlarının tasarıma yansıması çok çeşitli 
formların geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu geniş perspektif içerisinde bu 
kitap bölümünde geometrik açıdan sadece belirli regle yüzeylere yer verilmiştir. 
Burada yer verilen regle yüzeyler iki boyutlu olarak açılabilir veya açılamayan olma 
durumlarına göre iki başlıkta ele alınmışlardır. Çalışmada bu çeşitli geometrilerin 
kullanıldığı önemli mimari eserlerden belli başlı örnekler verilerek regle yüzey 
kullanımları ile mimari form ilişkisi kurulmuştur. Seçilen geometrik formlar, mimari 
strüktür ve tasarım olanaklarına uygun olan yüzeylerden seçilmiş ve genellikle 
yaygın olarak tasarımları uygulanmış regle yüzey örneklerine yer verilmiştir. 

Bu çalışmada amaç, mimari yapılardaki regle yüzey kullanımlarına 
değinmektir. Regle yüzeylerin birer kiriş veya kolon gibi davranabilen çubuklardan 
(doğru parçalarından) oluşması nedeniyle çubukların sağladığı mukavemet 
daha ince yüzeylerin kullanılmasını mümkün kılmış ve bu da daha az malzeme 
kullanımını getirmiştir. Böylece daha ekonomik, daha kolay ve sürdürülebilir aynı 
zamanda farklı tasarım olanaklarına açık yapılar üretilmesi mümkün olabilmiştir.
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2. Regle Yüzeyler ve Mimari Örnekler

Regle yüzeyler G. Monge tarafından 1850’de ilk kez ortaya konulmuştur
(Sevinç M. ve Kuşak Samancı H., 2022). Regle yüzey, bir doğrunun bir parametreye 
bağlı olarak uzaydaki bir dayanak eğrisi üzerindeki hareketi ile oluşturulan yüzey 
olarak tanımlanabilmektedir. Burada hareket eden doğruya yüzeyin ana doğrusu 
veya üreteci de denilebilmektedir (Kaya S., 2017), (Bulut V. ve Çalışkan A., 2013). 
Bir doğrunun düz çizgiler şeklindeki hareketi doğrunun üzerinde ötelenmesi ve 
teğet yüzeylere dayandırılması ile oluşturulmuştur (Akyürek M. E., 2020).

Bir yüzeyin “regle yüzey” olarak tanımlanabilmesi için yüzeydeki her 
bir noktanın yüzeyi oluşturan (en az) bir doğruya ait olması gerekmektedir. Bu 
doğrular veya doğru parçalarının oluşturduğu yüzeylerin, mimaride en yaygın 
bulunan örnekleri; koni, silindir, tek yüzeyli hiperboloid, eyer (saddle) yüzey, 
dairesel/parabol konoid, heliks ve helikoid’dir. 

Bu yüzeyler açılabilir ve açılamayan yüzeyler olarak bölümlendirilebilirler. 
Bir yüzeyin açılabilir veya açılamayan olarak kategorize edilmesi için 
kullanılan en basit yöntemlerden biri 3 boyutlu bir yüzeyin açılıp 2 boyutlu 
hale getirilirken distorsiyona uğrayıp uğramadığına bakılmasıdır. Açılabilir 
yüzeyler regle yüzeylerin bir alt kümesidir, bu yüzeylere örnek koni ve 
silindirdir. Distorsiyona uğrayan yüzeyler açılamayan yüzeylerdir, bunlara 
örnek olarak küre verilebilir (Balkı P., 2010). Bu kitap bölümünde ele alınan 
açılabilen yüzeyler koni ve silindir, açılamayan yüzeyler hiperboloid, saddle 
(hiperbolik paraboloid), konoid ve heliks-helikoid yüzeylerdir.

Bu formlarda ele alınan regle yüzeyler genel prensip olarak doğru 
parçalarından oluşturulmaktadır ve mimari yüzey oluşumlarında da aynı prensip 
kullanılmaktadır. Bu da bütün bir yüzeyin strüktürel yapısı düşünüldüğünde 
taşıyıcıların yüzeyi oluşturan doğrular (ki bunlar kolon, kiriş gibi davranan 
elemanlardır) ile taşıtılması sayesinde çok daha az malzeme yani strüktürel 
eleman gerektiğini göstermektedir. Böylelikle elbette yapı ağırlığı ve maliyeti 
olumlu yönde etkilenmektedir. Çalışmada mimaride en çok kullanılan regle 
yüzeyler, türlerine göre örneklendirilerek ele alınmıştır.

2.1.	Açılabilir	Regle	Yüzeyler
Bu yüzeyler koni ve silindir alt başlıkları ile ele alınmış ve mimaride 

kullanımları hakkında örnekler verilmiştir.  

2.1.1.	Koni
Bir koni (veya konik yüzey), ana hatları sabit bir 0 noktasından (tepe 

noktası), başka bir deyişle, 0 merkezli herhangi bir homoteti altında (oran 0 ile) 
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genel olarak değişmeyen bir yüzeyden geçen, regle bir yüzeydir. Koni üzerinde 
izlenen ve tüm türevleri kesen bir eğriye koninin doğrultmanı denir; verilen tepe 
noktası ve direktrix ile koni yüzeyi oluşturulmaktadır (Şekil 1 a, b) [URL 1].

Şekil 1 a. Geometrik koni 
yüzeyi [URL 1]

Şekil 1 b. Koni regle yüzey doğru parçaları ve 
meridyen çizgileri olan eğrilik çizgileri [URL 1] 

Tek yüzey olarak açılabilen koninin mimari yapılarda uygulanmasına iyi 
bir örnek olarak Delft Teknoloji Üniversite Kütüphanesi verilebilir. 

Delft Teknoloji Üniversite Kütüphanesi

Bir koni yapı örneği olarak Mecanoo mimarlık firması tarafından 
tasarlanmış olan Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversite Kütüphanesi 1998 
yılında yapılmış ve 15 000 m2 alana yayılmıştır (Şekil 2 a). Bina eğimli ve çim 
çatı altına yerleştirilmiş olup çatı eğimi arazi ile bütünleştirilmiştir. Simgesel 
bir koni, kütüphaneyi ve çim çatıyı delerek dışarıya çıkartılmıştır (Şekil 2 b). 

Çim çatı örtüsü olan kütüphanenin ortasındaki koni silindir çelik 
kolonlara taşıtılmaktadır. Yapının çatısından ışık alabilmesi için koni çevresi 
cam ile çevrelenmiş (Şekil 2 c) koninin çatı ile birleşen alt bölümü beton ile 
kapatılmamıştır (Cucuzzella C., 2020).  Bina yeşil çatı, ısıtma ve soğutma 
sistemleri ve özel camları ile ekolojik bir yapıdır. 

Şekil 2 a. Delft Teknoloji 
Üniversitesi Kütüphane 

Çatısı (Cucuzzella C., 2020)

Şekil 2 b. Koninin 
çatıdan yükselmesi 

(Cucuzzella C., 2020)

Şekil 2 c. Koninin 
içerden strüktür görünüşü 

(Cucuzzella C., 2020)
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Söz konusu örnek yapının çatısında uygulanmış koni strüktüründe 
regle yüzey oluşturan doğru parçası şeklindeki metal kirişlerin kullanıldığı 
görülmektedir. 

2.1.2.	Silindir

Silindirler (veya silindirik yüzeyler), generatrisleri (üreticileri) sabit 
bir yöne sahip olan regle yüzeylerdir. Silindirin geometrik konstrüksiyonu, 
bir eksene paralel düz bir çizginin bu eksen etrafında rotasyonuyla 
yapılabilir. Bu konstrüksiyon sonucunda oluşan geometrik yüzey Şekil 
3 a’da eksen etrafında dönmesiyle oluşan doğru parçaları Şekil 3 b’de  
görülmektedir. 

Şekil 3 a. Geometrik silindir 
yüzeyi [URL 1]

Şekil 3 b. Silindir regle yüzey 
doğru parçaları [URL 1] 

Silindir formdaki mimari yapılar için özel bir örnek olan BMW 
Headquarters yapısı verilebilir.

BMW Headquarters (BMW Kulesi – BMW Dört Silindir)
Almanya Münih, Bavyera’da bulunan BMW binası modern 

mimarinin önemli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir (Şekil 
4). BMW binası Avusturya’lı mimar Karl Schwanzer tarafından 1968-
1972 yıllarında yapılmıştır. 22 katlı kule, yan yana ve karşılıklı duran 
dört dikey silindirden oluşmaktadır. Mimar bu tasarımında motorun 
silindirlerini sembolize etmeyi amaçlamıştır. Karl Schwanzer katlardaki 
dört dairesel planı ile, modern ofis tasarımı için bireysel departmanlar 
arasındaki iletişim hatlarını ve ofis organizasyonunu optimize etmek için 
kısa yollar sağlamayı ve alan kullanımında maksimum esneklik oluşturmayı 
amaçlamıştır. Bina Münih’in önemli bir simgesi olmuştur (Herbst D., &  
Maisch B.,).  
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Şekil 4. BMW Headquarters 1973 (Kehler-Poljak M., 2017)

Viyana’lı mimar 1970’lerin yeni ofis binaları için yeni kriterler koymuş, 
cepheyi esnek bir mekan konsepti ile birleştirmiştir. Yapı mühendislik kimliği 
ile ön plana çıkmıştır (Şekil 5).  Yapının inşaatında her kat öngermeli çelik 
kirişler kullanılarak ortadaki merkezi taşıyıcıya asılmışlardır. Her kat yerinde 
yapılarak yükseltilmiştir.

Şekil 5. BMW Headquarters inşaatında düşey taşıyıcılar (1971) [URL 2]

2.2.	Açılamayan	Regle	Yüzeyler

Açılamayan Regle Yüzeyler olarak Hiperboloid, Saddle (Hiperbolik 
Paraboloid), Konoid ve Helikoid verilmiştir.

2.2.1.	Hiperboloid

Hiperboloid yüzeylerin çeşitli geometrik konstrüksiyon metodu 
bulunmaktadır. Bir hiperbolün bir eksen etrafında rotasyonu, bir aykırı doğrunun 
diğer aykırı doğru etrafında rotasyonu veya bir silindirin etrafındaki dik regle 
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çizgilerin bükülmesi bu metotlardan bazılarıdır. Bu konstrüksiyon sonucunda 
oluşan yüzey Şekil 6 a’da iki yönlü eksen rotasyonu sonucunda oluşan doğru 
parçaları Şekil 6 b’de görülmektedir. 

Şekil 6 a. Geometrik Hiberboloid 
yüzey [URL 1]

Şekil 6 b. Hiperboloid regle yüzey 
doğru parçaları [URL 1]

Hiperboloid yapılar pek çok havaalanı kulesi ve gökdelen olarak, mimari 
ve yapısal açıdan büyük etki uyandırmak için oldukça fazla sayıda kullanılmışlar 
ve aynı zamanda çatılarda da tercih edilmişlerdir.  Çatı kullanımlarında betonun 
yanı sıra kumaş ve kablo ağı malzemeleri de yer almıştır. 

Shabolovka Radyo Kulesi

Hiperboloid strüktürü ilk tasarlayan Rus mühendis Vladimir Shukov 
1890’larda Lipetsk Oblastı Polibino’da ilk hiperboloid kafes kulesini inşaa 
etmiştir ve bu yapı ile 1896’daki Rusya Fuarında uluslararası üne kavuşmuştur. 
Shukov’un en önemli eseri Moskova’daki Shabolovka Radio Tower (Shukov 
Tower) olarak bilinen yapısıdır (Şekil 7) [URL 3]. 

Şekil 7. Moskova’da Shabolovka Radyo Kulesi 1896 [URL 3]
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Lüleburgaz Doğalgaz-Kombine Çevrim Santrali

Günümüzde hiperboloid formun en çok kullanıldığı yapı türü güç santrali 
soğutma kuleleridir. Bu hiperboloid yapıların minimum kalınlıktaki beton 
kabuğu ve formunun sağladığı hava akışını arttırma özelliği soğutma işlemini 
kolaylaştırmaktadır. Türkiye’de Kırklareli, Lüleburgaz Doğalgaz-kombine 
çevrim santrali bu yapı türüne örnek olarak verilebilir (Şekil 8) [URL 4]. 

Şekil 8. Lüleburgaz Hamitabat doğalgaz kombine çevrim santrali [URL 4]

Nauki Torus Bilim Parkı Su Kulesi

Polonya Ciechanów’daki, Nauki Torus Bilim Parkı, eğitim odaları atölyeler, 
su kulesi ve kafe içeren sokakları, parkı ve çeşmesi olan bir komplekstir. Ağustos 
2019’da açılmış bu projedeki su kulesi 22 m yüksekliğinde, 64 borudan oluşan 
bir ızgaradan yapılmış tek kabuklu bir hiperboloitten oluşturulmuştur (Şekil 9) 
[URL 5]. 

Şekil 9. Nauki Torus Bilim Parkındaki su kulesi [URL 5] 
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Canton Tower (Guangzhou TV Astronomi ve Gözlem Kulesi)
2010’da tamamlanan yapı Çin’in Guangzhou şehri Haizhu bölgesindedir. 

Yapının anten tepesine kadar olan yüksekliği 604 metredir.  Kule, Information 
Based Architecture ve The Arup team tarafından tasarlanmıştır. Tasarım, daha 
kompleks bir geometri için parametrik tasarım yöntemleri ve basit strüktür 
konsept (kolon, bağlantı halkaları ve destekler) uygulaması kombinasyonu ile 
gerçekleştirilmiştir. Yapının inşaatı sırasındaki strüktürü Şekil 10 a ve bitmiş 
hali Şekil 10 b’de, üst görünüşü ise Şekil 10 c’de verilmiştir. 

Şekil 10 a. Kulenin kon-
strüksiyonu 2007 [Mark 

Hemel-URL 6] 

Şekil 10 b. Canton Tower 
[URL 6 ] 

Şekil 10 c. Kulenin üstten 
görünüşü [URL 7] 

Kule, ziyaretçilerin tırmanabileceği skywalk adlı 180 m’lik bir açık hava 
yürüyüş yolu içermektedir. Yapının içinde açık bahçeler ve en üstte, büyük bir 
açık hava gözlem güvertesi bulunmaktadır. Yapı, TV ve radyo iletim tesisleri, 
döner restoranlar, sergi alanları, konferans salonları gibi çeşitli işlevlere sahip 
bölümler içermektedir [URL 6].

Hiperboloid formun mimaride kullanım örnekleri farklı yapılarda yer 
almış olsa da kule yapımında görkemli örnekler bulunmaktadır.

2.2.2.	Eyer	(Saddle)	Yüzey	/	Hiperbolik	Paraboloid

Bu geometrik forma dikey kesitlerinin parabol, yatay kesitlerinin 
hiperbol olması nedeniyle hiperbolik paraboloid adı verilmiştir. Aynı 
zamanda saddle (eyer) olarak da adlandırılmaktadır [URL 8]. Bir eyer çatı, 
bir eksen etrafında dışbükey bir eğri ve diğer eksende içbükey bir eğri 
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izleyen bir çatı formudur. Bu formu oluşturmak için malzemelerin çubuk 
formu kullanılmaktadır ve böylelikle çift yönlü bir yüzey oluşturulmaktadır 
(Şekil 11) [URL 9].

Şekil 11. Eyer regle yüzey doğru parçaları [URL 1]

1920’lerde betonarme kabuklar ve levhalar ile inşaat işlerinde yeni 
bir yapısal tipoloji ortaya çıkmıştır. Bu gelişim aynı zamanda o güne kadar 
kullanılmayan geometrik formların kullanımına da olanak sağlamıştır ve ince 
beton kabuk binaların boyutları yükselmiştir. Kalıplanabilen betonarme tekniği 
ve biçimin birlikteliği 1960’ların modern yaklaşımıyla birleştiğinde mimari 
ifadenin değişimi söz konusu olmuştur (Jordá Such, C., 2016). Bu yaklaşım ile 
daha büyük geniş açıklıkları örtmek için kolon kiriş sistemi yerine daha ince bir 
kabuk kullanılabilmesi bir avantaj olarak görülmüştür. 

İlk saddle yüzey uygulaması Mimar F. Candela tarafından yapılmıştır. 
Mimar 1947’de Meksika Üniversitesi Kozmik Işınlar Laboratuvarı binasında 
bu uygulamayı gerçekleştirmiş ve bu sistemi daha sonra daha büyük ölçeklere 
taşımıştır. Japon mimar Tange de 1967’de Tokyo’daki St. Mary Katedralinde 
en ilginç hiperbolik paraboloid uygulamalardan birini gerçekleştirmiştir (Sanat 
Sözlüğü, 2014). Hiperbolik Paraboloid form kullanımı 1958 Brüksel Dünya 
Fuarında kesin olarak gündeme gelmiştir. 

Restaurante Los Manantiales

Ünlü hiper geometri çatı örtüsü içeren yapılardan biri Meksika’daki      
Restaurante Los Manantiales’tir. Kabuk örtülü restoranın mimari tasarımını 
Fernando and Joaquin Alvarez Ordonez, strüktürünü Felix Candela tasarlamıştır. 
Candela Restaurante Los Manantiales’de Xochimilco’da yaşayanlar için 
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nilüfer çiçeğini andıran ve bahçeyle bütünleşen bir tasarım gerçekleştirmeyi 
amaçlamıştır (Sandaker, B. N., Eggen A. P. And Cruvellier M. R., 2019). 
Felix Candela 1958’de en önemli çalışması olan kabuk şeklindeki hiperbolik 
paraboloid formunda yaptığı Los Manantiales Restoranınında ince betonarme 
kabuk konstrüksiyon kullanmıştır (Şekil 12). Buradaki parabolik kenar 
kalınlıkları 4’cm’e indirilmiştir. Candela Los Manantiales’i inşaa ederken orjinal 
ve keşfedilmemiş bir form deneyerek risk almış, bu ince formun dayanımını 
nervürler kullanarak desteklemiştir. Bu form ile ince ve keskin kenarları olan 
zarif bir çözüm geliştirmiştir (Burger N. ve Billington D.P., 2006). Felix Candela 
ve Nowiki estetik ve statik duyarlılık ile hiperbolik paraboloid geometrik örtüyü 
basitleştirirken stabiliteyi garanti etmişlerdir (Jordá Such, C., 2016). Candela’nın 
strüktürde oluşturduğu Hiperbolik Paraboloid regle yüzey modeli Şekil 13’te 
görülmektedir.

Şekil 12. Restaurante Los Manantiales (Jordá Such, C., 2016)

Şekil 13. Candela’nın strüktüründeki regle çubuklar [URL 10]

Oceanogràfic - Okyanus Akvaryumu

Candela hiperbolik paraboloidlerle ve hiperlerle yoğun bir şekilde 
çalışmıştır. Bu konuda daha da geliştirilmiş mimari eserini İspanya, Valensiya’da 
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Turia nehri yatağında yer alan Sanat ve Bilim Şehri mimari kompleksinin, 
(Oceanogràfic) Okyanus Akvaryumunda 2003 yılında gerçekleştirmiştir (Şekil 
14) [URL 11].

Bu projede Candela Strüktür mühendisleri Alberto Domingo ve Carlos
Lázaro ile çalışmıştır. Akvaryum yanında su altı restoranı da bulunmaktadır. 
Yapının strüktüründe çelik tel takviyeli ince beton kabuk kullanılmıştır [URL 
12]. 

Şekil 14. Hiperbolik paraboloid örneği Oceanogràfic, [URL 13]

Varşova Ochota Demiryolu İstasyonu

Hiperbolik paraboloid şeklinde bir eyer çatı için basit ama önemli bir 
örnek olarak Polonya’nın Varşova kentindeki Ochota semtinde bulunan tren 
istasyonu verilebilir (Şekil 15 a). İstasyon binası 1963’te inşa edilmiş ve sokak 
seviyesinde düzenlenmiştir. Yapıdaki düz çubuk kirişler (regle doğru parçaları) 
ile örtü oluşumu Şekil 15 b’de gösterilmektedir [URL 14, 15]. 
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Şekil 15 a. Hiperbolik Paraboloid çatılı 
Varşova Ochota demiryolu istasyonu 

[URL 14] 

Şekil 15 b. Hiperbolik Paraboloid yüzey 
geometrik modellemesi [URL 16]

Hiperbamboo Köşkü

Saddle yüzey oluşumunda doğrusal çubukların kullanılması nedeniyle 
bambu malzeme de bu örtü sistemi için uygun görülmektedir. Kamboçya, 
Phnom Penh’de 2017’de düzenlenen Camboo festivali etkinliği kapsamında 
yapılan yarışmayı İtalya Floransa’dan bir mimarlık takımı kazanmıştır. Grubun 
mimarları Roberto Bologna, Fernando Barth, Chiara Moretti ve Denny Pagliai, 
inşaat malzemesi olarak bambuyu kullanmışlar ve “Hiperbamboo” köşkleriyle 
yenilikçi bir tasarım ortaya koymuşlardır (Şekil 16). Bambu malzeme ile 
hiperbolik paraboloid yüzey oluşturma modelinde iki uzun kenar ile yapının 
gölgesi arttırılmış diğer iki kısa kenar ile de bitişik mağazalara bakışı koruyan 
duvar oluşturulmuştur (Syed S., 2017). Bambu malzeme Kamboçya’da 
yakın çevreden temin edilmiştir. Bambu Kullanılan bu tasarım sürdürülebilir, 
mukavemetli, çok işlevsel ve başarılı bulunmuştur.

Şekil 16. Bambu kullanılarak yapılmış saddle çatı örtüsü (Syed S., 2017)
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SNBR Bureaux’un Giriş portalı

Farklı malzemelerin kullanımı ile oluşturulan bir örnek olarak 
çelik, ahşap ve taş kombinasyonu içeren bir proje için Giuseppe 
Fallacara’nın tasarımı verilebilir. Yapı Fransız şirketi SNBR Bureaux’un 
Giriş portalını temsil etmek üzere 2014-2016 yıllarında tasarlanmış ve 
inşaa edilmiştir. Yapının taşıyıcı strüktüründe regle yüzey oluşumunu 
sağlayan çubuklar bir yönde ahşap diğer yönde çelik olarak seçilmişlerdir. 
Oluşturulan ızgara üzerine kaplama malzemesi olarak taş plaklar monte 
edilmiştir (Şekil 17 a). Örtü olarak tasarlanan yapının ayakları da yine 
taş malzeme ile oluşturulmuştur (Şekil 17 b) (Akyürek M.E., 2020)  
[URL 17]. 

Şekil 17 a. Fransa, Sainte-Savine 2 Rue 
Alcide de Gasperi’deki karma malzeme ile 

yapılan giriş portalı strüktürü [URL 17]

Şekil 17 b. Yapının bitmiş taş 
yüzeyi ve taşıyıcı ayaklar [URL 17]

2.2.3.	Konoid

Bir konoid, yapıcı çizgileri doğrultman düzlemi olarak adlandırılan bir 
plana (P) paralel kalırken, konoidin ekseni adı verilen bir çizgiyle (D) kesişen 
bir regle yüzeydir; bu nedenle bir katalan yüzeyidir (P) ve (D) dik olduğunda, 
konoidin doğru olduğu söylenmektedir [URL 1].

Bu bölümde ele alınan örnekte (P) ve (D) dik degildir, pek çok konoid 
çeşidi bulunumaktadır bu çalışmada parabolik konoide yer verilmiştir (Şekil 
18).
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Şekil 18. Konoid regle yüzey doğru parçaları [URL 18]

Schools of Sagrada Familia

Konoidin mimaride kullanımı ile ilgili örneklere bakıldığında Schools 
of Sagrada Familia (1908-1909) örnek olarak gösterilebilir. Sagrada Familia 
semtinde, Gaudi'nin inşa ettiği küçük bir Sagrada Familia Cemaati Okulu, 
geçici olarak yapılmasına rağmen Gaudi’nin önemli eserlerinden biri olarak 
kabul edilmiştir. 24 x 12 metrelik bir yapıdır ve yüksekliği 6 metredir. Çatı 
dalgalanması, iki yönlendirme çizgisi aracılığıyla herhangi bir eğriye izin veren 
konoid şeklindedir (Şekil 19). Sade ve ekonomik düşünülmüş, yerel malzemeler 
ile üretilmiş bir yapıdır [URL 19]. 

Şekil 19. Sagrada Familia Cemaati Okulu Konoid çatı [URL 19]
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Bodegas Ysios

Daha modern olarak yapılmış başka bir konoid form kullanımı örneği 
olarak İspanya’da bir şarap üretim ve satış binası verilebilir. Las Bodegas Ysios 
(1998-2001) İspanya’da, Santiago Calatrava’nın bir eseridir. 196 m genişliğinde 
26 m yüksekliğindedir. La Rioja’da üzüm bağlarından elde edilen üzümlerden 
şarap üretimini, tadımını ve satışını birleştiren bir eserdir. Yapının en önemli 
mimari vurgusu, doğu batı ekseninde basit bir dikdörtgen olan yapının 196 m 
uzunluğundaki iki taşıyıcı duvarı örten çatısıdır (Şekil 20). Duvarları lamine 
ahşap kirişlerden yapılan örtü cephelerin devamı olarak ele alınmış, içbükey ve 
dışbükey yüzeyleri birleştiren dalgalı bir çatı oluşturulmuştur. Çatı alüminyum 
panellerle kaplanmış ve bu da cephe ile bir tezatlık oluşturmuş, çevredeki 
dağların sakinliğine karşı konoid form ile de kinetik bir enerji yaratılmıştır 
[URL 20].

Şekil 20.  Konoid formda çatı kullanımı [URL 21]

2.2.4.	Helikoid	ve	Heliks	(Sarmal	Yüzeyler)

Yüzeyin çeşitli konstrüksiyon metotları bulunmaktadır. Bir dik üçgenin 
çekirdek silindir etrafında döndürülmesi ile spiral kıvrım oluşturulabilmektedir. 
Başka bir yöntem ise bir noktanın bir eksen etrafında yükseltilerek rotasyonu 
sayesindedir. Parametrik form tanımı: x(t)=a*cos(t), y(t)=a*sin(t), z(t)=c*t 
- ‘a’ silindir dairesinin yarıçapı, ‘c’ ise kıvrımın parametresidir. Helikoid 
(Sarmal), sınırı dairesel bir sarmal şeklindeki minimal yüzey olarak 
tanımlanmakta ve aynı zamanda kendi etrafında dönmeden kayabilen tek 
yüzey olarak belirtilmektedir [URL 1]. Bu formda bir doğru (kırmızı çizgi) 
bir eksen üzerinde bir sarmal oluşturacak şekilde hareket ettirilmektedir 
(Şekil 21).



MİMARİDE REGLE YÜZEYLER     325

Şekil 21. Helikoid regle yüzey doğru parçaları [URL 1]

Helikoid form pek çok alanda kullanılabildiği gibi mimarlıkta da 
kullanılmıştır. Özellikle minimum hacim ihtiyacını karşılayan bir form olması 
nedeniyle merdiven tasarımında yer almıştır. Helikoidin en eski kullanımına ait 
örneklerden biri olarak Chambord Şatosundaki merdiven verilebilir.

Chambord Şatosu (Château de Chambord) Çift Sarmal Merdiven 

Château de Chambord’da yer alan sarmal merdiven, Loire’nin görkemli 
kalelerinden birinde bulunmaktadır. 16. yüzyılda I. Francis için inşa edilmiş 
olan bu yapı, Leonardo da Vinci’nin eseridir (Şekil 22). Merdiven yapılırken 
Fibonacci dizisi ve altın oran kullanılmıştır. Tam bir helikoid olan merdiven 
farklı girişlere sahip iki spiralden oluşturulmuştur (Folkart Gallery, 2021).

Şekil 22. Leonardo Da Vinci’nin 1520’de tasarladığı 
helikoid merdiven (Folkart Gallery, 2021)

Louvre Müzesi Giriş Merdiveni

Helikoid formu oluşturan doğrusal hattın kolayca görüldüğü yapı örneği 
olarak Louvre müzesi giriş merdiveni verilebilir (Şekil 23). Bu yapıda merdiven 
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altındaki yüzeyde tek doğrunun hareketi kolaylıkla görülmektedir (Somarriba 
Sokolova L. N., Rodriguez Infante D. L., Vladimir J. P. and Ermakova E., 2020).

Şekil 23. Piramit yönünden Louvre müzesi giriş merdiveni (Somarriba Sokolova 
L. N., Rodriguez Infante D. L., Vladimir J. P. and Ermakova E., 2020)

Helikoid form rampa kullanımlarında da görülmektedir.

Parking & More Rampası

Betonarme ve daha büyük helikoid örneği olarak İsviçre, Basel’deki 
Parking & More binasının merkezi rampası verilebilir. Halka açık tesisteki tüm 
iç sirkülasyon, çatıya çıkan merkezi olarak yerleştirilmiş iki spiral rampa ile 
organize edilmiştir. Betonarme yapı mevcut çelik otopark üzerine yerleştirilmiştir. 
Tamamen açık olarak tasarlanmış yapıda çatı dahil tüm katlara yayalar için iç 
kısımda bir yol ile aynı zamanda bisiklet ve araba ulaşımı sağlanmıştır. Böylece 
yapı, şehrin kuzey-güney ve doğu batı bağlantılarına olanak sağlamış çok 
katmanlı bir çözüm olarak tasarlanmıştır (Şekil 24) [URL 22].

Şekil 24. Parking & More, helikoid rampa 2014 [URL 22]
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Helikoidler merdiven, rampa gibi sadece bir yapı elemanı olarak değil 
yapının kendisi olarak da kullanılmışlardır. Eco-Tower çevresel koşullardan 
yararlanmayı amaçlayan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu mimari çözümde bir 
dikey eksen etrafında ona sarılan doğrular-düzlemler oluşturulmuştur.

Double Helix Eco-Tower

Mimaride helikoid tasarım örneği Tayvan’daki Double Helix Eco-
Tower yapısı gösterilebilir. Vincent Callebaut Architectures firması tarafından 
2017’de tasarlanmış yapı, Tayvan’ın Taipei Şehri, Xinjin Bölgesi’ndedir. 
Yapıda DNA strüktüründeki sarmaldan (helix) etkilenilmiştir (Şekil 25 a, b). 
Vincent Callebaut Mimarlık, 2010 yılında düzenlenen yarışmada minimum 
enerji tüketimi ile dikey peyzajın bir parçasını oluşturabilecek “yerleşik bir 
ağaç gibi” bir bina yaratmayı amaçlamıştır. Tasarım 90 dereceyi tamamlayan 
ve 20 kattan oluşan bir kuleyi oluşturmaktadır. Tasarımdaki helikoid yaklaşım 
ile maksimum açık hava bahçeleri, tüm binada yaşayanlara panaromik 
manzara ve her apartman birimine mahremiyet sağlanmıştır. Tasarım için 
doğal ışık ve havalandırma optimizasyonu da bu formda sağlanmış, aynı 
zamanda bahçelerdeki bitkiler ile karbondioksit emilimi sayesinde havanın 
temizlenmesine katkıda bulunulmuştur. Yapıda helikoidi oluşturan katlar doğru 
parçaları şeklinde ortadaki merkez üzerinde kaydırılarak oluşturulmuştur 
(Şekil 26).

Şekil 25 a, b. Helikoid yapı örneği Double Helix Eco-Tower
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Şekil 26. Katlar ile helikoid oluşturulması (Lynch P.)

Bu tür binalar yükseklikleri nedeniyle rüzgarı yukarı doğru iterek hava 
kirliliğini uzaklaştırmaktadır. Aynı zamanda sarmal (helicoidal) form rüzgarın 
direncini bölerek veya yararak da azaltmaktadır. Yapı formu nedeniyle pek çok 
ekolojik avantaja sahip olmuştur.

3. Sonuç

Bu çalışmada regle yüzeyler ele alınarak bu yüzeylerin mimari açıdan 
kullanımları incelenmiştir.

Regle yüzeylerin doğru parçalarından oluşturulması sayesinde 
konstrüksiyon, dizayn ve yük hesaplama sırasında oluşan optimizasyonlar 
büyük avantaj sağlamaktadır. Örneğin bir çatı örtüsünün betonarme monoblok 
yapılması sırasında harcanacak beton miktarı çok daha fazla iken çubuk/kirişlerle 
oluşturulan yüzeylerde bu miktarlar çok daha az olabilmekte, yüzey kalınlıkları 
incelmektedir. Candela’nın Los Manantiales restoran çatısında kalınlığın dört 
santime indirilmesi bu çözümün avantajlarını gösteren iyi bir örnektir.

Kıvrımlı yüzeylerin kullanıldığı inşaatlarda malzeme kullanımı çok daha 
fazla iken (monoblok beton kullanımları gibi) regle olan yüzeylerde doğru 
parçalarından oluşan kiriş ve kolonların yerini tutan çubukların kullanılması 
ile daha ekonomik ve mukavemeti yüksek çözümler üretilebilmesine olanak 
sağlanmaktadır.

Regle yüzey oluşumunda kullanılan çubuk/kirişlerle basit yüzeyler 
oluşturulmasına karşın güncel tasarım ihtiyaçlarının getirdiği eğrisel yüzeyler 
elde edilebilmektedir. Böylelikle regle yüzeyler ile esnek tasarım olanaklarının 
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kullanılmasına uygun formların geliştirilmesi mümkün olmakta, modern yapım 
yöntemlerine olanak sağlanmaktadır.

Bu yüzeylerle oluşturulan mimari eserlerin pek çok malzeme türü ile 
uygulanabilir olması da regle yüzey kullanılan yapıların dünyanın farklı 
bölgelerinde kolay adaptasyonuna olanak sağlamakta, yakın çevreden ulaşılabilir 
malzeme kullanımı daha ekolojik yapı üretebilme avantajına sahip olmaktadır.

Hiperboloid formun kullanımı ile görkemli kulelerin yapımı yüzeyde çelik 
çubuk kullanımı ile daha ekonomik, mukavemetli ve üretimi kolay olmakta 
dolayısıyla bu konuda pek çok önemli yapı örneğinin üretildiği görülmektedir.

Hiperbolik paraboloid yüzey kullanımında da kiriş gibi çalışan doğru 
parçaları ile esnek ve eğimli aynı zamanda oldukça ekonomik ve mukavemetli 
daha ince ve hafif kabuk yüzeyler inşa edilebilmektedir. Estetik açıdan ise 
Candela’nın yapıları bu form için önemli örnekler olarak gösterilebilmektedir.

Helikoid formun uygulandığı özellikle yüksek yapılarda, birimlerin daha 
fazla ışık almasına, manzaradan daha fazla yararlanılmasına, hava 
sirkülasyonuna ve kirli havanın uzaklaştırılmasına neden olan pek çok avantaj 
sağlanmaktadır.

Konoid yüzeyler de pek çok sade ve düz olan yapıya eğimli ve hareketli bir 
yüzey oluşturma olanağı sağlamaktadır.

Bu kitap bölümünde ele alınan tüm regle yüzeylerin mimari eserlere pek 
çok avantaj sağladığı görülmüştür. Bu çalışmaların arttırılması da kullanım 
olanaklarını geliştirebilecektir.
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1. Giriş

Ahşabın yapı malzemesi olarak güncel teknolojilerle birlikte gelişmiş 
taşıyıcı sistemlerde kullanılması sonucu, yapıda uygulama biçimi 
farklılık göstermiştir. Yüzyıllardır yapıda kullanılan ahşabın yapı 

sektöründeki önemi, doğal kaynaklardan elde edilen bu malzemenin endüstriyel 
olarak, gereksinimlere yanıt verecek biçimde üretilmesiyle birlikte artmıştır. 
Sanayileşmenin gelişmesi ve bu dönemde ortaya çıkan gereksinimler, ahşabın 
yapılarda daha ekonomik ve rasyonel biçimde kullanılmasını sağlamıştır. Zaman 
içinde, geleneksel ahşap ürünlere tutkallı tabakalı ahşap (Glulam), çapraz 
tabakalı ahşap (CLT), tabakalı kaplama kereste (LVL) gibi endüstriyel ahşap 
yapı ürünleri eklenmiştir (Gong, 2019). 
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Endüstriyel ahşap yapı ürünleriyle yapısal elemanların üretilmesi, yeni ahşap 
sistemlerin, birleşimlerin ve ahşap koruma yöntemlerinin geliştirilmesi; büyük 
açıklıkların geçilmesinde ve bina yüksekliklerinin artmasında etkili olmuştur. 
20. yüzyılda, ahşabın çok katlı yapıların taşıyıcı sisteminde kullanımı genellikle 
ahşap çerçeve ile sınırlı kalmış ve en fazla altı katlı binalar inşa edilmiştir. Ancak 
yeni ahşap yapı ürünlerinin üretilmesiyle her geçen yıl ahşap yapılarda kat adedi 
sayısı ve yapı yüksekliği artmaktadır. Bu artışla birlikte ahşap yapı teknolojisi de 
gelişmektedir. Son 20 yıl içinde orta yükseklikte (5-8 kat) ve yüksek (8 kat üzeri) 
çok sayıda ahşap yapı tamamlanmıştır. En son örneklerden biri, İsveç’in Skellefteå 
kentinde 2021 yılında tamamlanan 20 katlı (75,00 m) karma işlevli (kültür merkezi 
+ otel) binadır. Diğeri ise, ABD’nin Wisconsin eyaletinde 2022 yılında tamamlanan 
25 katlı (86,60 m) bir konut binasıdır (Şekil 1). Deneyimler 40-80 katlı ve bina 
yüksekliği 180-350 m aralığında olan ahşap yapı tasarımlarıyla devam etmektedir. 

