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5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 
Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: 

Eğitim-Araştırma-Uygulama 
9-11 Eylül 2021, Çevrim İçi 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

 

Önsöz 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren 
Yapı Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulu (Yapı MBÇK), bilimsel birikimin 
geliştirilmesi ve toplumla buluşturulması amacıyla, “Yapı Kongresi ve 
Sergisi” başlıklı ulusal kongreyi düzenli aralıklarla organize etmektedir. 
Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörünün, eğitimden tasarıma, 
üretimden yıkıma, korumadan denetim ve yönetime tüm süreçlerini 
kapsayan, güncel sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı, 
yapı sektörü ile ilişkili olan tüm disiplinlerden katılımcıların bir araya 
gelebildiği bir ortam sağlayan bilimsel nitelikli bir kongredir. 
 
Ülkemizde ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri 
arasında “Birinci Türk Yapı Kongresi” adı ile Ankara’da yapılmıştır. O 
tarihte mimarların meslek örgütü olan "Türk Yüksek Mimarlar Birliği"nin 
girişimi ve katkılarıyla Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 
meslek topluluğumuzun geniş katılım sağladığı ilk kongre, Cumhuriyet ile 
birlikte mimarlığın kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok 
yönlü ele alındığı, paylaşıldığı ve çözüm yollarının araştırıldığı önemli bir 
etkinlik olmuştur.  
 
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1948 yılında düzenlenen bu 
kongrenin devamlılığını sağlamak üzere “ulusal yapı kongreleri” 
düzenlemeyi bir gelenek haline getirme kararı almış, “Ulusal Yapı Kongresi 
ve Sergisi” adıyla bu tarihi kongreyi sürekli ve kalıcı bir ulusal etkinlik 
haline getirmiştir. Bu sayede, yapı ve çevre bilimleri, yapım ve malzeme 
teknolojileri, mimarlık, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok 
disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, uzmanları, uygulayıcıları, 
üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları belirli aralıklarla bir araya getirmeyi 
başarmıştır. “Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri” konusunu ele 
alan 2. Ulusal Yapı Kongresi, 3-5 Haziran 2015 tarihlerinde Ankara’da 
yapılmıştır. 3. Ulusal Yapı Kongresi, ana temasını “Teknik Tasarım, 
Güvenlik ve Erişilebilirlik” olarak belirlemiş ve 25-26 Kasım 2016 tarihleri 
arasında yine Ankara’da düzenlenmiştir. 4. Ulusal Yapı Kongresi, TMMOB 
Mimarlar Odası Ankara ve Antalya Şubelerinin ortak düzenlediği, Ankara 
Şubesi Yapı MBÇK’nın organizasyonunu üstlendiği bir kongre olmuş; “Yapı 
Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” ana teması ile 6-8 Aralık 2018 tarihleri 
arasında Antalya’da düzenlenmiştir. Yapı Kongresi ve Sergisi’nin beşincisi, 
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“Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: Eğitim-Araştırma-Uygulama” ana 
teması üzerine kurgulanmış ve 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrim içi 
ortamda yapılmıştır. 
 
Tüm bilim ve uygulama sahalarında olduğu gibi, mimarlık disiplininin de üç 
temel ayağı olan “Eğitim-Araştırma-Uygulama (EAU)” alanlarındaki çok 
disiplinli ve disiplinler arası ortaklaşa çalışmalar ilgi görmektedir. İklim 
değişikliğine uyum sağlayan, doğaya ve çevreye saygılı, enerji verimli, her 
türlü afet ve olağanüstü koşullar karşısında yılmazlığı, dayanıklılığı ve 
sürekliliği hedefleyerek erişilebilir evrensel tasarımı dikkate alan yapı 
tasarımı ve yönetimi, geçmişten günümüze evrilen ve geleceği 
şekillendirecek olan yapım, malzeme ve bilişim teknolojilerindeki 
ilerlemeler, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalar ile mümkündür. Yapı 
sektörünün ilgili olduğu her alanda, çok yönlü kalkınmaya ivme katacak, 
Araştırma-Geliştirme ve Araştırma-Uygulama kapsamında yapılan yenilikçi 
çalışmalar artmakta, bu çalışmalardan beslenen ve bu çalışmalara yön veren 
Eğitim-Araştırma etkinlikleri önem kazanmaktadır. Farklı uzmanlıkların bir 
araya gelerek teknik tasarım ve uygulamalara yenilikçi bakış açıları ve 
çözüm önerileri geliştirme becerisi, bu amaçlara yönelik çağdaş ve nitelikli 
bir mesleki eğitim gerektirmektedir. 5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin 
“Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: Eğitim-Araştırma-Uygulama” ana 
temasına odaklanmasının sebebi, mimarlık mesleği ile ilgili tüm disiplinler 
arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapmak, birbirini tamamlayan ve 
geliştiren bu üç temel alandaki çalışmalar arasındaki ilişkiyi güçlendirmektir. 
 
2021 yılı Mayıs ayı içerisinde yüz yüze yapmak üzere yola çıktığımız 5. 
Ulusal Yapı Kongresi, tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınının ülkemizde 
de yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen, 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında 
çevrim içi ortamda, yoğun bir bilimsel program ile başarıyla tamamlanmıştır. 
 
Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Yapı MBÇK’nın sürekli düzenlediği bir 
bilimsel etkinlik olarak ülkemizde benimsenmiş, zaman içerisinde bildiriler 
ile katılım sayısı, dinleyici sayısı ve ülke genelinde katılım sağlanan şehir 
sayısı bakımından kongreye gösterilen ilgi artmıştır. 5. Ulusal Yapı 
Kongresi’ne Türkiye’nin 18 farklı ilinden 76 bildiri özeti ile başvurulmuş, 
değerlendirmeler sonrasında 43 tam bildiri metni sunulmak ve Bildiri 
Kitabı’nda yayımlanmak üzere kabul edilmiştir. Kongre süresince, çevrim 
içi ortamda 300’ü aşkın kayıtlı dinleyiciyle buluşulmuştur. Yüzümüzü 
güldüren, her kongre etkinliğimizde artmakta olan çok sayıda katılım bizler 
için çok değerlidir. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin bilimsel bir etkinlik 
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olarak itibarının arttığının bir göstergesi olan bu ilgiden gurur ve mutluluk 
duymaktayız. 
 
5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin ana teması ve konu başlıkları ile 
ilgili, ülkemizin saygın 18 üniversitesinin konusunda uzman 55 değerli 
akademisyeninden oluşan seçkin ve kuvvetli bir “Kongre Bilim Kurulu” 
bulunmaktadır. Kongreye iletilen tüm bildiriler, “özet” ve “tam metin” 
olmak üzere iki aşamada ve çifte-kör hakem yöntemiyle değerlendirilmiştir. 
Burada, Kongre Düzenleme Kurulu’nun çok aşamalı yapılandırdığı ve 
Kongre Bilim Kurulu’nun bağımsız bir çalışma ile gerçekleştirdiği bildiri 
değerlendirme ve bilimsel makale seçimi süreçlerindeki titiz çabaları ve 
mesailerinin rolü büyüktür. 
 
Türkiye’nin mimarlıkla ilgili yapı, malzeme, teknoloji, şehircilik, tasarım 
alanlarında en güncel ve köklü dergilerinden olan Yapı Dergisi’nde 
basılması amacıyla, kongrede sunulmak ve yayımlanmak üzere kabul edilen 
bildiri tam metinleri, üçüncü bir kör hakem değerlendirmesine tabi 
tutulmuştur. Kongre Bilim Kurulu tarafından, “özgün nitelik”, “ilgili alana 
bilimsel katkısı”, “ilgili alanda topluma yarar sağlama, ekonomik ve kültürel 
gelişime katkı sağlama” ölçütleri çerçevesinde farklı araştırma alanlarında 
öne çıkan üç bildiri, Yapı Dergisi’nde makale olarak basılmaya değer 
bulunmuştur. Yazarları tarafından makale formatına göre yeniden 
düzenlenen ve hakem değerlendirmesine göre geliştirilen, Burcu Kısmet’in 
“Bağdat Caddesi Özelinde Deprem Toplanma Alanlarının İncelenmesi”, Elif 
Çam ve Elif Uğurlu Sağın’ın “Kadıkalesi, Anaia Bizans Kilisesi’nde 
Kullanılan Farklı Dönem Yapı Tuğlalarının Özellikleri”, Nurşen Sönmez ve 
Sibel Maçka Kalfa’nın “Avrupa Birliği Binaların Enerji Performansı 
Direktifi Bağlamında Üye Ülkelerin Yaklaşık Sıfır Enerji Bina Yaklaşımları 
ve Türkiye’de Mevcut Durum Analizi” başlıklı makalelerini, Yapı 
Dergisi’nin Mart 2022 tarihli 474. sayısında bulabilirsiniz. 
 
5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nde sunulan tüm bildiriler, video sunumu 
ve soru-cevap performansları doğrultusunda Kongre Düzenleme Kurulu 
tarafından değerlendirilmiş, 43 sunum arasından Yağmur Sünger’in 
“Mikroalglerin Yapılı Çevrede Kullanımı”, Tuğçe Işık ve Elif Uğurlu 
Sağın’ın “Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi’nde Kullanılan Kireç Harç ve 
Sıvaların Özellikleri”, Gül Yücel, Burak Ünder, Regaip Adem ve Cansu 
Aksu’nun “Covid-19 Salgını ve Evden Çalışma: Uzaktan Mimari Tasarım 
Üretim Deneyimi”, Eylem Aydoğdu’nun “Bodrum Kalesi ve 2017-2018 
Yıllarını Kapsayan Restorasyonu” ile Ayşen Etlacakuş, Fatma Sezgi 
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Mamaklı, Kutay Yücetürk, Ertuğrul Türker Uzun, Aslı Çağlıyurt, Mine 
Turan ve Engin Aktaş’ın “Gülbahçe Kaplıcası'nın Koruma Sorunları” 
başlıklı sunumları “en iyi sözlü bildiri sunumu” olarak seçilmiştir. 
 
5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, “araştırmacıların bildiri sunumları”, 
“sektördeki uzmanların davetli konuşmacı olarak yaptıkları sunumlar” ve 
“AR-GE çalışmalarında önde giden üretici firmaların teknik sunumları” 
olmak üzere üç farklı kategorideki etkinliği bir araya getirmiştir. Kongre 
Bilim Kurulu tarafından araştırma, derleme ve uygulama nitelikli özgün 
çalışmalar olarak kabul edilen 40 bildirinin tam metni Kongre Bildiriler 
Kitabı’nda yer almıştır. Beşincisini başarıyla tamamladığımız Kongremizde, 
akademinin ve mimarlık uygulama alanının değerli isimlerinden Gülsün 
Tanyeli, Erkan Şahmalı, Oğuz Cem Çelik, Emel Nokay, Onurcan Çakır, 
Güven Arif Sargın ve Yasemin Somuncu davetli konuşmacı olarak 
birikimlerini bizlerle paylaşmıştır. Genel başlıklar olarak, kültürel varlıkların 
belgelenmesi, proje tasarım-yapım süreçlerinin yönetimi, deprem güvenliği, 
sürdürülebilir yapı malzemeleri, mekân akustiği ve gürültü sorunu, mimarlık 
eğitiminin pandemi sürecindeki durumu konularında, güncel sorunları, 
gelişmeleri, değişimleri ve bu konulardaki yol gösterici deneyimlerini 
bizlerle paylaşan davetli konuşmacıların değerli sunumları, kongrenin 
karşılıklı paylaşım, etkileşim ve eğitim ortamını çok daha verimli ve yararlı 
kılmıştır. CREAVIT ve BIEN üretici firmaları, ürünlerinin teknik 
niteliklerinin tanıtımı ile ilgili sunum yaparak Kongre’ye sektörel sponsorlar 
olarak destek vermişlerdir. 
 
Covid-19 pandemi sürecine denk gelmesine ve ülkemizde yarattığı tüm 
olumsuzluklara rağmen yoğun bir iş temposu ve özveri ile çalışarak 
Kongre’nin başarıyla sonuçlanmasını sağlayan Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi çalışanlarımıza, tamamen gönüllü çalışan Ankara Şubesi Yapı 
MBÇK üyelerimize, Kongre Düzenleme Komitesi ve Bilim Kurulu’na, 
gecesini gündüzüne katarak her işle tek tek ilgilenen Tuğba Arslan’a, tüm 
katılımcılara ve desteğini esirgemeyen herkese gönülden sonsuz 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 
 

5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi Düzenleme Komitesi ve 
TMMOB Ankara Şubesi YAPI Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu adına 

 
Tezcan KARAKUŞ CANDAN 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
47. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
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Alüminyum köpük malzemeleri ve 
kullanım alanlarının mimari örnekler 
üzerinden incelenmesi 

  
SEVGİ PINAR TURAN1*, EZGİ KORKMAZ2 

 
 

ÖZET 
 
Teknolojik gelişmeler, modernleşme, inşaat sektöründeki hızlanma 
ile sonlu kaynak tüketimi ve farklı ihtiyaçlara yönelik malzeme 
talebinin artması son yıllarda yeni malzeme arayışlarını 
hızlandırmıştır. Bu arayışlar sonucunda gözenekli malzemeler, 
sunduğu avantajlar ile önem kazanmaya başlamıştır. Seramik 
türevi olan köpük ürünlerin kırılgan yapıları, polimer esaslıların ise 
yeterince rijit olmamaları sebebi ile metalik köpüklere yönelim 
artmıştır. Alüminyum köpükler yüksek yük taşıma kapasitesi, 
yangın dayanımı, düşük yoğunluk, yüksek enerji emilimi ve 
ergime sıcaklığı, korozyona ve rüzgâr yüküne karşı dayanım gibi 
önemli özellikleri ile yapıda cephe kaplaması, duvar bölmesi, asma 
tavan uygulaması olarak ve mobilya, aksesuar, sabitleme 
elemanlarında kullanım imkânı sunmaktadır. Köpükler otomotiv, 
raylı sistemler, havacılık, uzay, gemi inşa gibi birçok alanda 
kullanılmaktadır. Mimari alanda ise kullanım potansiyeli yüksek 
olmasına rağmen uygulamada dikkate değer bir yer bulamamıştır. 
Çalışmada bu kullanım alanlarının sunulması hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler:  Metal köpük, alüminyum köpük, hücresel 

metaller, gereç teknolojisi 
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İstanbul; Tel: 0(536)2305711; spinarfirat@gmail.com 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız, 34349 Beşiktaş İstanbul; Tel: 0(212)3832617; 
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Alüminyum köpüklerin mimaride kullanımı 

 

1. GİRİŞ 
 

Endüstri Devrimi ve modernleşme ile büyük açıklıklı ve yüksek yapıların 
inşasında cam, çelik, beton gibi yoğunluğu ve ağırlığı fazla yapı malzemeleri 
kullanılmaya başlanmıştır. Geniş açıklıklı ve yüksek yapılarda deprem ve 
rüzgâr gibi yatay yükler nedeniyle yapı ağırlıkları önem kazanmaktadır. Bu 
gibi sorunlara karşı çözüm üretebilmek adına yapı malzemelerinde yeni 
arayışlar başlamıştır. Düşük yoğunluk ve ağırlık, gaz geçirgenliğinin fazla 
olması gibi nitelikleri sayesinde gözenekli ürünler mekanik ve fiziksel 
açıdan dikkate değer kombinasyonlar oluşturmaktadır. Metal ve alaşımdan 
üretilen metal köpükler yeni nesil gereçlerdir ve yapılarının %75’i ila %90’ı 
gözeneklerden oluşmaktadır [1]. 
 
Alüminyum köpükler için yapılan araştırma ve çalışmaların birçoğu 
otomotiv sektörü gibi farklı alanlarda olsa da mimari olarak avantajları ve 
kullanım alanları yadsınamayacak seviyededir. Seramik türevli ürünlerin 
fazlaca kırılgan yapıları ve polimer esaslı malzemelerin yeterli rijitliği 
sağlayamaması gibi nedenler metalik köpüklerin kullanım alanlarını 
arttırmaktadır [2,3]. 
 
Bu bağlamda çalışmanın amacı son dönemde geliştirilen bir malzeme olan 
ve mimari dışında da pek çok alanda tercih edilen alüminyum köpüklerin 
mimaride kullanımlarıyla ilgili literatür taramalarının bir araya 
getirilmesidir. Bu kapsamda genel olarak hücresel malzemelerin, özellikle 
alüminyum köpüklerin; tarihsel gelişimi, malzeme özellikleri, üretim 
yöntemleri incelenmiştir. Çalışma yapı malzemesinin tanımlanması, 
açıklanması ve örnekler üzerinden değerlendirilmesi ile sınırlandırılmıştır.  

 

2. ALÜMİNYUM KÖPÜK ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİ 
 

1943 yılında Benjamin Sosnick alüminyumu cıva ile yüksek basınç verilen 
kapalı bir kapta eritmiş, basınç kaldırıldıktan sonra alüminyumun erime 
sıcaklığında cıva buharlaşmış ve bunun sonucunda köpük oluşturulmuştur. 
1950 yılından itibaren ise oksit parçalarının önceden eritilmiş sıvı metallerin 
içine eklenmesi gibi akışkanlıklarını azaltıcı yöntemlerle denemelere 
başlanmıştır. 1950 yıllarının sonlarına doğru Stuart Fiedler ve William Elliot 
alüminyum köpükleri ABD donanması için üretmeye başlamış, bu 
çalışmanın sonrasında paneller üretmesi için bir deneme fabrikası kurulmuş 
ve potansiyel kullanım alanları araştırılmıştır. 
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1975 yılından itibaren metal köpükler ile ilgili çalışmaların sayısında azalma 
gözlemlenmiş, 1980’lerin sonlarına gelindiğinde ise konuyla ilgili çalışmalar 
dünya çapında önemini yeniden kazanmıştır. Shinko Wire şirketindeki Japon 
mühendisler, alüminyum eriğine titanyum dioksit parçaları eklenerek 
üretilen hidrojen gazının kapalı hücre kabarcıkları oluşturdukları “Alporas 
İşlemi”ni geliştirmişlerdir. 1990 yılına gelindiğinde Joachim Baumesiter 
sıkıştırılmış toz köpükleştirme işlemini yeniden keşfetmiştir. Fraunhofer 
Enstitüsü ise bu yöntemin daha da geliştirilmesini sağlamıştır. Bütün bu 
çalışmalar ile alüminyum köpük üretim yöntemleri günümüze kadar 
gelmiştir [4,5]. 
 
Metal köpüklerin temel prensibi, hücresel yapıların kullanılan metal çeşidi 
ile kombine edilmesine dayanmaktadır. Birçok metal ve alaşımlar 
köpükleştirilebilmektedir ancak; alüminyum ve alüminyum alaşımlı olanlar 
en çok kullanılanlardır. Köpüklerin hücresel yapılarını tarif eden sayı, boyut, 
gözenek dağılımı, ortalama boyut, gözeneklerin şekli ve geometrisi, hücre 
duvarlarındaki kalınlık, kesişme ve kusurlar, dış yoğun yüzeyin kusur ve 
çatlakları gibi birçok yapısal parametre vardır [6].  
 
Alüminyum köpük oluşturulurken beş yöntem kullanılmaktadır; ergimiş 
metale gaz enjeksiyonu, eriyik metale köpürtücü maddelerin eklenmesi, katı-
gaz-ötektik katılaşma yöntemi; toz metalürjisi, köpürtücü madde içeren 
külçelerle köpük üretimidir. Bunlar arasında gaz enjeksiyonu ve köpürtücü 
maddeler eklenerek metal köpük üretimleri, mimaride en çok kullanılanıdır. 
Bununla birlikte alüminyum köpük sandviç panellerin üretimi için çalışma 
ve deneyler devam etmektedir [7].   
 
Ergimiş metale gaz enjeksiyonu ile metal köpük üretim yöntemi; CYMAT 
(Kanada) ve HYDRO (Norveç) şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir 
[8,9]. Bu yöntemde kullanılan eriyiğin viskozitesini artırmak amacıyla; 
silisyum karbür, magnezyum oksit veya alüminyum oksitleri kullanılır ve bu 
maddelerden birinin eklendiği alüminyum eriyiği hazırlanarak homojen bir 
karışım elde edilir. Üretimin ikinci aşamasında ise; çarklar ya da nozulların 
içine enjekte edilen gazlar (hava, argon, azot) ile eriyiğin köpürmesi 
sağlanır. Böylece eriyikte oldukça ince gaz partikülleri oluşmuş olur ve 
düzenli olarak dağıtılırlar. Son olarak; eriyiğin yüzeyinde oluşmuş ve yüzen 
köpükler konveyör aracılığı ile çekilir ve soğuduktan sonra katılaşırlar. Bu 
yöntemde, rijitliği sağlamak amacıyla karışımın içine seramik partikülleri 
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eklenmektedir. Böylece köpük görece kararlı olacağından sıvının 
yüzeyinden bantlı konveyöre çıkarılabilir (Şekil 1) [9,10]. 

 

 
Şekil 1. Eriyik metale gaz enjektesi yöntemi [31]. 

 
“ALPORAS” yöntemi olarak bilinen ikinci bir yöntem ise, direkt olarak bir 
köpürtücüyü eriyiğe ilave etmektir. Isı ile köpürtücü madde ayrışmaya 
başlayarak gaz oluşumuna sebep olur ve köpürme işlemini ilerletir [8]. Bu 
yöntemde ilk aşamada 680°C sıcaklıktaki alüminyum eriyiğine oranı 
yaklaşık %1,5 olan kalsiyum eklenip karıştırılır. Oluşan alüminyum ve 
kalsiyum intermetalikleri kararlı bir viskozite oluşturur. Sonrasında sıvıya 
köpürtücü etki oluşturması için %1,6 oranında titanyum hidrür eklenir, eriyik 
genleşmeye başlar ve içinde bulunduğu kabı doldurur. Alaşım, erime 
noktasından daha düşük bir sıcaklığa ulaştığında kapta sıvı halde bulunan 
köpük, katı bir alüminyum köpük haline geçer (Şekil 2) [9,10,11]. 
 

 
Şekil 2. Eriyik metale köpürtücü ilavesi ile köpük üretimi [30]. 

 
Alüminyum köpükleri açık gözenekli ve kapalı gözenekli köpükler olmak 
üzere iki sınıfta incelemek mümkündür. Bu gözenek yapıları malzemelerin 
mekanik özelliklerini etkilemektedir. Açık gözeneğe sahip köpüklerde 
gözenekler arasında bağlantılar bulunmaktadır ve gözenekler iç içe geçmiş 
durumdadır. Kapalı gözenekli köpüklerde gözenekler birbirinden izole halde 
bulunmakta ve birbirinden bağımsızdır. Alüminyum köpüklerin yapısında 
her iki gözenek türü aynı anda bulunabilmektedir (Şekil 3) [1,10,12]. 
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Şekil 3. Açık hücreli ve kapalı hücreli alüminyum köpük [1]. 

 
Köpükler için en önemli konulardan biri, hücre yapılarının homojen 
olmasıdır. Aksi takdirde, hücre yapısında oluşan farklılıklardan dolayı büyük 
hücrelerde deformasyon kalıcı hale gelerek yük altında köpüğün 
performansının düşmesine sebep olmaktadır. Üretimde toz metalürjisi 
yöntemi kullanıldığında basınç dayanımı, enerji yutma özelliği ve dayanım-
yoğunluk oranı yüksek köpükler elde edilmektedir [13]. 
 
Metalik yapılara sahip köpükler; polimerik olanlara göre daha rijit, yüksek 
sıcaklık ile karşılaşmaları durumunda daha kararlı davranış gösteren ve iç 
yapılarını koruyan stabil malzemelerdir. Yüksek sıcaklığa karşı yapılarını 
koruduklarından dolayı toksik gaz oluşturmazlar [10]. Günümüzde sonlu 
kaynakların kullanımını azaltmanın önemi ve sürdürülebilirlik ilkeleri göz 
önünde bulundurulduğunda neredeyse tamamen geri dönüşümlü malzemeler 
olan köpükler çevreye duyarlı bir tavır da göstermektedirler.  
 
Metal köpükler; özgün akustik, elektriksel ve ısıl özelliklere sahiptirler. Isıl 
iletkenlikleri düşük olduğu için, ısı yalıtımı gereken uygulamalarda oldukça 
faydalıdırlar. Malzemenin içinde hapsolmuş olan gazların iletkenliklerinin 
düşük ve hücre boyutlarının küçük olması, tekrar eden emilim, katı faz 
hacim oranının malzeme içinde düşük olması köpüklerin ısı akışını 
sınırladığı için, ısı yalıtım uygulamalarında kullanımları uygun olmaktadır. 
Ergime noktaları, yapılarını oluşturan metal ve alaşımınkiyle aynıdır. Bu da 
malzemelerin erime ısılarının düşük olmasına neden olmaktadır. Fakat 
malzeme yüzeyinin genelde bir oksit tabaka ile kaplanması sayesinde ergime 
noktaları oldukça yükselir ve bu oksit tabakası malzemenin daha stabil 
olmasını sağlar. Metal köpüklerin ısıl şok dayanımı, üretilen malzemenin 
katı halinden daha yüksektir [12,14]. 
 
Gözenekli yapılarda, hücreler etrafında oluşan gerilim yoğunluğu sebebi ile 
ses sönümleme özelliği artış gösterir. Sonuç olarak gözenekler artış 
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gösterdikçe, yani malzeme yoğunluğu azaldıkça sönümleme, yani ses 
yutuculuğu artar. Bu özellikleri ile alüminyum köpükler ses yalıtımı 
uygulamalarında kullanılabilirler [15]. 
  
Alüminyum köpüklerin elektrik iletkenlikleri de oldukça düşüktür. İletken 
malzemelerin köpük haline getirilmesi ile bağıl yoğunluğu düşmekte, bunun 
sonucunda direnç artmaktadır. Bağıl yoğunluğun düşük olduğu metal köpük 
malzemelerde elektriksel iletkenlik düşük olmaktadır [12,14,16]. 
 
Köpük metallerin elastisite modülü, bu metallerin yoğun hallerine göre daha 
düşüktür, fakat köpükler daha rijitlerdir. Köpük levhanın kalınlığı daha fazla 
olduğundan bükülmeye karşı direnci yani rijitliği aynı oranda fazla 
olmaktadır ve bu sayede titreşim, ısı ve mekanik enerjiyi yutma özelliği 
gösterirler [4,17]. 

 
Tablo 1. Malzeme farklılıklarına göre köpüklerin özellikleri. 

 Rijitlik Yangın 
Dayanımı Sürdürülebilir Kırılganlık 

Polimerik 
Köpük Düşük Düşük Hayır Düşük 

Seramik 
Türevi Köpük Yüksek Yüksek Evet Yüksek 

Alüminyum 
Köpük Yüksek Yüksek Evet Düşük 

 
Tablo 1’de farklı malzemeler ile üretilen köpüklerin özellikleri 
gösterilmiştir. Burada dikkat çeken nokta, seramik türevli malzemelerin 
yüksek rijitliğe sahip olmasıdır. Bu yüzden alüminyum köpüklere ticari 
kullanımların ve uygulamaların daha uygun olabilmesi için seramik katkı 
eklenmektedir. Katılan seramik sayesinde alüminyum köpüklerin kararlılığı, 
basınç dayanımı, elastisite modülü, enerji yutma kapasitesi, rijitlik ve 
doğrusal uzama kabiliyeti artmaktadır [18,19].  
 

3. ALÜMİNYUM KÖPÜK KULLANIM ALANLARI 
 
Köpük metallerin kullanımları, bu köpüklerin kapalı veya açık hücre 
yapısına sahip oluşuna göre değişkenlik göstermektedir. Metal köpük 
uygulamalarının birçoğunda alüminyum kullanılmakta, ihtiyaçlara göre 
magnezyum ve titanyum gibi metaller de tercih edilebilmektedir. Metal 
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köpükler; havacılık, otomotiv, inşaat ve denizcilik başta olmak üzere yaygın 
ve gelişmeyi sürdüren sektörlerde uygulama ve kullanım alanlarına sahiptir 
[1]. Köpüklerin önemli ancak az bilinen kullanım alanlarından biri de 
mimaridir. Mimari uygulamalarda; düşük yoğunlukluları, hafif olmaları, ısı 
yalıtım ve estetik avantajları ile cephe elemanları, duvarlar, akustik paneller 
gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar. 

 
3.1. Otomotiv ve Taşımacılık Sektöründe Kullanımı 
Araçlarda artan güvenlik talebi, otomobillerin ağırlaştırılmasına sebep 
olmuştur. Bu ağırlaşma ile araçlarda yakıt tüketimi arttığından dolayı, 
ağırlığı düşürme ihtiyacı doğmuştur. Bu sorunların çözümünde metal 
köpükler ısıl iletkenlikleri, düşük yoğunlukları, ses, enerji ve titreşim 
sönümleme gibi özellikleri nedeni ile kullanılmıştır. Daha güçlü ve darbe 
dayanımı yüksek alüminyum köpükler sandviç şeklinde üretilerek araçlarda 
bagaj ve motor kapağı, açılır tavan gibi parçalarda kullanılır [1,16]. 
Alüminyum köpüklerin çarpışma durumunda geri tepmelerinin düşük olması 
ilgi çekici özelliklerindendir. Enerji emme özellikleri sayesinde raylarda 
kullanımı da faydalı olmaktadır. Çarpışma ihtimali olan tramvaylar ve 
demiryolu takımlarında enerji emilimini artırmak için özellikle Japon üretimi 
trenlerinde alüminyum köpük kullanılmaktadır [1]. 
 
3.2. Gürültü Kontrolünde Kullanımı 
Alüminyum köpükler, temel malzemenin metal haline göre 10 kat daha fazla 
titreşim sönümlemektedir. Böylece, ses problemlerine çözüm olarak ses 
yalıtım uygulamalarında kullanılmaktadır. Araçlarda dışarıdan gelen ses ve 
otomobil içindeki mekanik aksamlardan kaynaklı seslerin kullanıcıya 
ulaşmasını ve sesin serbestçe yayılmasını engeller; yapıya gelen sesler, 
hücreler arasında azaltılır. Bunun dışında otoyol ve viyadükler gibi yüksek 
gürültülü alanlarda, alüminyum köpükler viyadüklerin altında levha olarak 
kullanılır ve oluşan sesi emerek gürültü kirliliği oluşumuna engel olur [1,20]. 
 
3.3. Havacılık ve Uzay Endüstrisinde Kullanımı 
Hava ve uzay sektörü uygulamalarında, bal peteği formuna sahip kompozit 
malzemeler daha pahalı olduğundan köpükleştirilmiş alüminyumdan elde 
edilmiş levhalar veya köpük metal sandviç paneller tercih edilmektedir. 
Uçakların ve helikopterlerin kuyruk ve gövde kısımlarında alüminyum 
köpük kullanımı etkili bir çözüm olmaktadır. Uzay araçlarının iniş 
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takımlarında kullanılan alüminyum köpükler çarpma etkisini sönümlemekte, 
uydularda ise köpük yapı sayesinde ağırlık azaltılabilmektedir [1]. 
 
3.4. Gemi İnşa ve Denizcilik Endüstrisinde Kullanımı 
Gemi ve denizcilik endüstrisinde yapıların hafifliği oldukça önemlidir. Bu 
yüzden özellikle köpük formda kullanılan alüminyum elemanlar korozyon 
direncinin yüksek oluşu ve düşük yoğunlukları sayesinde önemli avantaj 
sağlamaktadır. Köpük metaller gemilerin bölmelerinde, ambar ve anten 
platformlarında, fişek ambarlarında ve gemi direklerinin platformlarında 
kullanılabilmektedir [1,16,21].  
 
3.5. Fonksiyonel Kullanımlar 
Filtreleme malzemelerinde; yüksek oranda partikül tutabilme, filtreleme 
kapasitesinin yüksek olması, korozyona karşı direnç, kolay temizlenebilirlik, 
mekanik özellikler ve düşük maliyet gibi nitelikler aranmaktadır. Özellikle 
alüminyum ve nikel gibi malzemelerin açık hücreli köpük formunda 
filtreleme uygulamaları bulunmaktadır ve bu ürünler sıvı ve gaz filtreleme 
işlemlerinde kullanılmaktadır [1,16]. 
 