Sara Kulturhus / İsveç Ascent / ABD
Şekil 1. Çok katlı ahşap yapı örnekleri (URL 1-2)

20. yüzyılın son çeyreğinde ve 21. yüzyılda, çok sayıda büyük açıklıklı 
ahşap yapı inşa edilmiştir. Bunlardan Kuzey Michigan Üniversitesi’nin 
yerleşkesinde 1991 yılında inşa edilen spor salonu Superior Dome, dünyanın 
en büyük açıklıklı (163 m) ahşap yapısıdır. Japonya’nın en büyük açıklıklı (157 
m) ahşap yapısı olan, spor ve etkinlik merkezi olarak kullanılan Odate Dome 
1997 yılında tamamlanmıştır. Büyük açıklı ahşap yapılar genelde spor salonu 
olarak kullanılmaktadır. Bu yapıların birçoğunda sergi, kongre, konser gibi 
farklı etkinlikler de düzenlenmektedir. Ayrıca olimpiyatlar için büyük açıklıklı 
ahşap yapılar inşa edilmiştir. Özellikle kış olimpiyatları için kullanılan birçok 
spor salonu bulunmaktadır. Bunlardan biri, kış olimpiyatlarında sürat pateni 
etkinlikleri için kullanılmak üzere, 2010 yılında Kanada’da inşa edilen 100 m 
açıklıklı Richmond Olympic Oval’dır. Avrupa’da depo olarak kullanılan büyük 
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açıklıklı ahşap yapılar da vardır. Avrupa’nın en büyük açıklıklı (143 m) ahşap 
yapıları olan Enel Kubbelerinde enerji santrali için kömür depolanmaktadır. 
İsviçre’de 2006 yılında tamamlanan 93 m açıklıklı Saldome 1 (80.000 ton 
tuz depolama kapasiteli) ve bu yapının yanına 2012 yılında inşa edilen 120 m 
açıklıklı Saldome 2 (105.000 ton tuz depolama kapasiteli) kış aylarında karla 
mücadele için kullanılacak tuzun depolandığı yapılardır (Şekil 2).

Richmond Olympic Oval / Kanada Saldome 1-2 / İsviçre
Şekil 2. Büyük açıklıklı ahşap yapı örnekleri (URL 3-4)

Ayrıca son yüzyılda inşa edilen ahşap yapıların birçok farklı işleve sahip 
olduğu da bilinmektedir (Şekil 3). Geçmişte genelde konut üretiminde kullanılan 
ahşap sistemlerle bugün karma işlevli (konut ve ticaret) ve farklı işlevli yapılar inşa 
edilmektedir. Farklı işlevli yapılar; ulaşım yapıları (havalimanı, tren istasyonu, 
otobüs terminali, araç ve yaya köprüleri), ticaret yapıları (alışveriş merkezi, otel, 
sergi salonu, spor tesisi), kurumsal yapılar (ofis ve eğitim binaları, spor salonu), 
konut yapıları (apartman, özel konut, öğrenci yurdu), genel yapılar (depo, sosyal 
tesis, üst örtü, müze) ve kuleler (gözlem kulesi, rüzgâr tribünü) olarak sıralanabilir. 

Oslo Havalimanı Terminali / Norveç  Daramu House Ofis Binası / Avustralya
Şekil 3. Farklı işlevli ahşap yapı örnekleri (URL 5-6)
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21. yüzyılda birçok ülkede güncel teknolojiyle ahşap yapı üretilmesine ve 
her geçen gün dünyada ahşap yapı sayısının artmasına karşın, geçmişte ahşap yapı 
geleneği olan Türkiye’de bu konuda bir gelişme olmadığı ve çağdaş ahşap yapı 
teknolojisiyle sınırlı sayıda yapı üretildiği görülmektedir. Bunun nedenlerinin 
belirlenmesi, Türkiye’de yeniden ahşap yapıların talep edilmesi ve çağdaş ahşap 
yapı üretiminin yaygınlaşması açısından önemsenmektedir. Bu konu ile ilgili 
ulusal literatür tarandığında, Türkiye’deki ahşap yapı sektörü ve çağdaş ahşap 
yapı üretimiyle ilgili sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalarda, 
yapı sektöründe ahşap yapıların üretimiyle ilgili sorunları belirleyen, çözüm 
üreten ve öneri geliştiren kapsamlı bir araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’de çağdaş teknolojiyle ahşap yapı üretiminin analiz edileceği kapsamlı 
bir araştırmaya gereksinim olduğu düşünülmektedir. 

2. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi

Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de çağdaş ahşap yapı üretimine ilişkin 
mevcut durumun izlenerek, yapı sektöründe ahşap yapıları teşvik edecek 
olanakların belirlenmesi, sürdürülebilir ve çevreci ahşap yapıların talep 
edilmesine ve üretimine destek sağlanmasıdır. Bu doğrultuda, ahşap yapılara 
yönelik eğitimin, etkinliklerin / yayınların ve yasal gerekliliklerin incelenmesi, 
Türkiye’deki orman potansiyelinin araştırılması ve çağdaş ahşap yapı üretiminin, 
ormancılık ve ahşap yapı ürünleri sektörlerinin analiz edilmesi hedeflenmektedir. 
Çalışma, Türkiye’deki çağdaş ahşap yapı üretimi ile ahşap yapı üreticilerini, 
ülkenin ormancılık ve ahşap yapı ürünleri sektörünü kapsamaktadır. 

SWOT analizi tekniğinin kullanıldığı çalışmada; ülke koşullarında çağdaş 
ahşap yapı teknolojisinin kullanım olanakları araştırılmakta ve Türkiye’deki 
yapı sektöründe bu yapıların benimsenmeme nedenleri sektör düzeyinde 
tartışılmaktadır. Çalışmada ilk olarak literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu 
bağlamda öncelikle Türkiye’de ormancılık ve ahşap yapı ürünleri sektörüne 
ilişkin yapılan analizler, yeni kurulacak ahşap üretim tesisleri için ön fizibilite 
çalışmaları, çeşitli kamu ve meslek kuruluşların hazırladıkları araştırma ve 
analiz raporları, akademik çalışmalar, makaleler ve bildiriler incelenmiştir. 
Çalışmanın ikinci aşamasında, ahşap yapı sektörü temsilcilerinin görüşlerine 
başvurmak amacıyla açık uçlu sorular ile oluşturulmuş bir anket çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra; ahşap yapı üretimi, ormancılık sektörü 
ve ahşap yapı ürünleri sektörü olmak üzere üç farklı grupta SWOT analizi 
gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). Böylece Türkiye’deki çağdaş ahşap yapı üretimine 
ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile üretimde karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlar 
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belirlenmiş, bu yapı üretiminin benimsenmeme nedenleri tartışılmış ve sektörün 
gelişmesine yönelik öneriler ve önlemler geliştirilmiştir. 

Tablo 1. Türkiye’de çağdaş ahşap yapı üretimine ilişkin SWOT analizi

Çalışmadan elde edilen sonuçların ahşap yapı sektörünün güçlü yönlerinin 
korunarak zayıf yönlerinin giderilmesinde, karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlara 
uygun stratejiler geliştirilmesinde, ahşap yapı teknolojisindeki yeniliklerin 
benimsenmesinde, Türkiye’deki yapı sektörüne yeni olanaklar getirilmesinde 
yol gösterici olabileceği, ahşap yapıların gelişmesine ve talep edilmesine, 
sürdürülebilir ve çevreci yapıların üretilmesine katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.

3. Türkiye’de Çağdaş Ahşap Yapı Üretimi

Çalışmada öncelikle Türkiye’deki çağdaş ahşap yapılar incelenmiş, daha 
sonra bu ülkedeki ahşap yapı üretimine ilişkin veriler toplanmıştır.

3.1	Türkiye’deki	Çağdaş	Ahşap	Yapılar

Çalışma kapsamında, Türkiye’de ahşap yapı üreten ve farklı kapasiteleri olan 
28 ahşap yapı sektör temsilcisi belirlenmiştir. Bu temsilcilerden bazılarının fabrika 
ve ofisi ayrı illerde, bir temsilcinin ise fabrikalarından biri ülke dışındadır. Kütük 
ev üreticilerinin fazla olduğu sektörde, en çok temsilci Marmara Bölgesi’ndedir. 
İstanbul’da 14, Ankara’da 4, Antalya, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kocaeli, Konya, 
Mersin, Muğla, Rize ve Yalova’da ise birer sektör temsilcisinin ofisi veya fabrikası 
bulunmaktadır. İki sektör temsilcisi ise, İstanbul-Yalova ve Antalya-Muğla olmak 
üzere iki ayrı kentte faaliyet göstermektedir. Ayrıca bir temsilcinin Ukrayna’da 
üretim tesisi vardır. Türkiye’de ahşap yapı üreten sektör temsilcilerinden yalnızca 
10’u endüstriyel ahşap yapı ürünü kullanmakta ve/veya çağdaş ahşap teknolojisiyle 
yapı inşa etmektedir. Bu temsilcilerin kullandığı ürünlerin çoğunluğu Avrupa’dan 
ithal edilmekte, kısmen Türkiye’de üretim yapılmaktadır. 
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Literatür taramasından ve ahşap yapı sektöründeki temsilcilerin 
kataloglarından elde edilen bilgilere göre, Türkiye’de 50’den fazla yapıda 
endüstriyel ahşap yapı ürünü kullanıldığı belirlenmiştir. Özellikle tutkallı 
tabakalı ahşabın (Glulam) kullanıldığı yapılarda büyük açıklıklar geçilmiştir. 
Bu ürünlerle üretilen yapılar spor salonu, yüzme havuzu, showroom, konferans 
/ kongre salonu, alışveriş / kültür merkezi işlevlidir (Şekil 4). 

 Kemalpaşa Kültür Merkezi / İzmir Üsküdar Belediyesi Kapalı Spor Salonu / İst.
Şekil 4. Türkiye’de büyük açıklıklı ahşap yapı örnekleri (URL 7-8)

Türkiye’de endüstriyel ahşap yapı ürünleriyle katlı ahşap yapılar, yaya 
köprüleri ve üst örtüler de inşa edilmiştir. Katlı uygulamalarda konut yapıları ön 
plana çıkmaktadır. Konut yapılarının dışında, okul, otel gibi farklı işlevli ahşap 
yapılar da vardır (Şekil 5). Bu yapılarda Glulam kullanımının CLT kullanımına 
göre daha fazla olduğu söylenebilir. Hem Glulam hem de CLT kullanılan yapı 
sayısı çok azdır.

Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve K.M. /İst. Ahşap Evler / Antalya
Şekil 5. Türkiye’de farklı işlevli ahşap yapı örnekleri (URL 9-10)

2014 yılında hizmete açılan Kocaeli Körfez Yüzme Havuzu tesisindeki 
yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu ana mekânın çatısı ahşap sistemdir. 
Bu çatıda Glulam elemanlar kullanılmıştır. 6,25 m aralıklarla yerleştirilen 
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Glulam elemanların oluşturduğu strüktür 22,00 m açıklık geçmektedir. 24x50 
cm boyutunda iki adet alt başlık ve kemer formlu kirişten oluşan ahşap strüktür, 
24x24 cm boyutundaki dikmelerle desteklenmektedir. Avusturya’da üretilen 
Glulam kirişlerin montajı yedi günde tamamlanmıştır (Kayakıran, 2019)  
(Şekil 6). 

Şekil 6. Körfez Yüzme Havuzu / Kocaeli (URL 11)

2015 yılında tamamlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avcılar sosyal 
tesisleri, 3.700 m2’lik alanı ile Türkiye’nin en büyük ahşap çatısının bulunduğu 
yapıdır. 660 m³ ahşabın kullanıldığı çatı, 22,00-26,00 m uzunluğunda ve farklı 
eğrisel formlarda 126 adet Glulam kirişle oluşturulmuştur. Glulam kirişler, sektör 
temsilcisinin Muğla’daki fabrikasında üretilmiştir (Naswood, 2018) (Şekil 7).

Şekil 7. İBB Avcılar Sosyal Tesisleri / İstanbul (URL 12)
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1999 yılında yapımı tamamlanan Irmak Lisesi ve Marmara deprem 
okulları, Türkiye’de çağdaş ahşap yapı teknolojisinin uygulandığı ilk yapı 
örnekleri olarak gösterilmektedir. İstanbul’un Caddebostan semtinde, Cemil 
Topuzlu Caddesi üzerinde konumlanan Irmak Lisesi’nin tasarımı Elvan 
Uluutku, Nevzat Sayın ve Sibel Özdoğan tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Tek doğrultuda uzayan sade plan şemasına sahip yapı, tekrar eden akslarla 
önyapımlı üretime elverişli bir kütledir. Yapının taşıyıcı sistemi, önyapımlı 
betonarme elemanlarla kurulmuş ve çatısında Glulam elemanlar kullanılmıştır. 
Derslikler ve spor salonu olmak üzere iki bölümden oluşan ve spor salonunda 
20,00 m açıklığın geçildiği yapının çatı formu tonozdur. Spor salonunun 
kemer formundaki çatısında kullanılan eğrisel Glulam elemanlar, 20 cm 
x 80 cm boyutunda 11 adet Glulam kirişe oturmaktadır (Sağlam, 2009)  
(Şekil 8). 

Şekil 8. Irmak Lisesi Spor Salonu / İstanbul (URL 13)

Marmara deprem okulları, 17 Ağustos Marmara depreminden sonra 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın tip temel eğitim okulu modelinin ahşap sistemle 
uygulanması ve depremlerden sonra kurulup daha sonra kaldırılacak taşınabilir 
bir okul yapısının üretilmesi kararı almasıyla geliştirilmiştir. Tasarımı Vedat 
Tokyay ve Köksal Anadol tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk taşınabilir 
ön yapımlı ahşap okulu Gölcük, Derince, Ferizli, Adapazarı, Kocaeli ve 
Sapanca’da uygulanmıştır. Temelinin ön yapımlı betonarme elemanlarla 
oluşturulduğu, 750 m2 alanı olan ve Glulam kolon+kiriş sistemle inşa edilen 
yapının montajı 6 günde tamamlanmıştır (Tokyay, 2017) (Şekil 9).  
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Şekil 9. Marmara Deprem Okulları (URL 14)

3.2.	Türkiye’de	Ahşap	Yapı	Üretimine	İlişkin	Veriler

Türkiye’de çağdaş ahşap yapı üretimine ilişkin mevcut durumun 
belirlenmesi için gerçekleştirilen bu çalışmada; ahşap yapı üretimi, ahşap 
yapılarla ilgili eğitim, etkinlikler / yayınlar, kurallar ve Türkiye ormanlarıyla 
ilgili bilgi ve veri toplanmıştır. 

Ahşap Yapı Üretimi: Türkiye’de ahşap yapıların geleneksel mimaride 
önemli bir yerinin ve kültürel üstünlüğünün olduğu bilinmektedir. Bu yapıların 
her geçen gün sayılarının azalmasına karşın, geleneksel ahşap yapılar birçok 
bölgede varlıklarını sürdürmektedir. Ancak Türkiye’de 20. yüzyılın başından 
itibaren ahşap yapı üretimi azalmıştır (Tablo 2). Ülkede 1929 yılı itibariyle 
toplam 171.643 yapıdan 24.375 adedi (%14.20) ahşap yapıyken, 2000 yılı 
itibariyle toplam 7.838.675 yapıdan 211.340 adedi (%2,70) ahşap yapı olarak 
belirlenmiştir. 20. yüzyılın son yirmi yılından sonra ülkedeki ahşap yapı üretim 
oranı %1’in altına düşmüştür (DİE, 2001). 
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Tablo 2. Türkiye’de ahşap yapı üretiminin yıllara göre dağılımı (DİE, 2001; URL-15)

Yapının Tamamlanma Yılı Yapı Sayısı Ahşap Yapılar %
1930-1939 102.187 11.497 11,25
1940-1949 205.538 20.929 10,18
1950-1959 425.556 32.970 7,75
1960-1969 799.175 42.533 5,32
1970-1979 1.566.037 40.815 2,61
1980-1989 2.134.106 22.111 0,94
1990-2000 2.361.642 14.273 0,60

2005 64.126 119 0,19
2010 82.131 242 0,29
2015 110.204 174 0,16
2020 77.698 140 0,18

Ahşap Yapılarla İlgili Eğitim: Türkiye’deki yükseköğrenim kurumlarının 
ders planları ve ders içerikleri incelendiğinde; ahşap yapılar dersi, İnşaat 
Teknolojisi ön lisans programlarının %13,8’inde, Mimarlık bölümlerinin 
%20’sinde, İnşaat Mühendisliği bölümlerinin %33,9’unda yer almaktadır. Orman 
Endüstri Mühendisliğinde ise, her bölümde ahşap yapılar dersi bulunmaktadır 
(Üniversitelerin internet sayfalarından derlenmiştir.).

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında, 1995-2020 yılları arasında 
ahşap yapılarla ilgili hazırlanan lisansüstü tez sayısı 99’dur. Bu tezlerin 17’si 
doktora düzeyinde üretilmiştir. Son beş yılda üretilen doktora tezi sayısı 9’dur. 
Bu dönemde en çok tez çalışması 2019 yılında (24 adet) gerçekleştirilmiştir. Bu 
durum, son beş yılda Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında ahşap yapılarla 
ilgili lisansüstü çalışmalarda önemli bir artış olduğunu göstermektedir. Tezlerin 
46’sı Mimarlık, 19’u Orman Endüstri Mühendisliği ve 15’i İnşaat Mühendisliği 
bölümündedir (YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden derlenmiştir.).

Ahşap Yapılarla İlgili Etkinlikler / Yayınlar: Türkiye’de çağdaş ahşap 
yapı teknolojisinin ele alındığı etkinlikler, Ulusal Ahşap Birliği (UAB), Mimarlar 
Odası, yükseköğretim kurumları ve dernekler tarafından düzenlenmektedir. 
2010’lu yıllarda artan bu etkinliklerde endüstriyel ahşap yapı ürünlerinin 
üretimi, yapıda kullanımı ve sektördeki yeri ulusal / uluslararası düzeyde ele 
alınırken, aynı zamanda geleneksel ahşap yapıların korunması ve restorasyonu 
konuları da işlenmiştir (İlgili internet sayfalarından derlenmiştir.). Türkiye’de 
ahşap malzeme ve geleneksel ahşap yapılarla ilgili yayımlanan çok sayıda kitap 
bulunmasına karşın, çağdaş ahşap yapılarla ilgili sadece dört kitaba rastlanmıştır.
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Ahşap Yapılarla İlgili Kurallar: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 44, 
45, 46. maddelerinde doğa, çevre, orman varlıklarının iyelik ve yönetim biçimleri 
belirlenirken, 169. ve 170. maddelerinde ormanların korunması ve sahalarının 
genişletilmesi için gerekli düzenlemeler yapılarak önlemler alınmıştır (Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası, 1982). Orman Kanunu’nun 35. maddesindeki Yapı 
Sistemlerinin Tespiti ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinde 
ahşap karkas inşaata ancak ahşabın dışında gerekli inşaat malzemelerinin bölgede 
veya çevresindeki köy, şehir ve kasabalardan ulaşım güçlüğü nedeniyle temin 
edilememesi ve bu durumun bölgenin Bayındırlık ve İmar Müdürlüğü ile Orman 
İşletme Müdürlüğü tarafından belgelendirilmesi halinde izin verilebileceği, 
ahşap karkas inşaata izin verildiği takdirde; taşıyıcılarla, tavan, döşeme, çatı ve 
doğrama dışında dolgu ve kaplama malzemesi olarak ahşap kullanılamayacağı 
belirtilmiştir (Resmî Gazete, 1984).

Bina Deprem Yönetmeliği’nde, deprem etkisi altında ahşap bina taşıyıcı 
sistem tasarımı için özel kurallar getirilmiştir. Bu kurallar; genel kurallar, 
deprem etkisi altında yapısal modelleme ve hesap, panellerin tasarım esasları, 
döşemelerin tasarım esasları ve birleşimlerin tasarımı başlıkları altında 
açıklanmaktadır. Geleneksel ahşap karkas yapı kurallarının da bulunduğu bu 
yönetmeliğe göre, Türkiye’de 2-3 katlı ahşap yapıların inşa edilmesine izin 
verilmektedir (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018). Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) tarafından ahşap yapılarla ilgili yayımlanan standartlar ise; 
ahşap yapıların tasarımını (6 standart), ahşap yapılarda kullanılan ürünleri (13 
standart), ahşap birleşimleri (7 standart), ahşap yapıştırıcıları (9 standart) ve 
ahşap deney yöntemlerini (17 standart) ele almaktadır (URL-16).

Türkiye Ormanları: Orman kaynakları, sunduğu ekosistem hizmetleri 
yanında sağladığı sosyo-ekonomik faydalar ile peyzaj ve miras değeri gibi önemli 
katkıları olan bir ekosistemdir (Ormancılık ve Orman Ürünleri Çalışma Grubu, 
2018). Türkiye’nin orman varlığı 22.740.297 hektar ile ülke yüzölçümünün 
yaklaşık %29,2’sini kaplamaktadır. Bu alan içerisinde normal kapalı orman 
alanı 13.083.510 hektar ile toplam ormanlık alanın %57,53’ünü, boşluklu 
kapalı orman alanı ise 9.656.787 hektar ile toplam ormanlık alanın %42,47’sini 
oluşturmaktadır (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2021). Türkiye’nin 
78 milyon hektarlık alanında zengin bir çeşitlilik vardır. Bu çeşitlilik içinde 
ormanlar da tür ve kompozisyon olarak önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’deki 
ormanların tamamına yakını (%99) devletin yetkisi ve tasarrufu altında olup 
büyük çoğunluğu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yönetilmektedir 
(OGM, 2015). 
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Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanabilmesi amacıyla geliştirilen orman ve orman ürünlerinin 
sertifikalandırılması, dünya genelinde ve özellikle Avrupa ile Kuzey Amerika 
ülkeleri düzeyinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Benzer şekilde Türkiye’deki 
sertifikalandırma çalışmalarında da önemli aşamalar kaydedilmiştir (Komut, 
2020). 2012 yılında iki adet sertifikalı birimin bulunduğu OGM’de, 2020 
itibariyle 10 Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), Orman İşletme Müdürlükleri 
(OİM) düzeyinde FSC (Forest Stewardship Council) sertifikası almıştır. Diğer 
yandan, Bolu OBM bünyesinde yer alan Aladağ OİM ve Zonguldak OBM 
bünyesinde yer alan Karabük ve Yenice OİM, Bölge Müdürlüğü’nden bağımsız 
FSC sertifikası alan birimlerdir. Türkiye’de 2020 itibariyle FSC Orman 
Yönetimi sertifikası olan orman alanı toplam 6.436.597,23 ha (%28,3)’dır 
(FSC, 2020). 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 yılında hazırlanan orta vadeli 
programda (2021-2023), yapılarda deprem dayanıklılığını ve ısı yalıtımını 
artırmak ve çevre dostu malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmak için inşaat 
sektöründe endüstriyel ahşap yapı ürünlerinin kullanımının artırılacağı, 
endüstriyel ve ekonomik değeri olan ağaçların dikiminin yaygınlaştırılacağı 
açıklanmıştır (Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020). Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019 yılında hazırlanan 11. Kalkınma Planı’nda 
(2019-2023) ise; odun hammadde gereksiniminin karşılanmasına yönelik olarak 
hızlı gelişen türlerle endüstriyel plantasyonların kurulmasına olanak verileceği, 
ahşap kullanımının yaygınlaştırılmasının ve standartların çıkarılmasının 
sağlanacağı belirtilmiştir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020). Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen 3. Tarım Orman Şurası’nın 
60 maddeden oluşan sonuç bildirgesinde; ahşap kullanımının yaygınlaştırılması, 
ahşap ürünlerin standartlarının çıkarılması ve ahşap yapı mevzuatının 
düzenlenmesi önerilmektedir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019).

4. Türkiye Ahşap Yapı Sektöründeki Temsilcilerin Görüşleri

Türkiye’de çağdaş teknolojiyle ahşap yapı üretiminin tasarım ve uygulama 
süreçlerine katılan ve katkıda bulunan on altı sektör temsilcisi belirlenmiştir. 
Ancak iletişime geçilen temsilcilerden dokuzu geri dönüşte bulunmuş ve anket 
çalışmasına katılmıştır. Bu katılımcılardan ikisi çevrimiçi görüşme talep etmiş, 
diğerleri soruları yazılı olarak yanıtlamıştır. Sektör temsilcilerinden birine ise 
ulaşılamamıştır. Ankete katılan temsilcilerden ahşap yapılarla ilgili hazırlanan 
açık uçlu on sorunun yanıtlanması istenmiştir. Ayrıca Türkiye’de ahşap 
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yapıların benimsenmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacak önerilerin neler 
olabileceği bildirilmiştir. 

Katılımcılara yöneltilen birinci soruda, Türkiye’de ahşap yapıların 
benimsenmemesinin nedenlerinin neler olduğu sorulmuştur. Bu soruya verilen 
yanıtlarda en çok bildirilen (6 katılımcı) neden, ülkede betonarme yapım 
sisteminin yaygınlaşmasıdır. Katılımcılar, ülkede betonarme yapım sistemine 
geçiş ile ahşap yapı geleneğinin sürdürülemediğini ve ahşap yapı üretiminin 
dünyanın gerisinde kaldığını belirtmiştir. En çok bildirilen benimsenmeme 
nedenleri arasında yapım maliyetinin yüksek olması, yangın güvenliği ve ahşabın 
bakım gereksinimi yer almaktadır. Ayrıca toplumdaki bilgi eksikliği ve yanlış 
bilgiler, ahşap yapı üreticilerinin yeterli eğitime sahip olmaması ve sektördeki 
uzman eksikliği önemli görülmektedir. Bu doğrultuda eğitim kurumlarının ve 
sektör temsilcilerinin alt yapı oluşturmak için çalışmalar yapması katılımcılar 
tarafından tavsiye edilmektedir.

Katılımcılara yöneltilen ikinci soruda, Türkiye’de çağdaş ahşap yapılarla 
ilgili tanıtımın ve bilgiye erişimin yeterli olup olmadığı sorulmuş ve bu konuyla 
ilgili katılımcıların önerileri istenmiştir. Katılımcıların 7’si tanıtımın ve bilgiye 
erişimin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Yükseköğretim kurumlarında ahşap 
yapılarla ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olduğu, ülkede Türkçe kaynakların 
yetersiz kaldığı, bu nedenle sivil toplum kuruluşları, Mimarlar Odası ve 
yükseköğretim kurumlarının tanıtım etkinliklerini artırması ve yayın yapması 
gerektiği ifade edilmiştir. Gelişen teknoloji ile bilgiye erişimin kolaylaştığı, 
ancak buna paralel olarak bilgi kirliliğinin de arttığı, bu nedenle bilgiye kolay 
erişimin sakıncalarının olabileceği bir katılımcı tarafından bildirilmiştir. 

Katılımcılara yöneltilen üçüncü soruda, çağdaş ahşap yapı üretiminin 
Türkiye’deki yapı sektörüne katkı sağlayıp sağlayamayacağı sorulmuştur. 
Katılımcıların 7’si katkı sağlayabileceğini, ancak Türkiye’de sertifikalı 
yapısal ahşap üretimi konusunda sorunlar olduğunu belirtmiştir. Bu sorunların 
giderilmesi için, plantasyon çalışmalarına önem verilmesi ve yerli endüstriyel 
ahşap üretiminin sağlanması tavsiye edilmektedir. Ancak ülkede betonarme 
yapım sisteminin yaygın olması nedeniyle ahşap kültürünün yeniden oluşmasının 
güç olduğu ve sürecin zaman alacağı bildirilmiştir. 

Katılımcılara yöneltilen dördüncü soruda, Türkiye’deki mevzuatta güncel 
ahşap yapılarla ilgili kuralların yeterli olup olmadığı sorulmuş ve bu konuyla 
ilgili katılımcıların önerileri istenmiştir. Katılımcıların 5’i kuralların yeterli 
olmadığını, mevzuatın genel olarak betonarme yapım sistemini ele aldığını 
bildirmiştir. Kurallara ilişkin sorunlar arasında; ahşap ile ilgili yeterli güncel 
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standart bulunmaması, Avrupa Birliği kurallarının kullanıldığı, ancak bu 
kurallar arasında ülkeye özel ek bulunmaması, imar yasasının ahşap yapılara 
iki kat sınırı getirmesi sayılmaktadır. Katılımcılar tarafından kural ve tecrübe 
eksikliğinin giderilmesinde, ilgili bakanlığın ve yerel yönetimlerin uygulayıcılar 
için yönergeler oluşturmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca ahşap yapı 
yönetmeliğine ilişkin çalışmalar yapıldığı da belirtilmiştir.

Katılımcılara yöneltilen beşinci soruda, Türkiye’de ahşap yapılarla ilgili 
mesleki eğitimi yeterli bulup bulmadıkları sorulmuş ve nasıl bir eğitim verilmesi 
gerektiğiyle ilgili katılımcıların önerileri istenmiştir.  Mesleki eğitim tüm 
katılımcılar tarafından yetersiz bulunmaktadır. Bu doğrultuda mesleki eğitim 
kurumlarındaki derslerin yeterli olmadığı ve ahşap yapılar konusunda usta ve 
tekniker yetiştirilmediği belirtilmiş, mesleki eğitimde uygulama ile desteklenen 
teorik bilgilerin verilmesinin gerekli olduğu ifade edilmiştir. Ahşap yapı üretiminde 
uzman eksikliği bulunduğu, eğitim programlarında ahşap yapılara ilişkin derslere 
yer verilmesinin gerekli olduğu bildirilmiştir. Meslek okulları ve yükseköğretim 
kurumlarında, uygulamalı derslerin oluşturulması ve programda ahşap yapıların 
zorunlu ders olarak yer alması katılımcılar tarafından önemli görülmektedir. 

Katılımcılara yöneltilen altıncı soruda, ahşap yapı üretimi için eğitimli 
eleman / uzman bulma konusunda zorluklar / sorunlar olup olmadığı sorulmuş 
ve bu konuyla ilgili katılımcıların önerileri istenmiştir. Bir katılımcı dışındaki 
diğer katılımcılar, eğitimli eleman ve uzman bulma konusunda zorluklar 
olduğunu bildirmiştir. Katılımcılar genel olarak, Türkiye’de geleneksel ahşap 
yapı uzmanlığının olduğunu, ancak çağdaş ahşap yapılar konusunda uzmanların 
yetiştirilmediğini belirtmiştir. Bir katılımcı ise, firmalarına vasıfsız eleman 
alarak yetiştirmeyi tercih ettiklerini, ancak her firmanın böyle bir olanağa sahip 
olamayacağını ifade etmiştir. 

Katılımcılara yöneltilen yedinci soruda, Türkiye’de ahşapla ilgili 
hammadde / ürün sorunu olup olmadığı, varsa nasıl çözümlenebileceği 
sorulmuştur. Hammadde sorunu olduğu 3 katılımcı tarafından düşünülmektedir. 
Diğer 3 katılımcının düşüncesi ise, hammadde ile ilgili bir sorun olmadığı 
yönündedir. Bu katılımcılar, ülkede ağacın mevcut olduğunu, ancak işlenmesine 
yönelik bilinç oluşturulması gerektiğini bildirmiştir. Bir katılımcı ise ahşap 
ürünlerin ithal edildiğini belirtmiştir. 

Katılımcılara yöneltilen sekizinci soruda, ahşap ürün üretiminde / temin 
edilmesinde ve/veya ahşap yapı tasarımında / uygulamasında karşılaşılabilen 
sorunların ve zorlukların neler olduğu sorulmuştur. Katılımcıların bildirimlerine 
göre karşılaşılan sorunlar ve zorluklar;
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	Mevzuattaki kuralların yetersiz ve sınırlayıcı olması,
	Önyapımlı üretim hatalarından kaynaklanan ürün bozuklukları oluşması,
	Yerli malzeme çeşitliliğinin az olması,
	Önyapımlı üretime geçilememesi nedeniyle ürün fiyatlarının 

düşürülememesi, yapı üretiminde ekonomi sağlanması için tasarımların benzer 
modellerle sınırlandırılması,

	Üretimde ağaç cinslerinin doğru seçimi konusunda eksikler olması,
	Standartlaşma ve standart üretim konusunda sorunlar olması,
	Çağdaş ahşap yapı üretiminde uzman sayısının az olması şeklinde 

belirlenmiştir.
Katılımcılara yöneltilen dokuzuncu soruda, Türkiye’de güncel ahşap 

yapı üretiminin geliştirilmesi, benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için görüş 
istenmiştir. Katılımcılar tarafından;

	Ahşap yapılarla ilgili farkındalık yaratılması ve toplumsal bilinçlendirme 
sağlanması, 

	Ahşabın olumlu yönlerinin topluma anlatılması, seminerler ve eğitimler 
düzenlenmesi,

	Daha ekonomik koşulların oluşturulması, 
	Ahşap yapı tasarımının teşvik edilmesi, kamu kuruluşlarının ahşap yapı 

uygulamaları ile topluma örnek olması gerektiği belirtilmiştir.
Katılımcılara yöneltilen onuncu soruda, ahşap yapı sektörü için 

beklentilerin ve önerilerin neler olduğu sorulmuştur. Katılımcılar bu soruya 
verdikleri yanıtlarda, ahşap yapı sektörünün gelişmesi için;

	İlgili disiplinlerin etkinliklere daha çok katılması, 
	Bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi, 
	Yerli markaların kalitesinin artırılması, 
	Deprem bölgelerinde çok katlı ahşap yapı üretilmesi, 
	Devlet tarafından örnek projeler hazırlanması, 
	Sektörün sağlıklı, doğru ve planlı şekilde büyümesi için çalışmalar 

yapılması, 
	Dünyadaki gelişmelerin takip edilerek verimli ve sürdürülebilir üretim 

ve uygulama süreçlerinin hızlı bir şekilde başlatılması ve hammaddenin verimli 
bir biçimde kullanılması gerektiği bildirilmiştir.

5. Türkiye’de Çağdaş Teknolojiyle Ahşap Yapı Üretiminin Analizi

Türkiye’de çağdaş teknolojiyle ahşap yapı üretimi; ahşap yapı üretimi, 
ormancılık sektörü ve ahşap yapı ürünleri sektörü olmak üzere üç farklı grupta 
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değerlendirilmiştir. Bu farklı gruplarda SWOT analizi yapılarak, her grubun 
güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Daha sonra bu 
analizlerden elde edilen bulgular tartışılmıştır. SWOT analizinden elde edilen 
bulguların skorları Grafik 1’de özetlenmektedir.

Grafik 1. SWOT analizinden elde edilen bulguların skorları

5.1.	Ahşap	Yapı	Üretimine	İlişkin	Bulgular

Çağdaş ahşap yapıların tasarımda esneklik sağlaması, ürün ve yapı 
kalitesinin yüksek olması, yapım maliyetinin düşük olması, yapı üretiminin 
güvenli koşullarda gerçekleşmesi, çevresel performansın yüksek olması ve 
kullanıcı konforunun artması güçlü yönler ve fırsatlar olarak belirlenmiştir. Bilgi 
ve eğitim eksikliği, teknik ve yasal gerekliliklerin yetersizliği, ahşap yapılara 
ilişkin endişeler, ahşap yapı üretiminde sınırlılıklar, ahşap sektörüne ilgisizlik 
ise, zayıf yönler ve tehditlerdir.

Türkiye’de ahşap yapıların geleneksel mimaride önemli bir yerinin 
ve kültürel üstünlüğünün olması, çağdaş teknolojiyle ahşap yapı üretiminin 
benimsenmesi için bir avantaj olarak görülmektedir. Ahşabın ve ahşap yapıların 
özellikleri de benimsenme açısından önemli ayrıcalıklardır. Ayrıca toplumda 
çevre bilincinin gelişmesiyle doğal ürünlere ilginin artması, depreme karşı 
dayanım ve ısı yalıtımı sağlamak, çevre dostu malzemelerin kullanımını 
yaygınlaştırmak için inşaat sektöründe endüstriyel ahşap yapı ürünlerinin 
kullanımını artırma çabası, Türkiye’de ahşap yapı üretiminin benimsenmesi için 
önemli fırsatlardır. 

Bilinçli bir tüketim eğilimi ile standardizasyon yönünde oluşan talep, 
nüfus artışı ile ortaya çıkan yeni konut gereksinimi ve kentsel dönüşümün 
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gündeme gelmesi ise, ahşap yapıların benimsenme düzeyini yükseltmektedir. 
Kamuda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar yanı 
sıra, teknolojide ve mühendislik biliminde gelişme olması ve Türkiye’deki 
ahşap yapı sektöründe çok sayıda temsilci bulunması, ahşap yapı üretiminin 
benimsenmesini desteklemektedir. Ancak Türkiye’de 20. yüzyılın başından 
itibaren ahşap yapı üretimi azalmış ve son yıllarda üretim oranı %1’in altına 
düşmüştür. Bunun en önemli nedeni, Türkiye’de betonarme yapı üretiminin 
yaygınlaşması ve bu sektörün süreç içinde gelişmesidir. Bu durum, ahşap 
yapılara olan talebi engellemektedir.