Alüminyum köpükler gürültü azaltmayı sağlamak için pnömatik aletler ve 
kompresörler gibi ürünlerde susturucu olarak kullanılmaktadır [1]. 
 
Bu uygulamalar dışında alüminyum ve metal köpükler elektro-kimyasal 
uygulamalarda, pil elektrotlarında, alev kesici olarak, sıvıların transferi ve 
depolanmasında ve biyomedikal uygulamalarda yer bulmaktadır [1]. 
 
3.6. Yapı ve İnşaat Uygulamalarında Kullanımı 
Alüminyum köpükler inşaat ve yapı sektöründe de oldukça geniş bir 
kullanım imkânı bulmaktadır. Alüminyum köpükler ve alüminyum köpük 
paneller asansör uygulamalarında enerji kullanımını azaltmak için tercih 
edilmektedir. Modern asansörlerin gerektirdiği hız sebebi ile hafif olmaları 
önemlidir [1]. 
 
Ayrıca yapılarda istenilen yangın güvenliğinin sağlanmasında alüminyum 
köpükler ısıl performansları sayesinde faydalı olmaktadır. Yangın güvenliği 
ihtiyacı olan alanlarda bulunan bölmeler ve yangın kapılarının 
uygulamalarında kullanılabilmektedir; ayrıca oksidasyonu yüksektir ve bu 
sayede aleve maruz kaldıklarında kararlı kalabilmektedirler [1]. 
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Yapıların cephelerinde panel kaplama olarak kullanımı bulunmaktadır. Bu 
panellerden beklenen özellikler; yangına dayanıklı, hafif ve güçlü 
olmalarıdır. Alüminyum köpük panel kullanımı cephede estetik, rijitlik, 
hafiflik ve dayanım özelliklerini karşılamaktadır. Yapıların cephelerinde 
kullanılan seramik veya mermer gibi ağır ve gevrek ürünlerin yapıya 
sabitlenmesinde de alüminyum köpükler tercih edilmektedir [1,22]. Balkon 
ve teraslarda alüminyum köpüklerin küpeşte ve korkuluk olarak kullanılması 
ile ağırlık azaltılmakta, yangın güvenliği sağlanmaktadır [1]. 
 
Alüminyum köpükler dekoratif veya işlevsel şekilde kullanılabilen akustik 
panel olarak, yakıt tasarrufu ve yalıtım imkânı sunarak, havalandırma ve 
iklimlendirme kontrolü uygulamalarında, hastane gibi hijyenik yapı 
uygulamalarında, nem bariyeri ve korozyon önleyici uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra özellikle sunduğu estetik görüntü sebebi 
ile kullanımına sıkça rastlanmaktadır (Tablo 1). 
 

Tablo 1. Alüminyum köpüklerin kullanım alanları ve avantajları [23]. 

 

 

 

 

 

Uygulama 
Alanları 

Özellikleri Strüktürel 
Avantajları 

Mimari 
Avantajları 

Dış Cephe 
Cephe Kaplama 
İç duvarlar 
Tavan 
Döşeme 
Merdivenler 
Dekoratif 
Kullanımlar 
Anıtlar  
Peyzaj 

Eğilmeye direnç 
Düşük ağırlık 
Elektromanyetik 
dalgalara karşı 
kalkan 
Yanma direnci 
Ses yalıtımı 
Enerji emilimi 
Isı yalıtımı 
Titreşim azaltma 
Geri 
dönüştürülebilirlik 
Süneklik 

Düşük ağırlık 
Yüksek sertlik 
Bükülmeye karşı 
ideal sertlik- 
ağırlık oranı 
Yüksek enerji 
dağılımı 
Katı metallere 
göre yüksek 
mekanik 
sönümleme 
Yangın güvenliği 

Düşük termal 
iletkenlik 
Hava 
geçirgenliği  
Radyasyon ve 
elektromanyetik 
koruma 
Gelişmiş akustik 
özellikler  
Hücresel doku 
görünümü 
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4. MİMARİDE ALÜMİNYUM KÖPÜK UYGULAMALARI 
 

Alüminyum köpükler mimaride çeşitli amaçlarla farklı uygulama alanları 
bulmaktadır. Estetik görünümünün yanı sıra yüzde yüze yakın geri 
dönüştürülebilir ürünlerdir. Mimari alanda ihtiyaç ve talebe göre büyük, orta, 
küçük hücreli ve doğal, bir yüzü açık veya iki yüzü de açık paneller olarak 
kullanılabilirler. Küçük hücreli panellerin yoğunluğu, büyük hücreli olanlara 
göre daha fazladır. Üretilen malzemeler üretildikleri gibi katı halde 
bırakabilmekte veya kesim işlemi uygulanarak hücrelerin içi görünecek 
şekilde bitirilebilmektedir. Küçük hücreli ve doğal yüzeyli (iki yüzeyi de 
kapalı) panellerde yüzeyde dalgalı bir görünüm oluşurken, büyük hücreli ve 
doğal yüzeyli panellerde baloncuklu bir görünüm sunulmaktadır. Çalışmanın 
devamında alüminyum köpüklerin farklı gözenek tipleri ve büyüklükte, 
farklı amaçlar ile mimari tasarımda kullanımı sunulmaktadır. 
 
4.1. Caixa Forum Sevilla 
Mimar Guillermo Vásquez Consuegra tarafından tasarlanan yapı; Sevilla, 
İspanya’da bulunmakta, alüminyum köpük cephede ve çok amaçlı salonda 
kullanılmaktadır. Açık hava koşullarına maruz kalan yapıda, alüminyum 
köpük rüzgâr dayanımı (saatte 263 kilometreye kadar), korozyon dayanımı 
gibi özellikleri ile avantaj sağlamaktadır. Caixa Forum projesinde küçük 
hücreli köpük paneller doğal halleri ile, büyük hücreli paneller ise iki yüzü 
açık şekilde kullanılmıştır. Alüminyum köpük malzeme bu projede açık 
hücreli hali ile dış cephe elemanı olarak tercih edilmiş, aynı zamanda iç 
mekânda duvar ve parapetlerde panel olarak kapalı hücreli alüminyum 
köpük kullanılmıştır [24]. Ses yutuculuk özelliği ile salonda kullanılan 
alüminyum köpük ayrıca salonda akustik gereksinimlerin sağlanmasına katkı 
sağlayarak işitsel konfor sağlamakta ve görsel olarak yapının iç ve dış 
cephelerinde bir uyum ve modern bir görüntü sunmaktadır. Ayrıca giydirme 
cephelerdeki yangın tehlikesi ve alev yayılım hızı ele alındığında alüminyum 
köpük malzeme kullanımı ile cephede yangın güvenliği; alevlerin oluşmasını 
ve yayılımını engelleyerek güvenlik sağlanmaktadır (Şekil 4). 
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Şekil 4. Caixa Forum Sevilla [24]. 

 
4.2. Fondazione Prada 
OMA Architects tarafından 2015 yılında tasarlanan Prada Müzesi’nde 
sinema da dahil olmak üzere çok çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği 
yapılması amaçlanmaktadır. Cephede, tüm iç duvarlar, tavanlar ve teraslarda 
farklı kalınlık ve boyutlarda, açık hücre seçenekleri ile 6.800 m²'den fazla 
alüminyum köpük kullanılmıştır [25]. Estetik bir görünüm sunmakla 
beraber, tarihi bir yapıya eklemlenen projede fütüristik ve modern bir etki 
oluşturmuştur. Cephede kullanılan alüminyum köpük paneller ile korozyon 
oluşumu engellenmiş, iç mekânda kamusal alan oluşu ile sıkça yürünecek 
olan zemin kaplamaları için estetik görüntünün yanı sıra aşınmaların önüne 
geçilmiştir. Tavan kaplaması olarak kullanılmış, bu kaplama ile mekânın 
akustik iyileştirilmesi sağlanmıştır. Malzemenin neredeyse bütün yapı 
elemanlarında kullanılabileceğinin örneklerindendir (Şekil 5).  
 

    
Şekil 5. Fondazione Prada [25]. 

 
4.3. Terrassa Evanjelist Kilisesi 

İspanya’nın Terrassa şehrinde bulunan kilise 2010 yılında OAB 
Mimarlık firması tarafından tasarlanmıştır. Geniş hücreli ve iki yüzü 
açık olan köpük paneller yapıda cephe kaplaması olarak kullanılmıştır. 
Kilisede kullanılan köpükler geri dönüştürülmüş malzemeden elde edilmiştir 
[26]. Cephede ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlamaktadır (Şekil 6).  
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Şekil 6. Terrassa Evanjelist Kilisesi, 2010, OAB [26]. 

 
4.4. EarthCam Genel Merkezi 
New Jersey’de Mimar Davis Brody Bond tarafından tasarlanan ve 2018 
yılında inşası tamamlanan yapıda geniş hücreli alüminyum paneller cephe 
elemanı olarak kullanılmıştır. EarthCam şirketi camdan oluşturulmuş bir 
atriyum, 25 fit yükseklikte LED ekran kullanımı ve alüminyum köpük ile 
cephede modern ve teknolojik bir görüntü oluşturmayı amaçlamıştır. Yapıda 
alüminyum köpük materyali iki yüzeyi açık olarak kullanılmış ve bu şekilde 
yarı şeffaf bir görüntü oluşturmuştur [27]. 

 

  
Şekil 6. EarthCam Genel Merkezi, 2018, Davis Brody Bond [27]. 

 
4.5. Diğer Kullanım Örnekleri 
Alüminyum köpükler, mimari uygulamalarda cephe ve duvar elamanı olarak 
kullanılmasının yanı sıra salonlarda akustik olarak; kapı, mobilya ve 
aksesuarlarda dekoratif olarak kullanılmaktadır. Alüminyum köpükler konut, 
ofis, showroom gibi farklı işlevlere sahip yapılarda; tavan döşemesi, duvar, 
sergi paneli, tabela, vitrin gibi çeşitli yapı elemanlarında kullanıma imkân 
sunmaktadır (Şekil 7) [28]. 
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Şekil 7. Alüminyum köpüklerin çeşitli alanlarda dekoratif olarak ve 

salonda akustik amaçlı kullanımı [28]. 
  

Alüminyum köpükler ciddi bir kullanım alanı ve imkânı sunsa da henüz 
Türkiye pazarında kendine yer edinebilmiş değildir. Çoğunlukla özel üretim 
olarak savunma sanayinde ve çarpışmaya karşı dayanım sebebi ile otomotiv 
sektöründe kullanılsa da ekonomik sebepler nedeni ile yaygın bir kullanım 
görülmemektedir. Alüminyum köpük üreten firmalar ile iletişime 
geçildiğinde özellikle mimari de sadece özel siparişlerin üretildiği, seri 
üretim yapılmadığı öğrenilmiş, alüminyum köpük üreten firmaların 
araştırma geliştirme çalışmalarına odaklandığı öğrenilmiştir. 
 

5. SONUÇ 
 

Bu çalışmada alüminyum köpükler hakkında malzeme özellikleri, avantajları 
ve kullanım alanları hakkında bilgiler verilmiş, mimari kullanım alanları ve 
uygulamaları örnekler ile açıklanmıştır. Alüminyum köpük malzemenin 
özellikleri, avantajları, potansiyel ve halihazırda kullanım alanları 
düşünüldüğünde yeterince yaygın olarak kullanılmaması mimari olarak bir 
eksiklik olarak görülebilmektedir. Çoğunlukla otomotiv, uzay endüstrisi, 
raylı sistemler, yol ve viyadüklerde kullanım örnekleri bulunmaktadır, bu 
alanlarda çoğunlukla titreşim ve ses sönümleme, darbe emilimi gibi 
özellikleri ile öne çıkan alüminyum köpüklerin disiplinler arası yapılacak 
çalışmalarla daha çok kullanımı ve yayılması öngörülmekte, mimari 
uygulamalara yeni bir alternatif sunulması amaçlanmaktadır. 
 
Alüminyum köpükler sahip oldukları fiziksel ve kimyasal özellikler ile 
oldukça geniş uygulama alanı sunmaktadır. Gözenekli yapıları sayesinde 
düşük ağırlıkları, stabilizelerinin fazla olması, yangın ve korozyon 
dayanımları, akustik potansiyelleri, yatay ve düşey yüklere karşı 
mukavemetleri gibi özellikleri ile mimaride fazlasıyla kullanım potansiyeline 
sahiptirler. Bu özellikler sayesinde alüminyum köpüklerin ses yalıtımı, ısı 
yalıtımı, yangın korunumu, titreşim sönümleme gibi fonksiyonel 
avantajlarının yanı sıra sundukları estetik görünüm ile yapı ve mimarlık 
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alanında daha yaygın kullanılması beklenmekte ve amaçlanmaktadır. Bunun 
yanı sıra yüksek sıcaklıklara rağmen iç yapılarını korumaları, toksik gazlar 
üretmemeleri, geri dönüşüme olanak sağlamaları, sürdürülebilirlik ve doğal 
kaynakların korunumuna destek olmaktadır. 
 
Alüminyum köpüklerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde 
çalışmalar sürmektedir. Bu malzemelerin zamanla güncel hayatta daha fazla 
yer alması ve geliştirilerek daha yaygın kullanılması üzerine çalışmalar 
devam etmekte ve geleceğin kullanım potansiyeli yüksek malzemelerinden 
olacağı öngörülmektedir. 
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ÖZET 
 

Mikroalgler, günümüzdeki enerji kaynaklarının tükenmesi ve çevre 
kirliliği gibi problemlere çözüm olma niteliğine sahiptir. 
Özellikleri sayesinde yapılı çevreye karbon emisyonlarını azaltma, 
iç mekân hava kalitesini arttırma, atık suları iyileştirme, aydınlatma 
ve biyoyakıt hammaddesi oluşturma gibi çok yönlü katkılar 
sağlayabilmektedir. Bir diğer yandan, mikroalgler yaşamlarını 
sürdürebilmek için güneş ışığı, karbondioksit ve besine ihtiyaç 
duymaktadır. Karbondioksit ve mikroalglere besin olabilecek 
atıklar yapılı çevrede sürekli oluşmakta ve ortaya her iki tarafın 
yarar sağlayabileceği bir alışveriş döngüsü imkânı doğmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı alglerin yapılı çevrede kullanımının araştırılması 
ve belirtilen alg özelliklerinden yararlanılabilmesi için entegre yapı 
tasarımında etken olabilecek kriterlerin literatür yorumlanarak 
oluşturulmasıdır. Yöntem olarak mikroalg özellikleri, 
biyoluminesans, kültivasyon ve hasat yöntemleri üzerine detaylı bir 
literatür taraması yapılmış, yapılı çevrede mikroalglerin 
kullanıldığı örnekler incelenmiştir. Sonuç olarak; yer analizi, yapı 
ve yapıdaki mikroalglerin fonksiyonu, hedef ürün ve mikroalg tür 
seçimi etken tasarım kriterlerinden bazıları olarak belirlenmiştir. 

 
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir mimari, mimaride 

mikroalgler, mikroalg entegre yapı tasarımı, 
biyoluminesans aydınlatma, bina entegre 
fotobiyoreaktörler 

 
1Örmeci Mimarlık, Selanik 2. Caddesi No: 55/3 Kızılay Ankara; Tel: 0(312)4241427-0(532)6644068; 
yormeci@ormeci.com.tr 



34

5.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 
Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: 

Eğitim-Araştırma-Uygulama 
9-11 Eylül 2021, Çevrim İçi 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

 

 
 
 
 

 
Mikroalglerin yapılı çevrede kullanımı 

 
YAĞMUR SÜNGER1 

 
 

ÖZET 
 

Mikroalgler, günümüzdeki enerji kaynaklarının tükenmesi ve çevre 
kirliliği gibi problemlere çözüm olma niteliğine sahiptir. 
Özellikleri sayesinde yapılı çevreye karbon emisyonlarını azaltma, 
iç mekân hava kalitesini arttırma, atık suları iyileştirme, aydınlatma 
ve biyoyakıt hammaddesi oluşturma gibi çok yönlü katkılar 
sağlayabilmektedir. Bir diğer yandan, mikroalgler yaşamlarını 
sürdürebilmek için güneş ışığı, karbondioksit ve besine ihtiyaç 
duymaktadır. Karbondioksit ve mikroalglere besin olabilecek 
atıklar yapılı çevrede sürekli oluşmakta ve ortaya her iki tarafın 
yarar sağlayabileceği bir alışveriş döngüsü imkânı doğmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı alglerin yapılı çevrede kullanımının araştırılması 
ve belirtilen alg özelliklerinden yararlanılabilmesi için entegre yapı 
tasarımında etken olabilecek kriterlerin literatür yorumlanarak 
oluşturulmasıdır. Yöntem olarak mikroalg özellikleri, 
biyoluminesans, kültivasyon ve hasat yöntemleri üzerine detaylı bir 
literatür taraması yapılmış, yapılı çevrede mikroalglerin 
kullanıldığı örnekler incelenmiştir. Sonuç olarak; yer analizi, yapı 
ve yapıdaki mikroalglerin fonksiyonu, hedef ürün ve mikroalg tür 
seçimi etken tasarım kriterlerinden bazıları olarak belirlenmiştir. 

 
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir mimari, mimaride 

mikroalgler, mikroalg entegre yapı tasarımı, 
biyoluminesans aydınlatma, bina entegre 
fotobiyoreaktörler 

 
1Örmeci Mimarlık, Selanik 2. Caddesi No: 55/3 Kızılay Ankara; Tel: 0(312)4241427-0(532)6644068; 
yormeci@ormeci.com.tr 

Mikroalglerin yapılı çevrede kullanımı 

 

1. GİRİŞ 
 
Enerji, sosyal ve ekonomik kalkınmanın göstergelerinden biri olup enerjiye 
olan ihtiyaç da her geçen yıl artmaktadır.  Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 
binalar ve inşaat sektörü toplam enerji tüketiminin %36’sından, direkt ve 
indirekt karbon emisyonunun %40’ından sorumludur [1]. Çevre kirliliğinin 
azaltılması ve küresel ısınmanın yavaşlatılabilmesi için yenilenebilir enerji 
kaynaklarının tercih edilmesi ve alternatif çözümler geliştirilmesi zorunluluk 
haline gelmiştir. Mikroalgler de bu sorunların çözülmesine yönelik olarak 
yapılı çevrede çok yönlü bir araç olarak kullanılabilir. 
 
Dünyada yaşam cyanobacteria ile başlamıştır. Bu prokoryatik algler 
fotosentez ile atmosferi temizleyerek başka yaşam formlarının oluşmasına 
olanak sağlamıştır [2, 3]. Algler tek veya çok hücreli basit canlılar olup çoğu 
türü fotosentez yapabilmektedir. Her yerde bulunabilmekle birlikte, deniz 
ekosisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu canlıların Dünya üzerindeki 
toplam kütlesi %1’den azdır, buna karşın karbonun %40’tan fazlası algler 
tarafından dönüştürülmektedir [4]. 
 
Dünyada 50.000’den fazla alg türü olduğu tahmin edilmekte birlikte 
bunlardan yaklaşık 30.000’i belirlenebilmiştir. Mikroalglerin kimyasal 
kompozisyonu tür ve kültür şartlarına göre değişkenlik göstermektedir [5]. 
Genel olarak; basit hücre yapıları ve hacme göre geniş yüzey alanına sahip 
olmaları bazı avantajlar sağlamaktadır. Bitkilere kıyasla güneş enerjisini 
daha etkin bir biçimde kullanarak fotosentez yapabilmekte ve metabolik 
reaksiyonlar ile değerli bileşikler üretebilmektedirler [2]. Olumsuz şartlarda 
yaşayabilmekte, tarıma elverişli olmayan arazilerde az miktarda su ile 
yetiştirilebilmektedir [5, 6]. Yağ oranı yüksek ve hızlı bölünebilen türlerden 
biyoyakıt üretimi için hammadde elde edilebilmektedir [7]. 
 
Bazı mikroalg türleri biyoluminesans özelliğine de sahiptir (Şekil 1). Ateş 
böcekleri, bazı tür larva, mantar, denizanası, balık gibi biyoluminesans 
yapabilen canlılarda kimyasal enerji ışık olarak açığa çıkmaktadır [8]. 
Fransız bilim adamı Raphael Dubois’in biyoluminesans kimyasal 
reaksiyonunu saptaması ile birlikte bu soğuk ışığın “ucuz aydınlatma” olarak 
pazarlandığı kaynaklarda yer almaktadır [9, 10]. 
 
Alg sınıfları arasında yer alan ve biyolojik olarak ışık üretebilen 
dinoflagellates deniz yüzeyinde görülebilen ışıldamanın kaynaklarından 
biridir. Hidrolik akış kaynaklı veya diğer fiziksel uyarıların canlıda 
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biyoluminesansı sağlayan kimyasal reaksiyonu başlattığı bilinmektedir. 
Araştırmalar dinoflagellates’lerin biyoluminesansa öncelik vererek büyüme 
ve hatta çoğalmadan daha çok enerji harcadığını göstermektedir 
[8,11,12,13]. 

 

 
Şekil 1. Deney tüpünün sallanması sonucu ışık üreten dinoflagellates [14]. 

 
Mikroalgler bu farklı özellikler sayesinde yapılı çevreye birçok açıdan katkı 
sağlayabilme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı bu bütünleşmenin 
her iki tarafın ihtiyaçları gözetilerek nasıl yapılabileceğinin araştırılması; bir 
başka deyişle, mikroalg kullanımının hedeflendiği bir yapıda dikkate 
alınması gereken belli tasarım kriterlerinin literatür yorumlanarak 
oluşturulmasıdır. 

 

2. MİKROALGAL BİYOKÜTLE ÜRETİMİ 
 

Bina entegre mikroalgal biyokütle üretilmesi, mikroalglerin yapı bünyesinde 
yaşam ve çoğalma için koşulların sağlanmasını gerektirmektedir. Bu 
yaklaşımla; mikroalglerin temel ihtiyaçları, üretimi etkileyen faktörler, 
kültivasyon sistemleri ve hasat yöntemleri araştırılacak, entegre yapı 
tasarımının temeli bu bilgiler doğrultusunda şekillendirilecektir. 

  
2.1. Temel İhtiyaçlar ve Üretimde Etkili Olan Faktörler 
Mikroalgler çoğalma için temelde ışık, karbon kaynağı, büyüme ortamı (su) 
ve besinlere ihtiyaç duymaktadır. Bunların yanı sıra büyüme ortamındaki 
sıcaklık, pH, karıştırma ve gaz değişim koşulları gibi pek çok faktör 
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biyokütle üretimine etki etmekte ve optimum değerler türe bağlı olarak 
değişkenlik göstermektedir [15]. 
 
Işık, fotosentetik canlıların enerji kaynağıdır. Entegre tasarıma yön verecek 
önemli faktörlerden biri güneş ışınımları olup bu enerji bitkilerde kuantum 
birimleriyle ifade edilmektedir. Işık dalga boyunun ve miktarının ayrı 
değelendirilmesi gerekmekte olup, mikroalgler “görünür ışık spektrum” 
aralığı olan 400-700 nm dalga boyu ışığı kullanarak fotosentez 
yapabilmektedir. Bu spektrumda kalan ve türlere göre değişiklik gösterebilen 
bu değere fotosentetik aktif radyasyon (FAR) denilmektedir. Mikroalglere 
benzer olarak, karasal bitkiler de farklı FAR değerlerinde fotosentez 
yapabilmektedir. Bir gün boyunca elde edilen FAR toplamı ise günlük ışık 
integrali olarak adlandırılmaktadır ve birimi mol/m²/day’dir [16]. Bir başka 
deyişle, ışığın dalga boyu kadar toplam miktarı da mikroalglerin büyüme ve 
çoğalmasında bir etken olup bu miktarın ideal aralıkta olmaması hücresel 
hasar veya düşük verim gibi olumsuzluklara yol açabilmektedir. İdeal ışık 
miktarının ne olabileceği ile ilgili örnek vermek gerekirse; mevsime ve 
günlük hava durumuna bağlı olarak güneş bir yaz günü öğlen 2000 
μmol/m²/s ışık sağlayabilirken bu değer kışın bulutlu bir günün öğlen vakti 
50 μmol/m²/s olabilmektedir [17]. Bir diğer yandan güneş ışınlarının çoğu 
yansıma ve ısı olarak kayıp gibi nedenlerden yeryüzüne ulaşamamakta, 
ışığın biyokütleye dönüşümü %8-9 olarak rapor edilmektedir.  Çoğu 
mikroalg türünde maksimum çoğalma 50-100 μE m¯² s¯¹ aralığında 
meydana gelmiş, fotosentez 200 μE m¯² s¯¹ değerinde doyuma ulaşmıştır 
[18, 19, 20]. 
 
Mikroalglerin yetiştirilmesi ve çoğaltılmasi için gerekli diğer kriterler de 
değerlendirildiğinde, yapı entegre tasarımda seçilen türe bağlı olarak kültür 
ortamının kontrol edilebildiği, ortamdaki besinin homojen olarak 
dağıtılabildiği, ışık erişiminin eşit sağlanabildiği, gaz değişimi yapılabilen 
bir sistem oluşturulması gerekmektedir. 
 
2.2. Kültivasyon 
Mikroalgler açık veya kapalı sistemlerde yetiştirilebilir. Açık sistemler 
çeşitli açık havuz tiplerini içermekte, yaygın olarak büyük ölçekli üretimler 
için kullanılmaktadır (Şekil 2a) [21]. Açık sistemler kapalılara göre; enerji 
gereksiniminin az, yatırım ve işletme maliyetinin düşük olması bakımından 
avantajlı, dış ortam koşullarının değişkenliği ve kontaminasyonun biyokütle 
verimliliğini düşürmesinden dolayı dezavantajlıdır [22, 23]. Kapalı sistemler 
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ise açık sistemlerin problemlerini gidermek üzere tasarlanmıştır. Bunlar 
fotobiyoreaktör (FBR) olarak adlandırılır ve genellikle biçim ve 
geometrilerine göre kategorize edilmekle beraber en bilinen üç tanesi ile ön 
plana çıkmaktadır; düz panel FBR (Şekil 2b), tübüler FBR (Şekil 2c) ve 
kolon FBR (Şekil 2d) [23]. Farklı biçimlerde FBR’ler olsa da tasarımların 
belli ortak noktaları vardır. Işığın, karbondioksit (CO2) ve besinlerin 
homojen dağılımı; gaz değişiminin, sıcaklık ve pH’ın kontrol altında 
tutulması biyokütle verimini arttırdığından FBR tasarımında bu kriterler göz 
önüne alınmaktadır [24]. 
 
Ayrıca FBR oryantasyon ve eğiminin önemi yapılan araştırmalardan 
anlaşılmaktadır. Tredici, yüksek enlemlerde FBR’lerin doğu-batı yönünde 
eğimli yerleşiminin üretkenliği artırdığı, alçak enlemlerde ise eğimli 
yerleşimin önemli derecede etkisinin olmadığını sonucuna varmıştır. 
İspanya’da (36◦48’K; 2◦54’B) yapılan başka bir çalışmada düz panel 
FBR’ler çeşitli açılarda yerleştirilerek mikroalg gereksinimleri 
doğrultusunda ışık miktarı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, 35º ve üzeri 
enlemler için doğu-batı, 35 altı enlemler için kuzey-güney yönlerinde 
yerleşimin alınan ışık bakımından uygun olacağı bulunmuştur [25]. İsrail’de 
(yaklaşık 31º enlem) güney yönde yerleştirilmiş düz panel FBR eğiminin 
mikroalg üretkenliğine olan etkisini araştırmak için yapılan bir çalışmada ise 
yıl boyu sabit olması halinde 30º’nin en iyi sonuçları verdiğini belirtmiştir 
[26]. 
 
2.3. Hasat ve Sonrası 
Hasat, seyreltik kültür ortamındaki büyokütle oranının kurutma ve sonraki 
işlemler için %5-25 oranına getirilerek kültürün yoğunlaştırılmasıdır. Hasat 
yöntemleri arasında membran filtrasyonu, santrifüj, flotasyon, 
biyoflokülasyon bulunmakta, istenilen yoğunluk bir veya daha fazla adımda 
elde edilebilmektedir. Hasat yönteminin kararı mikroalg türü ve hedeflenen 
ürünün özelliklerine göre verilmelidir ve bu yöntemler kültür ortamının 
tekrar kullanımına uygun olmalıdır [5]. Hasat sonrası ise hedef ürünü elde 
etmeye yönelik işlemler uygulanmaktadır. Mikrolaglerden biyodizel, 
biyoetanol ve biyohidrojen gibi biyoyakıtlar üretilebilmektedir. Biyoyakıt 
eldesi için birçok farklı yöntem mevcut olup, işlem sonunda kalan biyokütle 
artıkları bile gübre olarak veya biyogaz üretiminde kullanılabilmektedir [27]. 
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Şekil 2. a: Açık sistem [21], b: Düz panel FBR [28], c: Tübüler FBR [29], 

d: Kolon FBR [30]. 
 

3. MİKROALGLERİN KULLANILDIĞI ÇEŞİTLİ TASARIMLAR 
 

Son yıllarda mikroalglerin potansiyeli mimarların ilgisini çekmeye ve 
mikroalgler konsept tasarımlarda yer almaya başlamıştır. Şimdiye kadar 
inşaatı tamamlanmış bir bina bulunmaktadır ve aşağıda çeşitli tasarımlarla 
birlikte sunulmuştur. 

  
3.1. BIQ Binası 
Splitterwerk ve Arup iş birliğiyle tasarlanan BIQ Binası dünyanın ilk 
mikroalg entegre binası olup Hamburg, Almanya’da yer almaktadır (Şekil 
3). 1.600 m2 toplam inşaat alanına sahip 4 katlı binada 15 daire 
bulunmaktadır. Binanın güneydoğu ve güneybatı cephesinde olmak üzere 
toplamda 200 m² alanlı 129 adet düz panel FBR kullanılmıştır. 70 cm 
genişlik, 170 cm yükseklik ve 3 cm kalınlığa sahip olup FBR yüzeylerinde 
lamine cam kullanılmıştır [31, 32, 33].  
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Şekil 3. BIQ Binası [31]. 

 
Paneller bina kabuğunun 35 cm dışına kurulmuş olup ikinci bir kabuk görevi 
görmekte, gölgeleme, ısı ve ses izolasyonu gibi katkılar sağlamaktadır. 
Panellerin altında binanın teknik hacmi ile bağlantılı, mikroalg ihtiyaçlarını 
karşılayacak tesisat hattı bulunmaktadır (Şekil 4). Baca gazı arıtılarak 
sisteme CO2 sağlanmakta, kültür sirkülasyonundaki akış hızı ve gaz değişimi 
gibi uygulamalar kontrollü yapılmaktadır. Kültür sıcaklığı ısı dönüştürücüler 
kullanılarak yazın 40℃, kışın 5℃ üzerinde tutulmakta, açığa çıkan fazla 
enerji su ısıtmada veya jeotermal kuyularda depolanarak 
değerlendirilmektedir. Mikroalgler flotasyon yöntemi ile hasat edilmekte, 
bina dışı bir enerji tesisinde üretilen biyokütleden biyogaz elde edilmekte ve 
şehir enerji hattına verilmektedir. Ölçüm sonucu binanın CO2 emisyonlarını 
yıllık 6 ton azaltabileceği, FBR cephenin ise yıllık 4500 kWh elektrik veya 
6000 kWh ısı üretebileceği belirtilmiştir [31, 32, 33]. 
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Şekil 4. FBR’lerin tesisat sistemi [34]. 

  
3.2. Los Angeles Federal Ofis Binası 
HOK ve Vanderweil firmaları Los Angeles’ta yer alan 46 yıllık Federal Ofis 
Binası için önerdikleri “net sıfır bina tadilatı” ile tasarım yarışması 
kazanmışlardır (Şekil 5). Projede mikroalg kullanımı dahil olmak üzere 
enerji tasarrufu sağlayacak birçok tasarım önerisi verilmiştir. Mikroalg 
kullanımı cephede üzeri fotovoltaik film kaplı tübüler FBRler ile 
yapılmaktadır. Projede mikroalglerin güneş ışınlarının fazlasından 
korunması, sistemin aynı zamanda elektrik üretmesi, yapı önünden geçen 
otobanın kirli havası ve yapıda kullanım sonucu oluşan atık suların 
mikroalglere besin olarak sağlanması ve açığa çıkan oksijenin binaya 
verilerek iç hava kalitesine katkı sağlaması planlanmıştır. Mevcut binanın 
enerji ihtiyacının %84 azaltılabileceği, kalan %16’lık ihtiyacın ise %9’unun 
mikroalglerden karşılanmak üzere yerinde üretilebileceği ve net sıfır enerji 
tasarım hedefine ulaşılabileceği belirtilmiştir [35, 36]. 
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Şekil 5. Federal Ofis Binası için yapılan öneri proje [37]. 

  
3.3. Kentsel Kanopi ve Algperdesi 
Projeler sergiye yönelik Ecologic Studio ve ortakları tarafından yapılmıştır. 
Fotobiyoreaktör görevi gören ETFE malzeme yastıklarda özel üretim tür 
mikroalgler yetiştirilmektedir. Projede bu sistem yakıt, biyolojik gübre ve 
gıda takviyesi üreten bir biyolojik çiftlik olarak adlandırılmıştır [38]. Kentsel 
Alg Kanopisi (Şekil 6a) Expo Milano 2015’de, Alg perdesi (Şekil 6b) ise 
Dublin İklim İnovasyon Zirvesi 2018’de sergilenmiştir. 

  

Şekil 6. a) Kentsel Kanopi [39], b) Alg perdesi [40]. 
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3.4. Philips Biyoışık 
Philips’in 2011’de sunduğu “Microbial Home in 2011” projesinde evsel atık 
kullanarak çalışan ve mikroorganizmalar sayesinde biyolojik ışık veren bir 
aydınlatma armatürü önerilmiştir [41,42]. 

 

 
Şekil 7. Philips’in biyoışık projesi [42]. 

  

4. MİKROALG ENTEGRE YAPININ TASARIMINDA ETKEN 
KRİTERLER 
 
Yapılarda mikroalg kullanımının yeni değerlendirilmeye başlanması, mevcut 
uygulamaların yetersizliği ve belirsizlikler entegre yapıların tasarlanmasını 
zorlu kılabilmektedir. Ancak temel prensip ihtiyaçlara ve yere uygun türün 
seçilmesi, mikroalglerin bina kullanıcısı gibi değerlendirilmesi ve konfor 
koşullarının üst düzeyde tutularak çoğalmalarını sağlamak olabilecektir [27]. 
Bu prensip doğrultusunda, yer analizi yapılarak, hedef ürün, tür, yapı ve 
yapıdaki mikroalglerin fonksiyonu belirlenerek ana tasarım kararları 
verilebilir. 
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4.1. Yer Analizi 
Mimari tasarımın temellerinden biri olan yer analizi entegre yapılar için 
mikroalg faktörü dahil edilerek yapılmalıdır. Tasarlanan yapının coğrafi 
konumu ve iklim koşulları analiz edilerek ortalama sıcaklık ve nem 
değerleri, hâkim rüzgâr yönleri, günlük ışık integrali gibi veriler elde 
edilmelidir. Bu veriler uygun mikroalg türünün seçimine yardımcı olmalı, 
aynı zamanda kültivasyon koşullarının optimum düzeyde tutulmasını 
sağlayacak mimari tasarım stratejileri geliştirilmesini sağlamalıdır. Örneğin 
düşük enlemlerde yapı cephesinde kullanılacak FBR’lerin açısının özel 
olarak belirlenmesi, kültür sıcaklığının kontrol altında tutulması için ısı 
dönüştürücülerinin kullanılması, güneş ışınlarının kontrolünün ise hareketli 
gölgeleme elemanları ile yapılması gibi önlemlerin alınması 
gerekebilecektir. 
 
4.2. Hedef Ürün 
Mikroalgal biyokütle üretimi, hedef veya son ürün eldesi için yapılmaktadır. 
Mikroalgal biyokütleler gıda, ilaç, enerji gibi birçok sektöre hammadde 
kaynağı olabilmektedir. Hedef ürün mikroalg tür seçimini etkileyen ana 
unsurlardan biri olup ürün çeşidinin ve üretim miktarının belirlenmesi 
ilerleyen süreçteki tasarım aşamalarına yön verebilecektir. 
 
4.3. Yapı ve Yapıdaki Mikroalglerin Fonksiyonu 
Entegre tasarımdaki amaç mikroalglerden ürün eldesinin yanısıra mikroalgal 
biyokütlenin üretim sürecinin bina ile ilişkilendirilmesi; yapılı çevreye katkı 
sağlanması ve binaların neden olduğu problemlere çözüm getirilmesidir. 
Tasarlanacak yapının kullanıcıları ve fonksiyonel özellikleri yapıdaki ihtiyaç 
ve problemleri de değiştirecektir. Seçilecek mikroalg türünün ise literatürde 
bahsi geçen özelliklerin tümüne birden sahip olamayacağı, dolayısıyla 
yapıdaki tüm problemleri çözemeyeceği de düşünülmelidir. Bu doğrultuda 
yapıda mikroalglerin yerine getireceği ana bir işlevin belirlenmesi önemli bir 
tasarım kararıdır. Böylelikle mikroalglerin yapı ile nasıl bütünleşeceği, 
yapının neresinde kültivasyon yapılacağı, uygun türün ne olabileceği 
sorularına cevap verilebilecektir.  
 
Örneğin, geniş bir araziye kurulan endüstriyel üretim tesisindeki atık suların 
iyileştirilmesi için açık sistem kültivasyon tercih edilebilirken bir ibadet 
mekânının aydınlatması; yapı içinde yer alan ve gün ışığı taşıma sistemi ile 
entegre kolon FBR’ler ile sağlanabilecektir. Başka bir tasarım senaryosu 
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olarak; şehir merkezinde planlanan yüksek ticari yapılar için mikroalg 
kullanım amaçları dinamik cephe görüntüsü sağlamak ve iç mekân hava 
kalitesinin yükseltilmesi olabilir. Bu doğrultuda FBR’lerin cephede 
kullanılması ve yapıya uygun olarak FBR bağlantılı havalandırma sisteminin 
tasarlanması gerekecektir.  Dolayısıyla yapı fonksiyonu yapıdaki ihtiyaç ve 
problemlerin net bir şekilde belirlenmesini sağlayarak mikroalglerin 
yapıdaki işlevini tanımlayacaktır. 
 
4.4. Mikroalg Türü 
Yer analizi, hedef ürün, yapı ve yapıdaki mikroalglerin fonksiyonu 
kriterlerinde belirlenen verilere uygun olarak tür seçiminin yapılması 
tasarımdaki ana kararların verilmiş olmasını sağlamaktadır. Tür seçimi ile 
ideal kültivasyon koşulları ve hasat yöntemi net olarak belirlenebilecek, 
türün özellikleri doğrultusunda yapıya sunabileceği diğer imkânların 
öngörülmesi sağlanabilecektir. 

 

5. SONUÇ 
 
Mikroalglerin sahip oldukları özellikler sayesinde hava kirliliği azaltılabilir, 
biyoenerji elde edilebilir, atık sular iyileştirilebilir, doğal aydınlatma 
sağlanabilir ve iç mekân hava kalitesi arttırılabilir. Bu olanaklar bina entegre 
biyokütle üretimi ile gerçekleştirilebilir, mikroalgler ve binanın simbiyotik 
bir ilişki çerçevesinde faydalı bir alışveriş döngüsü oluşturması sağlanabilir.  
Bu çalışmada da mikroalglerin yapılı çevrede nasıl kullanılabileceği, bina ve 
mikroalg arasında kurulacak ilişkiden etkin olarak nasıl 
yararlanılabileceğinin araştırılması amaçlanmıştır. Literatür araştırması 
doğrultusunda mikroalglerin ışık ve karbon kaynağı, besin ve büyüme 
ortamına ihtiyaç duyduğu, bunların yanı sıra büyüme ortamındaki ışık 
spektrumu ve miktarı, sıcaklık, pH, gazlar, besin çeşidi ve miktarı gibi pek 
çok faktörün çoğalmalarını etkilediği anlaşılmaktadır. Mikroalglerin ihtiyaç 
duyduğu ortam koşulları ve sağlayabileceği özellikler türe bağlı olarak 
önemli ölçüde değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla, tüm bu kriterler tür 
seçimini interdisipliner bir karar haline getirmekte, veri ve ihtiyaçların 
çeşitliliği de tasarım ve planlamayı zorlaştırmaktadır. Tüm bilgiler 
değerlendirildiğinde ise, entegre yapı tasarımına yön veren başlıca kriterlerin 
yapı konumu ve kullanıcı ihtiyaçları olduğu sonucu çıkartılabilmektedir. Yer 
analizi, yapı ve yapıdaki mikroalglerin fonksiyonu, hedef ürün ve mikroalg 
tür seçimi etken tasarım kriterleri olarak belirlenmiştir. 
 



45

 Y. Sünger 

 

TEŞEKKÜR 
 

Yapı Bilimleri alanındaki yüksek lisansımla devam eden bu mesleki gelişim 
sürecinde bana yol gösteren danışmanım Prof. Dr. Soofia Tahira Elias Ozkan 
ve hocam Doç. Dr. Ayşe Tavukçuoğlu’na; ayrıca çalışma konumun bir 
parçası olan mikroalglerlerle ilgili bana pek çok şey öğreten hocalarım Prof. 
Dr. Tahir Atıcı, Doç. Dr. Çağdaş Devrim Son ve Yrd. Doç. Dr. Evren Doruk 
Engin’e teşekkür ve saygılarımı sunarım. 
 

 
KAYNAKLAR 

 
[1] The International Energy Agency. (2019, 01 10). Energy Efficiency: Buildings. 

Retrieved 12 10, 2018, from The International Energy Agency: 
https://www.iea.org/topics/energyefficiency/buildings/ 

[2] Demirbaş, A., & Demirbaş, M. F. (2010). Algae Energy. Springer. 
[3] Chu, W.-L. (2012). Biotechnological applications of microalgae. IeJSME, 24-

37. 
[4] Bast, F. (2012). Systematics and taxonomic keys for the marine green algal 

family monostromataceae. In H. Meyer, & D. Krueger, Algae: Ecology, 
Economic Uses and Environmental Impact (pp. 105-120). 

[5] Elcik, H., & Çakmakcı, M. (2017). Mikroalg üretimi ve mikroalglerden 
biyoyakıt eldesi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi 
University. 

[6] Ozkan, A., Kinney, K., Katz, L., & Berberoglu, H. (2012). Reduction of water 
and energy requirement of algae cultivation using an algae biofilm 
photobioreactor. Bioresource Technology, 542-548. 

[7] Bajhaiya, A. K., Suseela, M., & Ramteke, P. (2012). Approaches and 
prospectives for algal fuel. In R. Gordon, & J. Seckbach, The Science of Algal 
Fuels. Springer. 

[8] Haddock, S. H., Moline, M. A., Case, & F., J. (2010). Bioluminescence in the 
Sea. Annual Review of Marine Science, 443-493. 

[9] Roda, A. (2011). A History of Bioluminescence and Chemiluminescence from 
Ancient Times to the Present. In A. Roda, Chemiluminescence and 
Bioluminescence: Past, Present and Future (pp. 1-50). 

[10] Lee, J. (2017). Bioluminescence, the nature of the light. University of Georgia 
Libraries. 

[11] Marcinko, C. L., Painter, S. C., Martin, A. P., & Allen, J. T. (2013). A review of 
the measurement and modelling of dinoflagellate bioluminescence. Progress in 
Oceanography, 117-129. 

[12] Valiadi, M., & Iglesias-Rodriguez, D. (2013). Understanding Bioluminescence 
in Dinoflagellates—How Far Have We Come? Microorganisms, 3-25. 



46

 Y. Sünger 

 

TEŞEKKÜR 
 

Yapı Bilimleri alanındaki yüksek lisansımla devam eden bu mesleki gelişim 
sürecinde bana yol gösteren danışmanım Prof. Dr. Soofia Tahira Elias Ozkan 
ve hocam Doç. Dr. Ayşe Tavukçuoğlu’na; ayrıca çalışma konumun bir 
parçası olan mikroalglerlerle ilgili bana pek çok şey öğreten hocalarım Prof. 
Dr. Tahir Atıcı, Doç. Dr. Çağdaş Devrim Son ve Yrd. Doç. Dr. Evren Doruk 
Engin’e teşekkür ve saygılarımı sunarım. 
 

 
KAYNAKLAR 

 
[1] The International Energy Agency. (2019, 01 10). Energy Efficiency: Buildings. 

Retrieved 12 10, 2018, from The International Energy Agency: 
https://www.iea.org/topics/energyefficiency/buildings/ 

[2] Demirbaş, A., & Demirbaş, M. F. (2010). Algae Energy. Springer. 
[3] Chu, W.-L. (2012). Biotechnological applications of microalgae. IeJSME, 24-

37. 
[4] Bast, F. (2012). Systematics and taxonomic keys for the marine green algal 

family monostromataceae. In H. Meyer, & D. Krueger, Algae: Ecology, 
Economic Uses and Environmental Impact (pp. 105-120). 

[5] Elcik, H., & Çakmakcı, M. (2017). Mikroalg üretimi ve mikroalglerden 
biyoyakıt eldesi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi 
University. 

[6] Ozkan, A., Kinney, K., Katz, L., & Berberoglu, H. (2012). Reduction of water 
and energy requirement of algae cultivation using an algae biofilm 
photobioreactor. Bioresource Technology, 542-548. 

[7] Bajhaiya, A. K., Suseela, M., & Ramteke, P. (2012). Approaches and 
prospectives for algal fuel. In R. Gordon, & J. Seckbach, The Science of Algal 
Fuels. Springer. 

[8] Haddock, S. H., Moline, M. A., Case, & F., J. (2010). Bioluminescence in the 
Sea. Annual Review of Marine Science, 443-493. 

[9] Roda, A. (2011). A History of Bioluminescence and Chemiluminescence from 
Ancient Times to the Present. In A. Roda, Chemiluminescence and 
Bioluminescence: Past, Present and Future (pp. 1-50). 

[10] Lee, J. (2017). Bioluminescence, the nature of the light. University of Georgia 
Libraries. 

[11] Marcinko, C. L., Painter, S. C., Martin, A. P., & Allen, J. T. (2013). A review of 
the measurement and modelling of dinoflagellate bioluminescence. Progress in 
Oceanography, 117-129. 

[12] Valiadi, M., & Iglesias-Rodriguez, D. (2013). Understanding Bioluminescence 
in Dinoflagellates—How Far Have We Come? Microorganisms, 3-25. 

Mikroalglerin yapılı çevrede kullanımı 

 

[13] Deane, G., & Stokes, M. D. (2005). A quantitative model for flow-induced 
bioluminescence in dinoflagellates. Journal of Theoretical Biology, 147-169. 

[14] Latz, M. I. (2005). Glowing with the Flow. Optics and Photonics News, 40-45. 
[15] Eleren, S. Ç., & Öner, B. (2019). Sürdürülebilir ve çevre dostu biyoyakıt 

hammaddesi: Mikroalgler. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri 
Dergisi, 304-319. 

[16] Fondriest Environmental, I. (2019, 04 29). “Solar Radiation and 
Photosynethically Active Radiation.” Fundamentals of Environmental 
Measurements. Retrieved from Fondriest: 
https://www.fondriest.com/environmental-
measurements/parameters/weather/photosynthetically-active-radiation/ 

[17] Mattson, N. (2019, 04 29). Greenhouse Lighting. Retrieved from Cornell 
University: 
http://www.greenhouse.cornell.edu/structures/factsheets/Greenhouse%20Lighti
ng.pdf 

[18] Acien, F., Molina, E., Reis, A., Torzillo, G., Zittelli, G., Sepulveda, C., & 
Masojidek, J. (2017). Photobioreactors for the production of microalgae. In C. 
Gonzalez-Fernandez, & R. Munoz, Microalgae-Based Biofuels and Bioproducts 
(pp. 1-44). Woodhead Publishing. 

[19] García Cañedo, J. C., & López Lizárraga, G. L. (2016). Considerations for 
Photobioreactor Design and Operation for Mass Cultivation of Microalgae. In 
N. Thajuddin, & D. Dhanasekaran, Algae - Organisms for Imminent 
Biotechnology (pp. 55-80). 

[20] Huang, Q., Jiang, F., Wang, L., & Yang, C. (2017). Design of Photobioreactors 
for Mass Cultivation of Photosynthetic Organisms. Engineering 3, 318-329. 

[21] Borowitzka, M. A., & Moheimani, N. R. (2013). Open Pond Culture Systems. 
In M. A. Borowitzka, & N. R. Moheimani, Algae for Biofuels and Energy (pp. 
133-152). Springer. 

[22] Chia, S. R., Ong, H. C., Chew, K. W., Show, P. L., Phang, S.-M., Ling, T. C., . . 
. Chang, J.-S. (2018). Sustainable approaches for algae utilisation in bioenergy 
production. Renewable Energy, 838-852. 

[23] Brennan, L., & Owende, P. (2010). Biofuels from microalgae—A review of 
technologies for production, processing, and extractions of biofuels and co-
products. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 557-577. 

[24] Genin, S. N., Aitchison, J. S., & Allen, D. G. (2016). Photobioreactor-Based 
Energy Sources. In F. P. Torgal, C. Buratti, S. Kalaiselvam, C.-G. Granqvist, & 
V. Ivanov, Nano and Biotech Based Materials for Energy Building Efficiency 
(pp. 429-455). Springer. 

[25] Sierra, E., Acien, F. G., Fernandez, J. M., Garcia, J. L., Gonzalez, C., & Molina, 
E. (2008). Characterization of a flat plate photobioreactor for the production of 
microalgae. Chemical Engineering Journal, 136-147. 

[26] Qiang, H., Faıman, D., & Richmond, A. (1998). Optimal Tilt Angles of 
Enclosed Reactors for Growing Photoautotrophic Microorganisms Outdoors. 
Journal of Fermentation And Bioengineerıng, 230-236. 



47

 Y. Sünger 

 

[27] Sünger, Y. (2019). A study on the utılızatıon of mıcroalgae for producıng lıght 
and bıofuel ın the buılt envıronment. Ankara. 

[28] Lindblad, P., Fuente, D., Borbe, F., Cicchi, B., Conejero, J. A., Couto, N., . . . 
others. (2019). CyanoFactory, a European consortium to develop technologies 
needed to advance cyanobacteria as chassis for production of chemicals and 
fuels. Algal Research, 1-15. 

[29] Farm1. (2021, 02 28). Farm1. Retrieved 12 18, 2018, from Pinterest: 
https://i.pinimg.com/originals/62/aa/b5/62aab5e2c7d3b91d170cd275d02af618.j
pg 

[30] Gezici, M. (2012). Biyodizel üretimine uygun mikroalglerin gelişimine bazı 
yetiştirme parametrelerinin etkisinin belirlenmesi. Ankara. 

[31] Lakenbrink, H., Petersen, J.-P., & Roedel, C. (2013). Smart Material House 
BIQ. Hamburg: IBA Hamburg GmbH. 

[32] Fondazione Eni Enrico Mattei. (n.d.). BIQ House+SolarLeaf – the use of 
microalgae.  

[33] Fytrou-Moschopoulou, A. (2019, 01 24). The BIQ House: first algae-powered 
building in the world. Retrieved from The European Portal For Energy 
Efficiency In Buildings: http://www.buildup.eu/en/practices/cases/biq-house-
first-algae-powered-building-world 

[34] Synthetic Design Biotopes. (2019, 01 24). BIQ – The Algae House by 
Splitterwerk. Retrieved from Synthetic Design Biotopes: 
http://syndebio.com/wp-content/uploads/2014/03/BIQ-House_algae-growth.jpg 

[35] HOK. (2019, 04 11). Algae Powers Design of Net Zero Energy Building 
Retrofit. Retrieved from HOK: 
https://www.hok.com/about/sustainability/process-zero-concept-building/ 

[36] Elrayies, G. M. (2018). Microalgae: Prospects for greener future buildings. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 1175-1191. 

[37] Dexigner. (2020, 02 20). Energy-Generating Algae to Power 1960s-Era GSA 
Office Building in LA. Retrieved from dexıgner: 
https://www.dexigner.com/news/23070 

[38] Ecologic Studio. (2020, 02 20). Photo.Synth.Etica. Retrieved from 
Photo.Synth.Etica: https://www.photosynthetica.co.uk/urban-algae-clad 

[39] Ecologic Studio. (2020, 02 20). Ecologic Studio. Retrieved from Ecologic 
Studio:http://www.ecologicstudio.com/v2/project.php?idcat=3&idsubcat=71&i
dproj=147 

[40] Ecologic Studio. (2020, 02 20). Ecologic Studio. Retrieved from Ecologic 
Studio: 
http://www.ecologicstudio.com/v2/project.php?idcat=3&idsubcat=71&idproj=1
74 

[41] Manuel, K. (2017). Information Materials | Smart Materials for Adaptive 
Architecture. Springer. 

[42] Koerner, B. (2019, 01 22). Philips Microbial Home + Biolight Project. 
Retrieved from lucept: https://lucept.com/2011/12/04/philips-microbial-home-
biolight-project/ 



48

 Y. Sünger 

 

[27] Sünger, Y. (2019). A study on the utılızatıon of mıcroalgae for producıng lıght 
and bıofuel ın the buılt envıronment. Ankara. 

[28] Lindblad, P., Fuente, D., Borbe, F., Cicchi, B., Conejero, J. A., Couto, N., . . . 
others. (2019). CyanoFactory, a European consortium to develop technologies 
needed to advance cyanobacteria as chassis for production of chemicals and 
fuels. Algal Research, 1-15. 

[29] Farm1. (2021, 02 28). Farm1. Retrieved 12 18, 2018, from Pinterest: 
https://i.pinimg.com/originals/62/aa/b5/62aab5e2c7d3b91d170cd275d02af618.j
pg 

[30] Gezici, M. (2012). Biyodizel üretimine uygun mikroalglerin gelişimine bazı 
yetiştirme parametrelerinin etkisinin belirlenmesi. Ankara. 

[31] Lakenbrink, H., Petersen, J.-P., & Roedel, C. (2013). Smart Material House 
BIQ. Hamburg: IBA Hamburg GmbH. 

[32] Fondazione Eni Enrico Mattei. (n.d.). BIQ House+SolarLeaf – the use of 
microalgae.  

[33] Fytrou-Moschopoulou, A. (2019, 01 24). The BIQ House: first algae-powered 
building in the world. Retrieved from The European Portal For Energy 
Efficiency In Buildings: http://www.buildup.eu/en/practices/cases/biq-house-
first-algae-powered-building-world 

[34] Synthetic Design Biotopes. (2019, 01 24). BIQ – The Algae House by 
Splitterwerk. Retrieved from Synthetic Design Biotopes: 
http://syndebio.com/wp-content/uploads/2014/03/BIQ-House_algae-growth.jpg 

[35] HOK. (2019, 04 11). Algae Powers Design of Net Zero Energy Building 
Retrofit. Retrieved from HOK: 
https://www.hok.com/about/sustainability/process-zero-concept-building/ 

[36] Elrayies, G. M. (2018). Microalgae: Prospects for greener future buildings. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 1175-1191. 

[37] Dexigner. (2020, 02 20). Energy-Generating Algae to Power 1960s-Era GSA 
Office Building in LA. Retrieved from dexıgner: 
https://www.dexigner.com/news/23070 

[38] Ecologic Studio. (2020, 02 20). Photo.Synth.Etica. Retrieved from 
Photo.Synth.Etica: https://www.photosynthetica.co.uk/urban-algae-clad 

[39] Ecologic Studio. (2020, 02 20). Ecologic Studio. Retrieved from Ecologic 
Studio:http://www.ecologicstudio.com/v2/project.php?idcat=3&idsubcat=71&i
dproj=147 

[40] Ecologic Studio. (2020, 02 20). Ecologic Studio. Retrieved from Ecologic 
Studio: 
http://www.ecologicstudio.com/v2/project.php?idcat=3&idsubcat=71&idproj=1
74 

[41] Manuel, K. (2017). Information Materials | Smart Materials for Adaptive 
Architecture. Springer. 

[42] Koerner, B. (2019, 01 22). Philips Microbial Home + Biolight Project. 
Retrieved from lucept: https://lucept.com/2011/12/04/philips-microbial-home-
biolight-project/ 



49

5.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 
Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: 

Eğitim-Araştırma-Uygulama 
9-11 Eylül 2021, Çevrim İçi 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

 

 
 
 
 

 
Prefabrike hücre yapım tekniği ile inşa 
edilmiş okul yapılarının incelenmesi 

 
ECRİN KABİL1*, NESLİHAN GÜZEL2 

 
 

ÖZET 
 

Prefabrik hücre yapılar İkinci Dünya Savaşı’nın ardından hızlı 
yapım ihtiyacı nedeniyle tercih edilmiştir. Bu yapıların yarattığı 
monoton etki sebebiyle prefabrikasyon popülerliğini bir dönem 
kaybettiyse de günümüzde prefabrike yapım yeniden gündeme 
gelmektedir. Genellikle toplu konutlar, oteller gibi yapılarda 
kullanılan hücre sistemler; artan nüfusun bir başka sonucu olarak 
artan okul binası ihtiyacına da en hızlı cevap verebilecek yapım 
tekniğidir. Bu çalışmada, farklı malzemeler ile (ahşap, betonarme, 
çelik) üretilebilen hücre sistemlerin yapım özellikleri ve hücre 
sistemlerin strüktürel düzenleme olanakları ele alınarak, son 
yıllarda inşa edilmiş ve farklı malzemelerle üretilmiş okul 
yapılarında kullanılan hücrelerin strüktürel düzenleme 
olanaklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. 
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sistem, strüktürel tasarım, okul yapıları  
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1.GİRİŞ 
 
Son yüzyıl içerisinde, insanoğlunun yaşadığı savaşlar, geçirdiği ekonomik 
krizler ile inşaat ekonomisi daha hızlı ve daha az maliyetli projeleri üretmek 
için çözümler aramaya başladı. Prefabrikasyon bu arayışın bir sonucu olarak 
hayatımıza girmiş oldu. Prefabrikasyon ile yerinde inşaata kıyasla az 
maliyetli, kısa sürede tamamlanan ve daha kaliteli sonuçlar elde 
edilebilmiştir. 

 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre ülkemizdeki çocuk 
nüfus oranı %27,5’tir. Yüksek genç nüfusa sahip olan ülkemizde, köy 
okullarının durumu ne yazık ki istenilen seviyede değildir. Özellikle doğu 
illerimizde bulunan okullarda, iklim şartlarına uygun olmayan dersliklerde 
öğretmenler üşüyerek eğitim vermeye, öğrenciler ise öğrenmeye 
çalışmaktadır. Prefabrike ve modüler inşaat ile iklim şartlarından bağımsız, 
kısa zamanda ve az maliyetli yeni okullar ile çocuklarımıza daha iyi bir 
eğitim mekânı sunabiliriz. 
 
Ülke nüfusunun, büyük şehirlerde kümelenmeye devam etmesinin 
sürdürülebilir bir plan olamayacağı açıktır. Batıya kümelenmiş olan nüfusun, 
ülkemizin doğusunun da kalkınması ile birlikte, ülkemizde yakın gelecekte 
mahalle/köy yerleşimlerinin nüfusunun artması beklenebilir. Bu yüzden var 
olan okulların iyileştirilmesi ve ihtiyaç olan alanlarda yeni okulların 
inşasının hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlanabilmesi açısından da 
prefabrikasyon, yapım sistemi seçenekleri arasında en avantajlı olanıdır. 
 
Mevcut okulların iyileştirilmesi dışında, afet durumlarında acil okul 
ihtiyaçlarını karşılamak için de prefabrike yapım tekniği en etkili yapım 
seçeneğidir. Bu konuda ülkemizde 1999 depremini takiben Vedat Tokyay ve 
Köksal Anadol tarafından “Taşınabilir Deprem Okulları” projesi üretilmiştir. 
2000 yılında Ulusal Mimarlık Ödülü kazanan bu proje “tam prefabrikasyon” 
amacı ile tasarlanmıştır. 700 m² büyüklüğündeki proje, betonarme prefabrik 
temel ve hatılların üzerine lamine ahşap kolonlar, kirişler ve aşıklar ile 
alüminyum sandviç panel çatıdan oluşmaktadır. Yapıda kullanılan bütün 
lamine ahşap kirişler, İtalyan Holzbau Rubner fabrikasında toplam 30 günde 
üretilip teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tipolojisine uygun olarak 
hazırlanan okullar, Adapazarı, İzmit Merkez, Gölcük, Değirmendere, 
Sapanca ve Yalova bölgelerinde toplam 60 günde inşa edildi. Günümüzden 
20 yıl önce 6 adet okul 90 gün içerisinde kullanılabilir hale getirilmiş oldu 
(Vedat Tokyay, kişisel iletişim, 2021). 
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Günümüzde ülkemizde yaygın kullanımını görmüyor olsak da dünyada 
prefabrikasyon ve modüler tasarım hızlı bir yükselişte. Okul özelinde 
kullanımına örnek olarak Avustralya’nın Viktorya eyaletinin finanse ettiği 
“Kalıcı Modüler Okul Yapıları Programı (Permanent Modular School 
Buildings Program)” verilebilir. Bu program ile 2020 yılı sonunda 101 adet 
modüler okul inşası tamamlanmıştır [1]. 

 

2. HÜCRE SİSTEMLER 
 

Bir yapıyı oluşturan unsurların prefabrikasyonu farklı seviyelere sahip 
olabilir. Prefabrikasyon seviyesi; tek boyutlu olan elemanlardan (kiriş-kolon 
gibi), iki boyutlu elemanlara (ahşap, betonarme, çelik paneller) ve en yüksek 
prefabrikasyon seviyesine sahip olan üç boyutlu hacimsel unsurlara, bir 
başka isimle, hücrelere doğru artmaktadır (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Prefabrikasyon seviyesi resimde sağa doğru gidildikçe artmaktadır [2]. 

 
Hücre sistemler bir yapıyı oluşturacak olan unsurlar içerisinde en yüksek 
prefabrikasyon seviyesine sahip olanıdır. Bu hacimsel yapı birimleri %95’e 
varacak prefabrikasyon olanaklarına sahiptirler. Tümü ile fabrikada 
tamamlanmış hücrelerin sadece inşaat alanına nakliyesi ve montajının 
tamamlanması ile inşaatlar geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı bir 
şekilde tamamlanabilirler. Hücre sistemlerin açık ve kapalı olmak üzere iki 
alt sınıfı bulunmaktadır. 
 
Kapalı hücreler; dört duvarın kaplamaları, pencere kapı doğramaları gibi 
ince yapı elemanları da fabrikada yerleştirilmiş şekliyle tamamen bitmiş 
olarak veya sadece hücrelerin duvarları ve kapı pencere boşlukları açılmış 
ancak doğramaları takılmamış, kaplamasız şekliyle yarı bitmiş olarak fabrika 
çıkışlı olabilirler. Statik açıdan ele alındığında hücrelerin iki uzun duvarları 
daima taşıyıcı olup, diğer iki kısa duvarları da gereğinde taşıyıcı yapılabilir. 
Kapalı hücrelerde iki, üç veya dört duvarın taşıyıcı yapılabilme olanağı 
vardır. Döşemeler de buna bağlı olarak tek veya iki yönde çalışan plaklardan 
oluşur. Bu bağlamda ön yapım ilkelerine daha yakın olan bir düzenlemeye 
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sahiptir. Dört tarafı da kapalı olduğu için bu hücre biçimi, tasarım zenginliği 
ve mekân esnekliği açısından, açık hücrelere kıyasla daha az imkân tanır. Bu 
hücrelerin yan yana veya üst üste getirilmesiyle çok katlı yapılar kurulabilir. 
Çok katlı yapılarda üst üste iki döşeme plağının veya yan yana iki duvarın 
ortaya çıkması gibi yapıyı ağırlaştıran, fazla malzeme ve eleman kullanımına 
sebep olan olumsuzlukları söz konusudur. Bu durumu önleyebilmek 
amacıyla hücrelerin kaydırmalı üst üste getirilmesi ve aradaki açıklıkların 
panellerle kapatılması yolu izlenebilmektedir [3]. 
 