Bugün güncel ahşap yapılarla ilgili etkinlik sayısının artmasına karşın, 
bu yapıların üretimiyle ilgili tanıtımın yetersiz olması ve ulusal yayınevleri 
tarafından basılan kitap sayısının az olması nedeniyle ahşap yapılarla ilgili bilgiye 
erişim sınırlı kalmaktadır. Ancak bu yapılarla ilgili kitap ve dergi basılabilecek 
ulusal yayınevlerinin bulunması ve bu yayınevlerinin kapasitelerinin yüksek 
olması fırsat olarak görülmektedir. Ayrıca toplumda iletişim ve bilgiye erişim 
olanaklarının artmasının, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasının ve 
teknoloji kullanmanın giderek kolaylaşmasının ahşap yapılarla ilgili bilgiye 
erişimde kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Son yıllarda ahşap yapılarla ilgili gerçekleştirilen lisansüstü çalışmalarda 
artış olması, Orman Endüstri Mühendisliği programlarının tümünde ahşap 
yapılarla ilgili ders açılması, ahşap yapılarla ilgili akademik çalışmalar yapılması, 
mesleki eğitim alan ve meslek insanı olan bireylerle birlikte toplumun her 
kesiminin bu yapılarla ilgili bilgi edinmesine katkı sağlamaktadır. Ancak ilgili 
lisans programlarında ahşap yapılara yer verilme oranının düşük olması yanı 
sıra, mimarların ve inşaat mühendislerinin ahşabın yapı üretiminde kullanımıyla 
ilgili yeterince bilgiye sahip olmaması ve toplumun yanlış bilgilendirilmesi 
nedeniyle bu yapılara ilişkin endişeler ortaya çıkmaktadır. 

Ahşap yapılarla ilgili ülkede uzman yetişmemesi ve uzman kadroların 
yetersiz olması da önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Ayrıca bu 
yapıların uygulanmasını denetleyecek kişilerin yeterli bilgiye ve deneyime 
sahip olmaması, deneyimli sektör temsilcilerinin az sayıda olması, deneyimli 
ekiplerin bulunmaması, uzman işgücü ve ekipmanların kolay temin edilememesi 
ve ara eleman sayısının yetersiz olması, ahşap yapıların üretimine sınırlılıklar 
getirirken yaygınlaşmasını da engellemektedir. Bu eksiklikler yanı sıra, 
Türkiye’de endüstriyel ahşap yapı ürünü üretiminin az olması, bu ürünlerin 
genelde ithal edilmesi ve bulunabilirliğinin zor olması nedeniyle ahşap yapı 
üretiminin avantajları ve ayrıcalıkları sınırlı kalmaktadır.
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Türkiye’de çağdaş ahşap yapı üretimiyle ilgili birçok standardın olması 
olumlu bir gelişmedir. Ancak mevzuatta ahşap yapılarla ilgili kurallara yeterli 
düzeyde yer verilmemesi ve bu yapıların üretimine sınırlılıklar getirilmesi, 
proje denetimlerinin ve ruhsat aşamasının zor ve uzun olması, yönetmeliklerde 
ahşap yapıların üretimini teşvik edecek kurallara yer verilmemesi, Bina Deprem 
Yönetmeliği’nde ahşap yapıların en fazla 2-3 katlı inşa edilmesine izin verilmesi, 
ahşap yapı üretiminin yaygınlaşmasını engellemektedir. Son yıllarda, ahşap 
yapı mevzuatını yeniden düzenlemek için girişimlerin olması ise, ahşap yapı 
üretimindeki sınırların kaldırılması ve bu yapıların teşvik edilmesi için önemli 
görülmektedir.

5.2.	Ormancılık	Sektörüne	İlişkin	Bulgular

Ülke yüzölçümünün yaklaşık %29,2’sini kaplayan orman varlığının 
zengin bir çeşitliliğinin bulunması, ahşap yapı üretimi için bir avantaj olarak 
görülmektedir. Ormanın hukuki tanımının yetersizliği ve orman sınırlarının 
halen değişken bir yapı göstermesi, korunan alan yönetiminde arzu edilen 
düzeye ulaşılamaması ve bu kapsamda bir sistemin kurulamamış olması ve 
biyolojik çeşitlilik yönetiminin bir parçası olarak bitki ve hayvan kaçakçılığıyla 
ilgili uygulamaların zayıf olması avantajların üstünlüğünü azaltmaktadır. 
Orman Kanunu’na göre uygulanan modelde ormancılık tekniğinin gerektirdiği 
üretim ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesinde zorluklarla karşılaşılması 
ve Turizmi Teşvik Yasası’na göre ormanlardan turizm amaçlı yararlanılması da 
olumsuz bir durumdur.

Her ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de ormanların olumlu ve düzenleyici 
etkilerinden ve ürünlerinden toplumun çok yönlü, sürekli, düzenli ve en iyi 
şekilde yararlanması için, ulaşılması gerekli temel amaçların gerek Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nda gerekse ormancılık mevzuatında belirlenmiş 
olması önemli bir fırsattır. Anayasada doğa, çevre, orman varlıklarının iyelik 
ve yönetim biçimlerinin belirlenmesi ve Türkiye’de ormanların korunması, 
geliştirilmesi ve devamlılığı konusunda bir güvencenin olması yanı sıra, birçok 
yasa ile ormanlarla ilgili gerekli esasların ve usullerin düzenlenmesi fırsatları 
artırmaktadır.

11. Kalkınma Planı’nda, sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanların 
ekonomiye katkısının artırılacağının ve ahşap kullanımının yaygınlaştırılacağının 
ve ilgili standartların çıkarılmasının sağlanacağının belirtilmesi ahşap yapı 
üretiminin benimsenmesi açısından önemli ayrıcalıklardır. Ayrıca akademisyen 
ve araştırma personelinin araştırma ve eğitim programlarına katılımı sağlanarak 
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Ar-Ge potansiyelinin güçlendirilmesi, üretici örgütlerinin araştırma ve eğitim 
hizmeti sağlamaya yönelik kapasitelerin iyileştirilmesi ve enerji verimliliği 
kazanımları ve orman varlığının artırılması gibi ilave tedbirlerle karbon 
salınımının azaltılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesinin gündeme 
gelmesi ise ayrıcalık düzeyini artırmaktadır. 3. Tarım Orman Şurası’nda 
ahşap kullanımının yaygınlaştırılması, endüstriyel ahşap yapı ürünlerinin 
standartlarının belirlenmesi ve ahşap yapı mevzuatının düzenlenmesi önerisi ise 
bu sürece katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’de endüstriyel ahşap yapı ürünlerinin üretileceği tesislerin 
kurulması için girişimlerin olması, ahşap yapı üretiminin Türkiye’de 
benimsenmesi ve yaygınlaşması açısından önemli bir gelişmedir. 2020 yılında 
hazırlanan orta vadeli programda depreme dayanıklılığı ve ısı yalıtımını artırmak 
ve çevre dostu malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmak için inşaat sektöründe 
ahşap kullanımının artırılması, endüstriyel ve ekonomik değeri olan ağaçların 
dikiminin yaygınlaştırılması çalışmalarının Aralık 2022’de tamamlanmasının 
hedeflenmesi ahşap yapı üretiminin yaygınlaşması için önemli bir avantaj olarak 
görülmektedir. 

Piyasada artan talepleri karşılamak üzere endüstriyel odun üretiminin son 
yıllarda artması, yakacak odun tüketiminin azalması önemli bir gelişmedir. 
Ormanlardan birim alandan elde edilen odun ürününü artırmaya yönelik 
endüstriyel ağaçlandırma programının başlatılması, ormancılık sektörünün 
gelişmesi yönünde atılan önemli bir adımdır. 

Ahşaba alternatif yapı ürünlerinin çevre için oluşturduğu olumsuzluklar 
nedeniyle son yıllarda ahşap kullanımının benimsenmesinin odun hammaddesi 
talebinde önemli oranda artış oluşturması ve odun hammaddesi talebini 
karşılayabilmek için endüstriyel plantasyon işletmeciliğine önem verilerek 
odun üretiminin artırılmasının hedeflenmesi bu gelişmeyi desteklemektedir. 
Ancak Orman Kanunu’nun 40. maddesindeki kısıtlardan kaynaklı iş gücü ve 
üretim maliyetlerinin yükselmesi ve son yıllarda orman yangınlarının artması 
ve orman yangınları ile mücadelenin yeterli düzeyde olmaması gelişmeleri 
engelleyen bir etken olarak görülmektedir. Türkiye’nin ulusal orman yönetimi 
için bir sertifikasyon sisteminin bulunmamasıyla birlikte üretimde çalışan 
orman köylüsünün sosyal güvencesinin olmaması profesyonel üretim işçiliğinin 
gelişmesine engel olmaktadır.

Ormancılık ve orman ürünleri sektörüne yönelik olarak, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın Türkiye’de birçok çalışma yürütmesi, 
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü 
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(OGM) ve Fransa Ulusal Orman Ofisi tarafından sektöre yönelik önemli 
konularda iş birliği programlarının olması, BM Kalkınma Programı (UNDP), 
BM Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Bankası tarafından yönetilen ortak bir 
çevre programı olan Küresel Çevre Fonu (GEF)’nun ormancılık sektöründeki 
projelere fon sağlaması, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Japon Uluslararası 
İş Birliği Ajansı (JICA) ile birlikte projeler gerçekleştirmesi, FAO-Türkiye 
Ormancılık Programı’nın sektörün gelişimine yönelik önemli bir fırsat alanı 
olarak değerlendirilmesi bu sektörün gelişmesine katkı sağlayacak girişimlerdir. 

Türkiye’de ormanların mülkiyeti ve ormancılıkla ilgili kurumların işleyişi 
konusunda güçlü bir mevzuat sistemi olduğu bilinmektedir. Ayrıca ormancılık 
örgütünün çalışma alanlarına ilişkin Anayasada hükümler bulunmaktadır. Ancak 
mevzuatta sık sık yapılan değişikliklerin uygulamada sorunlara yol açması 
yanı sıra, ormancılık sektörünün ilgili mevzuat hükümleri ile uluslararası 
düzenlemeler arasında uyumluluk sorununun olması, belirli ormancılık 
uygulamaları hakkında mevzuat eksiklilerinin bulunması ve mevcut mevzuatta 
yetki karmaşalarının olması sektörde belirsizlik oluşturmaktadır. 

Tesis ve araç-gereç bakımından da yeterli donanıma sahip olan 
ormancılık örgütünün hem kırsal hem kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına 
önemli katkısı bulunmaktadır. Orman Fakültesi sayısındaki artışa karşın, 
ormancılık eğitiminde kalitenin azaldığı belirtilmektedir. Buna karşın 
sektörde sertifikalı işletme sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Sektörle ilgili 
uluslararası gelişmelerin takip edilmesi sektörün gelişimini desteklemektedir. 
Ancak mevcut işletmelerin kurumsallıktan uzak, aile işletmesi düzeyinde 
olması ve sektörü oluşturan kurumların istikrarlı bir örgüt yapısına 
erişememesi yanı sıra, orman ürünleri sanayisinde yapısal problemlerin 
çokluğu, sermayenin yetersizliği ve dünyanın takip edilememesi sektörün 
gelişimini engellemektedir. Sektörün en önemli yuvarlak odun üreticisi olan 
devlet orman örgütünde üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle diğer 
ülkelerle rekabet edilememektedir.

Kırsal yoksulluğun bulunması, orman köylülerinin gelir ve eğitim 
düzeylerinin düşük olması ve bu durumun köyden şehre göçün artması ve orman 
köylerinde genç nüfusun azalması önemli bir sorun olarak görülmektedir. Kırsal 
kesimlerde terkedilen yerleşim merkezlerinde azalan nüfusun bir sonucu olarak, 
ormancılık çalışmaları için gerekli miktar ve nitelikte iş gücü sağlanamamaktadır. 

Orman endüstrisi alanında özel sektörün güçlenmesi ve kamu kurumlarıyla 
iş birliğinin artması önemli görülmektedir. Ancak sektörü oluşturan kurumlar ve 
ilgi gruplar arasında iş birliği ile uyum sorunları olduğu görülmektedir. Kurumlar 
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arası ve sektör dışı ilgililerin yetki ve sorumlulukları arasında çatışmaların veya 
boşlukların bulunması sektördeki gelişmeyi engelleyen bir etkendir. 

Türkiye’de, son yıllarda ormanlardan üretilen mal ve hizmetlere talep 
artmaktadır. Sertifikalı ve sürdürülebilir orman yönetiminin başlaması ve 
sürdürülebilir kalkınma anlayışına uygun sektörel düzenlemelerin olması, 
doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda bilincin artması, tarım 
ve orman politikalarının stratejik üretim ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel 
alınarak oluşturulması, bütüncül ve entegre bir yöntemle hayata geçirilmesi, 
çağdaş teknolojiyle ahşap yapı üretiminin ülkede gelişmesi için, ormancılık 
sektörünün önemli avantajlarıdır. Endüstriyel ve ekonomik değeri olan ağaçların 
dikiminin yaygınlaştırılması, odun hammadde gereksiniminin karşılanmasına 
yönelik olarak hızlı gelişen türlerle endüstriyel plantasyonların kurulmasına 
olanak sağlanması ve sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanların ekonomiye 
katkısı artırılmaktadır. Son yıllarda ormanlık alanlarda da artış vardır. Ancak 
endüstriyel ağaçlandırma fırsatı çok az kullanılmaktadır. Ayrıca orman varlığı, 
orman ürünleri endüstrisinde yer alan paydaşların rekabet güçlerini artıracak 
nitelikte değildir ve kısa dönemde ithalatı zorunlu kılmaktadır. Ormanların doğa 
ve insan kaynaklı yangın gibi tehditlerin etkisi altında bulunması ise önemlidir. 
Hızlı nüfus artışı sonucu ormanlar üzerinde yeni yerleşim yeri ve daha fazla 
orman ürünü için baskı oluşmaktadır.

Ormancılığın güçlü ve tüm ülkeye yayılmış bir örgüt yapısının bulunması, 
çoğunluğu devlet mülkiyetindeki ormanların tek bir kurum tarafından 
koordinasyon içerisinde yönetilmesi, örgütün uzun yıllara dayanan geçmişinin 
bulunması, köklü bilgi birikimine ve deneyime sahip olması ve ilgi grupları 
arasında kurulmuş iş birliklerinin bulunması önemli ayrıcalıklardır. Türkiye, 
uluslararası pazarda orman fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline gelmiş 
ve biyolojik çeşitlilik konusunda dünyada sayılı ülkeler arasında yer almıştır. 
Ancak canlı biyolojik çeşitliliği konusunda yapılan çalışmaların istenen düzeyde 
olmadığı söylenebilir.

Sektör içi gelişmeler ve ormancılık sektörü ile diğer sektörlerin etkileşimi 
konusunda geçerli bir izleme ve değerlendirme düzeninin kurulamamış olması, 
ormancılıkla ilgili verilerin kurumlar arası ve uluslararası karşılaştırılabilirliğinin 
zayıf olması, bu sektör ile diğer sektörlerin iş birliği veya etkileşimi alanlarında 
politika oluşturma ve analiz etmeye uygun çalışmaların yapılamamış olması, 
ormancılık örgütünün ve örgüt yapısının dünya ve ülke genelinde gelişmelere 
uyum sağlamada zorluklar yaşaması sektörün ayrıcalıklarını zayıflatmaktadır. 
Türkiye’nin artan uluslararası ilişkilerine paralel olarak, ormancılık sektörünün 
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mal ve hizmetlerine talebin ve beklentilerin artması ve ormancılık açısından 
zayıf ve desteklenmeyi bekleyen ülkelerle çevrilmiş bir konumda bulunması ise 
sektörü güçlendirmektedir. 

5.3.	Ahşap	Yapı	Ürünleri	Sektörüne	İlişkin	Bulgular	

İnşaat ve konut sektöründe yaşanan gelişmeler, orman ürünlerine olan 
talebi yüksek seviyelerde tutmaktadır. Sektöre yönelik çözüm sağlayan bazı 
teşvik yasaları çıkartılmıştır. Ancak sektörde sermaye darlığı, kredi temini gibi 
finansal sorunların bulunması, kerestelik tomruktan yaklaşık %27 vergi ve fon 
alınması ve yasa ve yönetmeliklerde de eksiklikler olması sektörün önündeki 
engellerdir. Ayrıca Türkiye’deki orman ürünleri endüstrisi hammadde kaynakları 
bakımından yeterince güvence altında değildir. Mesleki ve teknik eğitim almış 
elemanlar ile mühendis istihdamına öncelik verilmemesi ise eğitimli kalifiye 
personel eksikliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Sektöre ait mesleki çatı kuruluşların birçok uluslararası kuruluşa 
üye olması ve sektörün uluslararası pazarlara açılmış bulunması sektörün 
gelişmesini desteklemektedir. Ahşap yapı ürünleri sektörünün AB ve Ortadoğu 
pazarına hitap edebilme potansiyelinin bulunması yanı sıra, AB ülkelerinde 
işçilik maliyetlerinin yüksek olması, sektörün çevredeki az gelişmiş birçok 
ülkenin pazarına yakın olması ve bu ülkelere göre eğitim ve teknoloji seviyesi 
bakımından daha gelişmiş olması önemli avantajlardır. Buna karşın, ithalatın 
zorlaştırılması ve ürün ithal edilen ülkelerde mevzuat değişikliklerinin olması 
yanı sıra, yurt dışındaki kereste üreticilerinin ülke pazarına girmeye başlaması, 
AB uyum sürecinde orman ürünleri ile ilgili sınırlamaların olması ve Çin 
faktörü avantajların üstünlüğünü düşürmektedir. Üreticilerin ulusal düzeyde 
örgütlenememesi ve pazarlama çalışmalarının iyileştirilememesi sektörün 
önündeki önemli engellerdir. 

Ulusal hammadde fiyatlarının yüksek olması, kerestelik tomrukta 
ambargolar bulunması, PVC ve kompozit malzemeler gibi alternatif ürünlerin 
ahşabın yerini alması ve ahşap sektöründeki rekabetin ve çekimin düşmesiyle 
temsilci sayısının azalması sektörün daralmasına neden olmaktadır. Endüstriyel 
ahşap yapı ürünlerine sertifika verecek kurum ve kuruluşun olmaması da sektör 
için bir eksiklik olarak görülmektedir. İşçilik maliyetlerinin AB ülkelerine göre 
düşük olması, uluslararası rekabette avantaj sağlamaktadır. Ancak Türkiye 
kereste ürün grubunda ithalatçı bir ülke konumundadır.

Orman ürünleri işletmelerinin %84,8’inin stratejik gelişim planına 
sahip olması, üretim ve kalite standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar 
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olması, işletmelerin modern teknolojiyi yakından takip etmesi, Türkiye orman 
ürünleri endüstrisi işletmelerinin %43,5’inin ileri ve %54,3’ü orta teknoloji 
düzeyine sahip olması, yoğunluğu artırılmış ağaç ve ağaçtan veya diğer odunsu 
maddelerden üretilen lif levhalar ürün gruplarında güçlü rekabet avantajının 
olması ve üretimde yeni teknoloji kullanılması sektörün avantajlarıdır. Ancak 
ormanlarda 20 yıl öncesine göre kaliteli ağaç miktarının azalması yanı sıra, sektör 
firmalarının ürün kalitesini artırmaya yönelik gerekli yatırımları yapmaması 
geleceğe yönelik eksiklik olarak görülmektedir. İşletmeler çoğunlukla küçük 
ve mikro ölçeklidir. Ayrıca yerli ve ithal hammadde temininde zorluklar ve 
eksiklikler bulunmaktadır.

Sektörde kalite ve ihracat yapma bilincinin artması, işletmelerin özel 
sektörlere ait olması nedeniyle dinamik ve gelişmeye açık bir yönetime sahip 
olması, değişen müşteri talepleri doğrultusunda şekillenen pazar koşullarında 
kalitenin artması ve işletmelerin ürün çeşitliliği sağlamaya yönelik çabalarının 
artması sektöre önemli katkı sağlamaktadır. Ancak sektörde üretilen ürünlere 
genellikle kalite garantisi verilememektedir. Standartlara ve teknik koşullara 
uygun üretim yapılmaması nedeniyle kayıplar oluşmaktadır. Ayrıca son ürün 
kalitesini artırıcı emprenye ve kurutma gibi işlemler mikro ölçekli işletmeler 
tarafından benimsenmemektedir.

5.4.	Tartışma

Çalışmada, Türkiye’de çağdaş ahşap yapıların talep edilmesine ve ahşap 
yapı üretiminin yaygınlaşmasına ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile karşılaşılan 
tehditler ve fırsatlar SWOT analizi yöntemiyle belirlenmiştir. Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre, Türkiye’de çağdaş ahşap üretimine ilişkin benimsenmeyi 
destekleyen etmenlerle birlikte engelleyen etmenler de vardır.

Türkiye’de çağdaş teknolojiyle ahşap yapı üretiminin analizine ilişkin 
sonuçlar Grafik 2’de özetlenmektedir. Üç farklı grup arasında, güçlü yönlerde 
önemli bir fark olmamasına karşın, ormancılık sektörü (11) avantajlı durumdadır. 
Ahşap yapı ürünleri sektörü (10), ormancılık sektörünü izlemektedir. Ahşap yapı 
üretimi grubunda güçlü yönlerin skoru (8) genel ortalamanın altındadır. Ancak 
ormancılık sektörü aynı zamanda en fazla zayıf yöne (10) sahiptir. Bu grupta 
güçlü yönlerin skoru ile zayıf yönlerin skoru arasında 1 puan fark bulunmaktadır. 
Diğer grupların zayıf yönlerinin skoru (6) biribirine eşittir. 

Fırsatlar açısından, ormancılık sektörünün diğer gruplara göre önemli bir 
üstünlüğü vardır. Ahşap yapı üretimi grubu, ormancılık sektörünü izlemektedir. 
En fazla tehdit skoru, ahşap yapı ürünleri sektöründedir. Diğer gruplarda 
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tehditlerin sayısı biribirine eşittir. Güçlü yönler ile fırsatların toplam skorunun 
en yüksek olduğu grup ormancılık sektörü (26)’dür. Diğer gruplarda güçlü 
yönler ile fırsatların toplam skoru (19) biribirine eşittir. Zayıf yönler ile tehditler 
toplam skorunun en yüksek olduğu grup da ormancılık sektörü (16)’dür. Bu 
grubu ahşap yapı ürünleri sektörü (15) izlemektedir. 

Genel ortalamada, güçlü yönler ile fırsatların toplam skorunun (64), 
zayıf yönler ve tehditlerin toplam skoruna (43) göre daha fazla olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre, çağdaş ahşap yapı üretiminin benimsenmesini 
destekleyen etmenlerin oranı %60, benimsenmesini engelleyen etmenlerin 
oranı %40’dır. Her grupta durum benzerdir. Buna karşın hem toplam skorda 
hem de her üç grubun skorlarında benimsenmeyi engelleyen etmenlerin fazla 
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de çağdaş ahşap yapı üretiminin 
benimsenmesi ve yaygınlaşması engelleyen etmenlerin tarafından giderilmesi 
için çalışma başlatılmalıdır.   

Grafik 2. Türkiye’de çağdaş teknolojiyle ahşap  
yapı üretiminin analizine ilişkin sonuçlar
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6. Sonuç ve Öneriler

Çalışmada, Türkiye’deki yapı sektöründe çağdaş ahşap yapıların 
benimsenmesine ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile karşılaşılan tehditler ve 
fırsatlar SWOT analizi yöntemiyle belirlenmiştir. Böylece çağdaş ahşap 
yapıların ülkedeki durumunun tüm yönleriyle anlaşılıp algılanması sağlanmış, 
bu yapıların benimsenmeme nedenleri sorgulanmış ve ahşap yapılara talebi 
artırmak için alınabilecek stratejik önlemlerin ve somut bir strateji geliştirmenin 
bir yolu oluşturulmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de çağdaş 
ahşap yapılara ilişkin benimsenmeyi destekleyen etmenlerle birlikte engelleyen 
etmenlerin de olduğu anlaşılmaktadır.

Türkiye’de endüstriyel ahşap yapı ürünlerinin üretileceği tesislerin 
kurulması için girişimlerin olması, çağdaş ahşap yapı üretiminin Türkiye’de 
benimsenmesi ve yaygınlaşması açısından önemli bir gelişmedir. Kalkınma 
programlarında; inşaat sektöründe ahşap kullanımının artırılmasına, endüstriyel 
ve ekonomik değeri olan ağaçların dikiminin yaygınlaştırılmasına, ahşap 
yapı ürünlerinin standartlarının belirlenmesine ve ahşap yapı mevzuatının 
düzenlenmesine yönelik çalışmaların olması ise bu sürece katkı sağlayacaktır. 
Ancak ahşap yapı sektörünün diğer sektörlerle rekabet edebilmesi için, bu 
konudaki girişimler artırılmalı ve kalkınma programlarında belirlenen hedefler 
hızlı bir biçimde gerçekleştirilmelidir. 

Literatür araştırmasından ve ahşap yapı sektörü temsilcilerinden elde 
edilen bilgilerle Türkiye’de çağdaş ahşap yapı üretiminin benimsenme düzeyini 
artırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak için aşağıdaki önlemler ve öneriler 
geliştirilmiştir.

Ahşap yapı üretimine ilişkin;
	Ahşap yapılarla ilgili uzman, denetim elemanı ve ara eleman 

yetiştirilmeli, deneyimli ekip sayısı artırılmalı, deneyimli işgücü ve ekipmanların 
kolay temin edilmesi sağlanmalı,

	Ahşap yapılarla ilgili yasalardaki kurallar gözden geçirilmeli ve 
kurallardaki farklılıklar giderilmeli, ahşap yapıları teşvik edecek kurallara yer 
verilmeli, yönetmelikler ve standartlar geliştirilmeli,

	Endüstriyel ahşap yapı ürünlerinin üretimdeki teknik koşullar, özellikler 
ve şartnameler yeniden düzenlenmeli,

	Ahşap yapı izinleri ve ruhsat alma konusundaki sorunlar çözülmeli, 
kısıtlamalar kaldırılmalı ve ahşap yapıların çok katlı inşa edilmesine olanak 
sağlanmalı, 
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	Ahşap yapıların proje ve ruhsat aşamaları kolaylaştırılmalı, bu aşamada 
görev alan teknik elemanlara ahşap yapılar konusunda eğitim verilmeli, 

	Endüstriyel ahşap yapı ürünlerinin ve çağdaş ahşap yapıların üretimi 
desteklenmeli, ahşap yapı ürünlerinin üretimi için tesisler kurulmalı ve ahşap 
yapı sektöründeki temsilci sayısı artırılmalı,

	Çağdaş ahşap yapı üretimiyle ilgili tanıtıma ve etkinliklere önem 
verilmeli, bu yapılara yönelik yayınlar hazırlanmalı ve etkinlikler düzenlenmeli, 
ulusal yayınevleri tarafından basılan kitap ve dergi sayısı artırılmalı, bu yapıların 
özellikleri ve avantajları topluma aktarılmalı, bilgiye erişim kolaylaştırılmalı ve 
toplumsal farkındalık düzeyi yükseltilmeli,

	Ahşap yapılarla ilgili eğitim altyapısı geliştirilmeli, yükseköğretim 
kurumlarının İnşaat Teknolojisi ön lisans programları ile Mimarlık ve İnşaat 
Mühendisliği lisans programlarında ahşap yapılarla ilgili derslere yer verilmeli 
ve ahşap yapı üretimi konusunda uzman ve ara eleman yetiştirilmesi için yeni 
programlar açılmalı, bu konuda çalışan araştırmacılar desteklenmeli, 

	Mimarlar, İnşaat Mühendisleri ve diğer ilgili meslek insanlarının 
ahşabın yapılarda kullanımı konusunda yeterince bilgi sahibi olması sağlanmalı, 
yarışmalar düzenlenmeli,

	Endüstriyel ahşap yapı ürünleri ve ahşap yapı üretimiyle ilgili 
toplumdaki bilgi eksikliğini ve yanlış algıyı giderecek çalışmalar yapılmalı,

	Ahşap yapılara ilişkin endişeler (ahşap yapıların yangında göstereceği 
davranışlara ilişkin kaygılar, çok katlı ve büyük açıklıklı bina üretmenin 
mümkün olmadığı, betonarme kadar sağlam olmadığı, ekonomik olmadığı ve 
uzun ömürlü olmadığı, ormanların yok olacağı düşüncesi) giderilmeli,

	Yapı sektöründe ahşabın tercih edilmesi için karar vericiler ikna edilmeli, 
ahşap yapı tasarımı konusunda mimarlar ve mühendisler teşvik edilmeli, 

	Türkiye’de betonarme yapı üretiminin yanında ahşap yapıların 
uygulanmasına da olanak tanınmalı, alternatif ürünlerin ahşabın yerini alması 
önlenmeli,

	Ahşap yapı sektörüne ilginin artması ve pazar talebinin yükselmesi için 
önlem alınmalıdır.

 Ormancılık sektörüne ilişkin;
	Sertifikalı ve sürdürülebilir orman yönetimi yaygınlaştırılmalı ve 

plantasyon ormanları ve endüstriyel ağaçlandırma alanları artırılmalı, ahşap 
yapı sektöründe hammadde temini kolaylaştırılmalı,

	Ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sertifikalı üretim yapan 
işletme sayısı artırılmalı,
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	Sektörü oluşturan kurumların örgüt yapısı güçlendirilmeli, iş gücü ve 
üretim maliyeti düşürülmeli, 

	Ormancılıkla ilgili mevzuat eksiklikleri tamamlanmalı, ormancılık 
sektörünün ilgili mevzuat hükümleri ile uluslararası düzenlemeler arasındaki 
uyumluluk sorunu giderilmeli,

	Orman ürünleri sanayindeki yapısal sorunlar çözülmeli, ormancılık 
örgütü ülke ve dünya genelindeki gelişmelere uyum sağlamalı,

	Orman yangınlarının çıkmasına ve söndürülmesine yönelik olarak 
toplum bilgilendirilmeli/bilinçlendirilmeli, orman alanları denetim altına 
alınmalı, orman yangınları önlenmeli ve orman yangınları ile mücadele 
artırılmalı,

	Ormancılık çalışmaları için gerekli nitelikte iş gücü sağlanmalıdır. 
Ahşap yapı ürünleri sektörüne ilişkin;
	Ahşap yapı ürünleri sektörü ürün standartlarına ilişkin bilinçlendirilmeli, 

standartlara ve teknik koşullara uygun üretim yapılmalı, ürün testlerinin 
yapılmasına olanak sağlanmalı, ürün kalitesini artırıcı önlemler alınmalı, kalite 
garantisi verilmeli ve kayıpların oluşması engellenmeli, sektörde ürün kalitesini 
artırmaya yönelik gerekli yatırımlar teşvik edilmeli, 

	Sektörle ilgili bilgi-veri akışı ve iletişim sağlanmalı, sektör işleyişi 
düzenli durumu getirilmeli, sektör temsilcilerinin süreç yönetim planları 
hazırlanmalı, 

	Sektör temsilcileri yeni gelişmeler konusunda bilgilendirilmeli, sektörde 
deneyimin artırılması için etkinlikler düzenlenmeli, 

	Ahşap ürünlerinin üretimini ve kullanımını teşvik edecek önlemler 
alınmalı, ahşap ürünlerin yerel üretimine önem verilmeli, gerekli altyapı 
hazırlanmalı ve sektörün gelişmesi için politik ve ekonomik katkı sağlanmalı, 
pazarlama çalışmaları iyileştirilmeli, işletmelerin kapasiteleri artırılarak 
rekabet edebilmesi sağlanmalı, küçük ölçekli işletmelerde Ar-Ge çalışmaları 
desteklenmeli, sektörün geleceği ile ilgili kaygılar giderilmeli,

	Hammadde teminindeki zorlukların aşılması ve eksikliklerin giderilmesi 
için önlemler alınmalı,

	Eğitimli uzman personel yetiştirilmeli,
	Sermaye darlığı, kredi temini gibi finansal sorunlar çözülmeli, ahşap 

ürünlere vergi ve fon muafiyeti uygulanmalı, 
	Ahşap ürünlere ilişkin araştırmaların yapıldığı, bilgilerin toplandığı ve 

istatistiklerin oluşturulduğu ulusal düzeyde bir enstitü kurulmalı,
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	Endüstriyel ahşap yapı ürünlerine sertifika verebilecek kurum ve 
kuruluşlar yapılandırılmalı,

	Sektör temsilcilerinin rekabet gücünü ve ahşap yapılara ilişkin toplumsal 
talebi artıracak öneriler geliştirilmelidir.

Ahşap yapı üretimine, ormancılık sektörüne ve ahşap yapı ürünleri sektörüne 
ilişkin geliştirilen önlemler ve öneriler gerçekleştirdiğinde, Türkiye’de çağdaş 
ahşap yapı üretimi için önemli eksikliklerin giderileceği düşünülmektedir.  
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1. Giriş

Ahşap, geçmişten bugüne dünyada en çok talep gören ve yapı üretiminde 
yaygın olarak kullanılan temel yapı malzemelerinden biri olmuş, 
yüzlerce yıldır yapı malzemesi olarak kullanılmış ve her farklı dönemde 

ahşap yapı inşa edilmiştir. Son yıllarda çevresel kaygıların bir sonucu olarak, yapı 
üretiminde ahşap kullanımına ve ahşap esaslı yapı ürünlerinin geliştirilmesine 
yönelim vardır. Bu durum çelik ve beton gibi geleneksel inşaat malzemelerinin 
yerini alacak yapısal ahşap ürünlerin yenilikçi şekilde üretilmesine yol açmıştır. 
Bu ürünlerin geliştirilmesi ve özellikleri, ahşabın verimli kullanımı için yeni 
olanaklar sağlamıştır (Sotayo et al., 2020). 

Yapı endüstrisinin yüksek ve farklı işlevli yapılar için ahşabı fark etmesi 
ve birçok ülkenin yasalarındaki yapı kurallarına yeni düzenlemeler getirilmesi, 
ahşabın çok katlı yapıların taşıyıcı sisteminde kullanılmasına ivme kazandırmıştır. 
Özellikle CLT panellerin üretilmesi ve bu panellerin çok katlı ahşap yapıların hem 
duvarlarında hem de döşemlerinde kullanılabilmesi, ahşabın taşıyıcı sistemde 
kullanımını artırmıştır. Çok katlı ahşap yapı uygulamasına Avrupa’nın öncülük 
ettiği söylenebilir. 2000’li yıllarda birçok Avrupa ülkesinde beş katın üzerinde ahşap 
yapılar inşa edilmiştir. Avrupa ülkeleri yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya, Yeni 
Zelanda gibi ülkelerde de çok sayıda yüksek ahşap yapı tamamlanmıştır. Gelecekte 
ahşap yapıların yapı sektöründe önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir.
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21. yüzyılda inşa edilen ahşap yapılar birçok farklı işleve sahiptir. Geçmişte 
konut üretiminde kullanılan ahşap, günümüzde karma işlevli (konut ve ticaret) 
yapılar yanı sıra, farklı işlevli yapılar da inşa edilmektedir. Çağdaş teknolojiyle 
inşa edilen bu yapılarda farklı ahşap sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemler; 
ahşap ve ahşap hibrit sistemlerdir. Ahşap hibrit sistemler, ahşabın çelik ve/veya 
beton ile birlikte kullanıldığı sistemlerdir. Ahşap sistemlerde; kolon + kiriş, 
kolon + plak, panel, modüler ve karma olmak üzere farklı yapım yöntemleri 
uygulanmaktadır. Her farklı sistem genellikle bölgesel koşullara, yerel yasalara, 
tasarım koşullarına göre tercih edilmektedir. Son yirmi yılda inşa edilen öğrenci 
yurtlarında da farklı ahşap sistemler kullanılmıştır (Şekil 1). 

Ahşap Panel Sistem (UEA Blackdale / 
Birleşik Krallık)

Ahşap Modüler Sistem (Woodie / 
Almanya)

Ahşap-Beton Hibrit Sistem (Kolon + Plak) 
(UBC Brock Commons / Kanada)

Ahşap-Çelik-Beton H. S. (Kolon + 
Kiriş) (Adohi Hall / ABD)

Şekil 1. Öğrenci yurtlarında kullanılan ahşap sistemler (URL 1-2-3-4)

2. Öğrenci Yurtlarında Ahşap Kullanımı

Yaşadığı kentten farklı bir kentte eğitime başlayan öğrencilerin en önemli 
sorunlarından biri barınmadır. Bu sorunun çözümü için önemli alternatiflerden 
biri öğrenci yurtlarıdır. Öğrenci yurdu, öğrenim gören öğrencilerin ders çalışma, 
yatma, dinlenme, beslenme, sosyal ilişkiler gibi gereksinimlerinin karşılandığı 
bina olarak tanımlanmaktadır (TS 11498, 1994). Genelde üniversite öğrencilerin 
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eğitim yaşamları boyunca kullandıkları bu yapılar, akademik başarıları, kişisel 
ve sosyal gelişimleri üzerinde de etkili olmaktadır. Öğrencilerin yurtlarda kalma 
nedenleri sadece barınma gereksinimlerinin karşılanması değil, aynı zamanda 
öğrencilerin fiziki, sosyal ve duyusal gereksinimlerinin de karşılanmasıdır 
(Çağatay, Yalçın ve Yıldırım, 2014). Bu nedenle yurt binaları konforlu olmalı, 
öğrencilere daha sakin ve güvenli çalışma ve dinlenme ortamı sağlamalıdır. 
Konforun sağlanmasında önemli parametrelerden ikisi ise binaların mimari 
tasarımı ve fiziki özellikleridir.