Açık hücreler; Sadece iki taşıyıcı duvar ve bir döşeme plağı ile sınırlanmış 
olan hücrelerdir. Taşıyıcı iki duvar, hücrenin kısa veya uzun kenarları 
doğrultusunda yer alabilir. Açık kenarlar sayesinde hücreler yan yana 
birleştirilerek, birbirleriyle ilişkili büyük mekanların yaratılabilmesi ve 
mümkün olmaktadır. Hücrenin kısa kenarlarının dolu, uzun kenarlarının açık 
olması büyük mekân yaratmaya uygundur. Kısa kenarları açık olan 
hücrelerin mekân oluşturma olanağı daha sınırlıdır. Bu bağlamda, farklı 
strüktürel çözümlere sahip açık hücrelerin yan yana getirilmesiyle farklı 
formlara sahip değişik tasarımların yaratılma olanağı kapalı hücrelere 
kıyasla çok daha fazladır. Kapalı hücrelerde olduğu gibi, prefabrikasyon 
seviyesi yüksek hücrelerde, döşeme, kaplama ve benzeri iç donatılar fabrika 
içerisinde monte edilmiş şekilde inşaat alanına nakliye edilebilirler. 
 
Hücrelerin strüktürel düzenleme olanakları incelendiğinde; malzemesi ne 
olursa olsun taşıyıcı sistem yönünden hücreler, panel ve iskelet sistemin bir 
kombinasyonu şeklinde yorumlanabilirler. Panel sisteme benzerliğinde 
hücrenin en az iki duvarı ile tavan döşeme plağı taşıyıcı olmaktadır. İskelet 
sistemle oluşturulan hücreler dört kolon ve kirişten kurulabilir. Yine bu 
durumda iki alın çerçevesi ile bu çerçeveleri bağlayan iki kirişte statik 
yönden uygulanması gereklidir. Dört kolon ve bir döşeme plağı diğer bir 
olanağı oluşturur. Tavan ve yer döşemelerinin her ikisi de taşıyıcı plak 
olarak yapıldığında üst üste gelen hücrelerde bunlardan biri gereksiz 
olmaktadır. Böyle durumlarda zeminde yer alan döşeme plağı taşıyıcı 
olabilirken, tavan döşeme plağı ise taşıyıcı olmayabilir. Şekil 2’de bu ilkeler 
doğrultusunda ortaya çıkabilecek olasılıklar görülmektedir. 
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Şekil 2. Hücrelerin strüktürel olanakları [3]. 

 
Hücrelerin boyutsal ve ağırlık sınırlamaları; hücrelerin üretim yerinden 
kurulum yerine ulaştırılması yani nakliyesi, hücre tasarımını sınırlayan bir 
etkendir. Bu sınırlama hem boyutsal hem de ağırlık açısından geçerlidir. 
Sınırlamalar nakliyat türüyle yakından ilgilidir. Hücrenin bir dikdörtgenler 
prizması olduğu varsayılırsa, kısıtlayıcı boyut olarak kısa kenarlar, yani 
hücrenin genişliği çıkar. Hücreler kat yüksekliğinde olduğundan normal 
kullanımlar için nakliyat sınırlamaları yükseklik yönünden sorun yaratmaz. 
Günümüzde hücrelerin boyutlarıyla ilgili sınırlama, nakliyat imkânlarına 
bağlı olarak belirlenmektedir. İnşaatın yapılacağı bölgeye ve yapının 
ihtiyaçlarına göre hücre genişlikleri ve uzunlukları belirlenebilmektedir. 
Genişliği 2,9m’yi geçmeyen hücreler özel izin gerektirmeden taşınabilir. 
3,5m üzerinde olan hücreler bir eskort araçla, 4,3m üzerinde olan hücreler 
polis eskortu ve ek hız limitleri ile taşınabilmektedir [4]. 
 
Hücre yapımında kullanılan malzemeler; hücreler ahşap, betonarme, çelik ve 
plastik malzemelerden üretilebilirler. Hücreler kendi kendilerini taşıyacak 
biçimde üst üste oturtulabilirler. Ahşap malzemede, iki farklı üretim söz 
konusudur. Birincisi; hücreler platform sistem denilen ahşap taşıyıcı 
sistemde olduğu gibi ince, parçalı ahşap elemanlarla oluşturulmuş iskelet 
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sistemle üretilebilir. İkincisi ise, tabakalı panel sistem olarak 
tanımlayabileceğimiz Çapraz Lamine Ahşap (CLT) panellerden monolitik 
sürekli yüzeyler halinde oluşturulabilir. Tasarıma göre bu paneller taşıyıcı 
olabildikleri gibi taşıyıcı olmayan elemanların yapımında da kullanılabilir. 
CLT panellerden oluşan hücrelerin statik açıdan yük aktarma özellikleri 
betonarme panellerle oluşturulan hücrelere benzer. Ahşap hücreler, standart 
olarak üç kata kadar inşa edilebilirler. Üç kattan sonrası yapı içerisinde güçlü 
bir taşıyıcı sisteme ihtiyaç duyacaktır [5]. 
 
Betonarme hücreler, ahşap ve çelik arasında en ağır olan malzemelerdir. 
Ancak çelik kalıplar ile üretildikleri için temiz bir cepheye sahiptirler. 
Betonun yangın dayanımı da ahşap ve çeliğe kıyasla daha iyi olduğu için, 
diğerlerine kıyasla en az kaplama gerektiren malzemedir. Güçlü olduğu için, 
ekstra bir strüktür gerektirmeden çok katlı yapıların oluşturulmasına imkân 
verir. Betonarme hücrelerin duvar kalınlığı en az 5cm olabilir [5]. 
 
Betonarme ve plastik malzemeler ile monolitik sürekli yüzeyler 
oluşturulabilir. Çelik malzemede hücreler hadde profiller, hafif çelik çerçeve 
elemanları ile iskelet sistemle üretilip, yüzeyleri yalıtım ve kaplama 
tabakaları ile örtülebilir. Çelik hücreler ahşaba göre daha güçlü bir taşıyıcı 
sistem sunarlar ve betona kıyasla daha hafiftirler. Çok katlı yapılarda ve 
deprem tehlikesi bulunan alanlarda bu yüzden kullanılmaları daha etkilidir. 
Standart bir çelik hücrenin boyutları, ahşap hücreler ile aynı nakliye 
sınırlamalarına sahip olduğu için aynıdır.  
 
Bu çalışmada, hücrelerin üretiminde en yaygın olarak kullanılan ahşap, çelik 
ve betonarme malzeme ile üretilmiş hücreler ele alınacaktır. Her bir 
malzemenin kendilerine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 
 

3. HÜCRE SİSTEM OKUL YAPILARI 
 
3.1. Duffy İlkokulu, Avustralya, 2013 
Duffy ilkokulu, NBRS + Partners tarafından tasarlanmış ve 2013 yılında 
Avustralya’da tamamlanmıştır. Yapı, 6 adet 4mx13m, 2 adet 4x9m ıslak 
hacim hücresinden ve 2 adet 4x17 boyutlarında çelik prefabrike hücreden 
oluşturulmuştur (Şekil 3). Bu hücrelerin üretimi Hickory firması tarafından 
yapılmıştır. Hücrelerin üretimine Ağustos 2013’te başlanmış ve yapının 
montajı Kasım 2013’te, 4 aylık bir süre içerisinde tamamlanmıştır [6]. 
Hücrelerin, dış cephesi alüminyum kompozit paneller ile kaplanmıştır. Giriş 
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alanı döşemesi ahşap ve ihtiyaca göre açık veya kapalı şekilde 
kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Okul yapısı esnek bir plana sahiptir 
ve gerektiğinde duvar panelleri ile bölünebilmektedir [7]. 

 

 
Şekil 3. Duffy İlkokulu [6] ve Şekil 2’ye göre hücrelerinin düzenlenme olanakları. 

 
Şekil 2’ye göre Duffy İlkokulu’nun hücrelerinin düzenlenme olanakları 
Şekil 3’te gösterilmiştir. Yapıda esnek sınıf planı bulunduğundan, sınıfların 
ayrımı hücre duvarları ile belirtilmemiştir. Esnek planı sağlayabilmek için, 
uzun kenar plağı olmayan, iki alın plağı ve döşeme-tavan plaklarından 
oluşan (1D) biçimli hücreler tercih edilmiştir. Sınıfların kenarlarında 1D 
hücre biçimine ek olarak bir adet uzun kenar plağı içeren (3D) hücreler 
tercih edilmiştir. Islak hacim ve öğretmen odası olarak kullanılacak olan 
bölümler ayrı hücrelerde ve bir alın, bir uzun kenar plağı, bir kolon ve tavan 
döşeme plağı bulunduran (6D) hücreler kullanılarak oluşturulmuştur. 
 
3.2. Frankfurt’ta Avrupa Okulu, Almanya, 2015 
NKBAK Mimarlık tarafından tasarlanan bu okul, üç katlı olacak şekilde 99 
adet 3mx9m’lik ahşap hücreden oluşturulmuştur. Bu hücreler Kaufmann 
Bausysteme firması tarafından yapılmış ve Avusturya’dan Frankfurt’a 
nakliye edilmiştir. Günde 10 adet modül inşaat alanına getirilmiş ve 3,5 hafta 
içerisinde modüllerin tamamı yerleştirilmiştir. Bu aşamadan sonra hücrelerin 
birbirlerine monte işlemi ile alüminyum cephe kaplaması işlemlerine 
başlanmıştır [8]. 
 

 
Şekil 4. Frankfurt’da Avrupa Okulu [8] ve Şekil 2’ye göre strüktürel düzenleme 

olanakları, ikinci kat. 
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Şekil 2’ye göre Frankfurt’da bulunan okulun hücrelerinin düzenlenme 
olanakları Şekil 4’te gösterilmiştir. Üç katlı olan bu okulda hücrelerin uzun 
kenarları uygun yerlerde duvar olarak kullanılmıştır. Katlara göre hücrelerin 
yerleştirilmesinde ufak farklılıklar bulunmaktadır. Bu yapıda, ıslak hacimler 
ve yapının köşesinde bulunan odaları oluşturmak için iki alın plağı, iki uzun 
kenar plağı ve döşeme-tavan plakları bulunduran (5D) hücre biçimi 
kullanılmıştır. Merdivenlerin birinde bir alın plağı, iki uzun kenar plağı ve 
döşeme-tavan plağı barındıran (4D) hücreler kullanılmıştır. Sınıflar ve 
odalar; iki alın plağı, döşeme-tavan plağı bulunduran hücrelerden 
oluşturulmuştur. Bu hücreler yerleştirildikleri yere göre, bir uzun kenarında 
plak bulunduran (3D) veya hiç plak bulundurmayan (1D) şekilde değişiklik 
göstermektedir. 
 
3.3. Redhill İlkokulu, Avustralya, 2019 
Avustralya, Victoria eyaletinin, Asbestos bulunan eski okulların yenilenmesi 
amacıyla oluşturduğu proje kapsamında, “Permanent Modular School 
Buildings Program” Victoria eyaleti tarafından finanse edilmiş bir projedir. 
Angelucci Architects tarafından tasarlanıp Quip Smart tarafından inşası 
gerçekleştirilmiştir [9]. 
 
Okul, hücre boyutları 3.45m x 12m ile başlayıp değişen 10 adet hafif çelik 
hücre ile inşa edilmiştir (Şekil 5). Hücrelerin fabrika inşa süresi 12 hafta, 
inşaat alanında birleştirilme süresi 10 hafta olacak şekilde inşası toplamda 22 
hafta içerisinde tamamlanmıştır (Angelucci Architects, kişisel iletişim, 
2020). 

 

 
Şekil 5. Redhill İlkokulu [9] ve Şekil 2’ye göre strüktürel düzenleme olanakları. 

 
Şekil 2’ye göre Redhill İlkokulu’nun düzenlenme olanakları Şekil 5’de 
gösterilmiştir. Redhill Okulu iki sınıfa ek olarak, sirkülasyon alanı olarak 
tasarlanan ve ihtiyaç durumunda sınıf olarak kullanılabilecek bir tasarıma 
sahiptir. Sirkülasyon alanının bu şekilde kullanımı diğer örneklerde 
görülmeyen, iki kolon, bir alın plağı ve döşeme-tavan plağı içeren (8D) 
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hücre biçiminin kullanılmasına imkân sağlamıştır. Geri kalan hücreler daha 
önceki örneklerde de gördüğümüz biçimlerden oluşmaktadır. 4 adet 6D’de, 3 
adet 3D ve 2 adet 1D biçimli hücre kullanılmıştır. 
 
3.4. Josiah Quincey İlkokulu, ABD, 1999 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston kentinde, 1999 yılında EQUUS 
Architects tarafından 30 adet betonarme hücre kullanılarak inşa edilmiş bir 
okuldur. Tek katlı olarak tasarlanmış ve bir yıl sonra bir kat daha inşa 
edilmiştir. Okul 25cm duvar kalınlığına ve 33cm döşeme kalınlığına sahip, 
2,5mx9,5m boyutlarındaki betonarme hücrelerden oluşmaktadır [10]. 
Hücreler bir halka şeklinde uzun kenarları açık olacak biçimde tasarlanmış 
ve bu hücrelerin yan yana getirilmesi ile sınıflar inşa edilmiştir. Bu sınıfların 
arasında oluşan boşluk ile de bir koridor oluşturulmuştur (Şekil 6). Okulun 
inşası 108 gün içerisinde tamamlanmıştır. 

 

 
Şekil 6. Quincey İlkokulu [10] ve Şekil 2’ye göre strüktürel düzenleme olanakları. 

 
Şekil 2’ye göre Quincey İlkokulu’nun düzenlenme olanakları Şekil 6’de 
gösterilmiştir. Bu yazıda incelenen en eski örnek olan okul yapısında, diğer 
örneklerde de açıklanan 1D ve 3D tip hücreler kullanılmıştır. 
 
3.5. Beaumaris North İlkokulu, Avustralya, 2018 
Okul Avustralya’da 2018 yılında inşa edilmiştir. Bu tasarımları ile okulun 
mimarları ARKit, 2019 Avustralya Sürdürülebilirlik (Sustainability) 
Ödülleri’nin Eğitim kategorisinde ödül almıştır. Projede; 12 adet 6,5m x 3m 
ile 1 adet 3,40m x 12m ahşap iskelet strüktür ile inşa edilmiş hücreler 
kullanılmıştır (Şekil 7). Yapının döşeme ve çatı strüktüründe lamine kereste 
(LVL) kullanılmıştır. Sınıfların hepsinde duvarlar OSB paneller ile 
oluşturulmuş ve yalıtım için polyester keçe kullanılmıştır [11]. 

 



58

E. Kabil, N. Güzel 

 

hücre biçiminin kullanılmasına imkân sağlamıştır. Geri kalan hücreler daha 
önceki örneklerde de gördüğümüz biçimlerden oluşmaktadır. 4 adet 6D’de, 3 
adet 3D ve 2 adet 1D biçimli hücre kullanılmıştır. 
 
3.4. Josiah Quincey İlkokulu, ABD, 1999 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston kentinde, 1999 yılında EQUUS 
Architects tarafından 30 adet betonarme hücre kullanılarak inşa edilmiş bir 
okuldur. Tek katlı olarak tasarlanmış ve bir yıl sonra bir kat daha inşa 
edilmiştir. Okul 25cm duvar kalınlığına ve 33cm döşeme kalınlığına sahip, 
2,5mx9,5m boyutlarındaki betonarme hücrelerden oluşmaktadır [10]. 
Hücreler bir halka şeklinde uzun kenarları açık olacak biçimde tasarlanmış 
ve bu hücrelerin yan yana getirilmesi ile sınıflar inşa edilmiştir. Bu sınıfların 
arasında oluşan boşluk ile de bir koridor oluşturulmuştur (Şekil 6). Okulun 
inşası 108 gün içerisinde tamamlanmıştır. 

 

 
Şekil 6. Quincey İlkokulu [10] ve Şekil 2’ye göre strüktürel düzenleme olanakları. 

 
Şekil 2’ye göre Quincey İlkokulu’nun düzenlenme olanakları Şekil 6’de 
gösterilmiştir. Bu yazıda incelenen en eski örnek olan okul yapısında, diğer 
örneklerde de açıklanan 1D ve 3D tip hücreler kullanılmıştır. 
 
3.5. Beaumaris North İlkokulu, Avustralya, 2018 
Okul Avustralya’da 2018 yılında inşa edilmiştir. Bu tasarımları ile okulun 
mimarları ARKit, 2019 Avustralya Sürdürülebilirlik (Sustainability) 
Ödülleri’nin Eğitim kategorisinde ödül almıştır. Projede; 12 adet 6,5m x 3m 
ile 1 adet 3,40m x 12m ahşap iskelet strüktür ile inşa edilmiş hücreler 
kullanılmıştır (Şekil 7). Yapının döşeme ve çatı strüktüründe lamine kereste 
(LVL) kullanılmıştır. Sınıfların hepsinde duvarlar OSB paneller ile 
oluşturulmuş ve yalıtım için polyester keçe kullanılmıştır [11]. 

 

Prefabrike hücre yapım tekniği ve okul yapıları 

 

 
Şekil 7. Beaumaris İlkokulu ve Şekil 2’ye göre strüktürel düzenleme olanakları. 

 
Şekil 2’ye göre Beaumaris North İlkokulu’nun düzenlenme olanakları Şekil 
7’de gösterilmiştir. Bu okulda sınıflar, ıslak hacim ve öğretmen odasının 
etrafında yerleştirilmiştir. Islak hacim ve öğretmen odası, iki alın plağı, iki 
uzun kenar plağı ve döşeme-tavan plakları bulunduran (5D) hücre biçimi ile 
oluşturulmuştur. Sağ ve sol kenarlarda bulunan sınıflar 1D ve 3D biçimli 
hücreler kullanılarak oluşturulmuştur. Bu sınıflar ile ortak duvar bulunduran 
iki sınıfın kenarları bir uzun kenar plağı ve bir alın plağı (6D) içeren hücreler 
ile 1D biçimli hücreler kullanılarak oluşturulmuştur. 
 

4. SONUÇ 
 
Şekil 8 ve 9’a göre örnekleri incelediğimizde; çelik hücrelerle inşa edilen 
okullarda esnek tasarıma daha fazla imkân verebilecek 6D ve 8D tiplerindeki 
hücrelerin kullanıldığı söylenebilir. Betonarme malzeme ile inşa edilen 
yapının 1D ve 3D hücre tipleri ile oluşturulduğu görülebilir. Şekil 9 
incelendiğinde bu tip hücrelerin her örnekte kullanıldığını görüyoruz. Bu tip 
hücreler iki alın plağına sahiptir ve iki uzun kenardan diğer hücrelerle 
birleşme olanağı vermektedir. İstenilen sınıf alanı kolay bir biçimde 
oluşturulup bir uzun kenar plağına sahip olan 3D biçimli hücre kullanılarak 
da sınıfların sınırları belirlenebilmektedir. Sınırlama ve tasarımda esnekliği 
sağlayan bu hücre biçimleri incelenen örneklerde en çok tercih edilen 
biçimler olmuştur. 
 
Ahşap hücrelere baktığımızda, panel sistem ile inşa edilen örnekte kapalı 
hücre tipleri, 4D ve 5D gibi, ağırlıktayken; çerçeve sistem ile inşa edilen 
Beaumaris Okulu’nda hem esnek tasarımlara izin verebilecek olan 6D tipi 
hem de kapalı hücre tipi olan 5D biçimi kullanılmıştır. Bu örnekleri 
incelediğimizde, bir zamanlar standart ve monoton görünümlü olduğu için 
eleştirilen hücre sistemin artık bu probleme sahip olmadığı, aksine inşaatta 
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hız ve kalitenin yanında tasarım esnekliği avantajının da bulunduğu 
görülebilir. 

 

 
Şekil 8. İncelenen örnekler. 

 

 
Şekil 9. İncelenen okul yapılarında kullanılan hücre türleri. 

 
Okul yapılarında hücre sistemlerin kullanılması ile mevsim koşullarından 
etkilenmeden, yıl boyunca inşaat yapılabilir. Örneklerde de belirtildiği gibi, 
dört dersliğe kadar olan okullarda inşaat süresi birkaç hafta içerisinde 
tamamlanabilmektedir. Eğitim ve öğretimin 9 ay boyunca devam ettiği 
düşünülürse, yıl içerisinde okul inşaatları için 3 aylık bir sürenin kaldığı 
düşünülebilir. Bu yüzden hücre sistemin, okul inşası için sağlayacağı hızlı 
inşaat önemli bir avantajdır. Geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında, fabrika 
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içerisinde, %95’e kadar varabilen prefabrikasyon oranına sahip hücre 
sistemlerde çok daha yüksek bitiş kalitesine sahip olacağını söylenebilir.  
 
Bir okulu oluşturacak olan hücreler ülkemizin batısında veya güneyinde 
bulunan bir fabrikada inşa edilip, ihtiyaç duyulan bölgelere nakledilebilir. 
Ülkemizin en uzak coğrafyalarında dahi, nitelikli işçi eksikliği yaşanmadan 
bir okulun ihtiyacı olan, elementlerden korumayı sağlarken optimum 
öğrenme ortamını sağlayacak esnek tasarımların her öğrenciye ulaşması 
hücre sistemler sayesinde gerçekleştirilebilir.  
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ÖZET 
 

Geçtiğimiz özellikle yirmi yıllık süreç içerisinde teknolojik 
gelişmelere paralel olarak mimari belgeleme alanındaki çalışmalar 
büyük bir ivme kazanmıştır. Bunun devamı olarak belgelemede 
kullanılan geleneksel yöntemler, yeni tekniklerin ortaya çıkmasıyla 
yerini modern belgeleme yöntemlerine bırakmıştır. Bu kapsamda 
belgelemede kullanılan fotogrametri yönteminin de yerini dijital 
fotogrametri almıştır. Dijital fotogrametri alanında kullanılan 
insansız hava araçları (İHA) ve dronlar, teknoloji alanındaki 
gelişmelere paralel olarak kültürel miras belgeleme alanında farklı 
kullanım olanakları sunmaktadır. Bu teknoloji sayesinde klasik 
yöntemlerle ulaşılması zor bölümlere yönelik veriler hızlı, kolay ve 
hassas şekilde elde edilebilmektedir. Makale kapsamında dron 
teknolojilerinin mimari belgeleme alanına getirdiği yenilikler, alan 
çalışması Aksaray İli Selime Kasabası’nda yer alan Selime Sultan 
Türbesi’nin mimari belgeleme süreciyle birlikte sunulmuştur. Bu 
örnek çalışma ile dron teknolojilerinin sağladığı kolaylıklar ve 
süreçteki zorluklara yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Mimari belgeleme, kültürel miras, hava 

fotogrametrisi, Selime Sultan Türbesi  
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1. GİRİŞ 
  
Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, diğer tüm alanlarda olduğu gibi 
mimarlık disiplininde de etkisini göstermiş, özellikle kültürel miras 
belgeleme alanında yeni tekniklerin çıkmasına olanak sağlamıştır. Zaman 
içerisinde geleneksel yöntemlerin yerini alan modern yöntemler, belgeleme 
tekniklerinde önlenemez bir gelişmeye neden olmuştur. Yeni teknolojiler, 
kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve anlaşılması için kaçınılmaz 
hale gelen 3B modellerin oluşturulmasına, hassas ve hızlı veri elde 
edilmesine imkân vermektedir.  
 
Cami, medrese, külliye, hamam, türbe gibi yapıların geleneksel yöntemlerle 
3B modellerinin oluşturulması ve belgelenmesi, yapıların karmaşıklığından 
dolayı, oldukça zordur ve zaman almaktadır. Bu noktada yapılara ait 
bütüncül bir dokümantasyon süreci geliştirilmelidir. Bunun için ise çoğu 
zaman tek bir yöntem yetersiz olmaktadır. Karmaşık yapıların 
belgelemesinde son yıllarda sıkça kullanılan yersel lazer tarama (YLT) 
yöntemiyle belgeleme, geleneksel yöntemlere göre çok büyük avantajlar 
sağlasa da bu yöntemle sadece yapıya ait yersel veriler elde edilmekte, hava 
verileri ise eksik kalmaktadır. Bu veri eksikliğinin giderilmesi ve hava 
verilerinin elde edilmesinde dron teknolojileri önemli avantajlar 
sağlamaktadır.  
 
Günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte birçok alanda kullanılmaya 
başlanan İHA’lar fotogrametrik teknikler ile birlikte kullanılarak birçok 
disiplinin çalışma alanı haline gelmiştir. Mimarlık alanında da 3B modellerin 
oluşturulması ve eksik hava verilerinin tamamlanması çalışmalarında sıkça 
kullanılmaktadır. Bu alanda tarihi yapıların belgelenmesinden 3B 
modellemeye, arkeolojik alan belgelemesinden, strüktürel izlemeye kadar 
birçok farklı alanda yapılan çalışmalar bulunmaktadır [1-2-3]. 
 
Geniş alanların haritalanmasında kullanılan uçaklarla elde edilen resimlerden 
farklı olarak dron sistemleri, teknolojinin verdiği avantaj ile boyutları 
İHA’lara göre daha küçük olduğundan daha düşük yükseklikte uçabilen ve 
çözünürlüğü daha yüksek olan resim tabanlı fotogrametrik veriler 
toparlayabilmektedirler [4-5]. Bu niteliklerinden dolayı klasik belgeleme 
tekniklerine göre oldukça avantajlı oldukları görülmektedir [6-7]. Dron 
teknikleri ile beraber diğer dijital belgeleme tekniklerinin temel amacı tarihi 
binanın karakterinin detaylı bir şekilde kayıt altına almaktır [8]. Kültürel 
miras ile ilgili üretilen müdahale kararları genellikle yerinde veya 
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hazırlanmış proje ve modeller üzerinden olmaktadır. Bu müdahale 
kararlarının yerinde ve uygun olması, verinin sağlıklı ve hassas olmasına 
bağlıdır. Müdahale kararları için gerekli olan verilerin elde edilmesinde 
genel olarak topoğrafik ölçümler, yersel lazer tarama tekniği ve yersel 
fotogrametri yöntemleri kullanılmaktadır. Fakat bu yöntemler yapının 
bütüncül bir 3B model oluşturulmasında tek başına yetersiz kalmaktadır. Bu 
yöntemlerle ölçülemediği ve yeterli veri toplanamadığı durumlarda dron 
teknolojisi kullanılabilmektedir [9-10-11]. 
 
Teknoloji ilk etapta ağırlıklı olarak askeri amaçlarla kullanılmış olsa da 
sonraki yıllarda sivil kullanımlar için de faydalı bir yöntem olmuştur. 
Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler sayesinde dron sistemlerine ve ilgili 
yazılımlara erişimin kolaylaşmasıyla birlikte kültürel miras alanında daha 
hızlı ve ucuz bir veri toplama süreci başlamıştır. Teknolojinin kullanımının 
kolaylığı ve kendi başına uçuş gerçekleştirilebilme olanakları teknolojinin 
tüm sektörlerde kullanım imkânını geliştirmiştir [12]. Bu teknolojinin 
sağladığı en önemli avantajlardan biri ise elde edilen verilerin başka alanlara 
da transfer edilebilir ve farklı analizler yapılabilir olmasıdır. 
 
Dron kullanılarak kültür mirasının yok olması riskine karşın dijital olarak 
yüksek doğrulukta veriler elde edilerek belgeleme yapılabilmektedir. 
Günümüzde mimari kültür mirasının tek oluşu ve bu tek yapının çeşitli 
nedenlerle (deprem, yangın, vandalizm, savaşlar) risk altında olduğu 
düşünüldüğünde, nitelikli bir belgelemenin önemi daha da ön plana 
çıkmaktadır. Bu teknoloji ile elde edilen 3B modellerin paylaşılması ile aynı 
zamanda erişilmesi mümkün olmayan dünya kültür miraslarına dijital ziyaret 
ve sanal turların yapılması mümkün hale gelmektedir. Verilerin farklı 
uzantılarda diğer disiplinlerle de paylaşılabilir olması sayesinde de kültürel 
mirastaki deformasyonlar, malzeme analizleri ve strüktürel analizler gibi 
çeşitli analizler yapılabilmektedir [13]. Benzer şekilde üretilen 3B modeller 
YBM (Yapı Bilgi Modellemesi) platformlarında da kullanılabilmektedir. 
Günümüzün önemli teknolojilerinden biri olan YBM tabanlı analizlerde, ısı, 
performans, strüktürel analiz gibi analizler yapılabilmektedir. Tüm bunlara 
ilave olarak üretilen bu veriler 3B yazıcılarla model üretiminde de 
kullanılmaktadır [15]. 
 
Dron kullanımı kültürel miras belgeleme alanında aynı zamanda 3B nokta 
bulutu üretme ve doku kaplanmış 3B model elde etme ve yüksek 
çözünürlüklü düzlem fotoğraflar üretmede önemli avantajlar sağlamaktadır. 
Düzlem fotoğraflardan 2B detaylı çizimler üretilmektedir.  
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Bu çalışma kapsamında dron teknolojilerinin mimari belgeleme 
çalışmalarında kullanımına yönelik değerlendirmeler, alan çalışması olan 
Aksaray İli Selime Kasabası’nda yer alan Selime Sultan Türbesi’nin 
belgeleme süreciyle birlikte ele alınmıştır. 

  

2. METODOLOJİ 
 

Dron teknolojileri kullanılarak 3B modeller üretilmesi teknoloji ve 
yazılımların gelişmesi, ücretsiz yazılımların gün geçtikçe artması sebebiyle 
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üretilmesi, nokta bulutundan 3B yüzey modellerinin oluşturulması, bu yüzey 
modellerinin doku ile kaplanması ve son olarak dokulu modellerden yüksek 
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(Global Positioning System-Küresel Konumlama Sistemi) ölçümleri, yersel 
lazer tarama ölçümleri, yer ve hava verilerinin entegrasyonu ve bunların 
teknik detayları kapsam dışında tutulmuştur (Şekil 1). 
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Şekil 1. Uçuş planlamasından düzlem fotoğraf sürecine kadar iş akış şeması. 

  

3. ALAN ÇALIŞMASI 
 
3.1. Selime Sultan Türbesi’nin Mimari Özellikleri 
Çeşitli yayınlarda Ali Paşa Türbesi, Selime Hatun Türbesi ve Selime Sultan 
Türbesi olarak geçen yapı, Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi’ne bağlı Selime 
Kasabası’ndadır. Türbe, sekizgen kaide üzerinde, içten kubbe dıştan 
piramidal külâhla örtülü iki katlı, taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı bir 
mezar yapısıdır. Türbenin girişi kuzey cephesinde yüksek sivri kemerli bir 
niş içerisindedir. Giriş cephesi tuğlanın istif özelliğinden faydalanılarak 
oluşturulmuş geometrik bezemeler ile diğer cephelerden farklılaştırılmıştır. 
Giriş cephesi dışındaki tüm cephelerde sivri kemerler ile oluşturulmuş 
nişlerin içi düzgün kesme taş kaplamadır. Alt kattaki defin odasının girişi 
doğu cephesinde kaide üzerinde yer alan boşluktan sağlanmaktadır. Türbenin 
tarihlendirilmesine ilişkin herhangi bir kitabesi bulunmamaktadır. Benzer 
karakterde örnekler ve bu konuda yapılmış çalışmalardan türbenin 
13.yüzyılın ilk çeyreğine ait bir Selçuklu eseri olduğu kabul edilmektedir 
(Şekil 2-3). 
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Şekil 1. Uçuş planlamasından düzlem fotoğraf sürecine kadar iş akış şeması. 
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Şekil 2. Türbenin harabe durumu     Şekil 3. Türbenin giriş cephesi. 
(Konya Vakıflar Bölge Müd. Arşivi). 
 
3.2. Veri Toplama 
Kültürel miras belgeleme çalışmalarında hazırlanacak 3B modeller detaylı 
bir alan çalışması gerektirmektedirler. Bunun için çoğu zaman birden fazla 
tekniğin kullanılması gerekmektedir. Topografik ölçümler, lazer tarama 
ölçümleri ve fotogrametrik tekniklerin beraber kullanıldığı durumlarda ancak 
yüksek doğrulukta bir 3B model çalışması gerçekleştirilebilmektedir. Fakat 
bu tekniklerin kullanılabilmesi için kültürel mirasın ayakta olması ve çeşitli 
nedenlerle kaybedilmemiş olması gerekmektedir. Kaybedilen kültür 
mirasının eldeki dijital ve analog fotoğraflar ile yeniden yapımına veya 
modellemesine yönelik çalışmalar olsa da yeterli verilerin olmadığı 
durumlarda 3B model elde etme sürecinde önemli sorunlar yaşanmaktadır. 
 
Veri elde edilmesi sırasında öncelikli olarak yeterli gün ışığının olması, 
ortamda toz ve yüksek nem olmaması, ters ışıktan kaynaklanan aşırı parlak 
fotoğrafların veya aşırı karanlık fotoğrafların olmamasına özen 
gösterilmelidir [19]. Eğer özellikle fotoğraflar arasında keskin bir renk veya 
pozlanma süresi farkı var ise ilave yazılımlar kullanılarak fotoğrafların 
pozlanma süreleri yaklaşık birbirlerine yakın hale getirilerek hava 
fotoğraflarını işleyen yazılımlar kullanılabilmektedir. 
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Alan çalışması genel olarak sadece dron ile fotoğraf temini olmayıp sonuç 
ürünlerin nitelikli bir rölöve proje hazırlanması için gerçek ölçülerinde ve 
uygun koordinat sisteminde olacak şekilde uçuşların belirlenmesi 
gerekmektedir. Benzer şekilde hava fotogrametrisi ile elde edilemeyecek 
yapı detaylarının ölçümlenmesinde yine tamamlayıcı bir teknik olan yersel 
lazer tarama tekniği kullanılabilmektedir. Bu çalışma kapsamında gerek 
lazer tarama verilerini gerekse de hava fotoğraflarını gerçek koordinat 
sisteminde elde etmek ve düzlem resimlerin gerçek ölçülerinde olabilmesi 
için çalışma alanına homojen bir şekilde dağıtılmış 6 adet yer kontrol noktası 
belirlenmiş ve uçuş öncesinde bu noktaların koordinatları topografya ile 
ölçülmüştür. Bu noktalar ve ölçümleri fotoğraf işleme yazılımı olan 
PhotoScan’a aktarılmış, sonrasında yer kontrol noktaları işaretlenerek model 
gerçek ölçülerine hizalanmıştır. 
 
Arazi ölçümlerinde yer kontrol noktalarının sabitlenmesi sonrasında ise dron 
uçuşa hazır hale getirilmiştir. Bu çalışma kapsamında Mavic Pro II hava 
aracı ve bu aracın 20 milyon etkin pikselli 5472x3648 ebatlarında fotoğraf 
çekebilen bütünleşik kamerası kullanılmıştır. 
 
Türbe ölçümlenmesi sırasında türbenin çevresinde bina olması, büyüklüğü 
ve geometrisi sebebiyle farklı yüksekliklerden üç farklı dairesel uçuş 
gerçekleştirilerek her bir uçuşta türbe merkezli fotoğraflar çekilmiştir. Bu 
uçuş planlamalarının tamamı DJI Phantom Pro 2 ile bütünleşik olan Pix4d 
uygulaması ve dijital haritası kullanılmıştır. 
 
Yapılan ayarlarda mümkün olduğu kadar türbeye yakın uçulması, türbenin 
yanal yüzeylerinin de açık bir şekilde dron tarafından fotoğraflanabilmesi 
için yapı etrafında üç farklı dairesel uçuş planlanmıştır. I. uçuş planında uçuş 
çapı 55m ve yüksekliği de 20m olacak şekilde yanal yüzeylerin dik 
fotoğraflanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilk uçuşta 36 adet fotoğraf elde 
edilmiştir. 20m altındaki uçuşlar çevredeki ağaçlar başta olmak üzere engel 
oluşturmuştur. II. uçuş ise çapı yaklaşık 43m olacak şekilde, 36m 
yükseklikten uçulmuş ve 36 adet resim elde edilmiştir. Bu uçuşta türbenin 
daha çok külah bölümünden önceki beden duvarlarının üst kısımlarının 
fotoğraflanması amaçlanmıştır. III. uçuş ise eğimli yükselen külah 
yüzeylerine dik fotoğraflar çekebilmek için 20m çapında ve 35m 
yükseklikten 18 adet fotoğraf çekilerek yapılmıştır. Toplamda türbenin 
modellenmesinde 90 adet fotoğraf kullanılmıştır. 
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Uçuş planlaması sırasında dikey duvarlar ve türbenin eğimli külahının 
nitelikli bir şekilde algılanması, yer kontrol noktalarının algılanması, farklı 
yüksekliklerden uçarken de fotoğraflar arasında belirgin bir çözünürlük farkı 
olmaması için, obje ile dron arasındaki mesafenin kontrollü değiştirilmesine 
ve dron batarya süresi ile uçuş planlamasının gerçekleştirilmesine dikkat 
edilmiştir. Dairesel uçuş tekniğinde uçuş planlamasında kullanılan Pix4d 
yazılımı, farklı yükseklikteki uçuşlardan elde edilecek fotoğraflarda 
yükseklik farkının birinin diğerinin iki katı olmamasını önermektedir. Bu 
öneri, fotoğraflar arasındaki yükseklik farkı artınca mesafeye bağlı olarak 
objeye ait düşük çözünürlüklü verilerin elde edilmesinden dolayıdır [20]. 

 

Şekil 4. Türbe ve uçuş çemberleri. Şekil 5. Uçuş yüksekliklerine göre fotoğraf 
açıları. 

 

3. ALAN ÇALIŞMASI 
 
Resim işleme aşamasında birbiri üzerine bindirilerek çekilmiş, yoğun 2B 
resimlerden 3B objenin biçimini tayin eden (Structure from Motion) ve bu 
resimlerden nokta bulutu üreten bir algoritma ile yapılmaktadır [21]. Resim 
işleme aşamasında Agisoft Metashape Eğitim versiyonu kullanılmıştır. Dron 
tekniği ile elde edilen fotoğrafları aynı zamanda Acute3D ve Pix4D 
yazılımları işleyebilmekte, yüksek hassasiyet ve kalitede sonuçlar elde 
edilebilmektedir. Arch3D veya 123DCath yazılımları ise sunuculara uygun 
teknikle çekilmiş resimler yüklendikten sonra, sunucu üzerinden çalışarak 
model elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Türbe uygulamasında ise dron 
ile elde edilen 90 adet fotoğraf PhotoScan yazılımına eklenerek hizalamaları 
yapılmıştır. 
 
Standart bir iş akışı sunan yazılım sırası ile resim hizalama, nokta bulutu 
üretme, mesh model oluşturma, oluşturulan modelin fotoğraflar ile 
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kaplanması ve son aşamada ise düzlem fotoğraf (ortofoto) elde etme 
aşamalarını kapsamaktadır. 
 
Yoğun nokta bulutu (dense point cloud) üretme işlemi resimlerin 3B 
bileştirilmesi sonucunda yersel lazer tarama verisine benzer bir veri 
oluşturmaktadır. Türbe uygulaması sırasında hizalanan resimlerden 
9,736,323 adet noktadan oluşan bir nokta bulutu elde edilmiştir. Sonrasında 
bu nokta bulutu E75 veya PTX gibi uzantılar ile lazer tarama verilerini 
işleyen platformlara transfer edilmiş ve lazer verileri ile birleştirilmiştir 
(Şekil 6). 3B model elde edilmesindeki en önemli adımlardan birisi nokta 
bulutunun yüzey modele (mesh model) dönüştürülmesidir. Bu model nokta 
bulutunun üçgen yüzeyler oluşturacak şekilde model oluşturulması işlemidir. 
Bu işlem sonrasında 649,086 adet üçgen yüzeylerden oluşan bir yüzey 
modeli elde edilmiştir (Şekil 7). Bu işlem sonrasında deforme olmuş 
yüzeyler, tamamlanmamış yüzeyler onarılabilmekte, boşluklar 
doldurulabilmektedir. Yüzey modellerinin yüzey sayısı arttığı oranda veri 
işleme süresi uzamakta, yüksek işlemci kapasitesine sahip (CPU) 
bilgisayarlara gereksinim duyulmaktadır. Bu sebeple amaca yönelik olarak 
buradaki yüzey modelin daha sadeleştirilmesi ve yüzey sayısının azaltılması 
yapılabilmektedir. Bu uygulama için ticari yazılımlar olabileceği gibi açık 
kaynak yazılımlar da verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Yüzey 
modelin hizalanmış resimlerle kaplanması sonucu 3B doku ile kaplanmış 
model elde edilmektedir. Türbe uygulamasında hizalanan resimler elde 
edilen yüzey modele 4,096 x 4,096 piksel ebatlarında kaplanacak şekilde 
uygulanmıştır (Şekil 8). 
 

 
Şekil 6. Nokta bulutu görünüşü.  Şekil 7. Nokta bulutu aşamasından 

sonra elde edilen yüzey modeli. 
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bilgisayarlara gereksinim duyulmaktadır. Bu sebeple amaca yönelik olarak 
buradaki yüzey modelin daha sadeleştirilmesi ve yüzey sayısının azaltılması 
yapılabilmektedir. Bu uygulama için ticari yazılımlar olabileceği gibi açık 
kaynak yazılımlar da verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Yüzey 
modelin hizalanmış resimlerle kaplanması sonucu 3B doku ile kaplanmış 
model elde edilmektedir. Türbe uygulamasında hizalanan resimler elde 
edilen yüzey modele 4,096 x 4,096 piksel ebatlarında kaplanacak şekilde 
uygulanmıştır (Şekil 8). 
 

 
Şekil 6. Nokta bulutu görünüşü.  Şekil 7. Nokta bulutu aşamasından 

sonra elde edilen yüzey modeli. 
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Düzlem fotoğrafların (ortofoto) elde edilmesi mimari belgeleme 
çalışmalarında önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.  Türbenin sekizgen 
yüzeylerinin tamamının yüksek çözünürlükte düzlem fotoğrafları elde 
edilmiştir (Şekil 9). Benzer şekilde türbenin lazer tarama ve yersel 
fotogrametri ile ölçümlenemeyen örtü sistemi yüksek çözünürlükte 
belgelenmiştir. Gerek türbe cephelerini oluşturan detaylar gerekse de 
türbenin örtüsünü oluşturan tuğla örgü sistemi ve deformasyonlar yüksek 
hassasiyette görülebilmiş ve çizilebilmiştir (Şekil 10). 
 

   
Şekil 8. Doku kaplı yüzey modeli.  Şekil 9. Türbenin gerçek ölçüsünde 

düzlem resmi. 
 

 
Şekil 10. Türbenin ölçekli üst görünüşü. 
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Elde edilen fotoğraflar doğrudan CAD çizim programlarına çağrılabilmekte 
ve bu düzlem resimler üzerinden detaylı çizimler yapılabilmektedir. Bu 
teknik sayesinde ulaşılması zor yüzeylerin yüksek çözünürlükte ve teknik 
resim kurallarına uygun görünüşleri kolaylıkla çizilebilmektedir. Bu teknikle 
hazırlanan çizimlerde duvar örgü sistemleri, malzeme farklılıkları 
deformasyonlar açık bir şekilde 2B projelendirilebilmektedir (Şekil 11-12). 

 

  
Şekil 11. Yapının giriş cephesi çizimi.    Şekil 12. Yapının kesiti. 
 

5. SONUÇ 
 
Makale kapsamında profesyonel koruma uygulamalarında gerekli olan 
rölöve projesi hazırlama sürecinde dron teknolojilerinin sağladığı 
kolaylıklara yönelik sonuçlar değerlendirilmiştir. Özellikle ulaşılması 
oldukça zor yapı bölümlerine yönelik hızlı ve yüksek doğrulukta veriler elde 
edilmiştir. Topografik veriler, lazer tarama ve yersel fotogrametri ile çözüm 
bulunamayan yapı bölümlerinde, özellikle hava verilerinin elde edilmesinde 
dron teknolojileri hassas veriler sunmaktadır. Önemli olarak can güvenliği 
sebebiyle girilemeyen yapılarda, afet görmüş kültürel miras yapılarında, 
kültürel mirasın ulaşılamayan veya gözlemlenemeyen bölümlerinin 
belgelenmesinde dron teknolojileri geleneksel yöntemlere göre hem zaman 
hem maliyet hem de doğruluk bakımından önemli avantajlar sunmaktadır. 
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Bu sonuç dron teknolojisi ile entegre olmuş hava fotogrametrisinin veri 
toplama imkânı sağlaması açısından önemli bir avantajı olarak 
görülmektedir. 
 
Çalışma kapsamında, türbe yapısının cephesine yönelik yürütülen çalışmada 
hızlı bir şekilde veri elde edilmiş ve bu veriler yazılımda işlenerek yüksek 
doğrulukta düzlem fotoğraflar üretilebilmiştir. Bu düzlem fotoğrafların 
çözünürlüğünün 2B mimari proje üretiminde oldukça kolaylık sağladığı 
gözlemlenmiştir. Bu verilerle yapının biçimi, geometrisi kolaylıkla 
çizilebilmekte, yapı üzerindeki malzeme farklılıkları ve deformasyonlar 
görülebilmekte ve yüksek hassasiyette analitik haritalar 
oluşturulabilmektedir. Tüm bunlar 2B çizimlerin içeriğini 
zenginleştirmektedir. 
 
Dron fotogrametrisinin haritalamada kullanılacak karmaşık bilgileri kısa 
sürede toplayabilmesi teknolojinin olumlu yönlerindendir. Çalışma konusu 
türbe yapısı dron kullanarak oldukça kısa süreli uçuşlar ile (4 dk gibi) 
yapılabilirken, daha büyük ebattaki kültürel miras ve arkeolojik alanlarda da 
bu teknoloji kolaylıkla kullanılabilecektir. 
 
Teknolojinin sunduğu avantajlara rağmen, uygun teknoloji ve yazılımlara 
ulaşım, veri işleme için gerekli donanım, uçuş için uzman gerekliliği, 
yazılım kullanımında uzmanlaşma gerekliliği bu teknolojinin kullanımındaki 
limitler arasında sayılabilmektedir. Tüm proje etaplarında çalışma konusu 
olan objeye yönelik planlama yapılması gerekmekte ve kullanıcının yeterli 
bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir. Fotoğraf işleme ve doku 
kaplama süreçlerinde yüksek donanıma gerekesinim duyulması bu 
teknolojinin kullanımını maliyet yönüyle düşündürmektedir. Ayrıca yüksek 
kalitede veri istendiğinde veri işleme süresinin uzunluğu, mesh model, doku 
kaplı modellerin oluşturulması ve nokta bulutlarının yönetimi yine uzmanlık 
gerektirmektedir. Yasal olarak uçuşların yapılabilmesi için uçuş lisansı 
gerekliliği ve uçuşlar için izin alınma zorunlulukları da teknolojinin yasal 
zorlukları arasındadır. 
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Arkeolojik alanlardaki belgeleme 
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GAMZE FAHRİYE PEHLİVAN1 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmayla, arkeolojik alanlardaki belgeleme çalışmalarında, 
bazı bozulmaları tespit etmek için, alternatif, tahribatsız ve insan 
hatasını en aza indiren bir yöntemi, özgün bir saha çalışmasına 
uygulayarak, sonuçları değerlendirmek ve bu tahribatsız muayene 
yönteminin kullanılmasını teşvik etmek amaçlanmaktadır. Çalışma 
kapsamında, örneklem olarak İasos Antik Kenti Bouleuterion’u ele 
alınmıştır. Çalışmanın materyalini, Bouleuterion’un bozulmaları 
oluşturmaktadır. Yöntem olarak, bozulmaları belgelemek amacıyla 
dijital fotoğraf makinesi ve termal kameradan yararlanılmıştır. 
Termal kamera ölçümleri, 22 Temmuz 2020 günü, sabah 6:15; 
öğlen 13:15; akşam 20:15 olmak üzere günde 3 kere yapılmıştır 
(gün doğumu ve batımından yaklaşık 10 dakika öncesi/sonrası). Bu 
çalışmaya göre, ölçümün gün doğumuna yakın saatlerde yapılması 
kaydıyla, arkeolojik alanlardaki belgeleme çalışmalarında, çatlak, 
yarık, malzeme kaybı gibi boşluk içeren bazı fiziksel bozulmaların, 
termal kamera yöntemiyle tespit edilebileceği sonucuna varılmıştır.  
 
Anahtar Sözcükler: Isıl görüntüleme, tahribatsız muayene, kültür 

mirası, hasar tespiti, termal kamera 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 
Sivas; Tel: 0(346)2191010; geraybat@hotmail.com 
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Arkeolojik alanlardaki bozulmaların tespitinde ısıl görüntüleme 

 

1. GİRİŞ 
 
Kültürel mirasın korunması ve restorasyonunun yapılabilmesi için öncelikle 
belgeleme çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Belgeleme 
aşamasında hasar tespitlerinin yapılmasından sonra, restorasyon projesi ve 
raporunun hazırlanarak sorunlara uygun çözüm önerileri geliştirilmektedir. 
Doğru müdahale tekniklerinin geliştirilebilmesi için yapısal bozulmaların 
doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, arkeolojik mirasın 
belgelenmesi aşamasında, tahribatsız ve insan hatasını en aza indiren bir 
hasar tespit yöntemi sunmak amaçlanmaktadır.  
 
Bu çalışmanın yöntemini oluşturan kızılötesi radyasyonun geçmişi, 1800’lü 
yıllara kadar dayanmaktadır. 1800 yılında William Herschel tarafından 
kızılötesi radyasyon keşfedilmiş ve sonrasında bilim adamları tarafından 
geliştirilmiştir [1-4]. Termal kameralar, bir nesnenin yaydığı kızılötesi 
radyasyonu algılayarak bunu görüntüye dönüştürmektedir [5-7]. Nesnenin 
sıcaklığı arttıkça, yaymış olduğu radyasyon da artmaktadır. Bu durum, 
termal kameralarda, sıcaklık farklarının algılanabilmesine olanak tanımıştır 
[8].   
 
Normal dijital kameralar, elektromanyetik spektrumdaki görünür bölgeyi, 
termal kameralar, kızılötesi dalga boyunu (yaklaşık 7-14 μm) 
görüntülemektedir. Bu özelliği sayesinde çıplak gözle görülemeyecek ve 
diğer dijital kameralarla algılanamayacak birçok görüntüyü 
kaydedebilmektedir [5, 9-12]. 
 
Günümüzde, açık ve kapalı alanların mekânsal konfor düzeylerinin 
belirlenmesi, sıva altında kalan yapı malzemelerinin tespiti, yangın risk 
analizlerinin hazırlanması, güneşlenmeden kaynaklanan ısıl kazançların 
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ısı akısı hızının ve ısıl geçirgenliğin hesaplanması, yapı elemanlarının 
içindeki boşlukların belirlenmesi gibi mimarlık ve mühendislikle ilgili farklı 
alanlarda kullanılmaya başlanmıştır [13-35]. Termal kameranın kullanım 
alanlarından bir diğeri de taşınmaz kültür varlıklarında meydana gelen 
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tekniktir.  İnvaziv olmayan bu teknikte, geri dönüşü olmayan hasar, basınç 
uygulama, numune alma, sıva raspası vb. işlemler söz konusu değildir [4]. 
Bu açılardan değerlendirildiğinde, “tahribatsız muayene yöntemi”nin 
restorasyon ve korumanın temel ilkelerinden biri olan “minimum müdahale” 
ilkesine uygun olduğunu söylemek mümkündür [36-39]. 
 
Yaklaşık 30 yıldır kullanılagelen kızılötesi ısıl görüntüleme tahribatsız bir 
muayene yöntemi olup kültürel mirasın yapısal değişikliklerini, boşlukları, 
çatlakları, ısı kayıplarını, nem oluşumlarını, yapı içine gömülü tesisatı ve 
tesisat anomalisini hızlı ve kapsamlı bir şekilde belirleyebilmektedir [4,40]. 
Bu teknikte, ısınan yüzeyin yaydığı kızılötesi radyasyona bağlı olarak tüm 
yüzeyin sıcaklık dağılımı ölçülebilmekte ve bir renk skalasıyla sıcaklık 
dağılımı görüntü üzerinde ifade edilmektedir [4]. Termal kamera 
görüntüsünün bu özelliği sayesinde kültürel mirasın bozulmaları tespit 
edilebilir. Çünkü termal kamera ölçümlerinde bozulmaların gerçekleştiği 
bölgelerde farklı sıcaklık değişimleri gözlemlenmektedir. 
 

2. MATERYAL VE METOT 
 
Bu çalışmanın konusunu oluşturan İasos Bouleuterion’u, antik kentin 
kuzeybatısındaki düzlük alanda, agora ve kutsal alanın oluşturduğu yapı 
topluğunun içinde yer almaktadır. M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiş olup M.S. 1. 
yüzyıla kadar değişim ve dönüşüm geçirerek günümüze kadar ulaşmıştır 
[41]. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, 2020 yılı İasos Antik 
Kenti Kazı projesi kapsamında, kentteki yapıların rölövesinin çıkartılması 
çalışmalarına başlanmıştır. Bu proje kapsamında, öncelikle yapılardaki hasar 
tespitlerinin doğru yapılması gerekmektedir. Bouleuterion, kentin en iyi 
durumda olan yapılarından biri olduğundan, örneklem olarak seçilmiştir. 
Bouleuterion’un yapı elemanlarında meydana gelen çatlak, yarık, malzeme 
kaybı gibi boşluk içeren fiziksel bozulmaları, çalışmanın materyalini 
oluşturmaktadır. Diğer bozulma türleri, bu çalışmanın kapsamı dışındadır. 
 
Bouleuterion’un bu bozulmalarını tespit etmek için ısıl görüntüleme 
(termografi) yöntemi kullanılmış olup kızıl ötesi termal kameradan 
faydalanılmıştır. Boşluk içeren bu bozulmaların olduğu yerlerde, boşluğun 
şekli boyunca devam eden ve diğer yüzeylerden daha farklı renkte bir 
anomali oluşmaktadır. Ayrıca boşluk ve taş yüzeyler arasındaki sıcaklık 
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farkları da ölçülmektedir. Çalışmada, kullanılan termal kamera, Trotec 
marka IC080 LV modeldir. Kamera, 30°C’de 0,1°C hassasiyetli ve 384 x 
288 detektör çözünürlüklüdür. -20°C ila +1000°C sıcaklık aralığına ve 8-14 
μm spektrum aralığına sahiptir.  
 
Termal kamerayla tespit edilen bu bozulmalar, dijital kamerayla da 
belgelenmiştir. 1,6 odak çarpanlı, Canon EOS 200D marka kamera ve 17 - 
70 mm, f - 2,8 - 4,5 değerine sahip 17 mm’lik Sigma DC lensle ISO hızı 100 
olan 6000x4000 piksellik fotoğraflar çekilmiştir. Gölge oluşmaması ve ışığın 
homojen dağılması amacıyla gün batımına yakın saatte (20:15) fotoğraflar 
çekilmiştir. 
 
Termal kamera ölçümlerinin yapıldığı, 22 Temmuz 2020 günü, hava 
sıcaklığı 19-38 °C, rüzgârın ortalama hızı kuzeybatıdan 2,2 m/sn’dir [42-43]. 
Literatür taramasına göre, ölçümlerin ya yağışsız bulutlu bir günde ya gece 
(kış için) ya da gün batımı veya gün doğumunda (yaz için) yapılması tavsiye 
edilmektedir [5, 28, 30, 44-47].  Çalışmanın yaz aylarında yapılmak zorunda 
olması ve arazi şartlarının gece çalışmaya uygun olmaması (ören yerinin 
kapalı olması, teknik ekipman kurulumunun güçlüğü, aydınlatma vb. 
problemler) nedeniyle gün doğumu ve gün batımında ölçüm yapılmasına 
karar verilmiştir. Sabah 6:15; öğlen 13:15; akşam 20:15 olmak üzere günde 
3 kere, hedeften 3 metre uzaklıkta ölçüm yapılmıştır (gün doğumu ve 
batımından yaklaşık 10 dakika öncesi/sonrası). Öğlen yapılan ölçümler, 
sadece karşılaştırma verisi oluşturmak amacıyla tercih edilmiştir. 
 
Ölçümlerin az rüzgârlı hava şartlarında yapılması önemlidir. Çünkü rüzgârın 
fazla olması, olası bir nemin kurumasına neden olabilir. Bu bakımdan 
rüzgârın 5-10 m/sn’den daha fazla olmaması beklenmektedir [30,44,45]. 
Yukarıda belirtildiği gibi ölçümün yapıldığı gün, ortalama rüzgâr hızı bu 
değerlerin altındadır. 
 

3. BULGULAR 
 
Alanda, termal kamerayla yapılan ölçüm sonucu iki farklı bölgede hasar 
örneği tespit edilmiştir (Şekil 1). Bunlardan ilki, bouleuterion scenesinin 
doğu köşesinde yer almaktadır. İki duvarın birleşim yeri boyunca dikey 
doğrultulu oluşan bu boşluk Hasar-1 olarak ifade edilmiştir. Derin ve 
belirgin olmayan bu boşluk, rölöve esnasında, çıplak gözle çok zor fark 
edilmesine rağmen, gün doğumuna yakın zamanda çekilen termal kamera 
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görüntüsüyle çok kolay tespit edilebilmiştir (Şekil 2-3). Günün 3 farklı 
zamanı için, Şekil 3’te dikdörtgenle gösterilen hasarlı bölgenin en yüksek, en 
düşük ve ortalama sıcaklıkları ile sıcaklık farkları hesaplanmış ve tablo 
olarak aşağıda verilmiştir (Tablo 1). Buna göre Hasar-1’in olduğu bölgede, 
en düşük sıcaklık farkı gün doğumunda, en yüksek sıcaklık farkı da öğlen 
gözlemlenirken, öğlen ve gün batımı vakti bölgenin ortalama sıcaklığının 
eşit olduğu dikkat çekmektedir. 
 

 
Şekil 1. Hasarların tespit edildiği bölgelerin plandaki yeri (28.08.2020). 
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Şekil 2. İki duvarın birleştiği köşede meydana gelen hasarın termal ve 
dijital kamera görüntüleri (Hasar-1). 

 

Gün doğumu 
 

Öğlen 
 

Gün batımı 
Şekil 3. Gün doğumu, öğlen ve gün batımı olmak üzere günün 3 farklı zaman 

diliminde alınan termal görüntülere örnekler. 
 
 
 
 

a) Termal kamera görüntüsü 
(22.07.2020, 06:15) 

b) Dijital kamera görüntüsü 
(22.07.2020, 20:15) 
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Tablo 1. Hasar-1 ve Hasar-2’nin termal kamera ölçümleri. 

 
Bir diğer hasar da bouleuterionun kuzeybatısında yer alan ve üst kottaki 
caveaya çıkışı sağlayan koridorun tonozunda yer alan çatlaktır. Hasar-2 
olarak ifade edilen bu çatlak, pencere açıklığına kadar devam etmektedir. 
Çatlağın yeri ve durumu hem dijital hem de termal kamera görüntüsüyle 
belirlenmiştir (Şekil 4). Hasar-2’nin termal kamera ölçümleri de Tablo 1’de 
verilmiştir. Buna göre Hasar-2’nin olduğu bölgede, en düşük sıcaklık farkı 
gün batımında, en yüksek sıcaklık farkı da öğlen gözlemlenirken, öğlen ve 
gün batımı vakti bölgenin ortalama sıcaklığı birbirine yakındır. 

 

 
Şekil 4. Termal ve dijital kamerayla görüntülenen çatlak (Hasar-2). 

 

 
Ölçüm 
Zamanı 

Yüzeydeki en 
yüksek 
sıcaklık (ºC) 

Yüzeydeki en 
düşük sıcaklık 
(ºC) 

Yüzeydeki 
en fazla 
sıcaklık 
farkı (ºC) 

Yüzeydeki 
ortalama 
sıcaklık 
(ºC) 

Hasar-1 

Gün 
doğumu 32,7 29,5 3,2 31,0 

Öğlen 45,3 37,6 7,7 39,4 

Gün 
batımı 40,8 35,8 5,0 39,4 

Hasar-2 

Gün 
doğumu 32,7 27,8 4,9 29,8 

Öğlen 42,1 33,3 8,8 34,8 

Gün 
batımı 35,8 32,2 3,6 33,0 

a) Termal kamera görüntüsü 
(22.07.2020, 06:15) 

b) Dijital kamera görüntüsü 
(22.07.2020, 20:15) 
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4.  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Hasar-1’in olduğu yerin üst örtüsü yoktur. Bu durum, hasarlı bölgenin güneş, 
yağmur, rüzgâr, nem vb. atmosferik koşullardan daha fazla etkilenmesine 
neden olmaktadır. Gün batımıyla başlayan soğuma, gece boyu sıcaklığın 
düşmesine ve rüzgâra bağlı olarak gün doğumuna kadar devam etmektedir. 
Bu süre zarfında, hava ve taşlar arasında konveksiyonla ısı transferi 
olmaktadır. Termodinamik yasası gereği, hava ve taşlar ısıl dengeye ulaşma 
eğilimindedir. Isıl dengeye ulaşıldığında yüzeylerin sıcaklıkları eşit 
olmaktadır. Bu denge, gün doğumunda, sıcaklık artışına bağlı olarak 
bozulmaya başlamaktadır. Gün doğumunda yapılan ölçümlerde, köşe 
duvarlarının birleşim yerinde meydana gelen boşluk ile taş yüzeyler arasında 
sıcaklık farkı tespit edilmiştir. 
 
Gün doğumunda yapılan ölçümlerde, bu sıcaklık farkı çok düşük ölçülse de, 
hasar, termal kamerayla çok net görüntülenebilmektedir. Ancak öğlen ve gün 
batımına yakın saatlerde, gün boyu ısınmaya devam eden taşlar ile boşluğu 
oluşturan hava arasında sıcaklık farkı olmasına rağmen güneş ışınımıyla 
perdeleme oluştuğundan hasarın yeri, termal kamerada 
görüntülenememektedir [5, 45]. Pettersson ve Axen, bu konuyu şöyle 
örneklemektedir: İyi ısınan bir radyatörün yanındaki duvarın yüzeyi, 
yapıdaki kusurları maskeleyebilecek kadar yüksek bir sıcaklığa sahiptir [5]. 
 
Ayrıca gün boyu devam eden güneşin etkisiyle bahsi geçen bölgenin 
ortalama sıcaklığı da sabit kalmıştır. Bu durumu, hasarlı köşenin doğuya 
denk gelmesi ve gün doğumundan sonraki zaman diliminde güneşin geliş 
açısının bu bölge için çok fazla değişmemesi de etkilemiş olabilir.  
 
Hasar-2’nin olduğu yerin üst örtüsü tonoz şeklindedir. İç mekândan 
görüntülenen çatlak, atmosferik koşullardan daha az etkilenmektedir. 
Diğeriyle benzer şekilde en iyi görüntü, gün doğumunda kaydedilmektedir. 
Öğlen ve gün batımına yakın saatlerde hasarlı bölge net olarak 
görüntülenememektedir. 
 