Üniversitelerin öğrencilere sağladığı barınma mekânlarının çeşitliliği 
ve kalitesi, üniversitelerin tercih edilmesinde etkili olmaktadır. İyi barınma 
olanakları sağlayan üniversitelerin daha fazla uluslararası öğrenci kabul ettiği ve 
bu üniversitelerde okulu terk etme oranlarının daha düşük olduğu görülmektedir. 
Bu nedenle, dünyadaki birçok önemli üniversite, başarılı öğrenciler tarafında 
tercih edilmesi için, kampüslerindeki barınma olanaklarını iyileştirme çabası 
içerisindedir (Eşidir, 2017). Dünyada birçok üniversitenin yerleşkesi içinde 
öğrenci yurdu bulunmaktadır. 

Tarih boyunca, öğrencilerin konaklamaları için inşa edilen öğrenci 
yurtlarında birçok değişiklik olmuştur. Sürekli değişim dönemi olarak ifade 
edilebilecek çağdaş dönemde, yurtların bina biçimlerinde de farklılıklar 
vardır (Aktaş, 2017). Ayrıca yurt binalarının yapımında farklı taşıyıcı sistem 
malzemeleri kullanılmaktadır. Son yıllarda, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 
birçok ülkede çok sayıda ahşap öğrenci yurdu inşa edilmiştir.

Kat adedi 5 ve üzeri olan ahşap öğrenci yurdu binaları ile sınırlı bu çalışmada, 
farklı ülkelerde inşa edilen on üç yurt binası incelenmektedir. Öncelikle bu 
binalarda kullanılan yapısal ahşap ürünler, yapım sistemleri ve bu sistemleri 
oluşturan yapı elemanlarının özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra, yapılan 
analiz çalışmasıyla son yirmi yılda inşa edilen ahşap öğrenci yurdu binalarının 
tasarım ve üretim aşamasına ilişkin bilgi edinilmiş ve ahşabın yapı üretimindeki 
gelişimi izlenerek yurt binalarında kullanım olanakları değerlendirilmiştir. 

Adohi Hall: Büyük ölçekli bölgesel bir planlamanın bir parçası olan ve 
2019 yılında tamamlanan Adohi Hall binası, ABD’deki Arkansas Üniversitesi 
yerleşkesinin güney köşesinde konumlanmaktadır (Şekil 2). LEED Gümüş 
sertifikası alan ve 18.769 m2 alanı olan binada; yemek salonu, sınıflar, etüt 
mekânları, performans mekânları, ortak mekânlar, idari ofisler ve 708 yatak 
kapasiteli odalar bulunmaktadır. Farklı açılarda düzenlenmiş bir dizi içinde, 
birbirine bağlı 4-5 katlı (en fazla 25,00 m) kütlelerin oluşturduğu form, 
öğrencilerin vakit geçirebileceği açık ortak alanlar sağlamaktadır (Timber Design 
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& Technology, 2019). Ahşap-Beton-Çelik Hibrit sistemle inşa edilen binada, 
zemin kat strüktürü ahşap ve çelik, diğer katlar ahşap, servis çekirdekleri ise 
betonarmedir. Kolon + Kiriş yapım yönteminin tercih edildiği ahşap sistemde; 
çapraz tabakalı ahşap (CLT) döşeme ve çatı panelleri ve tutkallı tabakalı ahşap 
(Glulam) kolonlar ve kirişler (4.300 m3) kullanılmıştır (Binderholz).

Şekil 2. Adohi Hall / ABD (URL 5-6)

Te Pā Tauira: Uluslararası sürdürülebilir bina sertifikasyon programı olan 
Living Building Challenge’ın ilkeleri izlenerek 2018 yılında tamamlanan, Yeni 
Zelanda’nın Dunedin kentindeki Te Pā Tauira / Otago Politeknik öğrenci yurdunun 
genel mimari formu, sosyal etkileşimi teşvik etmek için ortak alanlardaki 
dolaşıma odaklanmaktadır (Şekil 3). L biçiminde düzenlenmiş iki kütle, saydam 
bir dolaşım bağlantısı ile birbirine bağlanan iki ayrı kanadı oluşturmaktadır. 
6.000 m2 alanı olan binanın beş katlı batı kanadında yatakhane tipi, dört katlı 
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doğu kanadında apartman ve stüdyo tipi odalar olmak üzere, toplam 231 yatak 
bulunmaktadır. Giriş ve ortak alanlar, ana yerleşkeye yaya erişimi için alanın 
kuzey-batı köşesinde konumlandırılmıştır (Mason and Wales Architects). Ahşap 
Karma sistemle inşa edilen binada, birincil strüktür malzemesi CLT’dir. Kolon, 
kiriş ve destek elemanlarında tutkallı kaplama kereste (LVL) kullanılmıştır (NZ 
Wood Design Guides, 2019).

Şekil 3. Te Pā Tauira / Yeni Zelanda (URL 7-8)

Mineroom: Aktif GOLD sertifikalı pasif ev olan ve 2016 yılında tamamlanan 
Avusturya’nın Leoben kentindeki Mineroom öğrenci yurdunda, bir avlu etrafında 
toplanan 4-6 kat arasında üç kütle kademeli olarak düzenlenmiştir (Şekil 4). 
5.900 m2 alanı olan ve 201 öğrenci kapasiteli yapıdaki tek kişilik daireler, çift 
kişilik odalar ve 2-5 kişi paylaşımlı daireler öğrencilerin seçim yapmasına olanak 
tanımaktadır. Her katta ortak dinlenme alanı bulunmaktadır. Zemin katta geniş 
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oturma alanı, çamaşırhane, müzik odası, toplantı ve çalışma odaları, spor salonu, 
çok amaçlı salon gibi ortak mekânlar vardır. Ahşap-Beton Hibrit sistemle inşa 
edilen yapının giriş alanı, bodrum kat ve iki merdiven dışındaki bölümleri CLT 
panellerden (1.900 m3) oluşmaktadır (Jedliczka, 2019). Binaya enerji sağlamak 
için 620 m² fotovoltaik panel kurulmuştur (Holzbau Austria, 2019).

Şekil 4. Mineroom / Avusturya (URL 9-10)

Maison de l’Inde: Uluslararası Paris Üniversitesi’nin yerleşkesinde yer 
alan ve 2013 yılında tamamlanan öğrenci yurdu, 1968 yılında açılan ilk binanın 
yakınına inşa edilmiştir. Bu bina yaklaşık 100 öğrenci ve araştırmacıya konaklama 
olanağı sağlamaktadır (Şekil 5). Yedi katlı (ve çatı katı / 20,30 m) ve 2.861 m2 
alanı olan yapının her katında öğrencilerin birlikte vakit geçirmesini sağlayan ve 
terasa açılan mutfak ve oturma alanları vardır (Lipsky ve Gaujard, 2013). Zemin 
katta resepsiyon alanı, toplantı odası, çamaşırhane ve teknik birimler bulunan 
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yapının, üst katlarında her biri balkonlu tek ve çift kişilik 72 oda yer almaktadır. 
Ahşap-Beton Hibrit sistemle inşa edilen bina, merdiven ve asansör boşluklarının 
bulunduğu betonarme bir çekirdek etrafında düzenlenmiştir. Kolon + Kiriş 
yapım yönteminin kullanıldığı ahşap sistem, Glulam kolon ve kiriş, Glulam 
panellerden (358,5 m3) yapılmış döşemeden oluşmaktadır (Wood Surfer, 2013).

Şekil 5. Maison de l’Inde / Fransa (URL 11-12)

UEA Blackdale: Doğu Anglia Üniversitesi’nin yerleşkesinde yer alan 
ve 2016 yılında tamamlanan Blackdale öğrenci yurdu yerleşkeye açılan bir kapı 
konumundadır. Barton House ve Hickling House olarak adlandırılan iki blok, 3-7 
kat arasında kademeli olarak yükselmektedir (Şekil 6). Üniversite yerleşkesinde 
514 öğrenciye konaklama olanağı sağlayan ve odaların her birinde banyo bulunan 
bu binada, çatı teraslı bir kafe, çamaşırhane ve büyük bir avlu yer almaktadır. 
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BREEAM (mükemmel) sertifikası alan bina, CLT yapısal elemanlar ve önyapımlı 
banyo modülleri dahil olmak üzere modern inşaat yöntemleri kullanılarak, yüksek 
tasarım kalitesi ve sürdürülebilirlik standartlarına göre inşa edilmiştir (URL 13). 
Ahşap panel sistemin uygulandığı binanın strüktürü CLT panellerden (3.930 m3) 
oluşmaktadır. CLT kullanımı, üniversitenin çevre politikalarını desteklemede önemli 
rol üstlenmiş ve yapının içerdiği karbonu azaltmıştır. Yapımı 62 haftada tamamlanan 
binada, CLT panellerin montaj süresi 17 haftadır (100 Projects UK CLT, 2018).

Şekil 6. UEA Blackdale / Birleşik Krallık (URL 14-15)

Crome Court: Doğu Anglia Üniversitesi yerleşkesinde yer alan ve 2014 
yılında tamamlanan Crome Court öğrenci yurdu, yerleşkenin sonunda bir odak 
noktası oluşturan ve enerji açısından en verimli konaklama bloğudur. 5-7 kat 
arasında değişen bina, güneye açılan U şeklinde bir form ile düzenlenmiştir 
(Şekil 7). Her dairede 8-10 oda, mutfak ve yemek mekânı bulunan ve 232 
banyolu odanın yer aldığı binanın zemin katında etkinlikler için ayrılmış 
50m2’lik bir ortak alan da vardır. Her biri yaklaşık 12m2 olan odaların sosyal 
alanla birlikte kullanım alanı 25 m2’ye ulaşmaktadır. BREEAM (mükemmel) 
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sertifikası alan bina, öğrenci sayısında artış hedefleyen üniversitenin gereksinim 
duyacağı ek konaklamanın önemli bir parçası olarak inşa edilmiştir. Ahşap 
panel sistemle inşa edilen binanın strüktüründe CLT masif paneller (1.750 
m3) kullanılmıştır. Sürdürülebilirlik yararlarına ilave olarak, CLT’nin seçilme 
nedeni, mevcut binaların olduğu küçük bir alanda inşaat yapmaya uygunluğu 
olarak belirlenmiştir (URL 16).

   

 
Şekil 7. Crome Court / Birleşik Krallık (URL 17-18)

Woodie: Hamburg’un Wilhelmsburg yerleşiminde konumlanan ve 2017 
yılında tamamlanan Woodie öğrenci yurdu, Hamburg Limanı’ndaki yığılmış 
konteynerlerden ilham alan ve birbiri üzerine ve yan yana gelen önyapımlı 
ahşap modüllerle inşa edilmiştir (Şekil 8). Önyapımlı modüllerde, az sayıda 
tasarım detayının bulunması ve üretimin iki modül türüyle sınırlandırılması, 
binayı üretim süresi, işçilik ve maliyet açısından verimli kılmıştır. 100 m 
uzunluğundaki öğrenci yurdu 371 önyapımlı modülden oluşmaktadır. 20 m2’lik 
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modüllerin her birinde yatak, banyo, gömme dolap, mini mutfak ve katlanır 
masa bulunmaktadır. Gerektiğinde daha büyük daireler oluşturmak için 
modüller birleştirilebilmektedir (URL 19). Ahşap-Betonarme Hibrit sistemle 
inşa edilen binanın farklı kotlarda düzenlenmiş zemin katı, çekirdekleri ve çatısı 
betonarmedir. Zemin katın üzerinde 5 ve 6 katlı olarak yükselen modüllerin 
üretiminde CLT kullanılmıştır. Modüller, tüm bileşenleri ve mobilyalarıyla 
kullanıma hazır biçimde üretilmiştir. Fabrikada 40 kişi ile günde dört 
modülün üretimi tamamlanmış ve her gün sahada on iki modülün montajı 
gerçekleştirilmiştir. Modül montajı beş aşamada gerçekleştirilen bina, inşaat 
başladıktan 10 ay sonra kullanıma açılmıştır (Kaufmann, 2017).

Şekil 8. Woodie / Almanya (URL 20-21)

Das Kelo: Rovaniemi kentinde, Lapland Üniversitesi ve Lapland 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ortak yerleşkesinin merkezinde yer alan Das 
Kelo öğrenci yurdu 2019 yılında tamamlanmıştır (Şekil 9). Bu yurt öğrencilerin 
konaklama gereksinimlerini sağlıklı bir biçimde karşılamak için çevre dostu bina 
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çözümleri geliştirmek amacıyla kurulan Domus Arctica Vakfı (DAS) tarafından 
inşa ettirilmiştir. 25m² ile 32m² arasında değişen büyüklüklerde 103 stüdyo tipi 
dairenin bulunduğu sekiz katlı binanın zemin katında çamaşır odası, oturma odası, 
vakfın kullandığı bir ofis ve bisiklet alanı yer almaktadır. En üst katta, manzaralı 
bir balkonu olan kulüp odalı sauna bulunmaktadır (URL 22). Ahşap-Betonarme 
Hibrit sistemle inşa edilen binanın zemin katı betonarmedir. Diğer katları ahşap 
panel sistemle inşa edilen binanın strüktüründe CLT paneller kullanılmıştır. 
Binada önyapımlı modüler elemanların tercih edilmesi, hızlı bir inşaat programı 
sağlamış ve işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azaltmıştır (Saviaro, 2019).

Şekil 9. Das Kelo / Finlandiya (URL 23-24)

Lucien Cornil: Lucien Cornil, Marsilya kentinde 2017 yılında tamamlanan 
öğrenci yurdu binasıdır. Bir yarışma sonucu elde edilen, 200 odalı ve 8 katlı bu 
bina işlevsel, konforlu ve kente açılan bir özellik taşımaktadır (Şekil 10). 2018 
yılında Fransa Ulusal Ahşap İnşaat büyük ödülünü kazanan Lucien Cornil öğrenci 
yurdu, çevreye uyumlu tasarlanan başarılı bir projenin ürünüdür. Binanın ahşap 
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ve alüminyumdan yapılmış üç büyük kanadı geniş bir bahçeyi çevrelemektedir 
(A+ARCHITECTURE, 2019). Plan, çok yüksek bir zemin kat ve son iki katta çatı 
katları yanı sıra yüksek kaliteli ortak alanlar sunmaktadır. Projenin büyüklüğü 
çevreyle bütünleşmekte ve yerleşimin yoğun olmasına karşın nefes almayı 
sağlamaktadır. Odaların çoğu bir iç bahçeye bakmaktadır. Dış yüzey çoğunlukla 
metal kaplama olmakla birlikte, iç yüzey ahşaptır. Odalarda, koridorlarda ve 
ortak odalarda ahşabın güçlü varlığı, yumuşak bir akustik ve sıcak, rahat ve 
yatıştırıcı bir ortam yaratmaktadır. Ahşap-Betonarme Hibrit sistemle inşa edilen 
binanın seviş çekirdekleri betonarmedir. Bütün katları ahşap karma sistemle inşa 
edilen binanın strüktüründe CLT ve Glulam kullanılmıştır (Cervantes, 2018).

  

 
Şekil 10. Lucien Cornil / Fransa (URL 25-26)

Moholt 50|50: Eski bir otoparkın yerine yapılan proje 50 yıl boyunca 
sürdürülebilir kentsel gelişimi hedeflediği için Moholt 50|50 olarak isimlendirilen 
öğrenci yurdu, Norveç Trondheim’da 1960’larda tasarlanan bir öğrenci köyünün 
uzantısıdır (Şekil 11). Mevcuttaki öğrenci köyünün hiyerarşik olmayan yerleşim 
düzenini daha işlevsel bir hale getirmek ve köyün kentle ilişkisini artırmak amacıyla 
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bir yarışma sonucu elde edilen projede, bölgedeki tüm trafik arterlerini bir araya 
getirerek yeni bir merkez oluşturması sağlayan bir tasarım anlayışı benimsenmiştir 
(URL 27). Öğrenci köyüne yeni eklenen ve 9 katlı beş bloktan oluşan yurtta; 
öğrenci konutları, ana okulu, kütüphane ve sosyal merkez yer almaktadır. Her 
katta 15 odanın bulunduğu bloklarda, 632 öğrenci konaklayabilmektedir. 
Blokların zemin katlarında sağlık merkezi, spor salonu, kuaför, çamaşırhane ve 
kafe gibi öğrenci köyü sakinlerinin kullanabileceği işlevler de bulunmaktadır. 
Ahşap-Betonarme Hibrit sistemle inşa edilen binanın bodrum katı ve zemin 
katı betonarmedir. Binanın döşemelerinde, duvarlarında ve merdiven asansör 
şaftlarında CLT paneller, kirişlerinde Glulam, merdiven basamaklarında ise LVL 
kullanılmıştır. 6.500 m³ ahşap kullanılarak inşa edilen Moholt 50|50, Avrupa’nın 
en büyük CLT projesi olma özelliği taşımaktadır (URL 28). 

Şekil 11. Moholt 50|50 / Norveç (URL 29-30)

Gillies Hall: Avustralya’nın Pasif Ev standartlarına göre inşa edilen 
ilk öğrenci yurdu ve Avustralya’nın en büyük çapraz lamine ahşap (CLT) 
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projelerinden biri olan Gillies Hall, Monash Üniversitesi’nin Peninsula 
Kampüsü’nde konumlanmaktadır (Şekil 12). Monash Üniversitesi, kapsamlı 
kampüs gençleştirme sürecinden geçen Avustralya’daki birçok yüksek öğretim 
kurumundan biridir. 2019 yılında tamamlanan konaklama binası; konaklama 
birimleri, her katta ortak mutfak, ortak alanlar, dinlenme salonları, oyun alanları 
ve dış mekanlardan oluşmaktadır. Binada 150 stüdyo öğrenci dairesi, konut 
desteği için iki zemin kat dairesi ve kampüsteki 250 yurt öğrencisinin tamamı için 
zemin katta çeşitli müzik ve oyun odalarından oluşan ortak alanlar bulunmaktadır. 
Birçok ödül almış bu bina ile Monash Üniversitesi, tüm kampüsün konaklama 
gereksinimini destekleyebilmektedir. Ahşap-Betonarme Hibrit sistemle inşa 
edilen binanın zemin katı betonarmedir. Diğer katları ahşap panel sistemle inşa 
edilen binanın strüktüründe CLT kullanılmıştır. Toplam altı katlı olan Gillies Hall, 
yapı grubunda Avustralya’daki ilk Pasif Ev Sertifikalı projedir (Phillips, 2020).

Şekil 12. Gillies Hall / Avustralya (URL 31-32)

Lighthouse: Nüfusunun %10’undan fazlasını Doğu Finlandiya Üniversitesi 
veya Karelia Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu ve 
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sürekli büyüyen Joensuu kentinde öğrenci yurdu bir önceliktir. Finlandiya’da 8 
kattan daha yüksek bir ahşap yapı bulunmadığı için, üniversite ve bölge yönetiminin 
kararıyla inşa edilecek yapının öncü bir rol üstlenmesi amacıyla yarışma 
düzenlenmiştir (Masiga, 2021). Bu yapı, çok katlı yapılar için ahşap inşaatını 
destekleyen dönüm noktası olan yapılar arasındadır (Şekil 13). 117 konaklama 
biriminden oluşan yapıda, öğrencilerin ortak kullanım alanlarının bulunduğu 
zemin katta saunalar, çamaşır odası ve bitişik kurutma odası, teknik servisler ile 
konaklama ve dış mekân ekipmanları için depolama alanları yer almaktadır. Üst 
katların her birinde dokuz daire bulunmaktadır. Büyüklükleri yaklaşık 26 m² ile 
47,5 m² arasında değişen dairelerin ikisi tek yatak odalı ve diğerleri stüdyo tipidir. 
Finlandiya’nın en yüksek ahşap yapısı olan Lighthouse, Ahşap-Betonarme Hibrit 
sistemle inşa edilmiştir. 14 katlı yapının zemin katında betonarme, diğer katların 
masif ahşap paneller kullanılmıştır. Duvarlar için LVL paneller, döşeme için CLT 
paneller tercih edilmiştir. LVL duvar panelleri çapraz lamine edilerek üretilmiştir. 
Panellerdeki pencere ve kapı boşlukları fabrikada açılmıştır (Vara, 2019).

Şekil 13. Lighthouse / Finlandiya (URL 33-34)
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UBC Brock Commons: Brock Commons, British Columbia Üniversitesi 
(UBC)’nin Vancouver Yerleşkesindeki öğrenci konutları için planlanan karma 
kullanım amaçlı beş proje arasında yer alan üçüncü konut geliştirme projesidir 
(Şekil 14). Bu bina 404 öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurdudur (Moudgil, 
2017). Öğrenci daireleri 2. ve 18. katlar arasında yer almaktadır. 2. ve 17. katlar 
arasındaki her katta 16 adet stüdyo daire ve katların her iki ucunda 4 kişilik odalar; 
18. katta ise bir adet dört kişilik oda, 16 adet stüdyo daire ve öğrenci salonu 
bulunmaktadır. Dört kişilik odalar; ortak mekân, mutfak, iki banyo ve dört ayrı 
yatak odasını içermektedir. Stüdyo dairelerin her birinde açık bir mutfak, banyo 
ve yatak odası bulunmaktadır. Zemin katta öğrenciler için çalışma alanları ve 
sosyal alanlar ile teknik odalar vardır. Yapının taşıyıcı sistemi Ahşap-Betonarme 
Hibrit sistemdir. Binanın zemin katı ve çekirdekleri betonarmedir. Üst katlar ise, 
Glulam ve PSL kolonlar ile 5 katmanlı CLT döşeme panellerinden oluşan Ahşap 
Kolon + Plak sistemle inşa edilmiştir. CLT’nin iki yönlü yük yayılma özelliğinden 
faydalanılarak yapıda kiriş kullanılmamıştır (Canadian Wood Council, 2018).

 
Şekil 14. UBC Brock Commons / Kanada (URL 35-36)

3. Sonuç

21. yüzyılda inşa edilen on üç öğrenci yurdundan dördü ABD, Kanada, 
Avustralya ve Yeni Zelanda’da, diğerleri Avrupa’nın farklı ülkelerindedir. Avrupa 
inşa edilen binalardan ikisi İngiltere’dedir. Altı öğrenci yurdu, 2 ve üzeri bloktan 
oluşmaktadır. Ahşap yurt binalarının bloklarındaki kat adetleri 3-18 arasında 
değişmektedir. Dünyadaki en yüksek öğrenci yurdu binası, British Columbia 
Üniversitesi’nin yerleşkesinde bulunan, 18 katlı ve 53,00 m yüksekliğindeki 
Brock Commons Tallwood House’dur. En düşük öğrenci kapasitesi olan yurt 
binası 72 birimle Fransa’daki Maison de l’Inde, en yüksek öğrenci kapasitesi 
olan yurt binası ise 708 birim ile ABD’deki Adohi Hall’dür. Norveç’teki Moholt 
50|50 binası ise, en büyük kapalı alanı olan ahşap yurt binasıdır.
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Tablo 1. Ahşap Öğrenci Yurtları

Bina Adı / 
Yeri

Kat Adedi 
/ Yüksekli 

(m)

Alan 
(m2) / 

Kapasite

Taşıyıcı 
Sistem Türü  

Yapım 
Yöntemi

Yapısal 
Ahşap  

Ahşap 
Miktarı 

(m3)

Adohi Hall
ABD

4-5 (2 
blok)
25.00

18.769 
708

Ahşap-
Beton-Çelik 

Hibrit  

Kolon + 
Kiriş

CLT, 
GLULAM 

4.300

Te Pa Tauira 
Yeni Zelanda

4-5 (2 
blok)

…

6.000 
231

 Ahşap Karma CLT, LVL …

Mineroom
Avusturya

4-6 (3 
blok) 
….

5.900 
201

Ahşap-Beton 
Hibrit 

Panel CLT 1.900

Woodie 
Almanya

6-7
22.00

13.510 
371

Ahşap-Beton 
Hibrit 

Modüler CLT …

Maison de 
l’Inde Fransa

7+Çatı 
Katı

20.30

2.861
72

Ahşap-Beton 
Hibrit

Kolon + 
Kiriş

GLULAM 358.5

UEA 
Blackdale
İngiltere

3-7 (2 
blok)
21.70

… 
514

Ahşap Panel CLT 3.930

Crome Court 
UEA 

İngiltere

5-7
…

…
232

Ahşap 
Panel CLT 1.750

Das Kelo
Finlandiya

8
27.00

4.600 
103

Ahşap-Beton 
Hibrit 

Modüler CLT …

Lucien 
Cornil 
Fransa

8
27.00

4.352 
200

Ahşap-Beton 
Hibrit 

Karma
CLT, 

GLULAM 
…

Moholt 50|50 
Norveç

9 (5 blok)
   28.00 

21.700 
632

Ahşap-Beton 
Hibrit 

Panel CLT 6.500

Gillies Hall 
Avustralya

6 (2 blok)
…

6.500
152

Ahşap Panel CLT …

Lighthouse 
Finlandiya

14
48.00

5.934
117

Ahşap-Beton 
Hibrit 

Panel LVL, CLT 2.000

UBC Brock 
Commons

Kanada

18
53.00

15.120 
400

Ahşap-Beton 
Hibrit

Kolon + 
Plak

CLT, 
GLULAM, 

PSL
2.223

İncelenen on üç öğrenci yurdu binasından sekizinde taşıyıcı sistem türü 
ahşap-beton hibrittir. Dört binada ise ahşaptır. Yalnızca Adohi Hall’de Ahşap-
Çelik-Beton Hibrit sistem seçilmiştir. Binalarda ahşap sistem olarak panel ve 
modüler uygulamalar daha fazladır. Endüstriyel ürün olarak, on iki binada 
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çapraz tabakalı ahşap (CLT) kullanılmıştır. CLT’den sonra en çok tabaklı tutkallı 
ahşap (Glulam)’ın tercih edildiği görülmektedir. Diğer endüstriyel ahşap yapı 
ürünlerinin kullanım oranı düşüktür (Tablo 1).   
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1. Giriş 

Günümüz inşaat sektöründe bir projeyi sadece tamamlamak artık yeterli 
değildir; aynı zamanda, mümkün olan en kısa sürede, en iyi kalitede,  
en düşük bütçeyle ve israfı minimize eden bir anlayışla tamamlamak 

gerekmektedir. Bunu başarmak için yeni teknolojik uygulamaların sahada 
kullanımı ile yalın ve çevik proje yönetim anlayışını benimsemek önem 
kazanmıştır. 

Çevik yönetim, sorunlara olabildiğince hızlı yanıt vermeyi amaçlarken, 
yalın yönetim tüm israfı ortadan kaldırmayı amaçlar. Ancak, bu uygulamaları 
geleneksel yönetim yöntemlerine dahil etmek zordur. Neyse ki, endüstri 4.0 
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teknolojilerinin kullanımı, inşaat projelerinin daha yalın ve çevik olmasını 
sağlamaktadır. 

Bu çalışma, bina üretim sürecinin tüm alt adımlarında yalın ve çevik 
yönetim yaklaşımlarının uygulanabilirliğini araştırır ve ardından endüstri 4.0 
teknolojilerinin kullanımının yalın ve çevik ilkeleri nasıl destekleyebileceğini 
tartışır.

Bu çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Proje 
ve Yapım Yönetimi Doktora Programı, Yalın ve Çevik Yönetim dersi kapsamında 
2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında kayıtlı 15 öğrenci (Abdullah 
Türkmen, Aslıhan Ergin, Aynur Hurriyet Turkyilmaz, Behlül Kula, Burcu Cuha, 
Ekin Şimşek, Elif Bakkaloğlu, Elif Çileli, Gül Ziba Akarcalı, Firat Dogu Akin, 
Mehmet Yavuzhan Erpay, Osman Taştekin, Payam Bahri, Sercan Bozdemir, 
Şennur Baylar Kızılkaya) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir literatür 
araştırması sonuçlarına dayanmaktadır.  

2. Bina Üretim Süreci  

Bina üretim sürecinde yalın ve çevik yönetimin uygulanabilirliğini 
ve endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımının yalın ve çevik ilkeleri nasıl 
destekleyebileceğini tartışmak için öncelikle bina üretim sürecini ve alt 
adımlarını kısaca tanımlamak gerekir. Bina yaşam döngüsü, çeşitli üretim 
aşamalarından oluşmaktadır. 

Başlangıç: Proje başlangıcı, bina üretim sürecinin ilk aşamasıdır ve projeyi 
oluşturmak ve yetkilendirmek için gerekli olan ilk çalışmayı içerir. Başlangıç 
aşaması proje ihtiyaç programını tanımlamayı, riskleri ve kalite standartlarını 
belirlemeyi ve ilk proje planının ve organizasyonunun geliştirilmesini içerir. 
Bu aşamaları tamamlayabilmek için proje sözleşmesinin hazırlanması ve 
proje ekibinin organize edilmesi gerekir. Sonuçlanmamış olsalar da program 
geliştirme, kapsam ve konsept belirleme, ilk program ve tahmini bütçe bu 
aşamanın alt adımlarıdır. (Blake, 2004)

Tasarım: Tasarım, yapım aşamasında göz önünde bulundurulması 
gereken belirli fiziksel ve teknolojik özelliklerle ilgili bilgilerin geliştirilmesi, 
düzenlenmesi, belgelenmesi ve aktarılması ile ilgili bir faaliyet veya hizmet 
olarak tanımlanabilir. Tasarım, yapının karakteristik özellikleri hakkında 
bilgi vermenin yanı sıra, çizim ve tanımın ötesinde bir kavram olarak ele 
alınmalıdır. Maliyet ve pazarlama analizinden teknoloji seçimine ve üretim 
süreci özelliklerine kadar çok işlevli bir çalışma olduğu için sadece bir mimari 
ve mühendislik problemi olarak düşünülmemelidir. (Melhado,1998)
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Planlama: Planlama aşamasında, Proje Yöneticisi proje için teknik 
tasarım, görev listesi, kaynak planı, iletişim planı, bütçe ve başlangıç programını 
oluşturmak için proje ekibiyle birlikte çalışır ve proje ekibinin ve paydaşlarının 
rol ve sorumluluklarını belirler. Proje planlaması, proje boyunca tutarlı bir 
şekilde meydana gelebilecek yinelemeli bir süreçtir. Planlamanın sonlarına 
doğru proje bilgi ve detay seviyesi artacaktır. Proje planı proje tamamlanana 
kadar sürekli gözden geçirilmeli ve revize edilmelidir. Yinelemeli planlama 
yapma sıklığı aynı zamanda projenin boyutuna, karmaşıklığına ve risk düzeyine 
de bağlıdır. (URL 1 ) 

Yapım: Bina üretim sürecinin belki de en önemli aşamalarından biridir. 
Bu aşamada, şimdiye kadar sadece hayal edilen ve planlanan bir ürün 
gerçeğe dönüşmektedir. Ancak bu aşamanın büyük riskleri de vardır. Yapım 
süresi ve maliyetinin önemli bir kısmı bu aşamada harcanır. Yapım hataları, 
yeniden yapım, vasıfsız işgücü, etkin olmayan süre, etkin olmayan güvenlik 
sistemi, etkin olmayan karar verme sistemleri, uygun iletişim eksikliği, farklı 
paydaşlar arasında uyumsuzluk vb. gibi çeşitli sorunlarla sıklıkla karşı karşıya 
kalınmaktadır. Bu sorunlar gecikmelere, maliyetin artmasına, sürenin uzamasına 
ve proje kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. (Wang, vd. 2013)

Kullanım/Bakım:  Binanın kullanım süresi boyunca teknik, idari ve 
yönetimsel faaliyetlerin bir kombinasyonu olarak tanımlanır. İşlevsel durumunu 
korumayı veya eski haline getirmeyi amaçlar (Alsyouf, 2007). Günümüz 
teknolojisi ilerledikçe, yapılı mekânlardaki teknolojik karmaşıklık ve otomasyon 
seviyesindeki artış nedeniyle, bakım daha önemli hale gelmektedir.

Yenileme: Mevcut bina ekipmanlarının yaşam döngüsünün sonuna 
geldiğinde veya operasyonlarında ihtiyaçtan daha düşük performans 
gösterdiğinde, yenileme bu engelleri aşmak için bir fırsat olarak tanımlanmaktadır. 
(Ali,vd.2005). Mevcut binaların yenilenmesinin küresel enerji kullanımını 
ve sera gazı emisyonlarını (GHG) azaltmak için önemli avantajlara katkıda 
bulunmaktadır. Yenileme, sadece mevcut binaların çevre üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda binaların bütün durumunu 
iyileştirir, binaların yaşam sürecini iyileştirir, uzatır ve binaların değerini artırır. 
(Mickaityte ,vd. 2008)

Yıkım/Geri Dönüşüm: Yıkım ve geri donuşum aşamaları bir binanın geride 
ne kadar atık bırakacağını ve ne kadarının geri dönüşebileceğinin belirlendiği 
süreçtir. Yaşamını tamamlamış bir bina yıkıldığında, ortaya yüklü miktarda atık 
çıkar. Yapılan çalışmalara göre Amerika’da çıkan katı atıkların %30 dan inşaat 
atıkları sorumludur. Bunun yanı sıra bu inşaat malzemelerinin %85 inden fazlası 
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geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir (Kralj, vd. 2008). Yıkım aşamasında 
diğer önemli faktörler iş planlaması ve iş güvenliğinin sağlanmasıdır. 

3. Yalın Yönetimi

Toyota’nın Üretim Sistemine dayanan ve ağırlıklı olarak otomotiv 
endüstrisinde kullanılan yalın düşüncenin kökeni; ilk olarak 1991 yılında 
Womack vd. tarafından tanıtılan yalın kavramına dayanmaktadır. (Picchi, vd. 
2004). Yalın kavramı, en sade hali ile, müşteri gereksinimlerinin tam olarak 
karşılanması sürecinde daha az kaynak tüketmek olarak açıklamaktadır. (Howell, 
vd. 1998). Yalın yönetim; atıklar, kusurlar, fazla üretim, gereksiz bekleme, 
kullanılmayan yetenek, ekstra taşıma, fazla bürokrasi, gereksiz hareket, ekstra 
işlemden kaçınma  (Defects, Over production, Waiting, Non-Utilized Talent, 
Transportation, Inventory, Motion, Extra Processing) olarak tanımlanabilir. 
(Mazlum, vd. 2016). Sonraki yıllarda yalın yönetim kavramı diğer sektörlerde 
de kullanılmaya başlanmıştır. 

Yalın yapı, verimlilik ve kalite açısından çeşitli avantajları ve mevcut 
sisteme hızlı bir şekilde yayılma yeteneği olan yeni bir üretim felsefesi olarak 
tanımlamaktadır. (Koskela, 1992). Marhani vd. yalın yönetimin, inşaat sürecini 
yönetmede ve atıkları ortadan kaldırarak projenin hedefine ulaşmada çok 
yararlı olduğunu belirtmektedir. (Marhani, vd. 2013). Bir projenin başlangıç 
aşamasında yalın yönetim ilkeleri benimsenerek, hataları, aşırı üretimi ve israfı 
azaltmak mümkündür. 

Picchi vd.’nin yapmış oldukları çalışmada yalın düşünce uygulamasındaki 
değer tanımı da ürünün temel özellikleri ile işveren yararının anlaşılmasıyla 
işverenin bakış açısından tüm işletmeyi kapsayacak şekilde güncellenmiştir. Bu 
bakış açısıyla süreçler gözden geçirilmekte ve israfı azaltıp faydaları artırarak 
iyileştirilebilmektedir. Geliştirilmiş versiyon, maliyeti düşürme, projenin 
başlangıç aşamasında proje değeri hakkındaki anlayışı artırma ve bir takım olma 
(kültür oluşturma) olanak tanımaktadır. (Picchi, vd. 2004). Proje, ilk adımdan 
itibaren değeri artırmaya odaklanırsa, bu konuda bir ekip ve iş planı oluşturarak 
birçok israfın önüne geçilebilir.

Tasarım aşamasında alınan kararlar bina üretim sürecinde israfa neden 
olabilecek birçok olayın önüne geçebilir. Yapım sürecindeki verimliliğin 
artırılması için tasarım süreçlerinde yalın düşünce verimlilik düzeyinin 
artırılması oldukça önemlidir. Tüm yapım sürecinin verimliliğini artırmak için 
tasarım sürecinde verimsizliğe neden olacak isafın belirlenmesi gerekmektedir. 
(Mazlum, vd. 2016). Tasarım aşamasında yalın ilkelerin kullanılmasıyla hatalar, 
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fazla üretim, fazladan işleme erken aşamadan itibaren önlenebilir. Bu aynı 
zamanda tüm bina yaşam döngüsünün verimliliğini de artıracaktır.

Planlama aşamasında, entegre kontrol mekanizmalarına sahip son planlayıcı, 
otomatik dijitalleştirmeye sahip Blockchain, çakışma tespiti ve dijitalleştirmeye 
sahip BIM ile kusurlar ve fazla üretim azaltılır. Tedarik zincirindeki aracıları 
silerek Blockchain, dijitalleştirme ile BIM ve UAV, AR ve VR gibi destekleyici 
araçların uygulanmasıyla bekleme ve hareket azaltılır. BIM ve Blockchain’deki 
evrak işlerini ortadan kaldırarak envanter israfı azaltılır. Kullanılmayan yetenek 
israfı, saha personeli ve taşeronlarla büyük işbirliği ile son planlayıcı tarafından 
azaltılır. Taşıma atıkları Blockchain tarafından azaltılır. (Taş, vd. 2020).