Çıplak gözle ya da dijital kamerayla çok zor fark edilen hasarların tespitinde, 
termal kamera görüntüleri, etkili bir çözüm üretmektedir. İnsan hatasını en 
aza indiren, hasarsız bir tespit yöntemi sunmaktadır. Özellikle arkeolojik 
alanda, bozulmaların çok fazla olduğu düşünülürse, termal kamerayla 
yapılacak taramayla analitik rölöve için etkili sonuçlar elde edilebilir. Hasar 
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tespitinde doğru sonuç elde edebilmek için, çalışmanın gün doğumunda 
yapılması gerekmektedir. 
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ÖZET 
 

Bu çalışmada, Selçuk, İzmir’de bulunan Ayasuluk Tepesi ve St. Jean 
Kilisesi’nin farklı Bizans dönemlerine ait yapılarında kullanılmış 
olan kireç harç ve sıvalarının özellikleri, farklı yüzyıllarda üretilmiş 
kireç harç ve sıvalarının karşılaştırılması ve alandaki koruma 
çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla belirlenmiştir. Bu amaçla, 
temel fiziksel özellikler, ham madde kompozisyonları, mineralojik 
ve kimyasal kompozisyonlar, hidrolik ve mikroyapısal özellikleri 
standart test yöntemleri, SEM-EDS, XRD ve termal analizler ile 
saptanmıştır. Analiz sonuçları, Bizans dönemi harç ve sıvalarının 
homojen, düşük yoğunluklu ve yüksek gözenekli malzemeler 
olduğunu göstermiştir. Üretimlerinde saf kireç ve kuvvetli puzolanik 
özellik gösteren tuğla kırığı ve doğal agregalar 1/1-3/1 oranlarında 
kullanılmıştır. Agregaların puzolanik niteliklerinden dolayı harç ve 
sıvalar hidrolik özellik taşımaktadır. Tüm dönemlerdeki harç ve sıva 
özellikleri birbirine benzerdir. Sıvaların fiziksel özellikleri ve ham 
madde kompozisyonları içerdiği agregaya göre farklılaşmıştır. 
Farklı dönemlerde benzer özelliklerde harç kullanımı, üretim 
teknolojisinin yüzyıllar içinde sürekliliğini koruduğunu göstermiştir. 
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Bizans Dönemi harç ve sıvalarının özellikleri 

 

1. GİRİŞ 
 
Tarihi kireç harç ve sıvalar, çoğunlukla yerel ham madde kaynaklarından elde 
edilmiş, hidrolik olmayan kireç ve puzolanik agregalar kullanılarak 
üretilmiştir. Puzolanik agregalar, doğal ve suni puzolanlar olarak 
sınıflandırılırlar. Puzolanların yapısında bulunan amorf silika ve alüminalar, 
suyun varlığında kireç ile reaksiyona girerek suda çözünmeyen kalsiyum 
silikat hidrat (CSH) ve kalsiyum alümina hidratların (CAH) oluşmasına neden 
olurlar. Oluşan bu ürünler, kireç harç ve sıvalara hidrolik nitelik kazandırırlar 
[1, 2]. 
 
Volkanik kökenli malzemeler olan doğal puzolanlar, ilk olarak Roma 
döneminde Napoli Körfezi’nde bulunan Puteoli bölgesinde keşfedilmiştir [1, 
2]. Suni puzolanlar ise tuğla, kiremit, seramik kırıkları gibi pişmiş toprak 
esaslı malzemelerdir. Yüksek miktarda kil içeren ham maddelerin 600-900oC 
arası düşük sıcaklıklarda pişirilmeleri ile kil minerallerinin kristal yapısı 
bozulmakta ve puzolanik amorf ürünler meydana gelmektedir [3]. Tuğla ve 
kiremit kırığı agregaların kullanılması ile üretilen kireç harç ve sıvaları, Roma 
Dönemi’nde “cocciopesto” olarak adlandırılmıştır [4]. Bu harç ve sıvalar, 
hidrolik nitelikleri ve agregalarının gözenekli yapıları nedeniyle hamam, 
sarnıç, su deposu gibi su ile ilişkili yapılarda; Bizans, Selçuk ve Osmanlılar 
tarafından da yüzlerce yıl boyunca sıklıkla kullanılmışlardır [1, 4].  
 
Tarihi kireç harç ve sıvalarının özellikleri üzerine yapılan çalışmalar, harç ve 
sıvaların fiziksel, kimyasal, mikroyapısal, hidrolik özellikleri ve ham madde 
kompozisyonları üzerine yoğunlaşmıştır. Roma dönemine ait çalışmalarda, 
çoğunlukla İtalya ve Türkiye’de bulunan antik kentlerdeki anıtsal yapıların 
harç ve sıvaları çalışılmıştır [5, 6]. Bizans dönemine ait çalışmalar ise 
genellikle imparatorluk merkezinde ve çevresinde bulunan anıtsal yapıların 
harç ve sıvaları üzerinde gerçekleşmiştir [7, 8]. 
 
Bu çalışmada, Selçuk İzmir’de bulunan Erken (4-5.yy), Justinianus (6.yy) ve 
Orta Bizans (10-12.yy) dönemlerine ait yapıları barındıran Ayasuluk Tepesi 
ve St. Jean Kilisesi’nin (Şekil 1) kireç harç ve sıvalarının özellikleri, yapının 
farklı yapım dönemlerine ışık tutulması, farklı yüzyıllarda üretilmiş Bizans 
Dönemi kireç harç ve sıva özelliklerinin karşılaştırılması ve alanda 
gerçekleşecek koruma çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla belirlenmiştir. 
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2. YÖNTEM 
 

Kireç harç ve sıva özellikleri incelenen Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi 
tarihinin MS 1. yüzyılda Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın havarilerinden 
biri sayılan Aziz Yuhanna’ya ait Martyrion’un (Anıt Mezar) inşa edilmesiyle 
başladığı düşünülmektedir. Martyrion, Erken Bizans Dönemi’nde ahşap çatılı 
bir bazilika içerisine alınmıştır. 6.yy’da meydana gelen deprem sonucunda 
kullanılamaz hale gelen bazilikanın yerine, Justinianus döneminde haç planlı, 
kubbeli bir kilise inşa ettirilmiştir. Bu dönemde, kiliseyle beraber destek 
duvarı olarak iç surlar inşa edilmiştir. Arap akınlarının etkisi dolayısıyla 
8.yy’da tüm kiliseyi içine alacak şekilde bir sur duvarı yaptırılmıştır. Orta 
Bizans Dönemi’nde dış surlar destek yapıları ile sağlamlaştırılmıştır [9, 10].  
 
Çalışma kapsamında, Erken Bizans (4-5. yy), Justinianus (6. yy) ve Orta 
Bizans dönemlerine (10-12. yy) tarihlenen, farklı mekanlardan alınan yedisi 
cocciopesto, dördü doğal agregalı olmak üzere toplam 11 harç ve sıva 
örneğinin temel fiziksel özellikleri, kimyasal ve mineralojik kompozisyonları, 
mikroyapısal ve hidrolik özellikleri ve agregalarının puzolanik aktiviteleri 
belirlenmiştir. 
 
Örneklerin temel fiziksel özellikleri standart test yöntemleri ile belirlenmiştir 
[11]. Harç ve sıvaların ham madde kompozisyonu, asitte çözünen/agrega oranı 
ve agregaların parçacık büyüklük dağılımları ile tanımlanmıştır. Ham madde 
kompozisyonları, örneklerin seyreltilmiş hidroklorik asitte çözünmesi ve 
agregaların elek analizleri ile tespit edilmiştir. Harç ve sıvaların kimyasal ve 
mineralojik kompozisyonları ile hidrolik nitelikleri, 63 µm’den küçük boyutlu 
silika ve karbonatlaşmış kireçten oluşan ve bağlayıcı olarak tanımlanan [5,12] 
kısımlarının incelenmesi ile tespit edilmiştir. Bağlayıcı kısımlar, örneklerde 
yapılan görsel incelemelerin ardından dikkatle ayrılmış, öğütülmüş ve 
elenmiştir. Agregaların, kireç topaklarının ve ayrılan bağlayıcı kısımların 
mineralojik kompozisyonları X ışınları kırınım cihazı (XRD) (Philips X-Pert 
Pro X-ray Difraktometre); kimyasal kompozisyonları ve mikroyapısal 
özellikleri ise EDS üniteli taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDS) (SEM-
Philips XL 30S FEG) ile analiz edilmiştir. 
 
Agregaların puzolanik özellikleri, 53 µm’den küçük boyutlu agregaların 
doygun kalsiyum hidroksit çözeltisi ile girdikleri reaksiyonun elektriksel 
iletkenliğinde neden olduğu değişimin takip edilmesi ile belirlenmiştir [13]. 
Doğal agregaların sınıflandırılması, TAS (Total alkali silis) diyagramıyla 
gerçekleştirilmiştir [14]. 
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Bizans Dönemi harç ve sıvalarının özellikleri 

 

Harç ve sıvaların hidrolik özellikleri, örneklerin bağlayıcı kısımlarının 
(<63µm) 200-600oC ve 600-900oC’leri arasında meydana gelen ağırlık 
kayıplarının ölçülmesi ile belirlenmiştir [7]. 
 

 
Şekil 1. Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi dönem planı (Kaynak: Vasilikou 2009, 
Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi Kazı Arşivi 2020) (Ba-Vaftizhane, B-Bema, G-

Takip Kapısı, N-Naos, R-Hazine Odası, T-Transept, S-Altyapı, M-Harç, P-Sıva) 
 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Bizans Dönemi’ne tarihlenen Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi’nden 
alınan örneklerin deneysel çalışmalarına yönelik sonuçlar; harç ve sıvaların 
temel fiziksel özellikleri ve ham madde kompozisyonları, harç ve sıvalarda 
kullanılan kirecin, agregaların ve bağlayıcı kısımlarının özellikleri başlıkları 
altında incelenmiştir. 

 
3.1. Harç ve Sıvaların Temel Fiziksel Özellikleri ve Ham madde 
Kompozisyonları 
 

Justinianus dönemi altyapısında iki katmanlı sıva kullanımı mevcuttur. Duvar 
yüzeyine yakın iç katman sıvası (SP1), dış katman sıvasına (SP2) göre daha 
düşük yoğunluklu ve yüksek gözeneklidir. Erken Bizans döneminde ise tek 
katmanlı sıva kullanılmıştır ve temel fiziksel özellikleri Justinianus dönemi iç 
katman sıvaları ile benzer nitelik taşımaktadır (Tablo 1). 
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Kireç harçlarının yoğunluk ve gözeneklilik değerleri sırasıyla 1.23-1.88 g/cm3 
ve %23-%51 aralığındadır (Tablo 1). Yoğunluk ve gözeneklilik değerlerinin 
dönemlere göre farklılık göstermediği, harç veya sıvanın içerdiği agrega 
türüne göre değiştiği belirlenmiştir. Cocciopesto harç ve sıvalarının yoğunluk 
değerleri (1.23-1.67 g/cm3) doğal agregalı harç ve sıvalardan (1.65-1.92 
g/cm3) daha düşük; gözeneklilik değerleri ise (%36-%51) doğal agregalı 
olanlardan (%25-%35) daha yüksektir (Tablo 1).  
 
Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi’nde kullanılmış kireç harç ve sıvaların 
yoğunluk ve gözeneklilik değerleri, Kayseri’de bulunan Bizans dönemi 
kiliseleri ve Aziz Basilius manastırında kullanılmış kireç harç ve sıvalarıyla 
benzerdir [8]. 
 
Örneklerin, asitte çözünen/agrega oranı, cocciopesto harç ve sıvalarında 
ağırlıkça 3/2-3/1, doğal agregalı harç ve sıvalarda ise 1/1-2/1 arasındadır. 
Belirlenen asitte çözünen/agrega oranları ile örnekler arasında dönemsel veya 
mekânsal farklara dayanabilecek anlamlı bir benzerlik tespit edilememiştir 
(Tablo 1). Tüm örneklerde 1180 µm’den büyük boyutlu agregalar, toplam 
agregaların içinde ağırlıkça en fazla yüzdeye sahiptir. 

 
Tablo 1. Kireç harç ve sıvaların tanımları, temel fiziksel özellikleri ve 

ham madde kompozisyonları. 

 
 
3.2. Harç ve Sıvalarda Kullanılan Kirecin Özellikleri 
Kireç harç ve sıvalarının içinde bulunan karbonatlaşmış kireç topakları, 
bağlayıcı olarak kullanılan kireç ham maddesini temsil ederler [15]. Bu 
nedenle, harç ve sıvalarda kullanılan kirecin özellikleri örneklerde bulunan 
kireç topaklarının incelenmesi ile belirlenmiştir. 
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3.2. Harç ve Sıvalarda Kullanılan Kirecin Özellikleri 
Kireç harç ve sıvalarının içinde bulunan karbonatlaşmış kireç topakları, 
bağlayıcı olarak kullanılan kireç ham maddesini temsil ederler [15]. Bu 
nedenle, harç ve sıvalarda kullanılan kirecin özellikleri örneklerde bulunan 
kireç topaklarının incelenmesi ile belirlenmiştir. 

Bizans Dönemi harç ve sıvalarının özellikleri 

 

SEM-EDS analizleri ile kirecin ~%97 oranında CaO, ~%2 SiO2 ve ~%1 
MgO’ten oluştuğu belirlenmiştir. Yüksek CaO içeriği, harç ve sıvaların 
üretiminde saf kireç kullanıldığını göstermiştir [16]. SEM görüntüleri, kireç 
topaklarının küçük boyutlu (<5µm) mikritik kalsit kristallerinden oluştuğunu 
göstermiştir (Şekil 2). Kalsit kristalleri, kirecin uzun süre bekletildikten sonra 
kullanıldığının göstergesi olarak kabul edilebilir. Tarihi harç ve sıvalarda 
plastisiteyi artırmak için bekletilmiş kireç kullanımının tavsiye edildiği 
bilinmektedir [17]. 
 

         
                     GM1 (2000x)                                                 GM2 (4000x) 

Şekil 2. Karbonatlaşmış kireç topaklarının SEM görüntüsü. 
 

3.3. Harç ve Sıvalarda Kullanılan Agregaların Özellikleri 
Agregaların mineralojik özellikleri XRD analizleri ile belirlenmiştir. XRD 
analizleri, doğal agregaların albit, anortit, kuvars, muskovit ve volastonitten; 
tuğla agregaların albit, anortit, kuvars ve muskovit minerallerinden 
oluştuğunu ortaya koymuştur (Şekil 3). Tuğla agregaların XRD kırınım 
desenlerinde volastonit (~900-1050 oC), mullit (~1000 oC), kristobalit (~1200 

oC) gibi yüksek pişirilme sıcaklıklarına işaret eden mineraller bulunmaması, 
farklı dönemlerde kullanılmış tuğla agregaların hepsinin ~950oC'yi geçmeyen 
sıcaklıklarda pişirildiğini göstermektedir [18,19]. Anortit mineralinin varlığı 
ise tuğla agregaların pişirilme sıcaklıklarının 850oC’nin altında olmadığını 
ortaya koymuştur [18]. 
 
SEM-EDS analizleri ile tuğla agregaların yüksek oranda SiO2 (%59-70), 
Al2O3 (%12-17), FeO (%7-10) ve düşük oranlarda Na2O (%0,4-0,9), MgO 
(%5-8), K2O (%2-3), CaO (%1,4-2) ve TiO2 (%0,9-1,5) içerdiği belirlenmiştir 
(Tablo 2). Mineralojik analiz sonuçları, tuğla agregaların üretiminde düşük 
kalsiyum içeren ham madde kaynaklarının kullanıldığını göstermektedir. 
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Kimyasal kompozisyonlarda dönemlere özgü olarak değerlendirilebilecek bir 
fark belirlenmemiştir.  
 

 
Şekil 3. Agregaların XRD kırınım desenleri (A: Albit 84-0982, An: Anortit 70-0287, 

M: Muskovit 84-1302, Q: Kuvars 85-0798, W: Volastonit 76-0186). 
 

Tablo 2. Kireç harç ve sıvalarda bulunan agregaların kimyasal kompozisyonları. 

 
 

Doğal agregalar yüksek oranda SiO2 (%57-81), Al2O3 (%7-18) ve daha düşük 
oranlarda FeO (%4-9), Na2O (%0,5-1), MgO (%4-9), K2O (%1-3), CaO 
(%1,3-1,8) ve TiO2 (%0,7-1,3) içermektedir (Tablo 2). Erken Bizans Dönemi 
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Bizans Dönemi harç ve sıvalarının özellikleri 

 

duvarında kullanılmış kireç harcında bulunan doğal agregalar (RM), tüm 
örnekler içerisinde en düşük SiO2 ve en yüksek Al2O3, K2O, MgO Na2O 
değerlerine sahiptir (Tablo 2). TAS (Toplam alkali silis) diyagramı, incelenen 
doğal agregaların, volkanik kayaç türlerinden andezit (RM, GM1), dasit (SM) 
ve riyolit (TM) gruplarında olduğunu göstermiştir (Şekil 4) [14]. 
 

 
Şekil 4. TAS Diyagramı (Kaynak: Le Maitre ve diğerleri, 1989). 

 
Agregaların puzolanik aktiviteleri, ince boyutlu agregaların (<53 µm) doygun 
kalsiyum hidroksit çözeltisi (Ca(OH)2) ile girdikleri reaksiyona bağlı amorf 
elektrik iletkenliği değişiminin ölçülmesi ile belirlenmiştir. Elektrik 
iletkenliği farkının 1,2 mS/cm’den fazla olması agregaların puzolanik 
olduğunu göstermektedir [13]. Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi’nde, 
doğal agregaların puzolanik değerleri 2.65-7.62 mS/cm iken tuğla agregaların 
puzolanik değerleri 5.07-8.00 mS/cm aralığındadır (Tablo 2). Doğal 
agregaların yeterli miktarda amorf minerallere sahip olması ve tuğla 
agregaların ise yüksek kil içermesi ile düşük sıcaklıklarda pişirilmesi 
dolayısıyla, tüm örnekler puzolanik nitelik taşımaktadır.   
 
3.4. Harç ve Sıvaların Bağlayıcı Kısımlarının Özellikleri 
Harç ve sıvaların bağlayıcı kısımlarının XRD kırınım desenlerinde belirlenen 
kalsit minerali kireç varlığından kaynaklanırken; albit, anortit, muskovit, 
kuvars ve volastonit mineralleri ise agregaların varlığından 
kaynaklanmaktadır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Bağlayıcı kısımların XRD kırınım desenleri (A: Albit 76-0758, An: Anortit 

73-1435, C: Kalsit 86-2334, M: Muskovit 84-1302, Q: Kuvars 85-0797, W: 
Volastonit 76-0186). 

 
SEM-EDS analizleri, bağlayıcı kısımların yüksek CaO (%37-71) içeriği kireç 
varlığı sonucunda gözlenmektedir (Tablo 3). Yüksek SiO2 (%15-61) ve Al2O3 

(%6-9) içeriği ise hidrolik reaksiyonların yanı sıra, doğal veya kırılmış tuğla 
agregaların varlığı sonucunda gözlenebilmektedir [20]. SEM analizlerinde, 
bağlayıcı ve agregalar arasında güçlü bir bağlanma olduğu belirlenmiştir. Ara 
yüzeylerde mikro çatlak oluşumu veya düzensizlik bulunmamaktadır (Şekil 
6). Bu durum, harç ve sıvaların içerdiği bağlayıcı ve agregaların homojen bir 
şekilde karıştırılarak hazırlandığını göstermektedir.  
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Şekil 6. Bağlayıcıların SEM görüntüsü (B: Bağlayıcı, DA: Doğal agrega, 
R: Ara yüzey, TA: Tuğla agrega) 

 
Bağlayıcıların hidrolik niteliklerini tespit etmek için toz örneklerin (<63 µm) 
200-600oC ve 600-900oC arasında meydana gelen ağırlık kayıpları termal 
analiz ile ölçülmüştür. Ağırlık kayıpları, 200-600oC arasında hidrolik 
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ve sıvaların hidrolik nitelikleri, üretimde kullanılan agregaların yüksek 
puzolanik özellik taşımalarından kaynaklanır. 
 

Tablo 3. Kireç harç ve sıvalarda bulunan bağlayıcıların kimyasal kompozisyonları 
ve hidrolik değerleri. 
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4. SONUÇ 
 

Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi kireç harç ve sıvalarının üretimlerinde 
saf kireç ve kuvvetli puzolanik özellik gösteren tuğla kırığı veya doğal 
agregalar ağırlıkça 1/1-3/1 arasında değişen oranlarda kullanılmıştır. Kireç 
sıvaların tamamı dönemine bağlı olmaksızın cocciopesto harçlarından 
üretilmiştir.  Erken, Justinianus ve Orta Bizans dönemlerinde harçların fiziksel 
özellikleri birbirine benzerdir ancak agrega içeriklerine göre; doğal agregalı 
harçlar cocciopesto harçlarından daha yüksek yoğunluklu ve daha az 
gözeneklidirler. Tuğla agregalar, yüksek miktarda kil içeren ham maddenin 
düşük sıcaklıklarda (850-950°C) pişirilmesi ile üretilmiştir. Doğal agregalar 
ise andezit, dasit ve riyolit cinsi volkanik kayaçlardan elde edilmiştir. 
İncelenen tuğla ve doğal agregaların tamamı yüksek puzolanik özellik 
göstermektedir. Agregaların puzolanik niteliklerinden dolayı harç ve sıvalar 
hidrolik özellik taşımaktadır. Farklı dönemlerde benzer özelliklerde harç 
kullanılmış olması, harç üretim teknolojisinin yüzyıllar içerisinde değişmeden 
devam ettiğini, sürekliliğini koruduğunu ortaya koymuştur.   
 
Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi’nde gerçekleştirilecek koruma 
çalışmalarında, yeni harç ve sıva üretiminin gerekli olması durumunda, bu 
çalışma ile belirlenen özgün nitelikler ile uyumlu harçların üretilmesi 
önemlidir. Cocciopesto harçları ağırlıkça 3/2-3/1, doğal agregalı harçlar 
ağırlıkça 1/1-2/1 asitte çözünen/agrega oranlarında hazırlanmalıdır. 
Cocciopesto harçlarında kullanılacak tuğla agregalar, yüksek miktarda kil 
içeren ham maddenin düşük sıcaklıklarda pişirilmesi ile üretilmelidir. Doğal 
agregalar ise volkanik kökenli andezit, dasit veya riyolit cinsi volkanik 
kayaçlarından elde edilmelidir. Agregalar puzolanik özellik göstermelidir. 
Kullanılan kireç, yüksek kalsiyum oranına sahip olmalı ve kullanılmadan önce 
bekletilmiş olmalıdır. Kireç harç ve sıvalarının üretimi esnasında kireç ile 
agregaların homojen bir şekilde karışması sağlanmalıdır.  
 
 
TEŞEKKÜR 

 
Harç ve sıva örneklerinin alındığı Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi Kazı 
Başkanı Sinan Mimaroğlu ile ekibine ve XRD, SEM-EDS analizlerinin 
gerçekleştirildiği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araştırma 
Merkezi’ne teşekkür ederiz. 
 
 



100

T. Işık, E. Uğurlu Sağın 

 

4. SONUÇ 
 

Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi kireç harç ve sıvalarının üretimlerinde 
saf kireç ve kuvvetli puzolanik özellik gösteren tuğla kırığı veya doğal 
agregalar ağırlıkça 1/1-3/1 arasında değişen oranlarda kullanılmıştır. Kireç 
sıvaların tamamı dönemine bağlı olmaksızın cocciopesto harçlarından 
üretilmiştir.  Erken, Justinianus ve Orta Bizans dönemlerinde harçların fiziksel 
özellikleri birbirine benzerdir ancak agrega içeriklerine göre; doğal agregalı 
harçlar cocciopesto harçlarından daha yüksek yoğunluklu ve daha az 
gözeneklidirler. Tuğla agregalar, yüksek miktarda kil içeren ham maddenin 
düşük sıcaklıklarda (850-950°C) pişirilmesi ile üretilmiştir. Doğal agregalar 
ise andezit, dasit ve riyolit cinsi volkanik kayaçlardan elde edilmiştir. 
İncelenen tuğla ve doğal agregaların tamamı yüksek puzolanik özellik 
göstermektedir. Agregaların puzolanik niteliklerinden dolayı harç ve sıvalar 
hidrolik özellik taşımaktadır. Farklı dönemlerde benzer özelliklerde harç 
kullanılmış olması, harç üretim teknolojisinin yüzyıllar içerisinde değişmeden 
devam ettiğini, sürekliliğini koruduğunu ortaya koymuştur.   
 
Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi’nde gerçekleştirilecek koruma 
çalışmalarında, yeni harç ve sıva üretiminin gerekli olması durumunda, bu 
çalışma ile belirlenen özgün nitelikler ile uyumlu harçların üretilmesi 
önemlidir. Cocciopesto harçları ağırlıkça 3/2-3/1, doğal agregalı harçlar 
ağırlıkça 1/1-2/1 asitte çözünen/agrega oranlarında hazırlanmalıdır. 
Cocciopesto harçlarında kullanılacak tuğla agregalar, yüksek miktarda kil 
içeren ham maddenin düşük sıcaklıklarda pişirilmesi ile üretilmelidir. Doğal 
agregalar ise volkanik kökenli andezit, dasit veya riyolit cinsi volkanik 
kayaçlarından elde edilmelidir. Agregalar puzolanik özellik göstermelidir. 
Kullanılan kireç, yüksek kalsiyum oranına sahip olmalı ve kullanılmadan önce 
bekletilmiş olmalıdır. Kireç harç ve sıvalarının üretimi esnasında kireç ile 
agregaların homojen bir şekilde karışması sağlanmalıdır.  
 
 
TEŞEKKÜR 

 
Harç ve sıva örneklerinin alındığı Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi Kazı 
Başkanı Sinan Mimaroğlu ile ekibine ve XRD, SEM-EDS analizlerinin 
gerçekleştirildiği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araştırma 
Merkezi’ne teşekkür ederiz. 
 
 

Bizans Dönemi harç ve sıvalarının özellikleri 

 

KAYNAKLAR 
 
[1] Oates, J.A.H. (1998). Lime and Limestone: Chemistry and Technology, 

Production and Uses. Weinheim: Wiley-VCH. 
[2] Davey, N. (1961). A History of Building Materials. London: Phoenix House.  
[3] Baronio, G. & Binda, L. (1997). Study of the Pozzolanicity of Some Bricks and 

Clays. Construction and Building Materials, 11, 41-46. 
[4] Böke, H., Akkurt, S., İpekoğlu, B., & Uğurlu, E. (2006). Characteristics of brick 

used as aggregate in historic brick-lime mortars and plasters. Cement and 
Concrete Research, 36(6), 1115-1122. 

[5] Sağın, E. U., Böke, H., Aras, N., & Yalçın, Ş. (2012). Determination of CaCO3 
and SiO2 content in the binders of historic lime mortars. Materials and 
Structures, 45(6), 841-849. 

[6] Miriello, D., Barca, D., Bloise, A., Ciarallo, A., Crisci, G. M., De Rose, T., & La 
Russa, M. F. (2010). Characterisation of archaeological mortars from Pompeii 
(Campania, Italy) and identification of construction phases by compositional data 
analysis. Journal of Archaeological Science, 37(9), 2207-2223.  

[7] Bakolas, A., Biscontin, G., Moropoulou, A., & Zendri, E. (1998). 
Characterization of structural byzantine mortars by thermogravimetric 
analysis. Thermochimica Acta, 321(1-2), 151-160. 

[8] Kozlu, H., & Ersen, A. (2011). Kayseri'de Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
Dönemi yapıları harçlarının özellikleri ve onarım harçları tasarımı. İTÜ 
DERGİSİ/a, 10(1). 

[9] Karydis, N. (2016). The Evolution of the Church of St. John at Ephesos during 
the Early Byzantine Period. Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Institutes in Wien, 84(84), 97-128. 

[10] Büyükkolancı, M. (2018). Efes’te Hıristiyanlık, Aziz Yuhanna ve Kilisesi. Arkhe 
Dergisi. 18-27. 

[11] RILEM. (1980). Tests Defining the Structure. Materials and Constrcution. Cilt 
13, No. 73. 

[12] Middendorf, B., Hughes, J. J., Callebaut, K., Baronio, G., & Papayianni, I. 
(2005). Investigative methods for the characterisation of historic mortars—part 
2: chemical characterisation. Materials and Structures, 38(8), 771-780. 

[13] Luxan, M. D., Madruga, F., & Saavedra, J. (1989). Rapid evaluation of 
pozzolanic activity of natural products by conductivity measurement. Cement 
and concrete research, 19(1), 63-68. 

[14] Le Maitre, R.W., Bateman, P., Dudek, A., Keller, J., Lameyre, J., Le Bas, M.J., 
Sabine, P.A., Schmid, R., Sorensen, H., Streckeisen, A., Woolley, A.R., & 
Zanettin, B., (1989). A Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms: 
Recommendations of the International Union of Geological Sciences 
Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Oxford: Blackwell 



101

T. Işık, E. Uğurlu Sağın 

 

[15] Barba, L., Blancas, J., Manzanilla, L. R., Ortiz, A., Barca, D., Crisci, G. M., & 
Pecci, A. (2009). Provenance of the limestone used in Teotihuacan (Mexico): a 
methodological approach. Archaeometry, 51(4), 525-545. 

[16] Özkaya, Ö. A., & Böke, H. (2009). Properties of Roman bricks and mortars used 
in Serapis temple in the city of Pergamon. Materials characterization, 60(9), 
995-1000. 

[17] Rodriguez‐Navarro, C., Hansen, E., & Ginell, W. S. (1998). Calcium hydroxide 
crystal evolution upon aging of lime putty. Journal of the American Ceramic 
Society, 81(11), 3032-3034. 

[18] Cardiano, P., Ioppolo, S., De Stefano, C., Pettignano, A., Sergi, S., & Piraino, P. 
(2004). Study and characterization of the ancient bricks of monastery of “San 
Filippo di Fragalà” in Frazzanò (Sicily). Analytica Chimica Acta, 519(1), 103-111 

[19] Lee, S., Kim, Y. J., & Moon, H. S. (1999). Phase transformation sequence from 
kaolinite to mullite investigated by an energy‐filtering transmission electron 
microscope. Journal of the American Ceramic Society, 82(10), 2841-2848.  

[20] Ulukaya, S., Yoruç, A. B. H., Yüzer, N., & Oktay, D. (2017). Material 
Characterization of Byzantine Period Brick Masonry Walls Revealed in Istanbul 
(Turkey). Periodica Polytechnica Civil Engineering, 61(2), 209-215. 



102

T. Işık, E. Uğurlu Sağın 

 

[15] Barba, L., Blancas, J., Manzanilla, L. R., Ortiz, A., Barca, D., Crisci, G. M., & 
Pecci, A. (2009). Provenance of the limestone used in Teotihuacan (Mexico): a 
methodological approach. Archaeometry, 51(4), 525-545. 

[16] Özkaya, Ö. A., & Böke, H. (2009). Properties of Roman bricks and mortars used 
in Serapis temple in the city of Pergamon. Materials characterization, 60(9), 
995-1000. 

[17] Rodriguez‐Navarro, C., Hansen, E., & Ginell, W. S. (1998). Calcium hydroxide 
crystal evolution upon aging of lime putty. Journal of the American Ceramic 
Society, 81(11), 3032-3034. 

[18] Cardiano, P., Ioppolo, S., De Stefano, C., Pettignano, A., Sergi, S., & Piraino, P. 
(2004). Study and characterization of the ancient bricks of monastery of “San 
Filippo di Fragalà” in Frazzanò (Sicily). Analytica Chimica Acta, 519(1), 103-111 

[19] Lee, S., Kim, Y. J., & Moon, H. S. (1999). Phase transformation sequence from 
kaolinite to mullite investigated by an energy‐filtering transmission electron 
microscope. Journal of the American Ceramic Society, 82(10), 2841-2848.  

[20] Ulukaya, S., Yoruç, A. B. H., Yüzer, N., & Oktay, D. (2017). Material 
Characterization of Byzantine Period Brick Masonry Walls Revealed in Istanbul 
(Turkey). Periodica Polytechnica Civil Engineering, 61(2), 209-215. 