Yapım aşamasında yalın yönetimin en temel ilkesi, atık olarak da 
tanımlanabilecek değer katmayan faaliyetleri azaltmaktır. İnşaat endüstrisindeki 
atıklar üzerine yapılan araştırmaya göre, Hollanda’da toplam malzemelerin 
ağırlıkça %9’ u sahada israf edilmekte ve her inşaat malzemesinin %1 ila %10’ 
u şantiyeden katı atık olarak ayrılmaktadır. Satın alınan malzemelerin %30’ u 
Brezilya inşaat sektöründe atık olarak sonuçlanmaktadır. (Bossink, vd. 1996). 
Maturana vd. çok vasıflı işçiler kullanıldığında, iş gücü sayısında %30›luk 
bir azalmanın program boyunca elde edilmesinin mümkün olduğunu iddia 
etmektedir. Proje bazlı işgücü istihdamı, farklı görevlerin aynı anda uygulanması 
inşaat projelerinin yapım aşamasında bu uygulamaya engel teşkil etmektedir. 
(Maturana, vd. 2003). Agyekum ise yapım aşamasında israfı önlemek ve 
azaltmak için sahada atığa neden olan malzemelerin geri dönüşümü ve fazla 
malzemelerin yeniden kullanılmasının uygun olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, 
yapım aşamasında atıkların ortadan kaldırılmasında yapı malzemelerinin uygun 
şekilde depolanması ve taşınmasının kritik rolünü vurgulamaktadır. (Agyekum, 
vd. 2013).

Bina bakımı, bina yaşam döngüsündeki en uzun aşamadır. Yalın yönetim 
ilkeleri bina bakımında da kullanılabilir. Kusurlar ve yönetim farklılıkları 
kaynağında ortadan kaldırılabilir. (Ahmed, vd. 2004). Benzer şekilde, bekleme, 
taşıma, işleme, envanter gibi çeşitli atıklar; yalın yönetim yöntemlerinden uydu 
atölyeler kurularak, merkezi olmayan bakımlar yapılarak, önceden belirlenmiş 
hiyerarşiler kullanılarak vs. azaltılabilir. (Davies, vd. 2003). Uzun vadede israfı 
azaltacak ve verimliliği artıracak sürekli iyileştirme hedeflenmelidir. 

Yenileme aşamasında, yalın yönetim ilkeleri kullanılarak israf  azaltılabilir. 
Örneğin, Mitropoulos vd., yapmış olduğu bir çalışmada, bir ofis yenileme 
projesinin tasarım sürecindeki sorunlarını araştırılmış ve tasarım süresini 
kısaltmak ve yeniden çalışmayı azaltmak için önerilen yaklaşımları incelenmiştir. 
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Mevcut koşulların hızlandırılması, proje kısıtlamalarının belirlenmesi ve aynı 
zamanda tasarım süresi ve sürekli tekrar eden çalışmaların önüne geçilmesi 
için önerilen ekip tabanlı katılımla yinelemeli tasarım ilkesinin uygulanması 
iyileştirilmeyi sağlayabilir. (Mitropoulos vd. 2002).

Yıkım / geri dönüşüm aşamasında ise, yapı malzemelerinin elden 
çıkarılması aşamasında uygulanan mevcut faaliyetler ve modeller, tüm bina 
yaşam döngüsüne ve tekrar kullanım fikrine dayanmaktadır. Bu konudaki 
stratejiler, sıfır atık, yeniden kullanım, geri dönüşüm, atıkların azaltılmasını 
içermektedir. (Kralj vd. 2008). Yeniden kullanım ve geri dönüşüm stratejileri, 
yalın anlayış ve ilkelerle güçlü bir şekilde örtüşmektedir. Yeniden kullanım için, 
zaman ve maliyet avantajları açısından alt yüklenicileri ve diğer paydaşları sürece 
dahil etmek teşvik edici olacaktır. Ayrıca bazı yeşil bina sertifikasyon süreçleri 
de geri dönüşüm açısından olumlu etki yaratmaktadır. İşverenler/mal sahipleri 
sertifika gerekliliklerini yerine getirmeleri konusunda ana yüklenicileri,  alt 
yüklenicileri ve tedarikçileri geri dönüşüm oranı daha yüksek olan malzemeleri 
/ uygulamaları kullanmaya zorlayabilirler. (Taş vd. 2020). 

4. Çevik Yönetim 

Çevik yönetim, üretim aşamasındaki esnekliği artırmak için yazılım 
endüstrisinde doğmuş olsa da; ardından inşaat sektörü de dahil olmak üzere 
diğer birçok sektör tarafından da benimsenmiştir. Çevik yönetim,  önceden 
planlı yönetim sistemlerinden farklı olarak, sürekli değişimi baz alarak 
öngörülemeyen durumlar için stratejik ve proaktif bir yanıt vermeyi hedefleyen 
bir yönetim anlayışıdır. Sohi vd. göre çevik metodoloji, tek bir ana hedef yerine, 
planlama, kalite, riskler, değişen gereksinim ve değerlerdeki hedefleri içerir. 
Önceden planlama yerine, mevcut en güncel bilgilerden yararlanabilmek için 
sürekli ve katılımcı planlama seçilmelidir. Değişen gereksinimlerin etkisini 
azaltmak için kalite standartları ön planda tutulmalı ve ayrıca süreçte teknik 
riskler mümkün olduğunca erken ele alınmalıdır. Ayrıca, personele güç, güven 
ve moral vererek, müşterinin sürece katılımı sağlanmalı, bu sayede müşterinin 
proje ekibi ile çalışma ortamı arasındaki iletişim artırılmalı ve bunun için de  
iletişim olabildiğince sürekli ve sık olmalıdır. (Sohi, vd. 2016).

Çevik yönetim ortamında bir projenin başlangıç   aşamasında bireylerin 
süreçlerin önüne nasıl geçtiklerini Rascanis vd. yaptıkları çalışmada incelemiştir. 
Bu çalışmada çevik yönetim kullanmaya başlayan bir firma personelinin 
motivasyonu bir anket ile araştırılmaktadır. Çalışma sonuçları, grup üyelerinin, 
bir takımda çalışmaktan yüksek tatmin duyduğunu; ancak ödül konusunda 
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(sosyal güvence, ücret gibi) hayal kırıklığına uğradıklarını göstermektedir. 
Çalışma sonuçları firmanın daha yüksek düzeyde motivasyon elde etmek için 
grup üyelerinin tüm sürece katılımının çevik yönetimin temel taşı olduğunu 
ve ayrıca ödül mekanizmasını geliştirebileceğini belirtmektedir. (Rascanis, vd. 
2015).

Çevik yönetimin tasarım aşamasına da olumlu etkisi olabilir. Bellomo 
vd. çevik mimari için iki ana kavramı vurgulamaktadır. Bunlar; esnek, her 
amaca uygun, geliştirmesi ve değiştirmesi kolay sistemler ve mimari tasarımın 
zaman içinde stratejik olarak gelişmesine izin veren sorunu ve kısıtlamaları 
karşılamak için yinelemeli sistemlerdir. (Bellomo, vd. 2014). Tasarımda çevik 
anlayışı kullanılarak değişime açık bir çalışma sisteminin oluşturulabileceği 
anlaşılabilmektedir.

Planlama aşamasında, bireyler arasında daha fazla işbirliği ve etkileşim 
kurulduğundan, Last Planner sistemi kullanarak değişime cevap vermek daha 
hızlı olacaktır. Ayrıca Blockchain ve BIM teknolojileri ile canlı ve güncel sistem 
ile değişim fark edilmekte ve bu sayede hızlı tepkilere yol açmaktadır. Ayrıca 
BIM ve Blockchain, çevik yönetimin çalışan yazılım prensibine de uygundur. 
(Taş, vd. 2020).

Yapım aşamasında, Krishna v.d. çevik yönetimin farklı altyapı projelerinde 
uygulanmasına ilişkin bir veri analizi araştırması yapmış ve çevik yönetimin 
inşaat sektöründeki etkilerine ilişkin sonuçlara varmıştır. Gecikme nedenlerinin 
üstesinden gelmek için vakalara birkaç çevik yaklaşım uygulanmıştır. Bunlar, 
başlangıç   toplantıları, scrum geliştirme, sprint toplantıları, birikmiş işler, sabit 
zaman, kısa döngü planlaması, esneklik, iletişim, entegrasyon, yineleme, 
teknoloji ve sürekli öğrenme olarak listelenebilir. Bu çevik uygulamalardan 
sonra, gecikmeyi vaka başına yaklaşık yüzde 70 ila yüzde 80 oranında 
azaltabilecekleri sonucuna varılmıştır. (Krishna, vd. 2020). 

Bakım aşamasında, çevik ilkelerden biri olan “bir planı takip ederken 
değişime yanıt verme, proaktif olma”nın bir örneği olarak, bir arıza ortaya 
çıkmadan önce önleyici bakım yapılabilir. Bakım stratejisi, bir arıza olasılığını 
azaltmayı veya bir öğenin işlevselliğini artırmayı amaçlar. (Fouladgar, vd. 
2012). Bu strateji, sabit çalışma zaman aralığı ve incelenen öğenin mevcut 
durumu dikkate alınmadan gerçekleştirilen bakım faaliyetlerini içerir. Böyle bir 
stratejide, korozyon ve elektrik akımı izleme, yağlayıcı ve titreşim analizi, sızıntı 
ve çatlak tespiti ve ultrasonik test gibi performans ve/veya izleme parametreleri, 
gerçekleştirilecek bakım faaliyetleri için başka bir temel olabilir. (Mostafa, vd. 
2015). 
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Çevik yönetim, esas olarak, kullanıcıların değişen ihtiyaçları 
doğrultusunda ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap vermek ve kullanıcı 
memnuniyetini artırmakla ilgilidir. Benzer şekilde yenileme terimi de esas 
olarak işlevini yitirmiş mevcut binaların ihtiyaçlarına cevap vermekle ilgilidir. 
Özellikle, yıkmak ve yeni inşa etmek yerine yenileme, bina sakinlerinin 
ihtiyaçlarına cevap vermek için daha hızlı bir yaklaşımdır. Örneğin, Khoja 
vd. tarafından gerçekleştirilen, güçlendirme projelerinde ilgili tüm paydaşlara 
rehberlik etmeyi amaçlayan çalışmada, tüm aşamalarda ilgili tüm paydaşlar 
arasında gerekli iletişim ve katılım mekanizmalarını ele almaktadır. Bina 
sakinlerinin sürece erken katılımı, ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlamak 
için kritik öneme sahiptir. Bu da olası yeniden inşaat gerekliliğini ortadan 
kaldırabilir. (Khoja, vd. 2017). Çevik düşünme açısından, bu çalışma 
yenileme projelerinin tüm aşamalarında inşaat, yönetim ve karar vermede 
önemli bir rol oynayan tüm paydaşlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini kapsar. 
Ayrıca yeni malzeme satın almak yerine mevcut yapı malzemesini yeniden 
kullanmak projelerin ihtiyaçlarına cevap vermek için hızlı bir çözümdür ve 
çevik metodolojiyi destekleyicidir.

Bina yıkım aşamasının kullanılabilecek çevik ilkelerin neler olabileceği 
kapsamında literatürde sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Ancak bina yıkım 
sürecinin geliştirilen 5 boyutlu BIM modeli üzerinden yürütülmesi sonucunda 
tek bir model ile tüm paydaşlar arasında koordinasyon sağlanabileceği 
belirtilmektedir. Bu kapsamda planlama aşamasının yüksek doğrulukla 
oluşturulması ve yıkımın her aşamasında değişimlere hızlı tepki verilmesi ile 
verimli bir etkileşimin ortaya çıkması sağlanmaktadır. Ayrıca tüm proje ve 
programların tek bir model üzerinde toplanması, oluşturulan doküman sayısını 
minimuma indirmektedir. (Taş, vd. 2020).

5. Endüstri 4.0 

Sanayi devrimleri, ilgili oldukları zamanlarının endüstrilerinde önemli 
değişikliklere neden olmuşlardır. Endüstri 4.0, “müşterilere ve kuruluşlara 
yeni değerler ve hizmetler sunan bir dizi yıkıcı dijital ve fiziksel teknolojidir”. 
(Pacchini, vd. 2019). Rose’a göre, 4. sanayi devriminin temel faydası, tüm 
endüstrilerin nihai amacı sayılabilecek değer artışıdır. Talep tarafında “artan 
şeffaflık, tüketici katılımı, yeni tüketici davranış kalıpları (giderek artan bir 
şekilde mobil ağlara erişim üzerine) ile firmalar ürün ve hizmetleri tasarlama, 
pazarlama ve sunma şekillerini uyarlamak zorunda kalmaktadır”. (Rose, 2016). 
Örnek olarak, günümüzde çoğu uygulama sayesinde müşteri anında geri bildirim 
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almakta ve çevik bir şekilde harekete geçebilmektedir. 4. sanayi devrimi hem 
arz hem de talep tarafına daha iyi yönetilen çözümler sunmaktadır. 

4. sanayi devrimi ile birlikte endüstriler arasındaki sınırlar kalkmıştır 
ve böylece verim arttırıcı uygulamaları bina üretim süreçlerinde kullanmak 
daha kolay olacaktır. Örnek olarak, malzemelerin şantiyeye teslim sürecinin 
dijitalleştirilmesi sayesinde malzemelerin gelmesi için beklerken süre telafi 
edilebilir. İnşaat faaliyetlerini takip eden bir yapay zeka sistemine sahip olmak, 
inşaat programının insan gözünden daha iyi analizini sağlayabilir. Online 
sistemler ile müşteri beklentileri inşaat öncesi toplanabilmekte ve müşteriye 
daha çekici gelen bir ürün oluşturulabilmektedir. Yapım sektöründe bu zor 
görünse de, farklı seviyelerden gelen geri bildirimler sürece faydalı olacaktır. 
(Dallasega , vd. 2018). Daha önce bahsedilenlerin yanı sıra, 4. sanayi devriminin 
yapım sektörüne getireceği yenilik örnekleri çoğaltılabilir.

5.1.	Bina	Üretim	Sürecinde	Kullanılan	Endüstri	4.0	Teknolojileri	

Endüstri 4.0 teknolojilerinin gelişimi, üretim sistemlerinin daha duyarlı, 
çevik ve yalın hale gelmesini sağlamaktadır. Bu teknolojilerin kullanımının 
faydalı etkileri yapım sektörüne de görülmektedir. Bu bölümde literatürde 
yapım sektöründe kullanımına en sık rastlanılan Endüstri 4.0 teknolojilerinin 
bina üretim sürecini nasıl daha yalın ve çevik hale getirdiği tartışılacaktır.

Yapay	Zeka	 (Artificial	 Intelligence):	Makineden makineye yapay zeka, 
bir insan beyninin nasıl öğrendiğini kopyalayan öğrenme algoritmalarının 
kullanımı yoluyla makinelerde insan benzeri zeka üretmeyi amaçlayan geniş 
bir kavramdır. Makine öğrenimi, makinelerin açık programlamaya ihtiyaç 
duymadan insan benzeri zeka geliştirmesini sağlayan bir yapay zeka dalıdır. 
(Das, 2015). 

Parveen’e göre, yapay zeka inşaat sektörünü geliştirir ve destekler. Yapımın 
planlama aşamasında yapay zeka kullanımı, 3 boyutlu haritaların üretilmesi ile 
ve planlar oluşturulması için bilgi toplayarak yapılabilir ve firmaların süre ve 
maliyet açısından tasarruf etmesine yardımcı olacaktır. Yapım  başladığında, 
Yapay Zeka projeyi yönetir ve görevleri kontrol eder ve görevin başka bir 
çalışana devredilmesi gerektiğini anlar ve bunu kendi başına yapabilir. (Parveen, 
2018). 

Sidula v.d., yapay zeka ile saha fotoğraflarından çatıları tespit ederek bir 
makine öğrenimi yöntemi önermektedir. Özellik gösterimi ve sınıflandırma 
tekniklerinin entegrasyonu ve değerlendirilmesi yoluyla, görüntülerdeki 
çatıların otomatik olarak algılanmasını sağlayan bir çözüm geliştirmiştir. Görsel 
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özellikler arasında renk, doku, kompaktlık, kontrast ve çatı köşelerinin varlığı 
yer alır. İstatistiksel öğrenme ve algılama için türetilmiş temsili kullanmak üzere 
bir sınıflandırma algoritması seçilir. Böylelikle hangi çatının yenilemeye ihtiyacı 
olduğu tespit edilebilir. (Siddula, vd. 2016). 

Başka bir çalışmada Chou v.d., çeşitli sınıflandırma modellerinin 
performansını karşılaştırmak için bulanık mantık, hızlı ve dağınık bir algoritma 
ile bir hibrit yapay zeka sistemi önermiştir. Önerilen hibrit yapay zeka sistemi, 
proje yaşam döngüsü boyunca karşılaşılabilecek bir  uyuşmazlığın,  kategorisi 
ve aşaması belirlendiğinde, proje uyuşmazlık çözümü sonuçlarını (yani, 
arabuluculuk, tahkim, dava, müzakere ve idari temyizler) tahmin etmede en iyi 
ve en güvenilir sonucu verebilecektir. (Chou, vd. 2018). 

Otonom	robotlar	 (Autonomous	robots):	Otonom robotların bina üretim 
süreçlerinde kullanımı gittikçe popülerlik kazanmaktadır. Otonom robotlar, hava 
(yani dronlar, İHA’lar), karasal (paletli araçlar) veya tırmanma robotları olarak 
sınıflandırılabilir. Günümüzde şantiyelerde tespit ve izleme için her üç tip de 
kullanılmaktadır. Otonom robotlar, şantiyelerde portal sistemlerin erişemediği 
kısımlarına erişebilir. Birçok mobil robot, kendilerinden çok daha büyük yapılar 
inşa edebilir ve genellikle portal sistemlerin gerektirdiği kurulum ve sökme 
süresini gerektirmez. (Melenbrink, vd. 2020). 

Asadi v.d. şantiyelerde İnsansız Kara ve Hava Araçlarının kullanımını 
araştırmıştır ve görsel veri analitiği için gereken veri toplamayı otomatik hale 
getirmiştir. Araştırma sonuçları, doğruluğu hemen hemen aynı tutarken model 
boyutunda, bellek kullanımında ve hesaplama süresinde (model boyutunda 
%50 ve çıkarım süresinde %18 azalma) iyileştirmeler olduğunu göstermektedir. 
(Asadi, vd. 2019).

Tsuruta v.d., tarafından yürütülen deneysel çalışmada inşaat projelerinde 
işçiler tarafından yapılan işler otonom robotlar tarafından yapılmıştır. Daha önce 
inşaat işçileri tarafından yapılan, bina bileşenlerini kurmadan önce zeminlere, 
duvarlara, tavanlara ve inşaat sahasındaki diğer yerlere gelecekteki konumlarını 
gösteren işaretler ve çizgiler çizme görevi otonom robotlara yaptırılmıştır. Görev 
otonom robotlar tarafından başarıyla tamamlanmıştır ve ortalama işaretleme 
süresinin daha önce işçiler tarafından bildirilen sürelerden daha kısa olduğu 
bildirilmiştir. (Tsuruta, vd. 2019).

Ali v.d. tarafından yapılan çalışmada cephe bileşenlerinin montajında 
otonom robotların kullanımı test edilmiştir. Tasarımcı, robot kolunun 
erişebileceği bir cephe parçasını alma ve yerleştirme sürecini dijital bir modelde 
kurgular. Sonuçlar, sistemin mümkün olan en düşük çarpışma ve erişilebilirlik 
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ile optimize edilmiş konumlar oluşturduğunu ve robotun çalışma süresini, 
böylece cephe montajı sırasındaki riskleri azalttığını ve üretkenliği artırmayı 
amaçladığını kanıtlamaktadır. (Ali, vd. 2021).

Simülasyonlar	 (Simulations):	 Simülasyon, mevcut veya önerilen bir 
sistemin çalışmasını taklit eden, farklı senaryoları veya süreç değişikliklerini 
test ederek karar verme için gerekçe oluşturan bir modeldir. Bu sistemler, daha 
sürükleyici bir deneyim için sanal gerçeklik teknolojileriyle birleştirilebilir. 
Simülasyon programları ile sektör profesyonellerinin teknolojik gelişmeler 
karşısında sürekli mesleki gelişimlerine katkı sağlaması mümkündür. Yeni 
uygulama tekniklerini, malzemelerin Ar-Ge aşamalarını ve yeni malzemelerin 
sisteme katkısını, daha az maliyetle öğrenme fırsatı sunan simülasyon 
programları, oyunlar ve eğitimler ile paydaşlara aktarılabilmektedir. Bu 
sayede yeniliğe kapalı deneyimli profesyoneller bile doğal olarak sürece dahil 
edilmekte ve sektöre faydası olacak yeni teknik ve yöntemlere uyum sağlamaları 
sağlanmaktadır. (Lai, vd. 2008). 

Simülasyon ile şantiye yönetim süreçleri daha verimli ve kontrol edilebilir 
süreçler haline gelir. Özellikle büyük ölçekli projeler ve şantiye yönetiminin 
zorlu çalışma koşulları, simülasyon programları üzerinden izlenerek sağlıklı bir 
şekilde yürütülebilmektir. Şantiyedeki alanların bölgesel olarak izlenmesi, saha 
ekipmanlarındaki izleme sensörlerinden güncel verilerin simülasyon programına 
aktarılması, çalışanların kontrolü ve benzeri süreçler, hedeflenen proje sürecinin 
en verimli şekilde tamamlanmasına katkı sağlar. (Yamaura, vd. 2018). 

Şantiyenin karmaşık yapısı ve birçok işlemin bir arada yürütülmesi 
nedeniyle proje yöneticisi için planlamanın sağlıklı yürütülmesi akıllı bir 
kaynak planlama sistemi ile olacaktır. Sistemin simülasyon teknikleri ile 
tasarımı hem kolaylık sağlayacak, hem proje yöneticisine anlık veri vererek 
saha yönetimini kolaylaştıracak hem de kaynakları yerinde ve verimli kullanma 
fırsatı sağlayacaktır. (Scherer, vd. 2011).

Büyük ölçekli ağır sanayi projelerinde malzeme tedariği ve uygulamalardaki 
belirsizlikler karşısında planlamanın zorluğu nedeniyle geliştirilen bir 
simülasyon programı, dinamik veri akışı ve sürekli planlamaya olanak sağlar. 
Böylece esnek planlama, etkin proje planlaması sağlanır ve proje süresi ve 
maliyetinden tasarruf sağlanabilir. (Taghaddos, vd. 2021). 

Büyük	 veri	 (Big	 data):	 Büyük veri ve analizi, modern bilim ve iş 
dünyasının merkezinde yer almaktadır. Bu veriler çevrimiçi işlemlerden, 
e-postalardan, videolardan, seslerden, görüntülerden, tıklama akışlarından, 
günlüklerden, gönderilerden, arama sorgularından, sağlık kayıtlarından, sosyal 
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ağ etkileşimlerinden, bilim verilerinden, sensörlerden, cep telefonlarından ve 
bunların uygulamalarından üretilir. Büyük veri, veri tabanlarında depolanır, 
kitlesel olarak büyür ve tipik veri tabanı yazılım araçları aracılığıyla yakalanması, 
oluşturulması, depolanması, yönetilmesi, paylaşılması, analiz edilmesi ve 
görselleştirilmesi zor hale gelir. (Eaton, vd. 2012).

Şantiye yönetimi, inşaat sektöründe karmaşık bir yapıya sahip olup, birçok 
önemli konunun bir arada kontrol edilmesini gerektirir. Bir inşaatta yapım için 
gereken imalatların ve çalışanların takibi, şantiye güvenliğinin sağlanması, 
görüntü kaydı, işleme ve izleme sağlanabilir. Bu işlemler büyük veri üzerinden 
gerçekleştirilebilir. Davranış temelli güvenlik ilkesi göz önünde bulundurularak 
ve bu yüksek sayıdaki veri analiz edilerek olası risklere karşı hazırlıklı olunması 
sağlanabilir. Büyük veri sisteminin kullanılması sadece o şantiye veya projenin 
kapsamına fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sonraki projeler için 
şantiye ve risk yönetimi disiplinlerine de veri oluşturacaktır. (Guo, vd. 2015).

Şantiye yönetiminde iş makinaları izleme ve kontrol süreci zordur ve bu 
konuda sağlıklı bir süreç yürütmek için büyük çaba sarf etmek gerekir. Büyük 
veri sistemi ile iş makinelerinin sensörler aracılığıyla sağladığı veriler, ekipmanın 
takibini kolaylaştırmakta ve eş zamanlı izlemeye olanak tanımaktadır. Ayrıca 
ekipmanlardaki arıza durumları, performans kayıpları ve bakım periyotları 
gözlemlenerek proaktif bir yönetim sistemi sağlanmaktadır. Büyük veri 
sisteminin verimliliği için verilerin güncel olarak kaydedilmesi, işlenmesi ve 
izlenmesi gerekmektedir. Depolanan verilerin, ekipman tedarik süreçlerinde 
karar verme aşamalarına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. (Niu, vd. 2017).

Büyük veri, inşaat sektöründe kaynak yönetimi ve karar alma süreçlerine 
katkı sağlayabilir ve inşaat firmalarının kullanacağı entegre bir ortak veri 
platformu kullanılabilir. İş süreçlerini optimize etmede,  firma operasyonlarında 
ve proje teslim süreçlerinde verimliliği artırmakta ve gelecek projeksiyonunda 
iş geliştirme hedeflerine avantaj sağlamaktadır. (Yu, vd. 2015).

Şantiyede minimum düzeyde atık üretimi, atıkların geri dönüşümünün 
sağlanması,  kısacası atık yönetimi önemlidir. Büyük veri ile yapı bilgi 
modelleme sisteminin bir arada kullanımının atık yönetiminde de etkili olacağı 
düşünülmektedir. Büyük ve hacimli verilerin BIM platformunda sistematik 
olarak işlenmesine ve yorumlanmasına büyük veri teknolojisinin planlanan 
katkısı, atık tahmini, inşaat atıklarının azaltılması, atık hacminin azaltılması gibi 
süreçlerde avantajlar sağlayacaktır. (Bilal, vd. 2016).

Sanal	 gerçeklik,	 arttırılmış	 gerçeklik	 (virtual	 reality,	 augmented	
reality):	Sanal gerçeklik (VR), kullanıcıların gerçekliği manipüle edebildiği ve 
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3B modelle etkileşim kurma seçeneğine sahip olduğu tamamen dijital olarak 
oluşturulmuş bir ortamdır. (Warwick, vd. 1993). Bir VR ortamında kullanıcılar, 
gerçek dünyadan tamamen kopuk bir sanal dünyanın içindedir. Sanal Gerçeklik 
teknolojisi çoğunlukla bilgisayarlar, başa takılan ekranlar, kulaklıklar ve harekete 
duyarlı eldivenler gibi bir dizi teknolojik cihazı da içerir. (Steuer, 1992). 

Artırılmış Gerçeklik (AR) ise gerçek dünya ve sanal ortamı 3 boyutlu bir 
alanda bilgi ile birleştiren ve insan etkileşimini gerçek zamanlı olarak yapılabilen 
başka bir teknolojidir . (Azuma, 1997). Tablet veya cep telefonu gibi sanal bir 
cihaz ekranında dijital ve gerçek bilgilerin birleştirilmesi yöntemidir. (Karji, 
vd. 2017). Ek olarak, AR, kullanıcının gerçek dünyadaki algılama yeteneklerini 
genişletebilir ve artan nesnelerle etkileşim yeteneğini artırabilir, kişisel ve 
doğrudan tespit için mevcut olmayan bilgileri sağlayabilir. (Izkara, vd. 2007).

Sanal Gerçeklik (VR) yapım projeleri için daha önce imkanı olmayan 
kolaylıklar sağlamaktadır. Boton, VR ortamında bir binanın inşa edilebilirlik 
kontrolü için 4D simülasyon teknolojisini kullanmıştır. (Boton, 2018). Fiziksel 
üretimin yanı sıra, işbirlikçi karar vermenin mümkün olduğu bir VR sistemi 
geliştiren bir çalışmada, tasarım aşamasında model üzerinde yapılan değişiklikler 
eş zamanlı olarak VR ortamında ortaya çıkmakta ve katılımcılar yorum yaparak 
karar verebilmektedir. (Du, vd. 2018). 

Artırılmış gerçeklik (AR), yapım projelerinde iletişimi arttıran kullanışlı 
bir araçtır. Garbett v.d., plan çizimlerini AR işaretleri olarak kullanarak bina 
modellerinin mobil cihazlarda açılabileceği AR tabanlı bir sistem geliştirmiştir. 
Notlar istenilen yere eklenebilir ve bu tüm kullanıcılar tarafından görülebilir. 
(Garbett , vd. 2021). Başka bir araştırmada, modeli gerçek ortamla eşleştirmek 
için mobil tabletlerin kullanıldığı bir AR uygulaması geliştirilmiştir. Bunun için 
her bölgeye veya odaya AR işaretleri yerleştirilir. Bu uygulama saha kontrolünde 
kullanılmış olup, dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunda sanal ortamda o 
noktaya işaret bırakılarak yazı ve fotoğraf verileri eklenebilmektedir. Bu veriler 
herkes tarafından görülür. Ayrıca iPad üzerinde bulunan tarayıcı ile istenilen 
noktalar taranarak bulut verisi olarak modele eklenebilir. (García-Pereira, vd. 
2020). 

Bulut	 (The	 Cloud):	 Bulut bilişim (Cloud Computing), büyük ölçekli 
ve karmaşık işlemleri çözmek için güçlü ve kullanışlı bir teknolojidir. (Juan, 
vd. 2014). Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bulut bilişimi 
“minimum yönetim çabası veya hizmet sağlayıcı etkileşimi ile hızlı bir şekilde 
sağlanabilen ve yayınlanabilen, ortak bir yapılandırılabilir bilgi işlem kaynakları 
havuzuna her yerde, isteğe bağlı ağ erişimi sağlayan bir model” olarak tanımlar. 
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(Mell, vd. 2011). Bulut bilişim, sanallaştırılmış kaynaklar, paralel işleme, 
ölçeklenebilir veri depolama ile güvenlik ve veri hizmeti entegrasyonu gibi 
avantajlara sahiptir. Yalnızca bireyler ve firmalar tarafından bilgisayarlaştırma 
maliyetini en aza indirmekle kalmaz, aynı zamanda daha düşük altyapı bakım 
maliyetleri, verimli yönetim ve kullanıcı erişimi sağlar. (Zou, vd. 2917).

Projelerin boyutu ve karmaşıklığı arttıkça, tedarik ağındaki malzeme 
yönetimi daha karmaşık hale gelmiştir. Ko vd. her yerde erişim ve otomatik 
izleme için bulut bilgi işlem hizmetine dayalı, uygun maliyetli bir malzeme 
yönetimi ve izleme sistemi önermektedir. Gereksinimleri karşılamak ve tedarik 
zinciri görünürlüğünü artırmak için düşük maliyetli bir çözüm olarak önerilen 
sistem, bulut üzerinde geliştirilmiş ve lokasyon belirleme teknolojileri ile 
entegre edilmiştir. (Ko, vd. 2015). 

Zou vd. altyapı projelerinin daha güvenli yürütülebilmesi için bulut tabanlı 
bir güvenlik bilgi ve iletişim sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca 
ulaşmak için, mevcut geleneksel inşaat güvenliği uygulaması, çevrimiçi bir 
web sunucusu kullanılarak bulut tabanlı bir güvenlik bilgi ve iletişim sistemine 
dönüştürülmüştür. (Zou, vd. 2017). Böylelikle eş zamanlı kontrol mekanizmaları 
kolaylaşmış, insan gücünden ve zamandan tasarruf sağlanmıştır. 

Bir inşaat projesinin yaşam döngüsü boyunca birden fazla ekip arasında 
veri entegrasyonu sorunu, inşaat sektörünün dinamikleri ve parçalanmış doğası 
nedeniyle hala çözülememiştir. Petri vd. etkileşimli tarafların temsil edildiği 
birleşik bulutların kullanımıyla çok sahalı inşaat projelerinin nasıl koordine 
edilebileceği konusunda çözümler sunar. Koordinasyonun çok katılımcılı bir 
Bulut ortamı kullanarak veri paylaşımını, birlikte çalışabilirliği ve bina yaşam 
döngüsünde yer alan çeşitli paydaşlara dayalı olarak süreç birlikte çalışabilirliğini 
nasıl destekleyebileceğini gösterir. (Petri, vd. 2017).

Nesnelerin	 İnterneti	 (Internet	 of	 Things):	 Nesnelerin İnterneti (IoT), 
“birleşik bir çerçeve aracılığıyla platformlar arasında bilgi paylaşma yeteneği 
sağlayan, yenilikçi uygulamaları etkinleştirmek için ortak bir işletim resmi geliştiren 
algılama ve işletim cihazlarının birbirine bağlanması” olarak tanımlanabilir. IoT 
etkinleştirme teknolojileri arasında algılama teknolojileri, tanımlama ve tanıma 
teknolojileri, donanım, yazılım ve bulut platformları, iletişim teknolojileri ve 
ağları, yazılım ve algoritmalar, konum teknolojileri, veri işleme çözümleri, güç ve 
enerji depolama, güvenlik mekanizmaları vb. bulunur. (Jia, vd. 2019). 

2020 yılında yapılan bir çalışmada, IoT ile donatılan kontrolörün, dünyanın 
herhangi bir yerinden bir binanın ısıtma ve aydınlatma sisteminin uzaktan kontrol 
etmesi sağlanmıştır. Önerilen sistem, sıcaklık, nem ve oda aydınlatmasını bir 
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grafikte kaydedebilir ve herhangi bir kullanım için ölçümler yapılabilmektedir. 
(Stimoniaris, vd. 2020). Uzaktan kontrol, hem denetimde hem uygulamada 
gerekli olan insan gücünden tasarruf sağlar. 

Norrdine ve Motzko’nun  gerçekleştrdiği çalışmaya göre, tedarik 
zincirinde IoT kullanılması ile inşaat işletmesinin iç sürecini optimize etmek 
mümkündür. Malzeme taşıma için ağırlık sensörü ile donatılan akıllı araba, çevre 
algılama sistemleri ile şantiye içerisindeki tedarik sürecindeki insan iş yükünü 
ortadan kaldırabilir. İsrafı ve belirsizliği azaltabilir ve inşaat işletmesinin kar 
maksimizasyonunu artırabilir. (Norrdine, vd. 2020). 

2021 yılında yapılan bir çalışmada, yeraltı projelerinin riskleri belirlenmiş 
ve IoT kullanılarak bir erken uyarı sistemi geliştirilmiştir. Araştırmanın bir 
sonucu olarak yeraltı inşaat sürecindeki riskleri zamanında tahmin etmek, 
güvenlik risklerinde erken uyarılarda bulunmak ve güvenlik kazalarının 
oluşumunu azaltmak için bir model kurulmuş ve projenin sorunsuz ilerlemesi 
sağlanmıştır. (Liang, vd. 2021).

Katmanlı	üretim	(Additive	manufacturing):	Katmanlı Üretim (3 boyutlu 
baskı) dijital (örn. CAD) bir modelden 3 boyutlu katı nesneler üretmek için 
otomatikleştirilmiş, eklemeli bir üretim sürecidir. Başka bir deyişle, 3 boyutlu 
bir baskı sürecinde, 3 boyutlu CAD modeli, daha sonra yazıcı tarafından 
birleştirilmek üzere üretilecek olan katmanlara bölünecektir. (Bogue, 2013). 

Katmanlı üretimin en sık kullanıldığı alanlardan biri beton dökümüdür. 3 
boyutlu beton baskı çimento harcının katmanlar halinde ekstrüzyonunu içerir. Bu 
baskı işlemi, çok az iş gücü ile ve yoğun kalıp kullanılmadan gerçekleştirilebilir 
ve işlevsel boşlukları yapıya dahil etme yeteneğine sahiptir. (Lim, 2012).

Eklemeli imalat, geleneksel kalıp kullanımını gerektirmeyen bir yapım 
yöntemidir. Geleneksel inşaatta bir beton yapının toplam maliyetinin %35-60’ını 
kalıp oluşturur. İnsan bileşenini bir yapıdan çıkarmak, insan hatası unsurunu 
ortadan kaldırarak kalitesini ve tutarlılığını artıracaktır. Bu faktör aynı zamanda 
mesleki yaralanmalarda bir azalma da sağlayacaktır. 3 Boyutlu baskı teknolojisi 
aynı zamanda geleneksel inşaat metotları ile inşası zor olacak farklı formların 
inşasını kolaylaştırır. (Marco, vd. 2019). 

Radyo	 Frekansı	 ile	 Tanımlama	 	 (RFID):	Birkaç tür radyo teknolojisi 
vardır. Nesneleri ekli etiketler aracılığıyla tanımlamak için radyo dalgalarını 
kullanan Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) bunlardan biridir. Temel bir 
RFID sistemi, etiket, anten, okuyucu ve bilgisayar veri tabanını içerir. RFID 
etiketleri, eklendiği nesne ile ilgili bilgileri saklar. Antenler, etiket bilgilerini alır 
ve okuyucu tarafından etkinleştirildikten sonra RFID okuyucularına gönderir. 
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Okuyucular ve antenler çoğunlukla kablosuz olarak bağlanır. Bilgisayar veri 
tabanı, okuyucular tarafından toplanan bilgileri iletir. (URL 2).

İnşaat projelerinde RFID kullanımına ait birçok örnek bulunmaktadır. 
Teizer v.d.  RFID kullanarak şantiyede malzeme ve işçiliği takip etmeyi 
amaçlamıştır. Uzun menzilli takip sistemi (LoRa) kullanılarak kurulan sistem bir 
GPS teknolojisi gibi çalışır ve konumları bir uydu haritasında gösterir. Etiketler 
bir kilometreden fazla bir mesafeden okunabilmektedir. (Teizer, vd. 2020). 

Başka bir çalışmada, çalışanları takip edebilmek için baretler üzerinde 
ultra geniş bant (UWB) etiketler kullanılmıştır. Sahadaki hareketleri eş 
zamanlı izlenebilir. Bu sayede bir işi yapmak için ne kadar zaman harcadıkları 
hesaplanmaktadır. (Cheng, vd. 2011). 

Prefabrik ev yapımına yönelik malzeme ve süreci takip eden başka bir 
çalışmada, prefabrik ürünlere RFID etiketleri yapıştırılarak takip sağlanmıştır. 
BIM modeli ile entegre edilen sistemde, hangi ürün için hangi aşamanın 
tamamlandığını görselleştirilmektedir. Bu doğrultuda geliştirilen sistem 
üzerinden ürünlerin siparişleri gerçekleştirilmiştir. (Li, vd. 2017). 

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında şantiyede çalışanlar, baretlerine 
yapıştırılan RFID etiketleri ile takibe alınmış ve şantiyede girdikleri noktalar 
bir çalışmada belirlenmiştir. Yetkisiz erişim durumunda sistem alarm vererek 
işçileri ve yöneticileri uyarmıştır. (Jin, vd. 2020).

Rashid ve Louis, süreci ve materyalleri takip edebilmek için bir sistem 
geliştirmişlerdir. Modüler şantiyede bulunan yapı elemanları RFID etiketleri 
ile takip edilerek, faaliyetlerin hangi istasyona ne zaman ulaştığının LOG’u 
tutulmuştur. Bu loglar sayesinde süreç modeli oluşturulmuş ve aktivite süreleri 
hesaplanmıştır. (Rashid , vd. 2020).

Mobil	 teknolojiler	 (Mobile	 Technologies):	 Mobil Teknoloji, projeyle 
ilgili bilgilerin entegre gerçek zamanlı girişine ve erişimine izin vermek için 
uyum içinde kullanılabilen donanım ve yazılım olarak tanımlanmaktadır. (You, 
vd. 2019). Mobil teknolojilerin gelişimi, inşaat sektörüne veri kullanımının 
verimliliğini ve etkinliğini artırma konusunda güçlü bir potansiyel sağlamaktadır. 
(Chen, vd. 2006).

Yamaura ve Muench, proje denetimi için bir mobil teknoloji sistemi 
modellemektedir. Sonuçlar, mobil teknoloji sistemini kullanan proje 
denetçilerinin üretkenlikte %25’ lik bir artış yaşadığını, iki kat daha fazla 
gözlem topladığını ve paylaştığını, günlük raporların güncelliğini ve genel veri 
kullanılabilirliğini iyileştirdiğini göstermektedir. Ek olarak, mobil teknoloji 
çözümünün bir proje ofisi genelinde daha eksiksiz ve tutarlı veriler ve gelişmiş 
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erişilebilirlik sağladığı bulunmuştur. Tüm bu sonuçlar, proje denetimi için mobil 
teknolojinin denetleyici işgücünün daha verimli çalışmasına olanak tanıdığını 
göstermektedir. (You, vd. 2019).

Bowden vd. inşaatta mobil teknolojileri ve inşaat sektörünün değişen 
gereksinimlerini bir araya getirmektedir. Araştırma, vaka çalışmaları, önceki 
araştırmalar ve gelecek senaryolarından yararlanarak, iyileştirme potansiyeline 
sahip olan alanların mobil teknolojiler kullanımı yoluyla nasıl ele alınabileceğini 
göstermektedir. Sonuçlar, daha sonra endüstri profesyonellerine geleceğin 
şantiyelerini iyileştirmek için yol gösterici olarak kullanılır. (Bowden, vd. 2006).

London vd. özellikle devir teslimindeki kusurları azaltarak, inşaatlarda 
kaliteyi iyileştirmede mobil teknolojinin rolünü incelemektedir. Kullanılan 
mobil teknoloji, projedeki kusurları, teknolojiyi ve kaliteyi birbirine bağlayan 
alternatif yollar önererek inşaat yönetiminde esnek stratejilere üretebilmektedir. 
(London, vd. 2021).

Akıllı	 Malzemeler	 (Smart	 Materials):	 Akıllı makineleri, akıllı 
malzemelerle beslemek, akıllı ürünlerin üretilmesine yol açmıştır. (Warwick, 
vd. 1993). Akıllı malzemelerin genel özellikleri, aşırı ve alışılmamış koşullara 
maruz kaldıklarında, yüksek derecede güvenilir, verimli ve sürdürülebilir 
kalmalarıdır. Ayrıca bu sistemle sadece yapının değil, tüm sistemin ve sistemin 
tüm fonksiyonlarının tam entegrasyonu sağlanmaktadır. Özellikle sürekli 
güvenlik takibi, hasar tespiti, kendini yenileme ve akıllı operasyonel yönetim 
sistemleri akıllı teknolojiler için oldukça verimli sistemlerdir. (Akhras, 2000).

İnşaat sektöründe kullanılan akıllı malzemelere örnek olarak yarı saydam 
beton (TC) ve akıllı tuğla gösterilebilir. Güneş ışığını iletmek için imalat 
aşamasında optik fiberler gömülerek işlevsel hale getirilen beton panellerden 
yapılmıştır. Bina kabuğu olarak yarı saydam beton, bir mekanda tüketilen 
aydınlatma enerjisini azaltabilir. TC panelinde kullanılan %6’lık hacimsel fiber 
oranı, aydınlatma enerjisinde %50 civarında tasarruf sağlamaktadır.   Sensörler, 
sinyal işlemciler ve kablosuz iletişim bağlantıları ile doldurulmuş akıllı tuğlalar, 
deprem, fırtına, kasırga, nem, stres ve kuvvet gibi doğal afetlerin matematiğinde 
gizli hasar hakkında uyarıda bulunur. (Mattern, 2003).

Akıllı malzemelerin inşaat sektöründe bir diğer kullanım alanı ise akıllı boya 
ve kaplamalardır. Akıllı boya ve kaplamalar, yüksek performanslı malzemeler, 
özellik değiştiren malzemeler ve enerji alışverişi yapan malzemelerdir. Akıllı 
izolasyon, pasif kurşun-kauçuk yatak sistemlerinin aksine, akıllı damper izolasyon 
sisteminin uyarlanabilirliği sayesinde, çok çeşitli yer hareketleri ve büyüklüklerde 
hem yapıya hem de içeriğine iyi koruma sağlar. (Fengque, vd. 2017).
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Blok	zinciri	(Blockchain):	Blockchain teknolojisi, verilerin bütünlüğünü 
ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırabilen bir zincir gibi bilgi bloklarını birbirine 
bağlayan bir teknoloji olarak tanımlanır. Blockchain teknolojisi, verimliliği 
artırırken veri güvenilirliğini sağlayan teknolojilerden biri olarak tanımlanır. 
Blockchain teknolojisi, ağ katılımcılarının merkezi veri aracılarına sahip olmadan 
bilgileri kaydetme, doğrulama, depolama ve çıkarma konularında birbirleriyle 
işbirliği yapmalarını sağlar. Blockchain teknolojisinin temel özelliği, dağıtılmış 
ve merkezi olmayan bir platform olmasıdır. Yetkili bir merkezi acenteye sahip 
olmadan bütünlüğü ve güvenilirliği sağlayan bir teknolojidir. (Kim, vd. 2020).

Kiu vd. blockchain teknolojisinin inşaat sektöründeki kullanımını 
araştırmak amacıyla sistematik bir literatür taraması yapmıştır. Çalışma, 
inşaat sektöründe gelecekteki blok zinciri kullanımları için altı potansiyel alan 
belirlemişti. Bunları, Tedarik zinciri yönetimi, BIM, yapım yönetimi, elektronik 
belge yönetimi, gayrimenkul yönetimi ve finansman yönetimi olarak sıralamıştır. 
(Kiu, vd. 2020). 

Qian vd. inşaat tedarik zinciri yönetiminde blok zincir teknolojisi 
kullanımını  araştırmıştır. Bu çalışma, kamuya açık bilgilerin yanı sıra blok zinciri 
ve inşaat tedarik zinciri yönetimi uzmanlarıyla yapılan yarı yapılandırılmış 
görüşmelere dayanmaktadır. Araştırmaya göre blockchain teknolojisi, tedarik 
zinciri yönetiminde veri takibi, sözleşme ve kaynak aktarımına yardımcı olabilir. 
Bu uygulamalar, güveni ilişkisel güvenden sistem temelli ve veri temelli güvene 
kaydırarak, tedarik zinciri ortaklarının işbirliği içinde fırsatçı davranışların 
risklerinden ve maliyetlerinden kaçınmasına yardımcı olur. (Qian, vd. 2020). 

Shojaei vd., binanın yaşam döngüsünün tüm aşamalarında daha iyi karar 
vermek için gerekli tüm verileri sağlayarak, sürdürülebilirliği geliştirmeye 
yönelik bir altyapı olarak blok zinciri teknolojisinin kullanımını önermektedir. 
Blok zincirinin uzun vadeli sürdürülebilirlik özelliği ile mevcut bilgide devrim 
yaratabileceği ve bina yaşam döngüsünün farklı aşamalarında gerekli bilgileri 
sağlayabildiği kanıtlanmıştır. Önerilen merkezi olmayan, şeffaf ve blok zinciri 
kullanan kapsamlı veri tabanı ile yaşam döngüsü değerlendirme yöntemleri çok 
daha kapsayıcı ve güvenilir hale getirilebilir. (Shojaei, vd. 2019). 

5.2.	Yalın	ve	Çevik	Yönetim	Uygulamaları	için	Endüstri	4.0	
Teknolojilerinin	Bina	Üretim	Sürecinde	Kullanımının	İrdelenmesi	

Bina üretim sürecinde Yalın ve Çevik yönetim uygulamalarının öneminin 
ortaya konması ile birlikte bunun nasıl gerçekleştirilebileceği konusu önem 
kazanmaktadır. Gerçekleştirilen geniş kapsamlı literatür çalışmasına göre 
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yukarıda açıklanan Endüstri 4.0 teknolojilerinin bina üretim sürecinin farklı 
aşamalarında kullanılması yalın yönetim anlayışının gerektirdiği önemli yararlar 
sağladığını ortaya koymuştur. Bunlar daha yüksek iş verimliliği ve personel 
verimliliğinin sağlanması, kalite beklentilerinin karşılanması, bürokrasiyi ortadan 
kaldırıp, yatay yönetimi desteklemesi, modern uygulamalara ve hizmetlere daha 
fazla erişim imkanını yaratması, gereksiz harcamaları ve yatırımları ortadan 
kaldırarak israfın azaltılmasına yardımcı olması,  bilgi işlemle ilgili süreçleri 
azaltması, gereksiz süreçleri ortadan kaldırıp, ekip sayısını azaltması, iletişim 
yeteneğini arttırması, işbirlikçi yaklaşımı ile süreçlerin daha aktif ve verimli 
ilerlemesini sağlaması, amaca yönelik aksiyonların daha hızlı alınmasına 
ve tepki verilmesine olanak tanınması, yeni teknolojilere uyum sağlamasını 
kolaylaştırması olarak sıralanabilir. Bu yararlar aşağıdaki gibi gruplanarak 
açıklanmaktadır. 

Proje	 süresinde	 ve	 maliyetlerinde	 azalma:	 Endüstri 4.0 teknolojileri 
kullanmanın bina maliyeti ve süresi açısından genel faydaları çok çeşitli 
alanlarda görülebilir. Bunlar, yeniden inşa maliyetlerini azalma, bilgiye erişim 
sürelerinde azalma, iş takibi için ayrılan süre ve iş gücünde azalma, işbirliği 
sağlama ve karar süreçlerini kısalmasının yaratacağı süre, tedarik süresinin 
azalması ve bu sayede maliyet tasarrufu olarak tanımlanabilir. Dijitalleşen 
sistemler sayesinde bilgi akısı kolaylaşır ve suresi kısalır.  Kısalan süre, işgücü 
maliyetini de düşürmektedir. Üretim süresinin kısalmasının yanı sıra üretimde 
kullanılan malzemeler de çeşitli teknolojiler kullanılarak daha verimli hale 
getirilmekte ve maliyetleri düşmektedir. Dijital teknolojilerle iyi planlanmış 
süreçler, akıllı malzeme kullanımı, yeniden inşa yapılmaması da proje 
maliyetlerini azaltmaktadır.

Hatalarda	 azalma:	 Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımı, inşaat 
imalatlarının yapımında insan uygulamalardan kaynaklanan hatalardan ve 
tekrar yapımlardan arındırır ve kalitenin iyileştirmesini sağlar. Konum belirleme 
teknolojilerinin kullanımı uygulamaların doğru konumda yapıldığından emin 
olunmasını sağlar. Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımı, üretkenlik ve kalitenin 
arttırırken ve yeniden yapımın azalmasını sağlar. 

Kazalarda	azalma:	Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımı, çalışanların iş 
güvenliği tehlikesi yaratan olayları, faaliyet anında daha kolay bildirebilmeleri 
için bir mekanizma sağlayabilir ve bildirilen olay sayısının artması iş kazalarının 
sayısını azaltacaktır. Toplanan bu elektronik veriler otomatik olarak analiz 
edilebilir ve iyileştirme alanları üzerinde çalışılabilir. Usulsüzlükler ve tehlikeli 
uygulamalar vurgulanabilir, buna uygun eğitim modelleri oluşturtulabilir, 
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yeni inşaat yöntemleri veya diğer önleyici tedbirler alınabilir. Havai elektrik 
kablolarının etrafına uyarı işaretleri ve bariyerler yerleştirme Ek olarak, sürekli 
olarak güvenlik sorunlarına neden olan ve/veya bunları çözmekte yavaş olan 
taşeronlar vurgulanabilir ve buna göre ele alınabilir.

Atıklarda	azalma:	İnşaat ve yıkım atıkları genellikle beton, asfalt, ahşap, 
cam, tuğla, metal, alçı, duvar kaplaması, çatı kaplama, yalıtım, kapı, pencere ve 
çerçeve, döşeme ve mobilya gibi yapı malzemeleri ve ürünlerini içerir. Endüstri 
4.0 teknolojilerinin kullanımı, atık azaltma ile ilgili birçok fayda sağlar. Yalnızca 
doğru malzemelerin kullanıldığından emin olmak, montaj sırasında hasarların 
önüne geçebilmek, hasarlı ürünlerle ilgili maliyetleri azaltmak, kayıp veya 
çalıntı malzemelerde azalma, daha dayanımlı ve uzun ömürlü malzemelerin 
kullanımı ile atık miktarı azaltılabilmektedir. 

Verimlilikte	artış:	Üretkenlik, üretilen iş miktarının üretiminde kullanılan 
kaynaklara oranı olarak tanımlanır. Aynı miktarda işi yapmak için daha az kaynak 
gerektiğinde veya aynı sayıda kaynak daha fazlasını başarabiliyorsa üretkenlik 
artar. Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımı, birçok üretkenlik iyileştirmelerini 
sağlar. Bunlar, bilgi akısının hızlanması ile gerekli bilgilerin teslimi, raporların 
üretimi, bildirimler, uyarılar, veri analizi gibi süreçleri kısaltırken gerekli idari 
personel sayısını azaltır.

Verimlilikte önemli kayıpların meydana geldiği alanlardan biri de sahada 
karşılaşılan öngörülemeyen problemlerden kaynaklanan kesintileridir. Endüstri 
4.0 teknolojilerinin kullanımı ile sorunu çözebilecek personele veya ekipmana, 
operasyon noktasından anında erişim imkanı sağlar. Dijital teknolojiler daha iyi 
planlamayı mümkün kılar, gecikmeleri azaltarak, projenin inşa edilebilirlik açısından 
en iyi sırada yapılmasını sağlayarak, insan gücünü mevcut iş ile eşleştirerek ve 
birbirine bağlı birden çok aktiviteyi koordine ederek verimliliği artırır.

İletişimde artış:	 Endüstri 4.0 teknolojileri kullanımının sağlayacağı 
önemli faydalarından bir diğeri de bağlanabilirlik ve iletişimdeki artış olarak 
tanımlanabilir. Bina üretim süreçlerindeki tüm paydaşları surece dahil edebilmek 
ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Endüstri 4.0 teknolojileri kullanımı 
yeni iletişim imkanları sunmakta, işbirliğini kolaylaştırmakta, çok sayıda 
paydaştan toplanan bilgiyi analiz etme ve yorumlamada kolaylık sağlamaktadır. 
Bu durum aynı zamanda çevik yönetimin esaslarından olan sürekli iletişim 
sürekli iyileştirme anlayışını da desteklemektedir. İletişim ağının güçlü olduğu 
projelerde hatalar azalmakta ve yeniden inşaatlar da azalmaktadır. Böylelikle 
hem işgücü hem fiziksel atıkların da önüne geçilerek yalın yönetim anlayışı da 
desteklenmektedir. 
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Öngörülebilirlikte artış:	Yapım sektörü genellikle projeleri geç ve bütçeyi 
aşarak teslim eder. Bunun sorumlusunun da öngörülemezdik olduğunu savunur. 
Bunun kültürel, yönetsel, ekonomik, satın alma yöntemleri ve iletişim sorunları 
gibi birçok nedeni vardır. Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımının yardımcı 
olabileceği alanlardan biri, proje ilerledikçe doğru ve gerçek zamanlı ilerleme 
ve maliyet bilgisi sağlamaktır. Böylece daha sağlıklı tahminler yapılabilecektir.

İşletme ve bakım maliyetlerinde azalma: Endüstri 4.0 teknolojilerinin 
kullanımı ile işletme ve bakım maliyetinin azalmasına neden olan iki uygulama 
alanı vardır; işletme ve bakım personelinin verimliliğini artırmak ve yapı ile 
ilgili bilgiyi yaşam süreci boyunca toplamak, işlemek ve dağıtmak. 

Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımı ile zaman alan ve maliyetli saha 
araştırmaları anında erişim ile daha kısa sürede çözümlenebilmektedir. Bu sayede 
bakım ve işletme maliyetleri düşürülür ve daha etkin bir yönetim anlayışı ortaya 
çıkar. Ayrıca lokasyon bazlı hizmetler, en yakın bakım ve operasyon ekiplerini 
bilgilendirebileceği ve gerekli yedek parça kaynağını sağlayabilecekleri için 
hızlı çözümler sunulmasını sağlar.

Endüstri 4.0 teknolojileri, proje inşa edilirken yerleşik bilgileri oluşturma 
ve saklama ve ardından devam eden bakım faaliyetleri için bilgi sağlama 
ve saklama fırsatı sağlar. Bina son kullanıcıya teslim edildiğinde, merkezi 
proje modeline de erişim kazanır ve binanın rutin bakımları otomatik olarak 
programlanır. 

6. Sonuç

Daha önce de belirtildiği gibi, inşaat sektöründe Endüstri 4.0 teknolojikleri 
kullanım alanları çok geniştir. Bu teknolojilerin kullanımı bina üretim süreçlerini 
daha yalın bir hale getirmenin yanı sıra, gerçekleşebilecek problemlere en 
hızlı şekilde cevap vererek daha çevikleştirmektedir. İsrafı ortadan kaldırmak, 
verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, sürekli iyileştirme süreci oluşturmak, 
standartlar belirlemek, müşteriye ve katma değerli sürece odaklanmak vb. yalın 
ve çevikliğin temel ilkeleridir. Bina üretim süreçlerinde kullanılan Endüstri 
4.0 teknolojikleri, bu sektörde yalın ve çevik amaçlara ulaşmak için yardımcı 
olmaktadır. 

Endüstri 4.0 olarak da bilinen 4. Sanayi Devrimi, çeşitli fiziksel ve dijital 
teknolojilerin birleştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Endüstri 4.0 yalnızca 
temel şirket operasyonlarını değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda akıllı 
ve bağlantılı ürün konseptlerinin yanı sıra yeni hizmet temelli beklentileri 
ortaya çıkaracaktır. Endüstri 4.0’ın vaat ettiği gelişmeler aslında Yalın ve Çevik 
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Düşünce ile pek çok benzerlik göstermektedir. Yalın Üretimin temel felsefesi, 
üretim ve hizmet sürecindeki israfı ortadan kaldırarak maliyetleri düşürmek ve 
sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır. Çevik Üretim ise, katılımcı bir yapı ile, olaylara 
en hızlı şekilde tepki vermeyi ve en verimli sonuçları almayı hedeflemektedir. 
Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımının Yalın ve Çevik Üretime entegrasyonu 
ile kaynak verimliliğini ve üretkenliği artıracak, aynı zamanda üreticilerin 
rekabet güçlerinin daha üst seviyeye çıkmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, 
yüksek özelleştirilebilirdik, basitleştirilmiş süreç, kısa süre, azaltılmış atık 
üretimi, maliyet verimliliği, mimari özgürlük, Endüstri 4.0 teknolojilerinin bina 
yasam döngüsüne kullanımının yapım sektörüne sağlayacağı faydaların sadece 
başlangıcıdır.  

Bugün için bu teknolojilerin erişimi ve kullanımı oldukça pahalı ve zor 
olabilir. Ancak Yeni nesil teknolojilerin ve ilgili altyapıların geliştirilmesi 
ile mobil teknolojilere daha uygun maliyetlerle ulaşmak mümkün olacak ve 
teknoloji kullanımı yaygınlaşacak ve sektöre katkısı giderek artacaktır. 
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1. Giriş

Geleneksel kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması kültürel 
sürekliliğin devamı, yaşam dinamiklerinin ve sosyokültürel özelliklerin 
korunması amacıyla önem arz etmektedir. Bu durumun en önemli 

verilerini ihtiva eden konutlar tekil özelliklerine ek olarak geleneksel çevreyi 
ve dokuyu oluşturmaları ile bütün halinde izlenebilmeleri sebebiyle de ayrıca 
önemlidir. Ülkemizde tescilli konutların korunması ve yaşatılması özellikle 
mülkiyet problemleri dolayısı ile zor olabilmektedir. Bu sebeple kamulaştırma 
yapılması, değerlerinin anlaşılması için restore edilerek halkın sürekli kullanımına 
uygun fonksiyonlarda değerlendirilmesi gerekmektedir. Geleneksel yapılar 
farklı yapım teknikleri, yapı malzemeleri ve geometrik formları ihtiva ederler. 
Bu sebeple verilecek yeni işleve bağlı olarak deformasyonların giderilmesi, 
statik analizlerinin yapılması ve olası deprem performanslarının belirlenerek 
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uygulama sırasında buna yönelik kararların da alınması zorunlu olmaktadır. 
Bundan dolayı yapının restorasyon kararlarına ek olarak sayısal modelleme ile 
değerlendirilmesi, yapı malzemelerinin ve elemanlarının dayanım kriterlerine 
sahip olduklarının doğrulanması ve deprem etkisinde meydana gelecek 
değişimlerin tüm kararlar ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tarihi yapıların yeni işlev verilerek yaşatılması için birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu bağlamda Ballıpınar Kilisesi dokuma atölyesi ve satış merkezi 
olarak (Bağbancı vd., 2019), Gaziantep Eski Hükümet Konağı ve Adliye Binası 
kültür ve sanat merkezi olarak (Uzun, 2019), bir enerji santrali (Kurak Açıcı, 
2020) ile 3 tane Mevlevihane yapısı (Atalan, 2020) müze olarak önerilmiştir. 
Bunlarla birlikte verilen yeniden işlevlendirme önerisinin uygunluğu Harput 
Cimşit Bey Hamamı özelinde değerlendirilmiş (Tangülü ve Yıldız, 2021), 
Diyarbakır geleneksel konutlarında ise restorasyon ve yeniden işlevlendirme 
problemleri tespit edilmiştir (Halifeoğlu ve Gökçay, 2013).

Deprem etkisinin yakın zamanlarda artması dolayısıyla tarihi yapıların 
performans araştırmaları da önem kazanmıştır. Bu doğrultuda camilerin sismik 
dayanımları araştırılmış (Dogangun ve Sezen, 2012), kapasiteleri değerlendirilmiş 
(Kazaz ve Kocaman, 2018), taşıyıcı sistem (Korkmaz vd., 2020) ve statik analizleri 
(Kamanlı vd., 2019) yapılarak deprem performansları belirlenmiştir. Meydana 
gelen L’Aquila depremi anında bir kilisenin performans değerlendirme çalışmaları 
(Brandonisto vd., 2013), Meksika’da bir kilisenin hasar analizleri (Preciado vd., 
2015), 2011 Van depremi sonrasında iki yapıya ait analizler de gerçekleştirilmiştir 
(Cakir vd., 2015). Helenistik dönem kulelerinde yanal yüklemeye bağlı duvar 
davranışları incelenmiş (Gençer vd., 2020), ayrıca Perpetuate projesi dâhilinde 
geleneksel yapıların korunması için yaklaşım önerileri getirilirken (Lagomarsino 
vd., 2010) bu proje sürecinde geliştirilen yöntem kullanılarak analizler yapılmıştır 
(Lagomarsino ve Cattari, 2015). Sonlu elemanlar yöntemi ile tarihi bir kilisenin 
(Kujawa vd., 2020), Başdurak Camisinin (Usta ve Bozdağ, 2021) ve Hasbey Dar’ül 
Huffazı’nın (Erdemir ve Başar, 2019) deprem davranışları incelendiği gibi bu 
yöntemin kilise ve konut örneğinde değerlendirilmesi de yapılmıştır (Betti vd., 2016). 
Kültür varlıklarının yönetmeliklerde deprem performansı açısından değerlendirilmesi 
konusu yer almamakla birlikte çalışmalarda farklı yöntemler kullanılmış ve 
geliştirilmiştir. Bu sebeple iteratif yöntemler geliştirilebildiği gibi (Cardoso vd., 2005) 
bu yöntemin performans analizinde kullanıldığı çalışmalar da mevcuttur (Bento 
vd., 2005). Performansa dayalı öteleme analizi (Ademovic vd., 2013), doğrusal ve 
doğrusal olmayan analizler (Minghini vd., 2014) ile artımsal itme analizi yöntemleri 
kullanılarak yapılan çalışmalar da bulunmaktadır (Korkmaz vd., 2018).
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Çalışma ile geleneksel yapıların restorasyon ve yeniden işlevlendirilmesinde, 
modelleme ve sonlu eleman analizi performanslarının belirlenmesine bağlı 
olarak izlenecek bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntem kullanılarak yeni 
işlev verilerek kullanılması önerilen Hasan Kocabaş Konağı’nın belgeleme 
çalışmaları yapılmış, özgün duruma ilişkin restitüsyon önerisi sunulmuş, 
sürdürülebilir olarak yaşatılması için deprem performansı değerlendirilerek 
yeniden işlevlendirme ve restorasyon kararları alınmıştır. 

2. Yöntem

Geleneksel kültür varlıklarının restorasyon ve yeniden işlevlendirme 
kararları doğrultusunda, deprem performanslarının ve statik özelliklerinin de 
belirlenerek tahkik edilmesi, sürdürülebilir ve bütüncül bir koruma yaklaşımı 
olarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple genel olarak uygulanabilir bir yöntem 
önerisi getirilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Tarihi yapıların deprem performanslarının  
değerlendirilerek yeniden işlevlendirilmesi yöntem şeması
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Mimari ve statik özellikler doğrultusunda yapılması gerekenler farklılık 
arz etmekle birlikte değerlendirme aşamasında bütün olarak kullanılmaktadır. 
Bu doğrultuda geleneksel yapıların korunması ile ilgili çalışmalara mimari 
olarak seçilen kültür varlığının geçmişi ve çevresi hakkında bilgi toplanarak 
başlanmalıdır. Daha sonra belgeleme yöntemi de belirlenerek rölöve projelerinin 
hazırlanması esastır. Rölöve projeleri hassas bir şekilde hazırlanırken 
analizler yapılarak yapıda kullanılan malzemelerin, yapım tekniğinin, strüktür 
özelliklerinin ve bozulmaların belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra 
mimari alanda restitüsyon projeleri, yapıdan gelen verilerin değerlendirilmesi, 
kaynak araştırması ve karşılaştırmalı çalışmalar ile elde edilen bilgiler 
doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Statik özelliklerin belirlenmesi ve değerlendirilebilmesine yönelik olarak 
ilk aşamada yapı malzemelerinin özellikleri ile bölgenin deprem verileri elde 
edilmelidir. Her yapıda malzemeler üzerinde deneysel çalışma yapılması önem arz 
etmekle birlikte bu yapılmadığı durumlarda, önceden elde edilmiş olan deneysel 
sonuçlar ve/veya literatür çalışmalarından elde edilen özelliklerin kullanılması 
ile malzemelerin özellikleri belirlenmelidir. Tüm bu veriler kullanılarak ve 
ilk aşamada hazırlanan rölöve doğrultusunda yapının sonlu elemanlar modeli 
hazırlanmalı, deprem verilerine bağlı olarak da tepki spektrumları hazırlanarak 
analizler yapılmalıdır. Analizler sonucunda farklı malzemelere bağlı olmak 
üzere performans analizleri gerçekleştirilmelidir.

Hazırlanan rölöve ve restitüsyon önerileri bağlamında malzemelere, yapı 
elemanlarına ve yeniden işlevlendirmeye yönelik, performans seviye kontrolüne 
bağlı olarak da strüktürel müdahalelere yönelik bütüncül bir restorasyon projesi 
tasarlanmalıdır. En son aşamada ise sonuç ürün olarak ortaya çıkacak yapıya 
ilişkin 3 boyutlu görseller hazırlanmalıdır.

Çalışma kapsamında Kahramanmaraş İlinde bulunan Hasan Kocabaş 
Konağı’nın belgelenmesi 3 boyutlu lazer tarayıcı ile birlikte geleneksel rölöve alma 
yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Bunun sonucunda yapıya ilişkin malzemeler, 
yapım teknikleri, strüktür özellikleri ve bozulmalar belirlenmiştir. Yapıdan gelen 
veriler ile kaynak araştırmasına bağlı olarak restitüsyon önerisi hazırlanmış, 
mevcut bozulmalara bağlı olarak restorasyon müdahale önerileri verilmiştir. 
Bölgenin deprem verileri doğrultusunda tepki spektrumları hazırlanırken yapının 
rölöve projesine bağlı olarak da sonlu elemanlar modeli hazırlanmış ve analizler 
yapılmıştır. Yapının yeniden işlevlendirilerek kullanılmasına yönelik strüktürel 
müdahaleye ihtiyaç olup olmadığı belirlenerek restorasyon projesine kati hali 
verilmiş ve 3 boyutlu görseli de hazırlanarak yöntem uygulanmıştır.
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3. Hasan Kocabaş Konağı Özellikleri

3.1.	Tarihlendirme	ve	Çevre	Verileri

Hasan Kocabaş Konağı, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi, Turan 
Mahallesi 1742 ada 2 parselde bulunmaktadır. Yapım tarihi tam olarak bilinmemekle 
birlikte mimari özellikleri ve bilinen diğer konaklar ile karşılaştırıldığında geç 
Osmanlı dönemi (19.yy sonu – 20.yy başı) yapılarından olduğu düşünülmektedir. 
25.11.2004 tarih ve 212 sayılı karar ile Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş olan konut, 26.01.2012 tarih ve 
524 sayılı karar ile de 2. grup yapı olarak belirlenmiştir (KUDEB, 2012).

Konağın bulunduğu parsel 15.10.1993 tarih ve 1566 sayılı karar ile kentsel 
sit alanı ilan edilen, 24.03.2005 tarih ve 454 sayılı karar ile de genişletilen kentsel 
sit alanı içerisinde yer almaktadır (KUDEB, 2012). Köşe parselde yer alan 
konut Bahtiyar Yokuşu Caddesi ile Şekerli Caddesi kesişiminde bulunmaktadır. 
Bitişik nizamda inşa edilmekle birlikte avlulu bir oluşum göstermektedir. 
Parsele tam olarak oturmakla birlikte kuzey bölümünde boş bir arazi mevcuttur. 
Çevre yapılaşma incelendiğinde yapının batısında bulunan Şehit Ganiyusufoğlu 
Hayribey Caddesi ile Şekerli Caddesi üzerinde konut+ticari, diğer yerlerde ise 
konut fonksiyonlu yapıların bulunduğu anlaşılmaktadır (Şekil 2). Büyük oranda 
bitişik nizam olarak inşa edilmiş konutlar zemin+1 veya zemin+2 kat olacak 
şekilde kurgulanmışlardır.

Şekil 2. Konak yerleşimi ve çevre bileşenleri

3.2.	Konak	Plan	Kurgusu

Hasan Kocabaş Konağı bitişik nizam olarak yapılmış, kuzey kısmında L plan 
tipi, güney kısmında ise amorf plan tipi görülmektedir. Yapının en büyük mesafeleri 
18,50x16,50 metre olmakla birlikte, parsel büyüklüğü 219,64 m², iç avlusu 49,73 
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m²’dir. Kuzey blok oturum alanı 127,93 m², güney blok oturum alanı ise 51,52 
m²’dir. Kuzey blok ile güney blok dönem müdahalesi ile ve dolu tuğla kullanılarak 
ayrılmış, güney kısım girişi ile kuzey kısım girişi farklılaşmıştır. Güneydeki blok 
zemin+1 katlı, kuzeydeki blok ise zemin+2 katlı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Yapı aynı aile tarafından kullanılmakla birlikte sonradan iki ailenin ayrı olarak 
kullanılması için avlu merkezli olarak bölünmüştür. İç avlu kuzeydeki blok tarafından 
kullanılırken güney bölümden avluya geçiş yoktur. İki kısmın giriş kapıları da batıda 
yer alıp ahşap ve üzerleri sac kaplamadır. Yapının kuzey bölümünün zemin katında 
iç avlu, muhdes dükkân, oda, mutfak, 3 ahır ve tuvalet, 1. katında 2 sofa, 3 oda ve 
mutfak, 2. katında ise sofa ile 5 oda bulunmaktadır. Güney bölümünde ise zemin 
katta giriş, tuvalet ve dükkân, 1. katta ise oda mekânları yer almaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Hasan Kocabaş Konağı rölöve

Kuzeydeki blok L plan şemasına sahip olup önünde yine L tipli iç avlu 
mekânı yer almaktadır (Şekil 3a-4a). Konutun tüm mekânlarına dağılım buradan 
sağlanmakla birlikte kuzey bölümünde bulunan 2 rıhtlı beton merdiven ile oda ve 
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mutfak mahallerine, 3 rıhtı taş üzeri beton kaplanmış 13 rıhtı ahşap olmak üzere 
16 rıhtlı ahşap merdiven ile de üst kata ulaşılmaktadır. Katın kuzeyinde bulunan 
oda mahalli 9,07x2,84 m boyutlarındadır ve güneydoğu duvarında 2 pencere 
boşluğu bulunmaktadır (Şekil 3b-4b). Merdivenin altında yer alan mutfak mekânı 
ise 4,00x2,50 m ebatlarında, güneybatı duvarı bağdadi olarak tasarlanmıştır 
(Şekil 3c-4c). Avlunun doğusunun güney kısmındaki kapı ile ahır mekânlarına 
ulaşılmaktadır. Bu kısım 5,72x2,51 m (Şekil 3d-4d), 2,60x2,00 m (Şekil 3e-4e) ve 
2,70x2,70 m (Şekil 3f-4f) olarak tasarlanmış 3 ahır mekânına bölünmüştür. Alanın 
güney sınırını yakın dönemde yapılmış olan briket tuğla duvar sınırlandırmaktadır. 
Avlunun en güneyinde ise dolu tuğla ile inşa edilmiş olan 1,18x1,03 m boyutlarında 
tuvalet bulunmaktadır (Şekil 3g-4g). 3,77 x2,16 m boyutlarındaki dükkân bölümüne 
ulaşım ise yapının batı cephesinden ve dış mekândan sağlanmaktadır. Ahşap 
camekânlı bir cepheye sahip olan dükkânın kuzeydoğu ve güneydoğu duvarı briket 
tuğla ile inşa edilmiştir (Şekil 3h-4h). Tüm bölümlerin zeminlerinde toprak dolgu ve 
moloz yığıntıları olmakla birlikte dükkânın ve odanın tavanlarının yarısı çıtalı ahşap 
kaplama, diğer tüm mekânlar ile birlikte kalan yarım tavanlarda ahşap kirişlemedir. 
Kuzeydoğuda bulunan ahır mahalli tavanı ise betonarme olarak görülmektedir.

Güney blok giriş mekânı kuzeydoğu duvarı dolu tuğla ile yakın dönemde 
kapatılmakla birlikte 3,60x1,85 m boyutlarında amorf bir şekle sahiptir (Şekil 
3i-4i). Mahallin güneybatı duvarı diğer duvarlara göre daha kalın yapılmış olup 
dış kısmında kesme taş ile tasarlanmış bir çeşme bulunmaktadır. Üst kata çıkış 
işin L şeklinde bir merdiven mekânın kuzeydoğu kenarında bulunmaktadır. 
Merdivenin ara sahanlık kotundan geçilen tuvalet mahalli doğu köşede 
tasarlanmıştır ve 92x87 cm olarak ölçülmüştür (Şekil 3j-4j). Dükkân bölümü ise 
yapının en güney kısmını oluşturup 5,00x4,70 m ebatlarındadır ve girişi dışarıda 
bulunmaktadır (Şekil 3k-4k). Mekânın güneybatı duvarı tamamen ahşap camekân 
olarak kapatılmıştır. Giriş mekânı zemini toprak ve moloz, tavanı ahşap kaplama, 
dükkân zemini ise çimento şap, tavanı çıtalı ahşap kaplama olarak yapılmıştır.