103

5.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 
Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: 

Eğitim-Araştırma-Uygulama 
9-11 Eylül 2021, Çevrim İçi 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

 

 
 
 
 
 

Kadıkalesi, Anaia Bizans Kilisesi’nde 
kullanılan farklı dönem yapı tuğlalarının 
özellikleri 

 
ELİF ÇAM1*, ELİF UĞURLU SAĞIN2 
 
 
ÖZET 

 
Bu çalışmada, Bizans Dönemi’ne ait olan Kadıkalesi, Anaia 
Kilisesi’nden alınan farklı dönem yapı tuğlası örnekleri, tuğlaların 
malzeme özelliklerini belirlemek, dönemsel farklarını saptamak ve 
kilisenin yapım dönemlerine ışık tutmak amacıyla incelenmiştir. 
Tuğlaların temel fiziksel, mikroyapısal ve puzolanik özellikleri ile 
kimyasal ve mineralojik kompozisyonları standart test yöntemleri 
ve SEM-EDS, XRD, FTIR analizleri ile belirlenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar, Kadıkalesi’nde üretilen Bizans tuğlalarının düşük 
sıcaklıklarda (<1000oC) üretildiklerini göstermiş, kilisenin 5-8. 
yüzyıl ve 9-12. yüzyıllara ait yapılarından alınan örneklerin 13-14. 
yüzyıl yapılarından alınan örneklerden daha yüksek sıcaklıklarda 
pişirildikleri tespit edilmiştir. SEM-EDS analizleri kullanılan 
hammaddenin kalsiyumca zengin olduğunu göstermiştir. Düşük 
sıcaklıklarda pişirilmiş olmalarına rağmen tuğlaların çoğunun 
puzolanik özellik göstermemesi, üretimlerinde düşük miktarda kil 
içeren hammadde kaynaklarının kullanıldığını ortaya koymuştur. 

 
Anahtar Sözcükler: Tarihi yapı tuğlası, karakterizasyon, SEM-
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Özel gereksinimli bireyler bağlamında 
geçici afet barınakları ve tasarım süreci 
önerisi 

 
GÜLŞAH ŞENOCAK1 

 
 

ÖZET 
 

Geçici afet barınakları, kolay sökülüp takılabilmesi, gerektiğinde 
taşınabilir ve az maliyetli olması gibi nedenlerden ötürü acil 
durumlarda başvuru kaynağı olarak görülmektedir. Söz konusu acil 
durumlardan en çok etkilenen insan gruplarının başında özel 
gereksinimli bireyler (farklı engelli gruplarına dahil bireyler) 
gelmektedir. Unutulmamalıdır ki; bu barınakları kullanacak olan 
bireylerin hali hazırda özel gereksinimleri bulunabileceği gibi afet 
ve acil durumlarda yaralanma ihtimalleri de vardır. Bu nedenlerden 
ötürü geçici afet barınaklarında özel gereksinimli kullanıcı, tasarım 
sürecinin ana unsurlarından biri olmalıdır. Çalışmada geçici afet 
barınakları ve yakın çevre çözümleri, özel gereksinimli bireyler 
bağlamında konu edilmiştir. Engelli birey kullanımı açısından ön 
görülen çözümlemeler incelenmiş, bu alanda faaliyet gösteren 
ulusal ve uluslararası platformların düzenlemeleri irdelenmiştir. 
Eksiklere dikkat çekmek istenmiş; var olan kullanımlara ek olarak 
geçici afet barınağı tasarım süreci önerisi de sunulmuştur. Bu 
çalışma ile geçici afet konutlarında olası iyileştirmelere katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır. 
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1. GİRİŞ 
 
Geçici afet barınakları çeşitli afet ve acil durumlardan etkilenen insanların 
uzun ya da kısa süreli kullanımına sunulan geçici veya mobil başlıkları 
altında tanımlanabilen yaşam alanlarıdır. Acil durum barınakları, geçici 
barınaklar, geçici konutlar ve kalıcı konutlar olarak dört kategoriye 
ayrılmaktadır. Bu noktada konut ve barınak ayrımının yapıldığı 
görülmektedir. Öne sürülen dört kategoride belirtilen barınak (shelter), afet 
sonrası temel ihtiyaçların karşılanması amacını güderken; konut (housing) 
ifadesi afetzede/kazazedenin günlük temposuna döndüğü yaşam alanlarını 
tanımlamak için kullanılmaktadır [1]. Bu kategorilere ek olarak Uluslararası 
Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), geçiş barınakları, ileri 
seviye ve çekirdek barınaklar olmak üzere üç sınıf daha tanımlamaktadır [2]. 
 

                                                              
Şekil 1. Geçici afet barınakları kategorileri [3]. 

 
Belirtilen bu kategoriler, afet anından itibaren barınma eyleminin geçirdiği 
süreci de tanımlamaktadır. Ortaya konan barınak tipolojileri sadece birer 
sonuç ürün olarak değerlendirilmemelidir. Geçici afet barınaklarında 
geçirilen süre arttıkça barınak kullanıcısı ile birlikte dönüşmekte, Şekil 1’de 
görüldüğü üzere acil durum seviyesinden kalıcı konuta doğru bir değişim 
evresini takip etmektedir.2 
 
Acil durum yerleşkeleri ve geçici afet barınakları kendi içinde çok katmanlı 
bir konu ve farklı disiplinlerin uzmanlıklarını gerektiren bir alan olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda çalışmalar yürüten oldukça fazla ulusal ve     
uluslararası platform bulunmaktadır. IFRC ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR) acil durum yerleşkeleri alanında çalışan 
uluslararası kurumlardandır. Bu noktada ülkemizde Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk KIZILAY ile Arama Kurtarma Derneği 

 
2 Çalışma içerisinde farklı kategorilere ait barınaklardan örneklere yer verilmiş, bu örneklerin geneli 
geçici afet barınakları olarak adlandırılmıştır. 
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(AKUT) bu görevleri üstlenmektedir. Bu kurumların yanı sıra 
ulusal/uluslararası sivil toplum örgütleri de konu kapsamında faaliyet 
göstermektedir. Ancak bu süreçte üzerinde durulması gereken belki de en 
önemli unsurlardan biri özel gereksinimli bireylerin varlığıdır. Çeşitli afet ve 
acil durumlardan en çok etkilenen kesimlerin başında özel gereksinimli 
bireyler (işitme engelli, iletişim bozukluğu yaşayan, görme engelli, fiziksel 
engelli, zihinsel engelli bireyler) gelmektedir.3 Özel gereksinimli bireyler 
barınak içerisinde daha çok vakit geçirdiğinden kendilerine ait ek alanlara 
duydukları ihtiyaç da aynı oranda artmaktadır [4]. İç mekânda geçirilen süre 
arttığından termal konfor, doğal aydınlatma ve havalandırma koşulları 
kaliteli yaşam standardı açısından öncelikli hale gelmektedir [5]. Bu durum 
konunun iç mimarlık özelinde ele alınmasını daha da önemli hale 
getirmektedir.  
 
Hayatı ve gündelik faaliyetleri sekteye uğratarak müdahaleyi gerektiren 
durumların geneli için literatür ve yönetmeliklerde afet ve acil durumlar 
ifadesi kullanılmaktadır [23].  Bu çalışma geçici afet barınaklarında doğal 
afetler/insan kaynaklı felaketler ayrımı gütmemektedir.4 Acil durumlarda 
oluşturulan geçici yerleşim alanlarında barınak ve yakın çevresini özel 
gereksinimli bireyler bağlamında ele almak araştırmanın temel amacıdır. 
Araştırmanın verisi, ulusal ve uluslararası kurumların acil durum barınma 
kılavuzları ile örnek olaylara odaklı belge incelemesine dayanmaktadır. Bu 
kapsamda konuya giriş yapıldıktan sonra öncelikle özel gereksinimli bireyler 
tanımlanacak ardından geçici afet barınaklarında yapılan düzenlemeler, 
örnekler ve tasarım kriterlerine yer verilecektir. Çalışmanın sonucunda, 
yapılan literatür taraması ve örnekler üzerinden hareketle geçici afet barınağı 
tasarım süreci önerisi sunulacaktır. Bu çalışma ile geçici afet barınaklarında 
olası iyileştirmelere katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

 

2. ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER  
  

Fiziksel, psikolojik, zihinsel, duygusal veya sosyal çeşitli nedenlerden ötürü 
fonksiyonlarında kayıp meydana gelen ve bu sebeple toplumsal yaşama 
adapte olmakta güçlük yaşayan bireyler engelli olarak tanımlanmaktadır [6].  

 
3 Çalışma içerisinde özel gereksinimli bireyler için engelli birey ifadesi de kullanılmıştır.  
4 Genel olarak deprem, sel, kuraklık gibi doğa kaynaklı olaylar için afet; savaş, çatışma gibi insan odaklı 
durumlar için felaket ifadesi kullanılmaktadır. Literatür ve yönetmeliklerde ise bu olayların geneli için 
afet ve acil durum tanımı kullanılmaktadır. Çalışma içerisinde de müdahale gerektiren durumları 
tanımlamak amacıyla afet ve acil durumlar ifadesi tercih edilmiştir. 
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Mevcut fonksiyon kayıplarını azaltacak ya da giderebilecek özel 
gereksinimleri karşılandığında, bu bireyler sosyal yaşama uyum 
sağlayabilecek seviyeye gelmektedir. Tanımlanan engel gruplarına göre 
bireylerin özel gereksinimleri de farklılaşmaktadır. Bu gruplar, fiziksel 
(ortopedik), görsel, işitsel engeller, konuşma ve iletişim bozuklukları, 
ruhsal/duyusal/sosyal bozukluklar, kalıcı ya da sık destek almayı gerektiren 
tıbbi rahatsızlıklar (sürekli rahatsızlıklar), kimyasal veya çevresel maddelere 
karşı toleranssızlık, klinik bakıma ihtiyaç duyanlar ve yaşlılığa bağlı engeller 
olarak listelenebilir [6-7]. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya 
nüfusunun %15’lik kısmı özel gereksinimli bireylerden oluşmakta ve bu 
sayının arttığı da bilinmektedir [8-9]. Yapılan araştırmalarda mülteci 
yerleşkeleri ya da geçici afet barınaklarındaki afetzedelerin %14’ünün özel 
gereksinimli bireyler olduğu not edilmiştir [10]. Bu durum geçici afet 
barınakları tasarımında özel gereksinimli bireylerin ne kadar önemli bir 
faktör olduğunun altını çizmektedir. 
 
Türkiye’de afet ve acil durumlar özel gereksinimli bireyler bağlamında 
incelendiğinde, genellikle afetten önce ve afet anında yapılabilecekler 
konusunda araştırmaların ortaya konduğu görülmektedir. Ancak özel 
gereksinimli bireyler afet yönetimi döngüsünün (Şekil 2) bütün aşamalarında 
dikkate alınmalı, afet sonrası geçici barınak tasarım ve planlama sürecinde 
ön planda tutulmalıdır. 

 

 
Şekil 2. Afet yönetimi döngüsü [12]. 

 
Ülkemizde sık rastlanan deprem gibi doğal afetler karşısında afet öncesi 
eğitimlerin önemi vurgulanmaktadır. Özel gereksinimli bireyler çoğu zaman 
afet anında gereken tepkiyi veremediklerinden bir yakınlarından ya da bu 
konuda uzman personelden yardım almaları gerekmektedir. Engelli 
bireylerin deprem anında kendilerini koruyabilmeleri için bulundukları 
mekanlarda mobilya ve aksesuarların buna uygun tasarlanması gerektiği 
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vurgulanmaktadır [13]. Afetlerden en çok etkilenen kesimleri özel 
gereksinimli bireylerin oluşturduğu, çoğu zaman kurtarılmak için haftalarca 
beklemek durumunda kaldıkları da dikkat çekmektedir. Yukarıda da 
bahsedildiği üzere özel gereksinimli bireylerin afet durumlarında hareket 
kapasiteleri ve tepkileri kısıtlandığından belirtilen önlemleri kendi başlarına 
uygulamaları oldukça zordur. Afet yönetmelikleri ve uygulamalarına özel 
gereksinimli bireylerin dahil edilmesi özendirilse ve konu kendine yer bulsa 
bile, afet anlarında zor senaryolar karşımıza çıkmaktadır [10]. Olası afet ve 
acil durumlarda sadece afet öncesi ya da afet anında değil, afet sonrası 
yapılan müdahale ve iyileştirme aşamalarında da özel gereksinimli bireyler 
önemli bir yer edinmektedir. Bu noktada belki de vurgulanması gereken en 
önemli konu şudur ki; bu bireylerin hali hazırda özel gereksinimleri 
bulunabileceği gibi olası afet ve acil durumlardan sonra da yaralanma ve 
herhangi bir engelli grubuna dahil olma ihtimalleri bulunmaktadır. Bu durum 
çalışmanın ve özel gereksinimlilik konusunun önemini de vurgulamaktadır. 
Özel gereksinimli bireyler, müdahale ve iyileştirme aşaması kapsamında acil 
durum yerleşkesi ve geçici afet barınağı kurulumunda, tasarım ve planlama 
süreçlerinde rol alması gereken bir faktördür. Hali hazırda var olan afet 
barınaklarında standartlaştırılmış özelliklerin ne ölçüde özel gereksinimlere 
cevap verdiği sorgulanmalıdır. 

 
2.1. Tasarım Bağlamında Özel Gereksinimler 
Konu özel gereksinimli bireyler olduğunda unutulmamalıdır ki, en önemli 
unsur erişilebilirliktir [14-15-4].  Farklı özelliklere sahip, toplumun çeşitli 
kesimlerinden insanların aynı mekanları aynı şartlarda kullanabilmelerine 
imkân tanıyan prensipler evrensel tasarım adı altında tanımlanmaktadır. 
Evrensel tasarımın temel güdüsü özel gereksinimli bireyler dahil olmak 
üzere tüm kullanıcı grupları için eşit erişilebilir tasarımlar ortaya koymaktır 
[24]. Erişilebilirlik çok geniş bir kavramdır. Engelli birey denildiğinde 
genellikle akılda ilk canlanan görüntü tekerlekli sandalye kullanan bir insan 
olmaktadır. Ancak acil durumlarda anonsları duyamayan işitme engelli bir 
birey, ikaz tabelalarını okuyamayan görme engelli bir birey de aynı 
çerçevede değerlendirilmelidir. Normal koşullar altında kamusal ve özel 
yapılarda en çok karşılaşılan sorunlardan biri erişilebilirliktir. Bu nedenle 
konu geçici afet barınakları olduğunda durumun ciddiyeti daha da ön plana 
çıkmaktadır.  
 
2011 yılında meydana gelen Tohoku depremi ve tsunamisi Japonya’da çok 
geniş bir kesimi etkilemiştir. Özel gereksinimi bulunan bireyler bu grupların 
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başında gelmektedir. Japonya’da bulunan sığınma evlerinin çoğunluğu 
herhangi bir yardıma ihtiyaç duymayan bireyler için tasarlanmış, sayıca daha 
az bulunan özel sosyal yardım merkezleri engelli bireylerin bakımı için 
uygun planlanmıştır. Ancak 2011 senesinde gelişen olaylarda özel 
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Şekil 3. Japonya Tohoku depreminde kullanılan geçici afet barınakları [14]. 

 
Haiti’de 2010 yılında meydana gelen deprem sonrasında, uluslararası bir 
yardım kuruluşu olan Handicap International, bölgede yardım çalışmaları 
başlatmıştır. Bölgeye geleneksel tekniklerle inşa edilmiş, deprem ve 
kasırgalara karşı dayanıklılığı olan 1050 adet geçici afet barınağı yapılmıştır 
[5].  
 

 
Şekil 4. Haiti’de kullanılan geçici afet barınakları [16]. 
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Barınakların planlama ve tasarım aşamasında, örnek bir uygulama 
gerçekleştirilip özel gereksinimli bireylerin görüşleri alınmıştır. Alınan 
görüşler üzerinden tasarım geliştirilip düzenlenmiş, alana engelli bireylere 
özel geçici afet barınakları da eklenmiştir (Şekil 4). Özellikle erişilebilirliğin 
ön plana alındığı tasarımda, girişlerde eşiklerin olmaması, kapı ve 
pencerelerin yeterli büyüklükte olup kolay açılıp-kapanabilmesi, sürgülü 
kapılar ile rampalar, kılavuz ipler ve küpeşteler gibi yakın çevre detaylar 
üzerinde durulmuştur [5]. 
 
Ülkemizde Suriyeli mültecilere yönelik kurulan konaklama merkezlerinde de 
özel gereksinimli bireylere yönelik tasarımlar mevcuttur. Türkiye’nin en 
büyük mülteci kampı niteliğindeki Adana Sarıçam Konaklama Merkezi’nde 
yer alan geçici afet barınaklarında, özel gereksinimli bireylerin kullanımı 
için uygun fiziksel standartlar sağlanmaya çalışılmıştır [3]. 2017 senesinde 
konteyner kent olarak hizmete giren Sarıçam yerleşkesinde, 6,136 konteyner 
içerisinde 160 adet engelli kullanımına özel geçici afet barınağı 
bulunmaktadır [3-17]. Yakın çevre erişimi açısından engelli yaşam 
konteyner üniteleri zemin katlara yerleştirilmiştir. Özel gereksinimli 
bireylerin kullanımına verilen bu üniteler market, cami, sağlık merkezi gibi 
önemli noktalara yakın konumlandırılmış, rampa ve tutamaçlarla erişimi 
desteklenmiştir [25]. Tablo 1’de görüldüğü üzere yerleşkede yer alan 
standart konteyner ünitelerden farklı olarak banyo hacmi 1m2 daha büyük, 
mutfak tezgâh çalışma alanı 8cm daha geniştir. Kapı yönelimleri, boyutları 
ve sirkülasyon alanlarında fiziksel standartlar gözetilmeye çalışılmıştır. 
 

Tablo 1. Sarıçam Konaklama Merkezi Geçici Afet Barınakları [17]5 
SARIÇAM KONAKLAMA MERKEZİ GEÇİCİ AFET BARINAKLARI 

Engelli Yaşam Konteyner Yaşam Konteyner 

 
 

 

 

 
5 Belirtilen kaynak üzerinden elde edilen görseller yazar tarafından düzenlenmiştir. 
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5 Belirtilen kaynak üzerinden elde edilen görseller yazar tarafından düzenlenmiştir. 

Geçici afet barınağında özel gereksinimli bireyler 

 

Ele alınan örneklerin genelinde gerek uygulama aşamasında gerek kullanım 
esnasında zorluklarla karşılaşılmıştır. Tohoku depremi sonrasında kurulan 
geçici afet barınağı tasarımlarda özel gereksinimli bireylerin erişilebilirlik 
unsurunun ne ölçüde dikkate alındığı sorgulanabilir. Haiti’de kullanılan 
geçici afet barınakları, planlama esnasında özel gereksinimli bireylerin 
görüşleri alındığı için değerli bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 
bu görüşlerin fiziksel/ortopedik engel grubunun gereksinimleri etrafında 
şekillendiği görsellerden çıkarılmaktadır. Ülkemizde yer alan örnek de aynı 
problem üzerinden değerlendirilebilir. Sarıçam geçici afet barınaklarında 
koridorlar ve kapılar fiziksel olarak engelli kullanımına uygun 
konumlandırılmış, kapıların açılış yönleri uygun verilmiştir ama diğer engel 
gruplarına dair detaylara rastlanmamaktadır.  
 
Haiti örneğinde üzerinde durulması gereken bir diğer unsur, zaman 
kavramıdır. Acil durum yerleşkelerinde UNHCR, kamp alanlarını kullanacak 
bireylerin planlama ve tasarım aşamalarına katılmalarının, sonuç ürünü 
değerli kılacağının altını çizmektedir [3]. Kullanıcıların görüşleri alınarak 
planlanan yerleşke ve barınaklar daha elverişli ve sürdürülebilir şekilde 
kullanılabilmektedir. Ancak karşılaşılan kimi acil durumlarda afetzedeler 
yerleşkeye varmadan ıslak hacimlere yönelik altyapı, su temini ve hijyen 
üzerine hazırlıkların tamamlanması yani sağlık faktörünün yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Böyle durumlarda gerekli sağlık koşulları ve fiziksel unsurlar 
bireyler barınaklara yerleşmeden tamamlanmalıdır. Özel gereksinimli 
bireylerin geçici afet barınaklarında ihtiyaç duyduğu unsurların biliniyor 
olması ve bu ihtiyaçların acil durumlarda hızlıca karşılanabilmesi 
gerekmektedir. Özel gereksinimli bireyler barınak tasarım ve planlama 
sürecinde öncelikli unsurlardan olmalıdır. 

 
2.2. Geçici Afet Barınağı Tasarım Kriterleri 
IFRC 2015 yılında özel gereksinimli bireyler bağlamında yerleşke ve 
barınak tasarım kılavuzu yayımlamıştır [5]. UNHCR’ın mülteci 
yerleşkelerinde özel gereksinimli bireyler hakkında 1996 senesinde 
yayımladığı bir rapor mevcuttur [18]. Özel gereksinimli bireyler kapsamında 
yapılan çalışmalar ve yaklaşım önerileri üzerine 2019 yılında bir çalışma 
daha yayımlamıştır [19]. Bu araştırmalar bireylere yapılan sosyal ayrımcılık 
ve toplumsal öneriler üzerine yoğunlaşmakla beraber, IFRC konuya yerleşke 
ve barınak tasarlama/planlama özelinde yaklaşmaktadır.  Konuyu özel 
gereksinimli bireyler bağlamında ele alan bir diğer platform da bu amaçla 
yola çıkan üç yıllık bir program olan Yaş ve Engelli Konsorsiyumu 
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(ADCAP- Age and Disability Consortium)’ dur. ADCAP, IFRC, Birleşik 
Krallık ve Birleşik Devletler’in de destek verdiği çeşitli uluslararası 
kurumlardan oluşan bir birlikteliktir. Yayımlanan kaynakta acil durum 
yerleşke ve geçici afet barınaklarına dair standartlara yer verilmiştir [8]. 
Gönüllülük esasına dayanan bir başka uluslararası platform da Yeryüzü 
Projesi (The Sphere Project)’ dir. Yayımladığı kılavuzda afetle mücadele 
konusunda standartlara yer veren çok geniş bir kaynak sunmaktadır. Bu 
çerçevede özel gereksinimli bireylere de yer verilmiştir [4]. Ülkemizde özel 
gereksinimli bireylere yönelik hazırlanmış başvuru kitabı olarak 
kullanılabilecek hukuki bir düzenlemeye rastlanmamıştır. Ancak AFAD, 
AKUT ve Türk KIZILAY başta olmak üzere özel gereksinimli bireylere 
yönelik eylemlerde bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında rapor ve 
derlemeler bulunmaktadır. Bu yayımlar afet öncesi ve afet anında yapılması 
gerekenlere odaklanmakla birlikte afet sonrası yapılan kurtarma eylemlerine 
ve sosyal yardımlara da değinmektedir. Ülkemizde sık rastlanan doğal 
afetlerden olan depremlerde afet bilinci oluşturmak yapılan eğitim ve 
yayımlanan raporların temel amacı olarak karşımıza çıkmaktadır [20-21]. 
Afet ve acil durum sonrasında yapılması gerekenlere yönelik incelemelere 
proje ve araştırmalarda yer verildiği görülmektedir. Özel gereksinimli 
bireyler temelinde AFAD iş birliği ile yürütülen bir projede geçici barınma 
çözümleri üzerinde durulmuştur [22]. Ancak ülkemizde kurulması öngörülen 
acil durum yerleşkeleri ve geçici afet barınaklarında özel gereksinimli 
bireylere yönelik düzenlemeleri içeren genel geçer bir kaynak görülmemiştir.  
 

                                                  
Şekil 5. Afet sonrası ilk aşamada üzerinde durulması gereken öneriler [5-4-8]6. 

 
6 Belirtilen kaynaklar üzerinden elde edilen bilgiler yazar tarafından grafikleştirilmiştir. 
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Geçici afet barınağında özel gereksinimli bireyler 

 

Listelenen kaynaklar arasından IFRC, ADCAP ve Yeryüzü Projesi, acil 
durum yerleşkeleri ve geçici afet barınaklarında planlama ve tasarım 
bağlamında bilgi vermektedir. Yukarıda özel gereksinimli bireyler 
çerçevesinde afet sonrası erken aşamada üzerinde durulması gereken öneriler 
derlenmeye çalışılmıştır (Şekil 5). Uluslararası platformlar, özel gereksinimli 
bireylerin yerleşke ile barınak planlama ve tasarım eylemine dahil edilmesini 
(inşa aktivitelerine katılımı) önermektedir. Şekil 5’te listelenen önerilerde bu 
unsura da yer verilmiştir. Ancak daha önce üzerinde durulduğu gibi önemli 
olan zaman kavramıdır. Elimizde yeterli vakit varsa ya da gerekli 
zamanlarda kullanılmak üzere bir uygulama yapıp kaynak derliyorsak bu 
öneriler kesinlikle dikkate alınmalıdır. Ancak zamanın kısıtlı olduğu acil 
durumlarda bu verileri içeren literatür/kaynaklardan faydalanmanın daha 
verimli olacağı düşünülmektedir.  
 
Geçici afet barınaklarında özel gereksinimli bireyler açısından dikkat 
edilmesi gereken birtakım noktalar mevcuttur. Özellikle fiziksel engelli 
grubu için ıslak hacim barınak dışındaysa iç mekânda kullanılabilecek 
portatif tuvaletlerin bulunması ve yatak işlevi gören mobilyalar önemlidir 
[5]. Özel gereksinimli bireylerin iç mekânda geçirdikleri süre daha fazla 
olduğundan, kendilerine ait alana ihtiyaçları da diğer kullanıcılara oranla 
daha fazla olmaktadır [4]. Bu nedenle mekânda gerekli özel alanı sağlayacak 
genel kullanımına uygun bölücü paneller de bir ihtiyaç olarak 
listelenebilmektedir. Görme engeli bulunan bireyler için iç mekânda yapay 
aydınlatmalar da rahatlık açısından değerlidir [5]. Elektrik düğmeleri ve 
prizlerin yerden yüksekliğinin erişilebilir mesafede bulunması, görme engelli 
bireylerin algılayabilmesi amacıyla Braille alfabesi ile belirtilmesi 
önerilmiştir [22].  Farklı engelli gruplarının kendilerini yaralamalarından 
kaçınmak amacıyla barınak içinde uygun düzenlemelere gidilmesi 
gerekmektedir. Görme engelli bireyler için iç mekânda dolaşıma olanak 
veren ek aparatlar sağlanabilmelidir. Rahat manevra yapılabilmesi amacıyla 
çok fazla mobilya-donatı yerleştirilmemeli, konulan ürünlerin aşırı sert, 
keskin olmamasına dikkat edilmelidir. Gerekli durumlarda bu mobilyaların 
özel gereksinimli bireyler tarafından hareket ettirilmeye elverişli olması bir 
diğer önemli unsur olarak not edilmelidir. Kapılar ile buzdolabı, dolap vb. 
donatı ve mobilyaların özel gereksinimli bireyler tarafından kolay 
kullanılabilmesi için kayış/kemer gibi aksesuarların eklenmesi olumlu 
görülmüştür [22].  İşitme engelli bireylerin yapılan toplu uyarı ve 
anonslardan haberdar olabilmeleri için görsel ikaz sistemleri önemlidir. 
Görsel ikaz lambalarının hem giriş alanına hem de olası acil durumlarda 
iletişim sağlanabilmesi amacıyla barınak içi diğer mekanlara da entegre 
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edilmesi önerilmektedir [22]. Farklı engel gruplarına dair verilen bu 
detayların yakın çevre ikaz sistemlerine de adapte edilmesi olumlu 
görülmektedir. Konuyu özel gereksinimli bireyler özelinde tutarak, barınak 
ve yakın çevresine yönelik standartları listeleyen IFRC tarafından üzerinde 
durulan unsurlar Tablo 2’de derlenmeye çalışılmıştır. 
 

Tablo 2. Özel gereksinimli bireyler-geçici afet barınağı tasarım kriterleri [5]7. 
Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik                                                              

GEÇİCİ AFET BARINAĞI TASARIM KRİTERLERİ 
Arazi yapısı 
ve Erişim 

Arazi içi dolaşım uygun olmalı – 
barınak içi ve dışında zemin yükseklik 
farklı minimumda tutulmalıdır. 
 
Yakın çevre özel gereksinimlilik 
düzenleme örneği şekilde 
görülmektedir. 

 

Rampa 
kullanımı 

%8 / %10 eğim / Minimum 90cm 
genişlik / Rampa kenarlarında 5-10cm 
kıvrılma / Kaymaz yüzey 

 

Gölgelik  150cm genişliğinde tekerlekli sandalye 
ile hareket edilebilecek bir veranda ve 
gölgelik 

Küpeşte Fiziksel ve görsel engeli olanlara 
rehberlik edebilecek küpeşte vb. 
eklenti 

Bariyersiz 
giriş 

En az 90cm genişliğinde engelsiz giriş *Bölgede var olan ve 
kullanıcıların tercih 
ettikleri tekerlekli 
sandalye boyutlarına göre 
revize edilebilir. 

Renk 
kullanımı 

Yansıma yapmayan malzeme 
kullanımı / Görsel engeli olan 
bireylerin kolay fark edebilmeleri için 
kontrast renkte giriş 

Kapı ve 
pencere 
aksesuarları 

Farklı tipte engel gruplarının 
kullanabileceği, hafif, kolay, 
erişilebilir aksesuarlar 

   

Aydınlatma Barınak içi ve dışı erişilebilir seviyede 
aydınlatmalar 

 

İç mekânda 
dolaşım 

Görsel ve fiziksel engeli bulunanlara 
rehberlik edecek eklentiler / Tekerlekli 
sandalye manevrası için yeterli alan 

Termal 
konfor 

Sağlık koşullarının uygunluğu için 
doğal havalanma sağlanmalı / Gölgelik 
ve sinek ağı olmalı / Kapı ve 
pencereler güneşe bakmamalı 

Çalışma 
yüzeyleri 

Uygun yükseklikte, farklı engelli 
gruplarının kullanabileceği 
verimlilikte olmalı 
Tekerlekli sandalye ile 
kullanılabilmeli 

 
 

7 Belirtilen kaynaktan toplanan veriler yazar tarafından tablolaştırılmıştır. 
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barınak içi ve dışında zemin yükseklik 
farklı minimumda tutulmalıdır. 
 
Yakın çevre özel gereksinimlilik 
düzenleme örneği şekilde 
görülmektedir. 

 

Rampa 
kullanımı 

%8 / %10 eğim / Minimum 90cm 
genişlik / Rampa kenarlarında 5-10cm 
kıvrılma / Kaymaz yüzey 

 

Gölgelik  150cm genişliğinde tekerlekli sandalye 
ile hareket edilebilecek bir veranda ve 
gölgelik 

Küpeşte Fiziksel ve görsel engeli olanlara 
rehberlik edebilecek küpeşte vb. 
eklenti 

Bariyersiz 
giriş 

En az 90cm genişliğinde engelsiz giriş *Bölgede var olan ve 
kullanıcıların tercih 
ettikleri tekerlekli 
sandalye boyutlarına göre 
revize edilebilir. 

Renk 
kullanımı 

Yansıma yapmayan malzeme 
kullanımı / Görsel engeli olan 
bireylerin kolay fark edebilmeleri için 
kontrast renkte giriş 

Kapı ve 
pencere 
aksesuarları 

Farklı tipte engel gruplarının 
kullanabileceği, hafif, kolay, 
erişilebilir aksesuarlar 

   

Aydınlatma Barınak içi ve dışı erişilebilir seviyede 
aydınlatmalar 

 

İç mekânda 
dolaşım 

Görsel ve fiziksel engeli bulunanlara 
rehberlik edecek eklentiler / Tekerlekli 
sandalye manevrası için yeterli alan 

Termal 
konfor 

Sağlık koşullarının uygunluğu için 
doğal havalanma sağlanmalı / Gölgelik 
ve sinek ağı olmalı / Kapı ve 
pencereler güneşe bakmamalı 

Çalışma 
yüzeyleri 

Uygun yükseklikte, farklı engelli 
gruplarının kullanabileceği 
verimlilikte olmalı 
Tekerlekli sandalye ile 
kullanılabilmeli 

 
 

7 Belirtilen kaynaktan toplanan veriler yazar tarafından tablolaştırılmıştır. 
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3. GEÇİCİ AFET BARINAĞI TASARIM SÜRECİ ÖNERİSİ8   
 

Yaşanan afet ve acil durumlarda, süreç ve ihtiyaçlar her zaman değişme 
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle geçici afet barınak tasarım ve planlama 
süreçlerinde önceden hazırlık yapılması ve durumun pekiştirilmesi 
gerekmektedir. Riske atılamayacak durumlar kritik edilmelidir. Daha önce 
de bahsedildiği üzere geçici afet barınağı planlama ve tasarım sürecinde 
zaman kavramı önemli bir etken olmaktadır. 
 