1. katta ilk ulaşılan sofa kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda inşa 
edilmiştir. Mekânın güneydoğu kısmında sınırlayıcı olarak ahşap korkuluklar 
kurgulanmış batısında ise bağdadi duvar tasarlanmıştır (Şekil 3l-4l). Dönem 
eklentisi olarak sofanın kuzeydoğu ucunda 3,90x2,63 m ebatlarında mutfak alanı 
oluşturulmuştur (Şekil 3m-4m). Üst kata çıkış için kullanılan ahşap merdiven 
sofanın güneydoğusunda yer almaktadır. Sofanın kuzeyinde bulunan odaların 
batısındaki 4,73x2,91 m, doğusundaki ise 4,90x2,97 m’dir. Batıda bulunan 
odanın batı ve güney duvarında ikişer kuzeyinde ise bir pencere bulunmakta 
ayrıca kuzey duvarında ahşap gömme dolap yer almaktadır (Şekil 3n-4n). 
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Doğudaki odanın ise güney duvarında 2 pencere mevcuttur (Şekil 3o-4o). 
Merdivenin güneyinde yer alan sofa ise 6,76x2,81 m ebatlarında olup güneybatı 
ve kuzeybatı kısmı ahşap korkuluk ile sınırlandırılmıştır (Şekil 3p-4p). Sofanın 
kuzeydoğusunda ise tek bir oda hacmi yer almakla birlikte 5,91x3,63 m boyutlara 
sahiptir (Şekil 3r-4r). Güneydoğu köşede bulunan odanın zemini şap kaplama 
diğer tüm mekânların zemini ise ahşap kaplamadır. Tavanlar ise sadece mutfak 
bölümünde kontrplak kaplamalı diğer bölümlerde ahşap kirişlemedir.

Güney bloğun 1. katında ise 3 tane oda yer almaktadır. Merdivenle 
ulaşılan ilk oda 3,20x2,14 m (Şekil 3s-4s), ortada bulunan oda 3,00x2,48 m 
(Şekil 3t-4t), güneydeki oda ise 5,00x4,78 m olarak tasarlanmıştır (Şekil 
3u-4u). Tüm odalar batı duvarlarında yer alan pencereler ile aydınlatılmaktadır 
ve bölücü duvarlarında muhdes malzemeler kullanılmıştır (dolu tuğla, normal 
tuğla). Güneydeki odanın doğu köşesinde ve zemin kattaki tuvalet mekânının 
üzerinde depo olarak kullanılan bir mahal bulunmaktadır. Mahallin kuzeydoğu 
ve kuzeybatı duvarları ahşap karkas arası dolgu duvar olup 1,59x1,20 m olarak 
inşa edilmiştir. Kuzeydeki odanın zemini şap kaplama tavanı ahşap kirişleme 
iken diğer odaların zeminleri ahşap kaplama tavanları ise betonarmedir.

Şekil 4. Hasan Kocabaş Konağı resimleri
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2. kat ise bir alt kattaki sofaların birleşmesi ve odaların sofanın etrafında 
dizilmesiyle oluşmuştur. Sofa L biçimli olarak kurgulanmıştır. Sofanın güney 
kısımları ahşap korkuluklar ile sınırlandırılmıştır (Şekil 3v-4v). Sofanın 
kuzeyinde ve güneydoğusunda ikişer oda, doğusunda ise 1 oda bulunmaktadır. 
Kuzeydeki odaların batısındaki 4,44x3,27 m (Şekil 3y-4y), doğusundaki 
6,00x3,35 m ebatlarındadır (Şekil 3z-4z). Bu odalar arasında geçiş sağlanabilmesi 
amacıyla ara duvarında çift kanatlı ahşap kapı yapılmıştır. Kuzey duvarlarında 
gömme dolap bulunmakla birlikte güney duvarlarında ahşap pencereler 
görülmektedir. Sofanın doğusunda yer alan 3,84x2,83 m boyutlarındaki odanın 
kuzeydoğu duvarında ayrılma olmuş ve açılmıştır (Şekil 3aa-4aa). Bu 3 odanın 
iç duvarları ahşap karkas ve bağdadi sistem ile inşa edilmiştir. Güneyde bulunan 
odaların kuzeyinde yer alan 5,96x3,70 m (Şekil 3bb-4bb), güneyinde yer alan 
ise 3,46x2,60 m boyutlarındadır (Şekil 3cc-4cc). Odaların iç duvarları ahşap 
karkas ve bağdadi olarak yapılmış, kapıları kuzeybatı duvarda tasarlanmıştır. 
Mekânların aydınlatmaları güneybatı duvarlarında bulunan ahşap pencereler ile 
sağlanmaktadır. Bu katın tüm döşeme kaplamaları ahşaptır ancak kuzey köşede 
bulunan odanın döşemesi moloz yığıntılar nedeniyle kapanmıştır. Tavanlar, 
sofanın kuzeydoğu-güneybatı aksında uzanan kısmında ve mutfak mekânında 
bağdadi, sofanın kuzeybatı-güneydoğu aksında uzanan kısmında ve aynı aksta 
bulunan odada çıtalı ahşap kaplama, diğer odalarda ise ahşap kirişlemedir.

3.3.	Yapım	Tekniği,	Malzeme	ve	Mimari	Elemanlar

Kuzey kısmı zemin + 2 katlı, güney kısmı ise zemin + 1 katlı inşa edilmiş 
olan yapıda yığma ve ahşap karkas sistem bir arada kullanılmıştır. Yapının 
zemin kat dış duvarlarının tamamı ile iç duvarlarının özgün olanları kabayonu 
moloz taş ile ahşap hatıllı yığma şeklinde tasarlanmıştır (Şekil 5a). Muhdes 
duvarlar ise mutfak mekânında ahşap karkas ve bağdadi sistem, dükkân ile 
ahır bölümünde briket tuğla kullanılarak yığma sistem (Şekil 5b), tuvalet ile 
güney blok merdiven kısmında ise dolu tuğla kullanılarak yığma sistem şeklinde 
kurgulanmıştır (Şekil 5c). 1. kat duvarları ise batı cephe hariç dış duvarlarda 
kabayonu moloz taş ile ahşap hatıllı yığma olarak, batı cephenin kuzeyinde 
bağdadi sistemli, güneyinde ise dolu tuğla kullanılarak yığma şeklinde inşa 
edilmiştir. İç duvarlarda ise kuzeyde yığma taş diğer bölümlerde bağdadi sistem 
kullanılmıştır. 2. kat ise batı cephe hariç dış duvarlarda yığma taş diğer tüm 
duvarlarda bağdadi sistem kullanılarak oluşturulmuştur (Şekil 5d).

Döşemeler zemin katta toprak dolgu ve moloz birikintisi olarak görülürken 
(Şekil 5e) güneyde bulunan dükkânda beton şap uygulanmıştır. Üst katlarda ise 
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ahşap kirişlemelerin üzerine ahşap kaplanarak döşemeler teşkil edilmiş (Şekil 
5g) yakın dönemde ise doğudaki odanın döşemesi betonarmeye çevrilmiştir 
(Şekil 5f).

Yapının tavanları zemin katta ya ahşap kirişlemeler görünecek şekilde 
bırakılmış (Şekil 5h) ya da kirişlere alttan kaplama çakılarak teşkil edilmiştir 
(Şekil 5i). Yakın dönemde betonarmeye dönüştürülen tavan da bulunmaktadır 
(Şekil 5j). 1. kat tavanları ise kuzey bölümde tamamen ahşap kirişleme 
güney bölümde ise betonarme olarak görülmektedir. 2. kat tavanlarında ahşap 
kirişleme, çıtalı ahşap kaplama ve bağdadi tavan sistemleri (Şekil 5k) bütün 
halinde görülmektedir. Ahşap kirişlemeler bütün katlarda tek doğrultuda 
olmayıp hem kuzeybatı-güneydoğu hem de kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 
yerleştirilmişlerdir. Kuzey bloğun çatısı çok parçalı olup bir kısmı beşik bir 
kısmı kırma şeklinde çözümlenmiştir ve kaplama malzemesi olarak oluklu sac 
levha kullanılmıştır. Güney blokta ise betonarme teras çatı bulunmaktadır.

Şekil 5. Yapım tekniği, malzeme ve mimari elemanlar

Yapının giriş kapısı yörede kuzulu kapı olarak tabir edilen, açılabilir geniş 
bir kanat içerisinde ikinci ve daha küçük boyutlu bir kanadın bulunduğu kapıdır 
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(Şekil 5l). Güney bloğun giriş kapısı da ahşap olup üzeri sac kaplanmıştır ve 
100x235 cm olarak tek kanatlı şekilde kurgulanmıştır (Şekil 5m). Ahşap çakma 
olarak tasarlanmış iç kapılar 93-98 cm genişlik, 186-192 cm yüksekliğe sahiptir 
(Şekil 5n). Pencereler yapı genelinde ahşap olup 87x147 cm (iki dikey bölümlü çift 
kanat açılır) (Şekil 5o), 110x130 cm (üç dikey bölümlü çift kanat açılır) (Şekil 5p), 
123x154 cm (dört dikey bölümlü dört kanat açılır) (Şekil 5r) olarak tespit edilmiştir.

Konutun her katında niş veya gömme dolap görmek mümkündür. Zemin 
katın mutfak mekânında, 1. kat mutfak mahallinde ve doğuda bulunan odada nişler 
yer almaktadır. En üst katta bir duvar boyunca yapılmış olan gömme dolaplar da 
mevcuttur (Şekil 5s). Bu durumda sağ ve soldaki dolaplar 62x123 cm, ortadaki 
kısım ise 90x160 cm olarak teşkil edilmiştir. İki kapaklı olarak yapılan bir başka 
dolap ise 74x183 cm ölçülerinde, 38 cm derinlikte tasarlanmıştır (Şekil 5t).

3.4.	Yapıda	Meydana	Gelen	Bozulmalar

Geleneksel konutlarda bozulmalar çok çeşitli nedenlerle ve yapının her 
bölümünde olabilmektedir. Bunlar büyük oranda doğal yollarla ve insan kökenli 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal yollarla meydana gelen bozulmalar 
özellikle strüktürde ve malzemede kendini gösterirken insan kökenli bozulmalar 
eklenti ve yanlış müdahaleler olarak görülmektedir.

Hasan Kocabaş Konağı’nda meydana gelen doğal kaynaklı bozulmalar, 
atmosferik etkiler altında kalan ahşapların çürümesi ve deformasyona uğraması 
(merdivenler, döşeme kaplamaları, tavan kirişleri, kapı pencere doğramaları), 
taş duvarda meydana gelen derz boşalmaları, malzeme kirlenmeleri, bağdadi 
duvarlarda meydana gelen sıva dökülmeleri, parça kayıpları, dış cephelerde görülen 
kirlenmeler, bitki oluşumları ve sıvaların kabarması şeklinde görülmektedir. Yapıda 
görülen en büyük problem ise kuzeydoğu köşe duvarında meydana gelen ayrılmadır.

İnsan kökenli bozulmalar ise muhdes mekânların uygun olmayan 
malzemeler kullanılarak eklenmesi (zemin katta dükkân, tuvalet, ahır, mutfak, 
giriş bölümü, üst katta mutfak, yüklük), döşeme strüktürü üzerinde yapılan 
betonarme müdahaleler, moloz birikintileri, kapıların sac ile kaplanması, tavan 
kaplamalarının değiştirilmesi veya uygunsuz malzeme ile kaplanması, çatıda 
hem betonarme müdahalelerin hem de çatı strüktürünü değiştiren müdahalelerin 
bulunması ile terk etmeye bağlı bakımsızlık şeklinde belirlenmiştir.

4. Restitüsyon Önerisi

Restitüsyon önerisi yerinde yapılan incelemeler ve değerlendirmeler, 
bölgede bulunan diğer benzer yapılar ile karşılaştırmalar ve var ise yazılı 
veya görsel belgelerden faydalanılarak getirilmektedir. Bu sebeple yapının 
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yerinde yapılan incelemeleri ve kaynak araştırmalarına dayanarak restitüsyon 
önerisinde 4 farklı güvenilirlik derecesi belirlenmiştir (Şenocak ve Sağıroğlu, 
2012). Bu bağlamda muhdes malzemeli duvarların kaldırılması, zemin kat 
kapıları, 1. kattaki boş olan pencere boşlukları ile dolap kapakları, 2. kattaki 
pencere ve kapı tipleri, yapının kendisinden gelen veriler (1. derece kaynaklar) 
doğrultusunda önerilmiştir. Mevcutta doğraması bulunan ancak değiştirilecek 
pencereler, üst kat sofasını taşıyan dikmeler ve dikme kaideleri ile ahır kısmında 
muhdes duvarın kaldırılması sonucu önerilen dikmeler, 1. kattaki kapı ile güney 
bloğun penceresi, 2. katın kuzeydoğusunda yer alan odanın büyük penceresi 
ve betonarme olan ahır tavanının kirişlemeleri yapının kendi içerisinde 
karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilen verilere (2. derece)  dayanılarak 
önerilmiştir. Zemin katın tüm döşeme kaplamaları, yapının saçak kurgusu ve 
çatı tipi ile malzemesinde benzer yapılarla karşılaştırmalı çalışmalar (3. derece), 
sofa korkulukları, çatı alın ve yelkovan tahtası ile çatı strüktüründe ise mimari 
gereklilik sonucu olması gereken veriler (4. derece) esas alınmıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Hasan Kocabaş Konağı restitüsyon önerisi
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Yapılmış olan müdahaleler ile yapıda meydana gelen değişimler yerindeki 
izler dolayısıyla anlaşılabilmekledir. Bu bağlamda güney bloğun giriş kısmında 
bulunan merdivenin özgün konumunda olmasına karşın sahanlıktan ulaşılan 
tuvalet mekânının ve merdivenin kuzeyindeki duvarın harman tuğla ile 
sonradan yapıldığı anlaşılmaktadır (Şekil 7a). Avlu girişinin hemen solunda yer 
alan dükkân mahalli, avluya bakan cephe üzerindeki sıva dökülmeleri altından 
çıkan ve düzgün bir aksı takip eden, üst katı taşıyan ahşap dikme ve dikme üzeri 
yastıkların görülmesi ve briket tuğla kullanılmasına bağlı olarak muhdes olduğu 
görülebilmektedir (Şekil 7b). Sofanın avluya bakan ve kuzeydoğu-güneybatı 
aksı boyunca devam eden ahşap dikmelerden bir tanesinin mutfak mekânının 
duvarında görülmesi sebebiyle mutfağın da geç dönem eklentisi olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 7c). Konutun kuzeybatısında bulunan odanın vaktiyle iki 
ayrı oda olarak kurgulandığı, tavanın ortasında yer alan ahşap kirişleme ve 
çıtalı tavan kaplamasından anlaşılabildiği gibi (Şekil 7d) duvar yüzeyindeki 
sıva ayrımı ve sofaya bakan duvarda bulunan sadece ahşap pervazları görülen 
doldurulmuş kapı izi ile de desteklenebilmektedir (Şekil 7e). Mevcut ahır 
mekânlarının güneyinde bulunan duvar briket olarak yapılmış olması (Şekil 7f) 
sebebiyle kaldırılırken yanında bulunan çeşme ve kapının kenarında yer alan 
dikme, üst döşemesinin taşınmasının vaktiyle bu elemanlar ile sağlandığını 
açıklamaktadır.

Şekil 7. Yapıdan gelen izler

1. kat sofası özgün düzenini korumakla birlikte güneybatı köşede vaktiyle 
bloklar arasındaki bağlantının koparılması ve iki aile tarafından kullanılabilmesi 
amacıyla oda mekânı oluşturulduğu sofa korkuluğunun kesintiye uğramasından 
ve farklı malzeme kullanılmasından da anlaşılmaktadır (Şekil 7g). Ayrıca 
sofanın kuzeydoğusunda bulunan mutfak mahallinin de demir doğramalı 
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bölücüler ile oluşturulduğu muhdes olduğunu kanıtlamaktadır (Şekil 7h). 
Güney bloğun 1. kat özelinde plan kurgusunu koruduğu ancak bozulmalara 
bağlı olarak geç dönemde farklı malzemeler ile onarıldığı anlaşılabilmektedir. 
Vaktiyle mekânları sınırlayan duvarların yapıdan gelen veriler doğrultusunda 
ahşap karkas ve bağdadi sistemli olduğu düşünülmektedir. Mimari elemanlara 
yönelik öneriler ise yörede bulunan diğer yapılarda kullanılan mimari elemanlar 
da göz önünde tutularak verilmiştir (Şekil 8).

Şekil 8. Yörede bulunan geleneksel konutlar ile karşılaştırma

5. Yapıya İlişkin Statik Veriler ve Deprem Performansının 
Belirlenmesi

Geleneksel yapıların restorasyon ve yeniden işlevlendirme kararları 
verilirken sürdürülebilir kararlar alınması, bu bağlamda da statik özelliklerinin 
incelenerek fonksiyona uygun kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bu durum 
yapının farklı yükler ve etkiler altında daha uzun süre yaşatılabilmesi açısından 
önem arz etmektedir. Ülkemizde uygulamada olan son yönetmelik 2018 yılında 
uygulamaya konulan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’dir”. Her ne kadar 
yönetmeliğin 1.1.8 maddesinde tescilli yapıların yönetmelik kapsamı dışında 
olduğu belirtilse de (TBDY, 2018) kontrol amaçlı olarak aynı yönetmeliğin ilgili 
parametreleri kullanılmaktadır. Son yönetmelikte geleneksel yapı malzemeleri 
için eksik olan bazı parametreler ise “2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak 
Binalar Hakkında Yönetmelik” kullanılarak elde edilebilecektir.
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5.1.	Bölge	Deprem	Verileri

Kahramanmaraş bulunduğu konum itibari ile Doğu Anadolu fay 
zonu Pazarcık fay segmentinin kuzeyinde yer almaktadır. Buna ek olarak 
Kahramanmaraş fay zonununun birçok fayı da il merkezini kesmektedir (Jeoloji 
Mühendisleri Odası, 2021). Bu sebeple ilin birçok fayın etkisi altında kaldığı 
görülmektedir (Şekil 9a).

Aletsel olarak 1900 yılı ve sonrasında ölçülebilen depremler 
incelendiğinde Kahramanmaraş İli çevresinde (100 km çap) çok sayıda deprem 
olduğu bununla birlikte şiddetlerinin 6’dan küçük olduğu görülmektedir. 
Bölgede en çok deprem 4 ile 5 aralığında (4<M<5) nadir olarak ise 5 ile 6 
(5<M<6) aralığında olmuştur (Şekil 9b). Bu sebeple depremler bölgede 
yüzey faylanması oluşturmamıştır. Aletsel ölçümlerin yapılmadığı 1900 yılı 
öncesinde ise bölgede çok sayıda depremin olduğu büyüklüklerinin de fazla 
olduğu anlaşılmaktadır. İl çevresindeki tarihsel depremlere bakıldığında 
128 yılında meydana gelen, etki alanı İslahiye ve Maraş olan deprem (VIII 
büyüklüğünde), 1114 yılında meydana gelen, etki alanı Ceyhan, Antakya, 
Maraş (IX büyüklüğünde) ve Maraş, Urfa, Harran olan (VIII büyüklüğünde) 
depremler, 1514 yılında meydana gelen İçel, Adana, Maraş, Malatya 
olan deprem (VII büyüklüğünde) ile 1544 yılında meydana gelen ve etki 
alanı Elbistan, Maraş olan deprem (VIII büyüklüğünde) en büyükleridir  
(Tablo 1).

Şekil 9. Kahramanmaraş fay haritası (a) ve bölgedeki  
1900-2021 yılları arası depremler (b) (AFAD, 2022)
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Tablo 1. Kahramanmaraş çevresindeki tarihsel depremler (AFAD, 2022)

Yıl Yer Büyüklük
128 İslahiye, Maraş VIII
1114 Ceyhan, Antakya, Maraş IX
1114 Maraş, Urfa, Harran VIII
1514 İçel, Adana, Maraş, Malatya VII
1544 Elbistan, Maraş VIII

5.2.	Malzeme	Özellikleri	ve	Analiz	Parametreleri

Konuta ilişkin analizlerin yapılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için 
kullanılan malzemelerin mühendislik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Bu doğrultuda yapıdan alınacak numuneler ile deneysel çalışmalar 
yapılarak özellikler belirlenebileceği gibi daha önce elde edilmiş veriler de 
kullanılabilmektedir. Çalışmada deney yapma imkânı olmaması sebebiyle 
malzeme özellikleri belirlenirken mevcut ortalama değerler göz önüne alınmış 
ve fiziksel/mekanik özellikleri belirlenmiştir (Tablo 2).

Analizlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan parametreler TBDY(2018) 
kriterleri göz önüne alınarak tanımlanmaktadır. Çalışmada “standart tasarım 
deprem yer hareketi” olarak adlandırılan “spektral büyüklüklerin 50 yılda 
aşılma olasılığının %10 ve tekrarlanma periyodunun 475 yıl olduğu” düzey 
kullanılmaktadır. Yerel zemin sınıfı yönetmelikte altı farklı şekilde tanımlanmıştır. 
Yapılan inceleme ile bölgenin ortalama kayma hız değeri 30 metrede ((Vₛ)₃₀) 
360-600 m/s olarak belirlenmiştir (Vs30 Map Viewer, 2022). Buna göre yapının 
oturduğu zemin sınıfı “çok sıkı kum, çakıl ve sert kil tabakaları veya ayrışmış, 
çok çatlaklı zayıf kayalar” olarak tanımlanan “ZC” olarak kabul edilmiştir. 
Deprem düzeyi ve yerel zemin sınıfına bağlı olarak spektral ivme katsayıları 
(Sₛ=0,891, S₁=0,239) tespit edilmiştir (Türkiye Deprem Tehlike Haritaları 
İnteraktif Web Uygulaması, 2022). Yapıya ilişkin veriler TBDY(2018)’e göre 
belirlenmiş ve tabloda belirtilmiştir  (Tablo 3).

Tablo 2. Statik modelde kullanılan malzeme özellikleri

Malzemeler Birim Hacim 
Ağırlığı (kg/m³)

Poisson Oranı Elastisite Modülü 
kg/cm²)

Taş 1750 0,2 7500
Bağdadi 500 0,2 5000
Ahşap 600 0,2 125000
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Tablo 3. Analiz parametreleri

Parametre Değer Geldiği Yer
Deprem Yer Hareketi Düzeyi DD-2 TBDY - Bölüm 2.2
Yerel Zemin Sınıfı ZC TBDY - Bölüm 16.4.1
Harita Spektral İvme Katsayıları Sₛ=0,891 - S₁=0,239 AFAD - İnteraktif Web 

Uygulaması
Tasarım Spektral İvme 
Katsayıları

Sᴅs=1,069 - 
Sᴅ₁=0,359

AFAD - İnteraktif Web 
Uygulaması

Bina Önem Katsayısı (I) 1,0 TBDY - Bölüm 3.1.2
Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) 1 TBDY - Bölüm 3.2
Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) 8 TBDY - Bölüm 3.3.2.2
Taşıyıcı Sistem Davranış 
Katsayısı (R)

2,5 TBDY - Bölüm 4.3.3

Dayanım Fazlalığı Katsayısı (D) 1,5 TBDY - Bölüm 4.3.3

5.3.	Sonlu	Elemanlar	Modeli

Sonlu elemanlar modeli yapının rölöve projesi doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Modelin hazırlanmasında SAP 2000 programı kullanılmış ve 
malzeme tanımlamaları verilere (Tablo 2) bağlı kalınarak yapılmıştır. Sonlu 
eleman modeli 6024 düğüm noktası, 5766 shell elemanı ve 337 frame elemanı 
kullanılarak oluşturulmuştur (Şekil 10).

Şekil 10. Hasan Kocabaş Konağı sonlu elemanlar modeli

5.4.	Tepki	Spektrumu

Tepki spektrumu, belirlenen deprem yer hareketi düzeyi ile yerel zemin 
sınıfına göre oluşturulmaktadır. Konağa ait spektrum oluşturulurken “DD-2 
hareket düzeyi” ve “ZC” zemin sınıfı verileri kullanılmıştır. Sonuçta DD-2 
düzeyi için tasarım spektrumu oluşturulmuştur (Şekil 11).
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Şekil 11. Konak tasarım spektrumu (DD-2 deprem düzeyi)

6. Statik Analizler ve Performans Değerlendirmesi

TBDY (2018)’e göre tarihi tescilli yapılar yönetmelik kapsamı dışında 
tutulmakla birlikte geleneksel yapıların da, tüm şartları olmasa dahi, uygulanabilecek 
bazı müdahalelerin belirlenmesi amacıyla statik analizlerinin yapılması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda hem ulusal eski ve yeni yönetmelikler hem de 
uluslararası yönetmelikler değerlendirilebilecektir. Analizler çalışma kapsamında 
taşıyıcı duvar boyut özellikleri, ahşap malzemelerin dayanım özellikleri (kiriş, 
dikme, merdiven) ve sonlu elemanlar analizleri olarak değerlendirilmiştir.

6.1.	Taşıyıcı	Duvarlar	Boyut	Analizleri

Yönetmelikte kargir duvarların tuğla, beton, gazbeton, doğal ve yapay taş 
taş ile oluşturulabileceği (TBDY, Bölüm 11.2.2), duvar etkin kalınlıklarının ise 
en az ((tef)min) 240 mm, etkin yüksekliğin (hef) kalınlığa (tef) oranının ise 12 
olması (hef/tef ≤ 12) gerektiği belirtilmektedir (TBDY, Bölüm 11.5.1). Araştırma 
konusu yapının yığma duvarları moloz taş olup ortalama 65-110 cm arasında 
değişmektedir. Etkin duvar yüksekliği 660 cm olan yapının geometrik şartı 
kontrol edildiğinde 660/25=10,15 olduğu ve oran şartını sağladığı görülmektedir.

Yapılarda zemin katın taşıyıcı duvarlarının dik iki doğrultu boyunca 
uzunluğunun brüt kat alanına oranı denklemde belirtilen ölçütü (ℓd/A ≥ 0.2I m/
m2) sağlaması gerekmektedir (DBYBHY, Bölüm 5.4.4). Denklemde ℓd farklı 
doğrultular için taralı alanın kapı ve pencere boşlukları göz önüne alınmaksızın 
uzunluğunu (Şekil 12), A brüt kat alanını ve I bina önem kat sayısını (Tablo 3) 
tarif etmektedir. Yapının zemin kat toplam brüt alanı 231,70 m2, x-doğrultusunda 
taşıyıcı duvar uzunluğu 50,75 m, y-doğrultusunda taşıyıcı duvar uzunluğu ise 
46,91 m’dir. Bu bağlamda x-doğrultusunda 50,75/231,70=0,22≥0,2x1=0,2, 
y-doğrultusunda 46,91/231,70=0,2≥0,2x1=0,2 denklemlerinin sağlandığı ve 
uygun olduğu görülmektedir.
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Şekil 12. Konak taşıyıcı duvarları; (a) X-yönü, (b) Y-yönü

Donatısız yığma binalarda bir doğrultudaki desteklenmemiş en uzun 
mesafe deprem tasarım sınıfı 1, 1a, 2, 2a olan yapılarda 5,5 m’den, sınıfı 3, 3a, 
4, 4a olan yapılarda 7,5 m’den kısa olmalıdır (Şekil 13a). Taşıyıcı duvarlarda 
kapı ve pencere boşlukları ise belirtilen şartları sağlamalıdır (Resim 13b). 
Konağın x-doğrultusunda desteklenmemiş en büyük duvar uzunluğu 4,93 m, 
y-doğrultusunda desteklenmemiş en büyük duvar uzunluğu ise 5,27 m olarak 
ölçülmüştür. Yapının deprem tasarım sınıfı (DTS) 1 olması sebebiyle (Tablo 
3) izin verilen en büyük desteklenmemiş duvar uzunluğu 5,50 m olması 
gerektiğinden gerekli değerleri sağladığı görülmektedir. Herhangi bir köşe ile 
duvardaki boşluk arasında mesafenin DTS=1 için en az 1,50 m, bir doğrultuda 
yer alan duvardaki herhangi iki boşluk arası mesafenin 1,00 m, pencere ve 
kapı boşlukları ise en fazla 3,00 m olmalıdır (Şekil 13b).  Mevcut yapıda 
köşe ile duvar boşluğu arasındaki en küçük mesafe 0,65 m, aynı düzlemdeki 
duvardaki boşluklar arası mesafe 0,25 m olarak hesaplandığından uygun 
olmadığı anlaşılmaktadır. Pencere ve kapı boşlukları ise en fazla 1,50 m olarak 
kurgulanması sebebiyle uygun olduğu görülmektedir.

Şekil 13. Yığma yapılarda taşıyıcı duvar kriterleri  
(TBDY, 2018, (a) Bölüm 11.5.2, (b) Bölüm 11.5.3)
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6.2.	Ahşap	Elemanların	Dayanım	Analizleri

Döşemelerde yapılacak onarımlar göz önünde bulundurularak yenilenecek 
döşemelere ve kirişlere dair gerilme ve sehim hesapları yapılarak gerekiyorsa 
boyutları değiştirilmelidir. Bu durum geleneksel yapılarda nitelik kaybına yol 
açmayacağı gibi daha sağlam ve sürdürülebilir olmasına neden olacaktır. Kiriş 
ve dikmelerin emniyet gerilme değerleri ahşabın sınıfına ve kullanım yerlerine 
göre değişiklik göstermektedir (Şekil 14a). Kirişlerin sehim limitleri ise kiriş 
uzunluğu ve mesnet türlerine göre belirlenmektedir (Şekil 14b).

Şekil 14. Ahşap elemanlar için; (a) Emniyet gerilmeleri (İMO, 2022),  
(b) Sehim limitleri (Eurocode 5, 2004)

Hasan Kocabaş Konağı mekânlarının kullanım amacına göre hesaplamalar 
için hareketli yük değerleri 350 kg/m2 ve 500 kg/m2 olarak seçilmiştir (TSE498, 
1987, Bölüm 12.1). Kiriş ebatları ortalama olarak 12 cm alınmış, aralıkları ise 
oda bazında rölöveden gelen boyutları ile tespit edilmiştir. Kullanılan ahşap 
malzemenin özellikleri belirlenerek (Tablo 2) yapılan hesaplamalar tabloda 
belirtilmiştir (Tablo 4). Tabloda G ahşap kiriş ve kaplama ağırlığını belirtmekte 
olup “G=ᴨ.r2.h.γ + 0,04.k.γ” denklemi ile (tüm döşemelerde kaplama kalınlığı 
4 cm’dir), Q hareketli yükler olup TSE498 ile, G+Q yüklerin toplanması ile, 
I ahşap kirişin atalet momenti olup “I= ᴨ.r4/4” denklemi ile, M moment olup 
“M=(G+Q).l2/8” denklemi ile, kirişte meydana gelen gerilme hesabı “σ=M.c/I 
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ve c=R/2” denklemi ile, kirişteki deplasman boyutu “f=5.(G+Q).l4/384.E.I.l” 
denklemi ile, maksimum deplasman limiti ise “fmax=l/300” denklemi 
kullanılarak bulunmuştur.

Tablo 4. Oda tavan kirişlerinin gerilme ve deplasman değerleri

Oda 
Numarası 

(Restorasyon 
Projesi)

Ahşap özgül ağırlık (γ)=600 kg/m3 – Ahşap elastisite (E)=125000 kg/cm2 – Ahşap emniyet 
gerilmesi=110 kg/cm2

Kiriş 
Çapı 
(R) 
(m)

Kiriş 
Aralığı 

(k) 
(m)

Kiriş 
Boyu 

(l) 
(m)

G (kg/ 
m)

Q 
(kg/
m2)

G+Q 
(kg/
m2)

I (m4) M 
(kgm)

Gerilme 
(σ) (kg/

cm2)

Deplas-
man (f) 
(mm)

Maks. 
Deplas-

man 
(fmax) 
(mm)

a (sofa) 0,12 0,35 2,14 15,186 500 190,19 1,01736E-
05

108,87 64,21 1,9 7,1

b (sergi) 0,12 0,30 2,94 13,986 500 163,99 1,01736E-
05

177,18 104,49 4,3 9,8

c (sergi) 0,12 0,25 3,00 12,768 500 137,79 1,01736E-
05

155,01 91,42 3,8 10

d (seminer) 0,12 0,32 2,48 14,466 500 174,47 1,01736E-
05

134,13 79,10 2,7 8,3

e (sofa) 0,12 0,30 2,50 13,968 500 163,99 1,01736E-
05

128,11 75,56 2,6 8,3

f (idari) 0,12 0,20 4,20 11,586 350 81,59 1,01736E-
05

179,90 106,10 6,1 14

g (oda) 0,12 0,20 2,68 11,586 500 111,59 1,01736E-
05

100,18 59,08 2,2 8,9

h (sofa) 0,12 0,35 2,35 15,186 500 190,19 1,01736E-
05

131,29 77,43 2,5 7,8

i (oda) 0,12 0,28 2,94 13,506 500 153,31 1,01736E-
05

165,86 97,82 3,4 9,8

j (oda) 0,12 0,25 2,97 12,786 500 137,79 1,01736E-
05

151,92 89,60 3,7 9,9

k (oda) 0,12 0,30 2,60 13,986 500 163,99 1,01736E-
05

138,57 81,72 3,0 8,7

l (oda) 0,12 0,29 3,05 13,746 500 158,75 1,01736E-
05

184,59 108,87 4,6 1,01

m (idari) 0,12 0,32 2,60 14,466 300 110,47 1,01736E-
05

93,34 55,05 2,0 8,7

Ahşap dikmelere gelen basınç doğrultusunda gerilme hesabı “P/ᴨr2” 
denklemi kullanılarak yapılmıştır. Ahşap dikmelere etkileyen basınç kuvveti ise 
Sap 2000 modelinden alınmış olup 20 cm çaplı ahşap direklere gelen en büyük 
basınç kuvveti 6737 kg olarak belirlenmiştir (Şekil 15). Bu suretle en büyük 
gerilme 6737/314=21,46 kg/cm2 olarak tespit edilmiştir.
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Şekil 15. Ahşap dikmelere etkiyen basınç kuvveti diyagramı

Ahşap kirişlerde hesaplanan tüm gerilme değerleri maksimum emniyet 
gerilme değerlerinden (110 kg/cm2), tüm deplasman değerleri de maksimum 
deplasman değerlerinden (Tablo 4) düşük çıkmıştır. Aynı durum dikmeler içinde 
söz konusu olmakla birlikte ahşap dikmelerde hesaplanan en büyük gerilme değeri 
(21,46 kg/cm2) maksimum emniyet gerilme değerinden (30 kg/cm2) düşüktür.

6.3.	Analitik	Statik	ve	Sonlu	Elemanları	Analizleri

Yapıya ilişkin basınç emniyet gerilmeleri ile kayma gerilmelerinin 
hesabı analitik analiz ile birlikte SAP 2000 programından gelen veriler birlikte 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Basınç gerilmelerinin hesabında yapının toplam 
yükleri değerlendirilerek duvardaki boşlukların düşülmesi sonrasındaki en kesit 
alanına bölünmesi ile çıkacak sonuç kullanılmaktadır (σ=W/Aw). Çıkacak 
sonucun izin verilen fem=0,30 MPa değerinden büyük olmaması gerekmektedir 
(DBYBHY, Bölüm 5.3.2.2).

Yapı ağırlığının eksiksiz hesaplanabilmesi amacıyla bilgisayar modelindeki 
(SAP 2000 modeli) reaksiyon dikkate alınmış ve her kat alanı için G+nQ 
yüklemesi sonucu kullanılmıştır. Buna göre yapının toplam ağırlığı 734,14 ton 
olarak hesaplanmıştır (Tablo 5). Katta kapı ve pencere boşluklarının bulunduğu 
bir seviyeden yatay kesit alındığında duvar en kesit alanları toplamı ise 53,16 
m2 olarak bulunmaktadır. Düşey yükün düzgün yayıldığı kabul edilerek duvarda 
oluşan düşey gerilme 734,14/53,16=13,81 ton/m2=0,138 MPa<fem=0,30 
MPa olması sebebiyle düşey gerilme açısından olumsuz bir durum olmadığı 
anlaşılmaktadır.
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Tablo 5. SAP 200 reaksiyon ve ağırlıklar

OutputCase CaseType GlobalFX GlobalFY GlobalFZ
Tonf Tonf Tonf

DEAD LinStatic -1,886E-12 8,382E-13 686,0014
S Combination 6,936E-14 -2,586E-14 11,6487
1.2G+0.5Q+0.2S+Ey+0.3 
Ex+0.3Ez(+0.05)

Combination -115,1054 1,45E-11 1036,0405

1.2G+0.5Q+0.2S+Ex+0.3 
Ey+0.3Ez(+0.05)

Combination 4,265E-12 -115,8198 1036,0405

G Combination -1,886E-12 8,382E-13 686,0014
Q Combination -1,349E-13 8,238E-13 160,4746
G+Q Combination -2,021E-12 1,662E-12 846,4761
G+0,3Q Combination -1,926E-12 1,085E-12 734,1438

Kayma gerilmelerinin kontrolü için hesaplanacak duvar kayma emniyet 
gerilmesi (τem) (τem= τo+ μ σ) SAP 2000 programından elde edilen veriler 
ile kıyaslanacaktır. Denklemde τo=duvarlardaki çatlama emniyet gerilmesini, 
μ=sürtünme katsayısını, σ=duvar düşey gerilmesini ifade etmektedir 
(DBYBHY, Bölüm 5.3.3.4). Bu doğrultuda duvar kayma emniyet gerilmesi, 
τem=0,1+0,5x0,138=0,169 MPa olarak hesaplanmaktadır. Model üzerinden 
hem X hem de Y yönlü deprem yüklemesi etkisinde duvarlardaki en yüksek 
gerilme değerlerinin sırasıyla 0,024 MPa ve 0,025 MPa olduğu görülmektedir 
(Şekil 16). Bu sebeple duvar kayma gerilmelerinin kayma emniyet gerilme 
değeri olan 0,169 MPa’ı aşmadığı belirlenmiştir.

Şekil 16. S12 gerilmeleri; (a) X yönü deprem yüklemesi, (b) Y yönü deprem yüklemesi

Yapıya ilişkin 40 modda modal analiz yapılarak titreşim periyotları ve 
frekansları ile kütle katılım oranları belirlenmiştir. Bunun sonucunda yapının 
periyot değerleri ilk 3 modda 0,18489,  0,16293, 0,15882 olarak belirlenmiştir. 
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İlk altı moda ait periyot ve frekans değerleri ile kütle katılım oranları belirlenerek 
aynı modlara ait şekilleri verilmiştir (Şekil 17).

Şekil 17. İlk 6 moda ait şekiller ile periyot-frekans değerleri ve kütle katılım oranları

Şekil 18. Deprem etkisi altında; (a) öteleme değerleri, oranları, (b) şekilleri



TARİHİ YAPILARIN DEPREM PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLEREK . . .     437

Konut için oluşturulan tepki analiz spektrumundan yola çıkılarak performans 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu sebeple yanal deplasmanlar incelenerek 
mesafeler belirlenmiştir. Performans değerlendirmesinde tüm etkilerin bulunduğu 
1,2G+0,5Q+0,2S+Ex+0,3Ey+0,3Ez ve 1,2G+0,5Q+0,2S+Ey+0,3Ex+0,3Ez yük 
kombinasyonları kullanılmıştır. Buna bağlı olarak en büyük ötelenme değerleri, 
oranları (Resim 18a) ve şekilleri belirlenmiştir (Resim 18b). Analiz sonucunda 
ötelenme değerleri incelendiğinde en büyük ötelenmeler X-doğrultusunda 3,38 
mm ile sofa duvarında, Y-doğrultusunda 2,59 mm ile kuzeybatı duvarında, 
Z-doğrultusunda ise 2,73 mm ile sofa duvarında görülmüştür. Ötelenme oranları 
uluslararası yönetmeliklerin performans seviyeleri ile karşılaştırılmıştır (FEMA 
356 Bölüm 1.5.1, ASCE 41-13 Bölüm 2.3). Analiz sonucu tespit edilen öteleme 
oranları FEMA 356 ve ASCE 41’e göre tüm doğrultularda hemen kullanım 
(HK) seviyesi sınırlarında bulunmuştur.

7. Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Önerisi

Yapıya ilişkin tüm verilerin ve projelerin analizi sonucunda yapının 
sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılması için restorasyon kararları 
verilmektedir. Bu doğrultuda Hasan Kocabaş Konağı’nın “kültür evi” fonksiyonu 
verilerek kullanılması önerilmektedir. Yapıya ilişkin koruma kararları onarım ve 
kullanıma yönelik olmak üzere alınmıştır. Restorasyon ve yeniden işlevlendirme 
de ilke olarak “Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü 2/5. Madde”, “Carta Del 
Restauro 1/4/9. Madde”, “Venedik Tüzüğü 5/10. Madde” değerlendirilmiştir.

7.1.	Onarıma	Yönelik	Müdahaleler

Sağlamlaştırma, onarım, tamamlama, temizleme, yenileme ve yeniden 
yapma uygulamalarına yönelik müdahale kararları şu şekilde önerilmektedir. 
Sağlamlaştırmada, statik analiz verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 
duvarlarda herhangi bir sorun görülmediği ve kriterlerin sağlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak kiriş gerilme hesapları 12 cm kirişler ile yapılmış ve 
kontrol edilmiştir. Bu sebeple 12 cm’den büyük kirişlere dokunulmaması, 
küçük kirişlerin ise 12 cm çapında kirişlerle değiştirilmesi gerekmektedir. 
Ek olarak ahşaplar emprenye edilmeli ve yangına dayanıklı koruyucu cila 
sürülmelidir. Onarımda, kullanılabilecek malzemelerin korunarak tamir 
edilmesi önerilmektedir. Bu doğrultuda giriş kapıları, avludaki çeşme, ahşap 
dikmeler, taş duvardaki derzler, bağdadi duvar çıtaları, merdivenler, zemin ve 
tavan kaplamaları ile korkuluklar onarılmalıdır. Kuzeydoğu duvarında ayrılma 
ise duvar yeniden örülerek giderilmelidir. Tamamlama, parça kayıplarının 
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giderilmesi için önerilmekle birlikte, bağdadi tavanlar, çeşme taşları ve taş 
duvarlarda oluşan boşluklarda uygulanmalıdır. Temizleme, hem muhdes eklerin 
hem de dolguların kaldırılması amacıyla önerilmektedir. Bu suretle zemin 
kat toprak dolgusunun el ile kazılarak temizlenmesi, muhdes duvar, tavan ve 
döşemelerin sökülmesi gerekmektedir. Yenileme, bozulan veya yitirilen yapı 
elemanlarının özgün duruma uygun şekilde değiştirilmesidir. Yağmur olukları, 
pencereler, kapılar, sıvalar ve çürüyen ahşap elemanlar yenilenmelidir. Yeniden 
yapma, çatı ve tuvalet duvarlarının tamamen sökülüp yeniden inşa edilmesi için 
önerilmektedir (Şekil 19).

Şekil 19. Hasan Kocabaş Konağı restorasyon önerisi
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7.2.	İşleve	Yönelik	Öneriler

Yapının bulunduğu konum, mimari ve statik özellikleri değerlendirilerek 
“kültür evi” fonksiyonu verilerek kullanılması önerilmektedir. Bu sebeple 
yapının zemin katında avlu, açık/kapalı sergi alanları, kütüphane, güvenlik odası, 
tuvalet ve satış ofisi, 1. katında açık/kapalı sergi alanları, seminer/konferans 
salonu ve idari odalar, 2. katında ise atölyeler ve eğitici odası tasarlanmıştır. 
Yapılacak tüm uygulamalardan sonra yapının görünümüne ilişkin 3 boyutlu 
modeller hazırlanarak restorasyon sonrası durum ortaya koyulmuştur (Şekil 19).

8. Sonuç

Geleneksel yapıların korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması 
kültürel süreklilik açısından önem arz etmektedir. Yapıların özgün halleri ile 
korunması önemli olduğu kadar kullanımlarının sağlaması da gerekmektedir. 
Bu doğrultuda yapılara yeni işlevler verilerek kullanılması hem yapıların 
korunmasını hem de yaşatılmasını sağlamaktadır.

Çalışmada tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde, statik ve 
deprem performansları da birlikte değerlendirilerek sürdürülebilir olarak 
yaşatılması amacıyla bir yöntem sunulmuştur. Yöntem, mimari ve statik 
olarak 2 başlıkta tariflenmiş, belirli noktalarda birbirlerinden yararlanarak 
sonuca ulaşmayı sağlamıştır. Mimari kısımda yapının çevresel bilgilerinin elde 
edilmesi, belgelenmesi, rölöve analizleri, restitüsyon ve restorasyon önerisi 
yer alırken, statik kısımda malzeme özelliklerinin ve bölge deprem verilerinin 
elde edilmesi, mimari rölöve verileri doğrultusunda modellenmesi, statik ve 
deprem performanslarının analiz edilmesi ile gerekliyse restorasyon sırasında 
uygulanacak strüktürel müdahalelerin belirlenmesi yer almaktadır.

Ayrıntılı şekilde belgelenen yapının rölövesi hazırlanarak meydana gelen 
bozulmaları tespit edilmiş, statik modelin oluşturulması sağlanmıştır. Yerinde 
yapılan incelemeler ve karşılaştırmalı çalışma ile restitüsyon projesi hazırlanmış, 
yeni işlev doğrultusunda da restorasyon önerisi getirilmiştir. Statik analizler 
yapılarak hem ulusal hem de uluslararası yönetmeliklere göre değerlendirilmiş, 
restorasyon kısmında gerekli görülen strüktürel özellikler belirlenmiştir. Bu 
bağlamda duvar dayanımlarının yeterli olduğu, ahşap kirişlerin ise boyutlarının 
12 cm olması gerektiği belirlenmiş ve yapının deprem etkisinde hemen kullanım 
seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

Verilen yeni fonksiyon ve müdahale kararları ile yapı mimari olarak 
korunabileceği gibi statik verilerin değerlendirilmesine bağlı olarak da 
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strüktürel açıdan korunabilecektir. Bu sebeple çalışmanın içeriğini oluşturan 
geleneksel yapıların deprem performansına bağlı olarak yeniden işlevlendirme 
ve restorasyon önerisi yöntemi korumaya ilişkin çalışmaların birçoğunda 
kullanılabilecektir.
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1. Giriş

İklimsel özellikler bitki örtüsünün yeryüzündeki yayılış alanını ve bitki 
yoğunluğunu doğrudan etkilemektedir (Cui ve Shi, 2010; Zhang vd., 2011). 
Yağış ve sıcaklık, bitki örtüsü dinamiklerini etkileyen en önemli iki iklimsel 

faktör olarak kabul edilmektedir (He vd., 2015). Bitki metabolizması üzerinde 
doğrudan etkili olan yağış, hava sıcaklığı, toprak sıcaklığı ve toprak nemi gibi 
faktörlerdeki yıl içi değişimler bitki örtüsünü şekillendirmektedir (Parmesan 
ve Yohe, 2003; Bagherzadeh vd., 2020). Yaprak yoğunluğunun artıp azalması, 
fotosentetik aktivite değişimi, çiçeklenme, yaprak dökme gibi bitkilerin yaşam 
döngülerine ait olaylar bitki fenolojisi olarak adlandırılır (Bradley vd., 2007). 



446    MIMARLIK BILIMLERINDE GÜNCEL KONULAR-2022

Bitkilerin fenolojik döngünün hangi evresinde oldukları spektral yansıma 
karakterini etkilemektedir. Fotosentez sürecinin önemli bir bileşeni olan kırmızı 
dalga boyundaki ışık bitkinin yapraklarında soğurulup, yakın kızılötesi dalga 
boyundaki ışık büyük oranda yansıtılmaktadır (Karabulut, 2019). Olgunlaşarak 
yaşlanma sürecine giren bitkinin hücresel yapısında meydana gelen fizyolojik 
değişimler sonucunda kızılötesi ışınların yansıma değerleri düşerken kırmızı 
rengi de içeren görünür dalga boylarındaki yansıma değerleri artmaktadır 
(Karabulut, 2006). İki dalga boyu arasındaki bu farkı kullanarak birçok 
matematiksel formül geliştirilmiştir. Vejetasyon indeksleri olarak adlandırılan 
formüller doğrultusunda hazırlanana haritalar, bitki örtüsünde meydana 
gelen uzun ve kısa dönemli değişimlerin tespit edilmesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Karabulut, 2019).

Bitki örtüsündeki uzun ve kısa dönemli değişimlerin izlenmesinde 
genellikle uzaktan algılama yöntem ve verilerinden yararlanılmaktadır. 
Uzaktan algılama verilerinin kullanımı, belirli bir bölge ya da tüm dünya 
ölçeğinde bitki örtüsü dinamiklerinin izlenmesinde ana araçlardan biri olup 
hayati öneme sahiptir (Jamali vd., 2015; Cai vd., 2017). Uzaktan algılama; 
koruma stratejilerinin geliştirilmesi (Blackman, 2013; Nagendra vd., 2013; 
Corbane vd., 2015), kentsel yeşil altyapı analizleri (Dimitrov vd., 2018; Aryal 
vd., 2022) ve tarımsal üretimde verimlilik tahmini (Kamir vd., 2020; Shammi 
ve Meng, 2021; Vannoppen ve Gobin, 2021) gibi pek çok farklı çalışma 
alanında başvurulan veri toplama yöntemlerindendir (Xue ve Su, 2017). 
Bitki örtüsü yıl içerisinde değişen dinamik bir yapıya sahip olduğundan bitki 
örtüsü özelinde yapılacak değerlendirmelerde yüksek zamansal çözünürlüğe 
sahip zaman serilerine ihtiyaç duyulmaktadır (Martínez ve Gilabert, 2009). 
Terra ve Aqua uyduları üzerinde bulunan MODIS (Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer) sensörü aracılığıyla elde edilen veriler yüksek 
zamansal çözünürlüklü olduğundan bu ihtiyacı karşılaşmaktadır (Mutti vd., 
2020). Özellikle Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI) tabanlı 
zaman serileri, bitki örtüsündeki değişimlerin sayısal olarak işlenebilmesi için 
önemlidir (Hall-Beyer, 2003; Pettorelli vd., 2005; Tucker ve Sellers, 1986). 
NDVI; bitki örtüsünün sağlık ve yoğunluğunu sayısal olarak ifade eden, 
belirli zaman aralıklarında bitki örtüsündeki değişimlerin izlenmesine olanak 
tanıyan bir spektral indekstir (Lotsch vd., 2003; Anyamba ve Tucker, 2005; 
Kinyanjui, 2011). Genellikle sıfırın üzerindeki NDVI değerleri bitki örtüsü 
varlığına işaret etmektedir. İncelenen bölgede NDVI değeri arttıkça daha 
yoğun ve sağlıklı bitki örtüsünün bulunduğu anlaşılır (Karabulut, 2019).
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Ülkemizin farklı bölgeleri özelinde çok sayıda NDVI tabanlı bitki örtüsü 
değerlendirme çalışması yürütülmüştür. Karabulut (2006), Türkiye ölçeğinde 
gerçekleştirdiği çalışmada NOAA AVHRR verilerini kullanarak NDVI 
indeksi tabanlı olarak bitki örtüsü değişimlerini değerlendirmiştir. Biyokütle 
karakterinin yüksek olduğu orman alanlarında NDVI değerlerinin yıl boyunca 
görece daha yüksek olduğunu otsu bitkilerin ise daha düşük değerler taşıdığını 
ifade etmiştir. Yıldız ve diğerleri de (2012) Türkiye ölçeğinde yürüttükleri 
bir başka çalışmada SPOT uydusu NDVI verilerini VAST yazılımı ile analiz 
etmiştir. Çalışma sonucunda bitki örtüsü uyanışının en erken Akdeniz, Ege ve 
Güneydoğu bölgelerinde başladığı tespit edilmiştir. Ateşoğlu ve Tunay (2010), 
Bartın ili kıyı alanlarındaki bitki örtüsü değişimini Landsat görüntülerinden elde 
ettikleri NDVI değerleri üzerinden değerlendirmiştir. Çalışmada; 1975, 1987 
ve 2000 yıllarına ait uydu verileri kullanılarak bu yıllar arasındaki bitki örtüsü 
değişimi irdelenmiştir. Çelik ve Gülersoy (2014) Mardin ili örneğinde yaptıkları 
çalışmada, bitki örtüsünün yıl içerisindeki değişimini MODIS algılayıcısından 
elde edilen 16 günlük NDVI görüntülerini kullanarak belirlemiştir. Bozkurt 
ve diğerleri (2018) İstanbul Kandilli Mahallesi örneğinde yürüttükleri 
çalışmada on yıllık MODIS NDVI verilerini kullanarak bitki örtüsü ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunmuştur. Çalışmada NDVI değerlerinin en yüksek 
düzeye geldiği zaman diliminin 2012 yılı ilkbahar mevsimi olduğu bulunmuştur.

Uzun yıllara ait yüksek zamansal çözünürlüklü bitki örtüsü indeksi 
verilerinin indirilmesi, depolanması ve işlenebilmesi zaman ve emek gerektiren 
bir süreçtir. Bu nedenle son yıllarda geliştirilen bulut tabanlı coğrafi bilgi 
sistemleri ve uzaktan algılama platformları daha iyi performans göstermektedir 
(Jia vd., 2019). Bulut tabanlı platformlar aracılığı ile veriler çalışılan 
bilgisayara indirilmeksizin işlenebilmektedir. Bulut tabanlı uzaktan algılama 
platformlarının başında Google Earth Engine (GEE) gelir. Google Earth Engine 
platformu petabayt (gigabaytın yaklaşık bir milyon katı) boyutunda uydu 
verisini bünyesinde barındırmaktadır (Gorelick vd., 2017). GEE sayesinde 
Landsat, MODIS ve Sentinel gibi pek çok uydu platformu tarafından sunulan 
verilere kolayca erişilebilmektedir (Omar vd., 2022). Erişilen veriler GEE’nin 
yüksek performanslı bilgisayarları ile işlenip sonuçlar görselleştirilebilmektedir 
(Long vd., 2021; Nietupski vd., 2021). Google Earth Engine (GEE) platformu; 
kuraklık çalışmaları (Aksoy vd., 2019; Khan ve Gilani, 2021; Zhao vd., 2021), 
tarım uygulamaları (Jin vd., 2019; Zurqani vd., 2021; Choudhary vd., 2022), 
bitki örtüsü değişim dinamiklerinin izlenmesi (Liu vd., 2021; Omar vd., 2022), 
arazi örtüsü-alan kullanımında meydana gelen değişimlerin belirlenmesi (Sidhu 
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vd., 2018; Liu vd., 2018; Lin vd., 2020) ve kentsel ısı adası odaklı çalışmalar 
(Ravanelli vd., 2018) gibi pek çok alanda etkin olarak kullanılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, bitki örtüsündeki zamansal değişimin MODIS 
NDVI verileri ve Google Earth Engine (GEE) platformu kullanılarak Karadeniz 
Bölgesi örneğinde incelenmesidir. Büyük bir bölümü ormanlar ve tarımsal üretim 
alanlarından oluşan Karadeniz Bölgesi, mevsimsel bitki örtüsü değişiminin 
en net görüldüğü bölgelerdendir. Bitki örtüsündeki zamansal değişimin 
değerlendirilmesinde sıklıkla tercih edilen spektral oran indekslerinden 
Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI) esas alınmıştır. Terra uydu 
platformu üzerinde bulunan MODIS algılayıcısı tarafından toplanan verilere 
Google Earth Engine platformu üzerinden erişilmiş, veriler zaman serisi biçiminde 
grafiksel olarak sunulmuştur. Erişilen NDVI verileri 250 m mekânsal ve 16 
günlük zamansal çözünürlüğe sahiptir. Çalışmada, Karadeniz Bölgesi’ndeki bitki 
örtüsünün 2003 yılından günümüze dek gerçekleşen uzun dönemli ve 2019-2020 
vejetasyon döneminde gerçekleşen kısa dönemli değişim değerlendirilmiştir. 
Son olarak mevsimler arasındaki NDVI ortalamaları bakımından farklılıklar 
istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

Bitki örtüsündeki zamansal ve mevsimsel değişimin incelenmesinde 
Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan Karadeniz Bölgesi çalışma alanı 
olarak seçilmiştir (Şekil 1). Adını kuzeyindeki Karadeniz’den alan Karadeniz 
Bölgesi; güneyde İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, batıda ise Marmara 
Bölgesi ile komşudur. Sınırları içerisinde toplam 18 il bulunan bölgede 3 il 
(Samsun, Ordu, Trabzon) büyükşehir belediyesi statüsündedir. Bölgenin nüfusu 
2021 yılı itibariyle yaklaşık 8 milyon olup, ülke nüfusunun %9.4’üne karşılık 
gelmektedir (TÜİK, 2022).

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu
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Karadeniz bölgesinde yükselti deniz seviyesinden başlayıp 3765 m 
seviyesine kadar çıkmaktadır. Bölgede bulunan delta ovaları, dağlar, vadi ve 
akarsu yatakları ile arazi çeşitliliği oldukça yüksektir. CORINE arazi örtüsünün 
2018 yılında yayımlanan son versiyonuna göre Karadeniz Bölgesi’ndeki temel 
arazi sınıfları, alansal büyüklükleri ve oranları Çizelge x’de verilmiştir. Buna göre 
bölgenin %61.6’sı orman ve yarı-doğal karakterdeki alanlardan oluşmaktadır. 
Bölgenin doğal bitki örtüsü, alçak kesimlerde nemli geniş yapraklı orman 
kuşağı ve yüksek kesimlerde iğne yapraklı ormanlardan şeklindedir (Sensoy 
vd., 2008; Altan, 2013). Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde 
orman alanlarının çay ve fındık üretim sahalarına dönüştürülmesi sonucunda 
eğimli vadi içleri ve korunan alanlar dışında orman örtüsü büyük oranda zarar 
görmüştür (Altan, 2013).

Bölgede tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanların oranı ise 
%36.4’tür. Fındık, çay, mısır, elma ve şeker pancarı gibi ürünler bölge 
tarımının önemli ürünleridir. Kent yerleşimleri gibi insan eliyle oluşturulmuş 
yapay alanlar bölgenin %1.1’ini oluşturmaktadır. Bölgede yerleşimler genel 
olarak kıyı kesimindeki nispeten düz ve düze yakın alanlarda konumlanmıştır. 
Samsun ili sınırları içerisinde bulunan Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları 
gibi önemli sulak alanlar ise bölge yüzölçümünün yaklaşık %0.1’ine karşılık 
gelmektedir.

Çizelge 1. Karadeniz Bölgesi’ndeki Arazi Sınıflarının Dağılımı

CORINE Düzey 1 Arazi sınıfı (2018) Alan (km2) %

1 Yapay bölgeler 1330.8 1.1

2 Tarım alanları 42503.8 36.4

3 Orman ve yarı-doğal alanlar 71940.2 61.6

4 Sulak alanlar 115.5 0.1

5 Su yüzeyleri 853.5 0.7

TOPLAM 116743.8 100.0

Karadeniz Bölgesi tipik Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Bu iklim tipinin 
karakteristik özelliği her mevsim yağış etkisi altında olmasıdır. Yazlar nispeten 
serin, kışlar ise bölgenin kıyı kesiminde ılık, yüksek kesimlerde ise karlı ve 
soğuktur. Bölgenin yıllık ortalama sıcaklığı yaklaşık 13.0 °C, yıllık ortalama 
yağış miktarı ise 842.6 mm’dir (Sensoy vd., 2018).
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Karadeniz Bölgesi ölçeğinde uzun ve kısa dönemli bitki örtüsü değişimlerinin 
değerlendirilmesinde, bitki örtüsü sağlığı ve yoğunluğunu sayısal olarak ifade 
eden Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI) kullanılmıştır. NDVI, 
uydu görüntülerindeki belirli bantların matematiksel formüller ile oranlanması 
esasına dayanan ve bitki örtüsü odaklı bir spektral indekstir (Lotsch ve diğerleri, 
2003; Anyamba ve Tucker, 2005). NDVI yakın kızılötesi (NIR) ve kırmızı (R) 
bantların aşağıdaki eşitlik doğrultusunda oranlanması ile elde edilir (Rouse ve 
diğerleri, 1974).

NDVI = (ρNIR - ρR) / (ρNIR + ρR)

Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi’nin değeri -1 ile 1 arasında 
değişmektedir. Bire yaklaşan değerler daha yoğun ve sağlıklı bitki örtüsüne 
işaret ederken sıfırın altındaki değerler bitki örtüsü bulunmayan alanları ya da 
cılız bitki örtüsünün hâkim olduğu alanları gösterir (Karabulut, 2019).

Uzun ve kısa dönemli NDVI değişimlerinin analiz edilmesi ve 
görselleştirilmesinde “MOD13Q1.061 Terra Vegetation Indices 16-Day Global 
250m” adlı MODIS ürününden yararlanılmıştır. Bu ürünün temel özelliği; NDVI 
ve EVI bitki örtüsü indekslerini 16 günlük kompozit görüntüler biçiminde ve 
250 m mekânsal çözünürlükte sunmasıdır. MODIS verilerine Google Earth 
Engine (GEE) platformu üzerinden erişilmiştir. GEE platformunda sunulan 
modüller aracılığıyla istenilen zaman aralığında ve istenilen sınırlar içerisindeki 
MODIS NDVI verilerine çevrimiçi olarak ulaşılabilmektedir (Gorelick vd., 
2017). NDVI değerlerine ilişkin ortalama, minimum, maksimum ve standart 
sapma gibi istatistikler doğrultusunda bir zaman serisi biçiminde grafikler 
oluşturulmaktadır (Şekil 2). Bu çalışmada 2003 yılından günümüze NDVI 
ortalamasındaki uzun dönemli değişim ve 2019-2020 yılları arasındaki kısa 
dönemli değişim değerlendirilmiştir.

İstatistiksel analiz bölümünde öncelikle minimum ve maksimum NDVI 
ortalamaları ile bu değerlerin ölçüldüğü tarih aralıkları belirlenmiştir. Kısa 
dönemli vejetasyon değişiminin değerlendirilmesi için bir vejetasyon dönemini 
kapsayan grafik elde edilmiş ve mevsim-NDVI ilişkisi değerlendirilmiştir. 
Mevsimler arasındaki NDVI ortalamaları bakımından fark tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) ile incelenmiş, varyansların homojenlik durumu Levene 
testi ile değerlendirildikten sonra farklı gruplar post-hoc testlerinden Tukey 
ile belirlenmiştir. Çalışmada istatistiksel analizler Jamovi 2.2.5 yazılımında 
gerçekleştirilmiştir (The Jamovi Project, 2022).
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Şekil 2. Google Earth Engine (GEE) Platformunda  
NDVI Haritası ve Grafiklerin Elde Edilmesi 

3. Bulgular ve Tartışma

Google Earth Engine platformunda 16 günlük periyotlar halinde erişilen 
MODIS NDVI verileri ile uzun ve kısa dönemli bitki örtüsü analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Karadeniz Bölgesi için 2003 yılından günümüze dek 
uzun dönemli NDVI değişim grafiği Şekil 3’te verilmiştir. NDVI değerleri yıl 
içerisinde periyodik olarak artıp azalmaktadır. Grafikteki zirve noktalar NDVI 
değerlerinin yıl içerisindeki en yüksek seviyesini göstermektedir. Tersi şekilde 
dip noktalar yıllar boyunca ölçülen en düşük NDVI ortalamalarıdır. Mevsimsel 
genlik olarak ifade edilen en düşük ve en yüksek NDVI değerleri arasındaki 
fark bazı yıllar daha az iken bazı yıllarda oldukça fazladır. Yağış rejimi ve 
ortalama sıcaklık gibi iklimsel faktörler bitki gelişimi üzerinde doğrudan etkili 
olduğundan bu faktörlerdeki yıllara bağlı değişimler bitki örtüsünün göstergesi 
olan NDVI değerlerinde varyasyona neden olmaktadır.

Şekil 3. Karadeniz Bölgesi İçin Uzun Dönemli NDVI Değişimi 
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Şekil 3’teki grafikten elde edilen yıllara göre minimum ve maksimum NDVI 
değerleri ile bu değerlerin ölçüldüğü tarih aralıkları Çizelge 2’de verilmiştir. 
Karadeniz Bölgesi’nde 2003 yılından bu yana en yüksek NDVI ortalaması 2011 
(0.75) ve 2017 (0.72) yıllarında 25 Mayıs ile 9 Haziran arasındaki dönemde 
kaydedilmiştir. En düşük NDVI ortalamasının görüldüğü tarih aralığı ise 2006 
yılı 2-17 Şubat arasındaki dönemdir. Son 18 yılın verilerine göre Karadeniz 
Bölgesi’nde NDVI değerlerinin en yüksek, buna bağlı olarak bitki örtüsünün en 
canlı olduğu dönem genel olarak 24 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasıdır. Ancak 
iklimsel koşullara bağlı olarak bazı yıllarda bu tarih aralığı 10 Haziran ile 25 
Haziran arasına kayabilmektedir.

Yıl içerisinde en düşük NDVI ortalamasının ölçüldüğü tarihler genel 
olarak 1 Ocak ile 17 Şubat arasında değişmektedir. Son 18 yıl boyunca en düşü 
NDVI değeri 8 yıl 2-17 Şubat arasında, 6 yıl 17 Ocak-1 Şubat arasında ve 4 yıl 
da 1-16 Ocak tarihleri arasında kaydedilmiştir (Çizelge 2).

Bitki örtüsündeki kısa dönemli değişimin anlaşılması için 2019-2020 
yılları arasındaki vejetasyon dönemini kapsayan ve 16 günlük kompozitler 
halinde sunulan NDVI değerlerinin grafiği oluşturulmuştur (Şekil 4). Karadeniz 
Bölgesi’nde en düşük NDVI değerlerinin görüldüğü ve bitki örtüsünün en zayıf 
olduğu mevsim kıştır. 2019 yılı Ocak ayında en düşük ortalamaya ulaşılmasının 
ardından artmaya başlayan NDVI değerleri vejetasyonun uyanmaya başladığı 
ilkbaharda ivmelenerek artmaktadır.

Yaz başlangıcında zirveye ulaşan NDVI ortalaması yaz boyunca yüksek 
değerlerde seyretmektedir. Sonbahardaki NDVI ortalamalarında genel trend ise 
azalış yönündedir. Bitki örtüsü canlılığını yavaş yavaş kaybettiğinden fotosentetik 
aktivite zayıflamaktadır. Bunun sonucunda bitki örtüsünden yansıyan kızılötesi 
ışınların yansıma değerleri düşerken görünür dalga boylarındaki yansıma 
değerleri artmaktadır (Karabulut, 2006). Böylece iki dalga boyu arasındaki 
matematiksel orana dayanan NDVI değeri giderek azalmaktadır.
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Çizelge 2. Yıllara Göre Minimum ve Maksimum NDVI Değerleri

Yıl NDVImin Tarih (NDVImin) NDVImax Tarih (NDVImax)
2003 0.13 18 Şubat - 5 Mart 0.64 25 Mayıs - 9 Haziran
2004 0.18 1 Ocak - 16 Ocak 0.67 24 Mayıs - 8 Haziran
2005 0.23 2 Şubat - 17 Şubat 0.66 10 Haziran - 25 Haziran
2006 0.09 2 Şubat - 17 Şubat 0.65 25 Mayıs - 9 Haziran
2007 0.18 2 Şubat - 17 Şubat 0.65 25 Mayıs - 9 Haziran
2008 0.13 2 Şubat - 17 Şubat 0.64 24 Mayıs - 8 Haziran
2009 0.13 1 Ocak - 16 Ocak 0.66 25 Mayıs - 9 Haziran
2010 0.23 2 Şubat - 17 Şubat 0.65 25 Mayıs - 9 Haziran
2011 0.28 2 Şubat - 17 Şubat 0.75 25 Mayıs - 9 Haziran
2012 0.12 17 Ocak - 1 Şubat 0.68 9 Haziran - 24 Haziran
2013 0.23 17 Ocak - 1 Şubat 0.67 25 Mayıs - 9 Haziran
2014 0.32 17 Ocak - 1 Şubat 0.67 10 Haziran - 25 Haziran
2015 0.10 1 Ocak - 16 Ocak 0.69 10 Haziran - 25 Haziran
2016 0.11 17 Ocak - 1 Şubat 0.69 9 Haziran - 24 Haziran
2017 0.16 2 Şubat - 17 Şubat 0.72 25 Mayıs - 9 Haziran
2018 0.14 17 Ocak - 1 Şubat 0.45 25 Mayıs - 9 Haziran
2019 0.31 1 Ocak - 16 Ocak 0.68 25 Mayıs - 9 Haziran
2020 0.14 2 Şubat - 17 Şubat 0.69 9 Haziran - 24 Haziran
2021 0.25 17 Ocak - 1 Şubat 0.69 10 Haziran - 25 Haziran

2020 kış mevsimi boyunca azalan NDVI ortalaması Şubat ayında en düşük 
seviyeye ulaşmakta ve ardından bir sonraki vejetasyon dönemine doğru artmaya 
başlamaktadır. Minimum ve maksimum NDVI değerlerine ulaşılan tarih 
aralıkları yıllara göre farklılaşsa da Karadeniz Bölgesi için genel vejetasyon 
döngüsü bu şekildedir.

Şekil 4. NDVI Değerlerinin Mevsimlere Bağlı Değişimi



454    MIMARLIK BILIMLERINDE GÜNCEL KONULAR-2022

Mevsimler arasındaki NDVI ortalamaları bakımından farklılık olup 
olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Buna göre dört mevsim 
arasında NDVI ortalaması bakımından önemli farklılık bulunmaktadır 
(p<0.05). Mevsimlere göre NDVI ortalamaları arasındaki fark Şekil 5’teki kutu 
grafiğinde görülmektedir. Küçük harfler Tukey testine göre gruplar arası farkları 
göstermektedir.

NDVI ortalamasının en yüksek olduğu mevsim 0.64 değeri ile yazdır. 
İlkbahar ve sonbahar mevsimlerindeki NDVI ortalamaları sırasıyla 0.54 ve 
0.53 olup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 
İlkbaharda bitki örtüsündeki fotosentetik aktivite artışı sonucu artma eğiliminde 
olan NDVI değerleri tersi şekilde bitki örtüsünün canlılığını kaybetmeye 
başladığı sonbaharda azalma eğilimindedir. Ancak NDVI ortalamaları göz 
önünde bulundurulduğunda iki mevsim arasında anlamlı bir fark ortaya 
çıkmamaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde 2019 ve 2020 yılları için de NDVI 
ortalamasının en düşük olduğu mevsim ise 0.33 değeri ile kıştır (Şekil 5). 

Şekil 5. Mevsimlere Göre NDVI Ortalamaları Arasındaki Fark

4. Sonuç

Bu çalışmada, MODIS NDVI verileri kullanılarak Karadeniz Bölgesi’ndeki 
bitki örtüsünün uzun ve kısa dönemli zamansal değişimi incelenmiştir. Fotosentetik 
aktivite, yeşillenme miktarı, olgunlaşma süresi gibi parametreler ile yakından 
ilişkili olan NDVI, bitki örtüsündeki mevsimsel değişimin izlenebildiği önemli 
araçlardandır (Yıldız vd., 2012). Uzaktan algılama ile elde edilen görüntüler 
kullanılarak büyük ölçekli alanlarda ve yüksek zamansal çözünürlükte bitki 
örtüsü değerlendirmeleri yapılabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda tercih edilen 
pek çok görüntü yorumlama ve coğrafi bilgi sistemleri yazılımı bulunmaktadır. 
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Aynı amaca hizmet eden ve çevrimiçi bir platform olan Google Earth Engine 
(GEE) son yıllarda araştırmacıların elini güçlendirmiştir. Uzun dönemli NDVI 
verilerine erişim, filtreleme, analiz ve görselleştirme Google Earth Engine 
ortamında çok kısa sürelerde gerçekleştirilebilmektedir. Google Earth Engine 
sayesinde Landsat, MODIS ve Sentinel gibi pek çok uydu platformu tarafından 
üretilen veriye indirmeksizin bulut ortamından erişilebilmektedir (Omar vd., 
2022).

16 günlük kompozit MODIS NDVI verilerine göre yapılan 
değerlendirmeye göre NDVI değerlerinin Karadeniz Bölgesi’nde yıllar 
içerisinde periyodik olarak artıp azaldığı ortaya konmuştur. Bitkilerin 
gelişimi ve fenolojik döngüleri üzerinde doğrudan etkili olan yağış ve sıcaklık 
gibi parametrelerde görülen varyasyon, NDVI değerlerine yansımaktadır. 
Bu nedenle bitki örtüsündeki fenolojik değişimler NDVI gibi bitki örtüsü 
indeksleri yardımıyla izlenebilmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde bitki 
gelişiminin tamamlanıp zirveye ulaştığı mevsim yazdır. İlkbaharda bitki 
örtüsündeki fotosentetik aktivite artışı sonucu artma eğiliminde olan NDVI 
değerleri tersi şekilde bitki örtüsünün canlılığını kaybetmeye başladığı 
sonbaharda azalma eğilimindedir. Bölgede NDVI ortalamasının en düşük 
dolayısıyla bitki örtüsünün en zayıf olduğu zaman aralığı ise kış mevsimine 
karşılık gelmektedir. Bölgede 2003 yılından günümüze en yüksek NDVI 
ortalaması 2011 (0.75) ve 2017 (0.72) yıllarında 25 Mayıs ile 9 Haziran 
arasındaki dönemlerde görülmüştür. İncelenen zaman periyodu içerisinde en 
düşük NDVI ortalamasının görüldüğü tarih aralığı ise 2006 yılında 2-17 Şubat 
tarihleri arasındaki döneme karşılık gelmektedir.

CORINE arazi örtüsünün 2018 yılında yayımlanan verilerine göre %61.6’sı 
orman ve yarı-doğal alanlardan, %36.4’ü ise tarımsal üretim alanlarından oluşan 
Karadeniz Bölgesi’nde bitki örtüsündeki mevsimsel değişimlerin belirlenmesi 
bitki örtüsü sağlığının izlenmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin araştırılması 
konusunda önem arz etmektedir. MODIS algılayıcısı tarafından sağlanan orta 
çözünürlükteki veriler ile bölgesel düzeyde bir değerlendirme yapılabilse de 
daha küçük ölçekli ve detaylı alanlar özelinde yapılacak çalışmalarda daha 
yüksek çözünürlüklü görüntülere ihtiyaç vardır. Bitki örtüsündeki mekânsal 
ve zamansal değişimlerin izlenmesi doğal süreçler sonucunda gerçekleşen 
mevsimsel farklılaşmayı belirlemeye olanak tanıdığı gibi orman yangınları ve 
arazi örtüsündeki değişimler gibi insan kaynaklı süreçlerin etkilerini belirlemekte 
de kullanılmaktadır. Uydu görüntüleri büyük alanlar için sürekli nitelikteki 
veriler sağladığından bu tip bölgesel değerlendirmelerde oldukça avantajlıdır. 
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