Planlama ve tasarım aşamaları için uygun süre bulunuyorsa, elbette kullanıcı 
(özel gereksinimli bireylerin) görüşlerinin eş zamanlı alınarak gerekli 
düzenlemelerin yapılması önemlidir. Ancak böyle bir sürenin bulunmadığı 
durumlarda, gerekenin hızlıca yapılabilmesi ve elverişli sonuçlar 
alınabilmesi için özel gereksinimli bireylere dair verilerin tasarım sürecine 
aktarılabileceği bir literatür ve uygulama çalışmasının varlığı, durumu 
taraflar için kolaylaştıracaktır. Elde bulunan kaynak ve uygulamaların süreci 
rahatlatacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ülkemizde kurulacak olası bir acil 
durum yerleşkesinde kullanılabilecek geçici afet barınağının, tasarım ve 
planlama sürecine dair bir öneri sunulmaktadır (Şekil 6).  
 
Önerinin temelinde, gerekli zamanlarda kullanılabilecek, özel gereksinimli 
bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren ve diğer kullanıcıların da temel 
standartlarını sağlayabilecek, geçici afet barınağını tasarlama ve planlama 
amacı yatmaktadır. Çalışmada aktarılacak olan hedeflenen geçici afet 
barınağının kendisi değil, tasarım sürecine dair izlenebilecek bir yoldur. 
Önerilen doğrultuda oluşturulan geçici afet barınaklarının olası durumlarda 
hızlıca kullanıma sunulabileceği düşünülmektedir. 
 
Sonuç dahil dört aşamadan oluşan öneri için depremler örnek afet olarak 
belirlenmiştir. Ülkemizdeki en yıkıcı ve en sık rastlanan afetlerden biri 
depremlerdir [11-9]. Türkiye genelinde depremlerin ağır hasara yol açtığı 
fay hatlarının yoğunlaştığı üç bölge bulunmaktadır. Bunlar, Kuzey Anadolu 
Fayı’nın geçtiği kuzey-kuzeydoğu yönelimi, Doğu Anadolu Fayı’nın 
etkilediği Doğu-Güneydoğu Anadolu ve Ege Fay Sistemi’nin bulunduğu 
Batı Anadolu Bölgesi’dir [20]. Çalışma kapsamında Türkiye’nin en çok 
etkilendiği afet olan depremler, pilot bölgeler olarak da fay hatlarının ağır 

 
8 Çalışmada önerilen süreç bir barınağın planlanma aşamasında çeşitli tasarım parametrelerini ve 
kurumlarını devreye soktuğundan tasarım süreci olarak adlandırılmıştır. Tasarım alanında uzmanlaşmış 
ekiplerin sürece dahil olmasını teşvik eden, çok aktörlü, iletişim odaklı esnek bir planlama 
önerilmektedir. Bu nedenle teşvik oluşturması adına tasarım süreci denilmesi uygun görülmüştür. 
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hasara yol açtığı üç alan tercih edilmiştir. Çalışmanın yürütücü organlarının 
AFAD, Türk KIZILAY, AKUT gibi bu alanda ulusal çapta katkı sağlamayı 
amaçlayan platformlar olması düşünülmektedir. Önerinin ilk aşamasında 
pilot bölgelerin belirlenmesi, bu bölgelerde söz konusu araştırmaya katkı 
sağlamak isteyen üniversiteler ve STK’ların iletişim kurup çalışma 
gruplarını oluşturması amaçlanmaktadır.  

 

 
Şekil 6. Geçici afet barınağı tasarım süreci önerisi. 



120

G. Şenocak 

 

hasara yol açtığı üç alan tercih edilmiştir. Çalışmanın yürütücü organlarının 
AFAD, Türk KIZILAY, AKUT gibi bu alanda ulusal çapta katkı sağlamayı 
amaçlayan platformlar olması düşünülmektedir. Önerinin ilk aşamasında 
pilot bölgelerin belirlenmesi, bu bölgelerde söz konusu araştırmaya katkı 
sağlamak isteyen üniversiteler ve STK’ların iletişim kurup çalışma 
gruplarını oluşturması amaçlanmaktadır.  

 

 
Şekil 6. Geçici afet barınağı tasarım süreci önerisi. 

Geçici afet barınağında özel gereksinimli bireyler 

 

İkinci aşamada acil durum yerleşkeleri ve geçici afet barınakları kapsamında 
uluslararası/ulusal platformlardan temel standartlar çekilerek derlenecektir. 
Ardından özel gereksinimli bireyler bağlamında öncelikle uluslararası 
platformlar ve tasarım kriterleri incelenecektir. Sonra da ulusal seviyede özel 
gereksinimli bireyler için öngörülen düzenlemeler değerlendirilecektir. Bu 
aşamada, çalışmada yürütücü görev üstelenen ulusal kurumların (AFAD, 
Türk KIZILAY, AKUT, …) acil durum ve geçici afet barınağı temel 
standartlarının toplandığı kılavuz çalışmasına başlaması da önerilmektedir. 
İkinci aşamanın sonunda özel gereksinimli bireyler ile genel kullanıcıya 
uygun geçici afet barınağı kriter ve ön tasarımlarının ortaya konması 
amaçlanmaktadır. Üçüncü aşamada pilot bölgelerde yaşayan ve hayatlarını 
sürdüren farklı engelli gruplarına dahil gönüllülerden, ön tasarımları 
deneyimlemeleri ve fikir belirtmeleri istenecektir. Verilen görüşler 
kapsamında ön tasarımların iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Önerinin ikinci ve üçüncü aşamalarında geri besleme yapılması esastır. 
Önerinin dördüncü aşamasında, ikinci ve üçüncü safhalardan geçerek 
iyileştirilen hem özel gereksinimli bireylere hem genel kullanıcıya uygun 
geçici afet barınağı tasarımlarının ortaya konması hedeflenmektedir. Bu 
aşamada her pilot bölgeden kendi fiziksel-sosyal-çevresel-malzeme-sağlık 
koşullarına ve engelli birey demografik yapısına uygun geçici afet barınağı 
tasarımı çıkması beklenmektedir. Tasarımlar arasında büyük farklılıklar 
olmasından çok temelde beklenen şey, bölgelerin yapısına uygun 
değerlendirme sürecinden geçen barınakların ortaya konması olacaktır. 
Ayrıca ülkemizdeki ulusal kuruluş/örgütlerin birlikte çalışmalarının ve ortak 
bir temel kılavuz ortaya koymalarının önemli bir aşama olacağı da 
düşünülmektedir. 
 

4. SONUÇ  
 
Afet barınaklarında özel gereksinimli bireyler konusu uzun zaman göz ardı 
edilmiş, son yıllarda gündeme alınmış bir çalışma alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır [15]. Ülkemiz depremler gibi doğal afetleri sık ve şiddetli 
yaşamakta, dünyadaki sıcak çatışma bölgelerine yakın bir konumda 
bulunmaktadır. Bu nedenle acil durum yerleşkeleri ve geçici afet barınakları 
Türkiye için kaçınılamayacak bir konudur. Dünya nüfusundaki özel 
gereksinimli birey sayısı ile afet ve acil durumlarda katlanarak büyüyen 
oranlar geçici afet barınaklarının özel gereksinimli bireyler bağlamında ele 
alınmasını gerekli kılmaktadır. Çalışmada ülkemizde çeşitli bölgelerde 
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oluşturulacak araştırma gruplarıyla ortaya konması planlanan, geçici afet 
barınaklarına yönelik bir tasarım ve planlama süreci önerisi sunulmuştur. 
Öneri için (Şekil 6) pilot bölgelerin belirlenmesinde depremler ve fay hatları 
tetikleyici olmuştur. Ancak çalışmanın ilerletilmesi ve olası afet/acil durum 
senaryolarına göre farklı pilot bölgelerin belirlenmesi ihtimal dahilindedir. 
Öneri, Türkiye’deki ulusal platformların koordineli çalışmasını ve iletişimi 
ön plana çıkarmaktadır.  Ortaya konan tasarım ve planlama süreci, pilot 
bölgeler için farklı süreçlerde işleyebilme potansiyeline sahiptir. Ayrıca 
üçüncü aşamada belirtilen özel gereksinimli bireylerden görüş alınması 
ayağı, bölgeden bölgeye, bir engelli grubundan bir diğerine farklılık 
göstereceği düşünülen bir süreçtir. Bu grupların belirlenmesi işlemi de 
yoğun bir demografik çalışmayı beraberinde getirecektir. Ancak önerilen 
tasarım ve planlama süreci sonucunda ortaya konan geçici afet barınağı 
tasarımlarının uzun süre verimli şekilde kullanılabilir olması 
hedeflenmektedir. Bu sayede acil bir durum karşısında hızlıca çözüm 
üretilebilmesi ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına aynı çeviklikte 
cevap verilebilmesi önerinin tatmin edici bir sonucu olacaktır.  
 
Ortaya konan bu çalışma ileride sürdürülebilecek potansiyel araştırma 
konularını doğurmaktadır. Acil durum yerleşkeleri ve barınaklarında 
planlama ile tasarım süreçlerinde farklı özel gereksinimlere yönelik 
düzenlemeler incelenebilir konular olarak listelenebilmektedir. Bu 
çalışmanın geçici afet barınağı alanında kaynak olması ve konuya dikkat 
çekmesi amaçlanmaktadır. 
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ÖZET 
 

Günümüz mimari yaklaşımının ana hedefi; estetik, işlevsel ve 
kullanıcı ihtiyaçlarına hizmet edebilen güvenli yapılar ortaya 
koymaktadır. Bu hedeflerle tasarlanan yapıların servis ömürleri 
süresince güvenliklerini tehdit eden en önemli unsur depremlerdir. 
Birçok yönetmelikte yer alan “depreme dayanıklı yapı tasarımı” 
kavramının temel amacı yapılarda göçme mekanizması olmaksızın 
can güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda mimari tasarımlarda 
yapısal davranış ilkelerini dikkate almak depreme dayanıklı yapı 
tasarımında etkili rol oynamaktadır. Çalışmada yüksek yapıların 
sismik tasarım ilkeleri araştırılmıştır. Öncelikle yüksek ve yüksek 
yapı kavramlarının ulusal ve uluslararası literatürdeki karşılığı 
araştırılmıştır. Yüksek yapılara ait taşıyıcı sistemler ve yüksek 
yapıların deprem yükü etkisi altındaki davranışları araştırılmıştır.  
Sismik tasarım ilkeleri doğrultusunda yapıların mimari tasarımı ve 
taşıyıcı sistem ilişkisi analiz edilmiştir. Bu doğrultuda yüksek 
yapılar için geliştirilmiş olan özel sismik tasarım önerileri, 
kılavuzları ve yasal düzenlemeler incelenmiştir. Bu çalışma 
kapsamında yüksek yapılar için sismik performans ilkelerini göz 
önünde bulundurarak optimum mimari tasarım yaklaşımı 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

  
Anahtar Sözcükler:     Sismik tasarım, mimari tasarım, yüksek yapı 
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1. GİRİŞ 
 

Tarihsel süreç incelendiğine inşa edilen yapıların daima doğanın sınırlarını 
zorlamaya yönelik ve insanoğlunun hep daha yüksek yapı oluşturma çabası 
içinde olduğu görülmektedir. Yüksek yapıların ilk örnekleri tanrıları 
onurlandırma amacıyla yapılan dini ve anıtsal (Babil Kulesi, Mısır 
Piramitleri, Maya Tapınakları, Kutub Minar vb.) yapılardır. Bu yapıtlar insan 
ölçeğinden bağımsız anıtsal yaşam alanları oluşturma amacı ile yapılmıştır. 

 
Günümüz yüksek yapıları ise bunun aksine genellikle şehir merkezlerinde 
prestij sembolleri olarak kurumsal organizasyonlar için geliştirilen ticari 
faaliyetlerin talebine bir cevaptır [1]. Tarihte yüksek yapılar çeşitli malzeme 
ve yapım teknikleri kullanılarak inşa edilmiştir. 19.yüzyılın sonlarından 
itibaren cam, yüksek dayanımlı beton ve çelik üretimi, asansör, 
ısıtma/soğutma ve havalandırma endüstrilerinde yaşanan gelişmelerle 
birlikte yüksek yapı inşasında karşılaşılan kısıtlamaların ortadan kalkmasıyla 
yüksek yapı yarışı hız kazandırmıştır. Ek olarak bilişim teknolojilerinde 
yaşanan gelişmeler, yüksek yapılarda hesapları oldukça karmaşık olan rüzgâr 
ve deprem yüklerinin bilgisayar ortamında daha pratik olarak 
çözümlenmesine imkân sağlayarak farklı geometrik formlarda ve daha 
güvenli yapıların inşa edilmesi olanak vermiştir. 

 
Yüksek yapı inşası ülkeler arası bir rekabet ortamı oluşturmakla birlikte güç, 
prestij ve zenginliğin sembolü haline gelmiştir. Bu doğrultuda, dünyada 
yüksek yapı teknolojileri her geçen gün gelişmekte ve yüksek yapı sayısı 
giderek artmaktadır. 
  

2. YÜKSEKLİK VE YÜKSEK YAPI TANIMI 
 

Bir yapının yüksek olarak sınıflandırılmasına dair nesnel bir tanım 
bulunmamaktadır. CTBUH’e (The Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat) göre yüksek yapı, yapının içinde bulunduğu bağlamına göre 
yüksekliği, oranı ve içerdiği yüksek yapım teknolojileri kapsamında 
değerlendirilmelidir. Bina yüksekliği ise yapının en alt seviyedeki açık-hava 
yaya girişinden itibaren binanın strüktürel veya mimari elemanlarının en tepe 
noktasına kadar (anten ve bayrak direkleri hariç) ölçülebilir [2]. 
 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre yüksekliği tanımlayan iki tanım 
vardır. Bina yüksekliği, binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar 
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(son kat döşeme hizasına kadar) yüksekliği ifade ederken yapı yüksekliği ise 
bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının 
inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini tanımlamaktadır [3]. 
 
Deprem Yönetmeliği’nde Hn ile ifade edilen bina yüksekliği binanın bodrum 
katlarının üstündeki üst bölümünün toplam yüksekliği olarak tanımlanmış, 
yükseklik üst sınırında ise çatı döşemesinin üzerinde yer alan asansör, 
makine dairesi ve benzeri küçük kütleli uzantılar dikkate alınmayabilir 
denilmektedir [4]. 
 
2.1. Yönetmeliklere Göre Yüksek Yapı  
Bir yapının yüksek yapı olarak tanımlanabilmesi için ulusal ve uluslararası 
birçok yönetmelik ve kabullerde ortak bir durum söz konusu değildir.  
 

 CTBUH’e göre 50m yükseklikte veya 14 kat içeren yapılar yüksek 
yapı, 300m ve üzeri yükseklikteki yapılar süper yüksek ve 600m ve 
üzeri yapılar mega yüksek yapı olarak kabul edilmektedir [2]. 

 Amerikan Yönetmeliği (ASCE 7-10) yapı sistemleri için 50m’yi 
yüksek bina sınır olarak kabul etmektedir [5]. 

 Emporis standartlarına göre 35m yükseklik veya 12 kat içeren yapılar 
yüksek yapı, 100m ve üzeri yükseklikteki yapılar gökdelen olarak 
kabul edilir [6]. 

 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre bina yüksekliği 21,50 
metreden veya yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla olan binalar 
yüksek yapı, bina yüksekliği 51,50 metreden veya yapı yüksekliği 
60,50 metreden daha yüksek olan binalar çok yüksek yapılar olarak 
kabul edilir [3]. 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapı Yönetmeliği’nde son kat 
tavan döşeme kotu 30,80 metreyi ve/veya bodrum kat dahil olmak 
üzere toplam kat adedi 13’ü aşan (13 kat hariç) yapılar yüksek yapı 
olarak kabul edilmektedir [7]. 

  
Deprem Yönetmeliği’nde deprem tasarım sınıflarına göre BYS (Bina 
yükseklik sınıfı) 1 olan yapılar yüksek yapı olarak tanımlanmış ve Tablo 
1’de belirtildiği üzere üç yükseklik değeri belirtilmiştir [4]. 
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Tablo 1. Yüksek binaların (Bina Yükseklik Sınıfı BYS = 1), Deprem Tasarım Sınıfı 
(DTS) ve Bina Yüksekliği (HN)’ne bağlı olarak tanımlanması [4]. 

 
Bina Yükseklik 

Sınıfı 

Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına 
Göre Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları  
DTS = 1,1a,2,2a DTS = 3,3a DTS= 4,4a 
Hn>70 HN>91 Hn>105 

  

3.YÜKSEK YAPI TAŞIYICI SİSTEMLERİ   
 
Günümüzde yüksek yapılar çeşitli taşıyıcı sistem malzemeleri (betonarme, 
çelik, kompozit, ahşap gibi) kullanılarak inşa edilmektedir. Yapıları, taşıyıcı 
sistem malzemelerine göre sınıflandırma ise yapının yatay ve düşey taşıyıcı 
elemanlarının (kolon, kiriş, perde duvar, kafes perde ve yatay perde) 
malzemeleri üzerinden değerlendirilir. Bu elemanların farklı malzemeler 
içermesi durumunda bina kompozit olarak kabul edilir [2]. 
  
Yüksek yapılara ait taşıyıcı sistemler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir [8]. 

 Rijit çerçeve sistemler 
 Kirişsiz döşemeli sistemler  
 Çekirdek sistemler 
 Perde duvar sistemler 
 Kafes perdeli çerçeve ve perde duvarlı çerçeve sistemler  

o Kafes perdeli çerçeve sistemler 
o Perde duvarlı çerçeve sistemler 

 Mega kolon ve mega çekirdek sistemler  
 Yatay perdeli çerçeve sistemler  
 Tüp sistemler 

o Çerçeve-Tüp Sistemler  
o Kafes Tüp Sistemler 
o Demet Tüp Sistemler 

 Payandalı çekirdek sistemler 
 
Bir başka sınıflandırmada (Ali ve Moon) ise taşıyıcı sistemler iç ve dış 
taşıyıcı sistemler olarak iki ana gruba ayrılmıştır. İç taşıyıcı sistemler birincil 
taşıyıcı, dış taşıyıcı sistemler ise ikincil (yardımcı) taşıyıcı sistemler olarak 
tanımlanmaktadır [9]. 
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4.YÜKSEK YAPILARA ETKİYEN YANAL YÜKLER  
 
4.1. Rüzgâr Yükleri  
Yapılara etkiyen yanal yükler dikey yüklerin aksine değişkendir ve tahmin 
edilmesi daha güçtür [10]. Yapı yüksekliğinin artmasıyla yapıya etkiyen 
rüzgâr yükleri de artmaktadır. Yapının narinliği, geometrisi, konumu, 
topoğrafyası, bulunduğu bölgedeki rüzgâr tipi ve hızı da rüzgâr yükünü 
etkileyen etmenlerdir. Rüzgâr yükleri deprem yüklerinin aksine süreklidir ve 
kullanıcı konforunu etkiler. Az veya orta katlı yapılarda rüzgârın etkisi 
önemsenmese de yüksek yapılarda mimari ve taşıyıcı sistem tasarımında 
etkin rol oynamaktadır. 
 
4.2. Deprem Yükleri 
Depremler yer kabuğunun derinliklerinde rölatif hareketler sonucu aktif 
faylarda biriken enerji kırılmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Enerjilerin 
çıktığı bu lokasyona deprem odağı denilmektedir. Bu derinliklerdeki 
merkezin yeryüzüne iz düşümü de deprem merkezi olarak 
adlandırılmaktadır. Ortaya çıkan bu enerji yeryüzünde dalga formunda 
dağılım göstererek yapıda x, y ve z doğrultularında harekete sebep 
olmaktadır. Özel durumlar dışında z doğrultusundaki hareketler bu taşıyıcı 
sistemin bu yönlerdeki güvenlik faktörlerinin büyük olmasından dolayı 
ihmal edilmektedir.  Fakat x ve y doğrultularında oluşacak yer hareketleri 
taşıyıcı sistemde F=m.a bağıntısına bağlı olarak büyük kuvvetlerin 
oluşmasına sebep olmaktadır (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Az, orta ve yüksek yapılara etkiyen deprem yükleri [11]. 
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Binanın kütlesinin artmasıyla birlikte binaya etkiyen kuvvet artmaktadır. Bu 
sebeple yüksek yapılar ağırlıkları itibariyle daha çok deprem yüküne maruz 
kalırlar [11]. 
 
Periyot, yapıya etkiyen bir itme ile ileri geri döngüsünü tamamlaması için 
gerekli süredir. Her yapı doğal periyodu ile ilişkili olarak sismik 
hareketlerden etkilenir. Yapıya etkiyen sismik hareketin doğal periyodu ile 
yapının doğal periyodu birbirine yakın ise rezonans oluşmakta ve yapı 
hasarları büyümektedir [12]. 
 
Yapı yüksekliği artıkça yapının doğal periyodu da artar (Şekil 2). Yüksek 
yapılar, periyodlarının uzun olması sebebiyle daha küçük frekanslı, uzun 
periyodlu sismik hareketlerden etkilenirler. Yüksek yapıların periyodları 
uzun olan uzak (100 km ve daha uzak) depremlerden daha çok 
etkileneceklerini söylemek mümkündür. Örneğin 1967 Adapazarı Depremi 
(Ms: 6.8), Ankara’da bulunan İmar ve İskân Bakanlığı’nın 10 katlı binasının 
bodrum kat kolonlarında hasar oluşturmuştur [13]. 
 

 

Şekil 2. Yüksekliğin bina periyoduna etkisi [12]. 
 
Yüksek yapıların deprem yükü altında diğer bir problemi titreşimdir. Yüksek 
yapılar deprem yüküne maruz kaldıklarında periyodlarını tamamlayabilmek 
için çeşitli titreşim modlarına geçerler (Şekil 3). 
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Şekil 3. Titreşim modları [12]. 
 

Eylemsizlik kuvveti olarak da tanımlanan deprem etkisinde oluşacak 
kuvvetler ani ivmeye sebep olmaktadır. Bu ivmelenmeden oluşacak enerjinin 
yapı tarafından tüketilmesi emniyet açısından son derece önemlidir. Yapı 
sisteminde oluşacak olan bu enerjiler; çatlak oluşumu, plastik mafsal 
oluşumu, belirli sınırlar içinde deplasman yapma gibi ve ara bölme 
duvarlarda ezilme gibi durumların oluşması ile tüketilmektedir.  
 
Yapılara etkiyen deprem yükleri; 

 Yapının kütlesi 
 Zemin koşulları 
 Deprem odağına uzaklığı 
 Sarsıntı yoğunluğu ve süresi  
 Bina geometrisi gibi etmenlere bağlıdır [14]. 

 
Deprem yükü sürekli bir yük değildir ve yapı depreme karşı tepkisini birkaç 
saniye içinde gerçekleştirir [12]. Bir yapının sarsıntıya nasıl cevap vereceği 
konusu yapının boyut, konfigürasyon, malzeme, yapısal sistem, yaş veya 
inşaat kalitesine bağlı olarak değişebilir. Yapının deprem yükü altındaki 
davranışını öngörebilmek için tasarım aşamasında mimar ve mühendisin 
sismik tasarım yaklaşımlarını birlikte değerlendirmesi oldukça önemlidir. 

 

5.YÜKSEK YAPILARIN SİSMİK TASARIMI  
 
Yüksek yapı inşası deprem bölgeleri de dahil olmak üzere dünyada giderek 
artmaktadır. Bu kapsamda yüksek yapıların strüktürel ve mimari sismik 
yaklaşımları önem kazanmaktadır. Genel olarak ülkelerin yönetmelikleri 
kapsamında bir yapının sismik performansı; 

 Az şiddetli depremlerde hasarsız  
 Orta şiddetli depremlerde yapısal ve yapısal olmayan az hasar 
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 Büyük depremlerde ise çökme olmaksızın yapısal ve yapısal olmayan 
hasarlara sahip olmalıdır şeklindedir.  

 
Bu performans düzeylerini sağlayabilmek amacıyla ilk olarak yapıya etkiyen 
deprem yükleri belirlenmelidir. Bu yüklere karşı dayanım sağlayabilecek en 
verimli taşıyıcı sistem; zemin özellikleri, bina kat adedi ve konfigürasyonuna 
bağlı olarak seçilmeli ve etkiyen deprem yüklerinin yatay ve düşey 
doğrultuda düzenli iletimi sağlanmalıdır. Yüksek binaları sismik etki 
altındaki yapısal özellikleri ve onları tasarım anlamında az ve orta katlı 
binalardan ayıran özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 
• Yüksek binaların deprem etkisiyle göçmesi durumunda can ve mal kaybı 
büyüktür. Aynı zamanda yana yatarak çökmesi durumunda ya başka binalara 
zarar verebilir ya da ulaşım yollarını kapatabilir. 
• Yürürlükteki çoğu yönetmelik az ve orta kat yapıların tasarımını 
kapsarken, yüksek yapıların tasarımı bu yönetmeliklerin dışında bir 
araştırma ve tasarım yöntemi gerektirir. 
• Yüksek yapılarda üzerinde durulması gereken diğer bir husus narin 
olmalarıdır. Narinlik bina yüksekliğinin en dar strüktürel derinliğe oranıdır. 
Narinlik oranı artıkça yapının yanal yüklere karşı dayanımı zayıflar [15]. 
 
5.1. Yönetmelikler Kapsamında Sismik Tasarım 
Yüksek yapıların sismik tasarımlarında Japonya ve Çin dışındaki diğer 
ülkeler genellikle performansa dayalı olarak tasarlanmış yerel 
yönetmeliklerini uygulamaktadır. Fakat bu sismik tasarım yaklaşımları, 
davranışlarını net olarak tahmin edemediğimiz yüksek yapılar açısından 
güvenli ve ekonomik olmayan tasarımlara yol açabilir [16]. Örneğin 
Amerika’da kullanılan IBC (International Building Code) az ve orta katlı 
yapıların tasarımı için verimli iken yüksek yapı tasarımında yeterli 
bulunmamaktadır. Çünkü geleneksel kuvvet azaltma faktörleri yapının her 
iki eksendeki titreşim modlarına katkıda bulunabilir, bu da yüksek yapılar 
için istenilmeyen bir durumdur.  
 
Yerel yönetmeliklere ek olarak yüksek yapıların sismik tasarımı için özel 
kurallar içeren uluslararası kılavuz ve rehberler yayınlanmıştır. Bunlardan 
bazıları şunlardır: 
 

 Recommendations for the Seismic Design of High-rise Buildings, 
(CTBUH) 
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 Guidelines for Performance Based Seismic Design of Tall Buildings, 
(PEER) 

 SEAOC Vision 2000 
 FEMA 356 
 ATC 40 

 
Tüm bu yönetmelik ve rehberlerde risk grupları genel olarak yüksekliklere 
bağlı olarak tanımlanmış, yapı tipolojileri için ekstra risk grupları 
tanımlanmamıştır. Fakat Peer’in yayınladığı rehberin son versiyonunda 
(2017) düzensiz yüksek yapılar ile tek podyum üzeri birden fazla yapı gibi 
farklı yüksek yapı tipolojileri için yeni bir risk grubu tanımlanmıştır [17]. 
 
Ülkemizde uygulanmakta olan Türkiye Deprem Yönetmeliği’nde (2018) 
deprem etkisi altında yüksek bina taşıyıcı sistemlerinin tasarımı için özel 
kurallar Bölüm 13’te yer almaktadır.  Bu bölüm deprem etkisi altında bina 
yükseklik sınıfı 1 olan betonarme ve çelik yüksek bina taşıyıcı sistemlerinin 
tasarımı için uygulanacak kuralları kapsamaktadır. Yönetmeliğe göre yüksek 
yapı tasarımı üç aşamalı olarak gerçekleştirilmelidir.  
 

 Tasarım Aşaması I: DD-2 Deprem Yer Hareketi Altında Ön Tasarım 
Boyutlandırma 

 Tasarım Aşaması II: DD-4 veya DD-3 Deprem Yer Hareketi Altında 
Kesintisiz Kullanım veya Sınırlı Hasar Performans Hedefi İçin 
Değerlendirme – İyileştirme 

 Tasarım Aşaması III: DD-1 Deprem Yer Hareketi Altında Göçmenin 
Önlenmesi veya Kontrollü Hasar Performans Hedefi İçin 
Değerlendirme – İyileştirme – Son Tasarım 

 
Bu bölüme ait bilgilendirme ekinde ise, yüksek bina taşıyıcı sistemleri ile 
ilgili genel bir bilgilendirme ve göz önüne alınması gereken hususlar yer 
almaktadır. Bu hususlardan mimari gereklilik olarak yapının yatay ve düşey 
doğrultuda simetrik olması ve yapı çekirdeği her iki ana eksene göre simetrik 
ve merkezde olması istenilmektedir [4]. 
 
5.2. Mimari Sismik Yaklaşımlar 

Bir yapının mimari tasarımı ve onu oluşturan kararları, binanın sismik 
performansının belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır [18]. Çünkü yapı; 
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ihtiyaçlar doğrultusunda, mimari tasarım çerçevesinde şekillenmeye başlar. 
Mimari tasarım yapının işlevsel ve estetik amaçlarını gerçekleştirirken, 
sismik tasarımı da dikkate almalıdır. Yüksek yapıların tasarımında sismik 
tasarım yaklaşımları orta katlı yapılar ile benzerdir. Fakat yüksek yapıların 
karşılaştığı ek zorluklar vardır. Bunlar; 

 Çok işlevli olmaları 
 Değişken kat planları  
 Farklı yapı formları 
 Büyük en kesitli veya eğimli kolonlar 
 Yanal yükler altında öngörülemeyen davranışlarıdır. 

 
Yüksek yapıların mimari sismik tasarım yaklaşımlarını iki gruba ayırabiliriz. 

1. Bina Konfigürasyonu 
2. Mimari Tasarım Taşıyıcı İlişkisi 

 
5.2.1. Bina Konfigürasyonu  
Bina konfigürasyonu hem yatay hem düşey düzlemde yapı düzenini 
tanımlar. Sismik kuvvetin yapı boyunca dağıtım yöntemi bina 
konfigürasyonu tarafından belirlenir. Düzenli yapılar bu kuvveti kararlı ve 
sürekli bir yapıda dağıtırlar. Düzensiz yapılarda ise kuvvetler belirli 
noktalarda yoğunlaşarak ani değişiklikler oluşturma eğilimindedir [19]. 
 
Yapı düzeni yatay ve düşey simetri ile sağlanabilir. Bir yapı, plan 
düzleminde bir (Şekil 4) veya birden fazla aksa göre simetrik olabilir (Şekil 
5).  

 
Şekil 4. Tek aksa göre simetrik plan [20]. 

 

 
Şekil 5. Birden fazla aksa göre simetrik plan [20]. 
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Birden fazla aksa göre simetrik yapılar sismik açıdan avantajlı kabul 
edilebilir [19]. Fakat düşey düzlemde simetri her zaman aynı sismik avantajı 
sağlamayabilir. Örneğin düşey düzlemde bir yapı, sismik performans 
gereğiyle yüksekliği boyunca daralarak kütlesini azaltmaya çalışırken 
simetrisini kaybedebilir. Bu durum yüksek yapılar gibi kütlesi fazla olan 
yapılar için sismik açıdan verim sağlayabilir (Şekil 6). 
 

 
Şekil 6. Düşey düzlemde simetriler [20]. 

 
Düzensiz binalar düzenli binalara göre sismik açıdan dezavantajlara sahiptir. 
Birçok uluslararası ve ulusal yönetmeliklerde yapı düzensizlikleri tarif 
edilmiş, bu düzensizliklerden kaçınılması istenmiştir. Yapı düzensizliklerini 
iki kategoriye ayırabiliriz [18]. 
 

 Dikey Düzensizlikler: Katlar arası kütle değimi, yumuşak kat 
oluşması, taşıyıcı eleman boyut ve konumlarındaki süreksizlikler. 

 Yatay Düzensizlikler: Asimetrik planlar, T-H-U vb. plan tipolojileri, 
yük yolundaki süreksizlikler. 

 
Asimetrik planlı bir yapıda, yanal yükler yapının bazı noktalarda 
burulmasını ve gerilimini artırır. Bu sebeple yapı simetrikliğin yanı sıra yalın 
ve sade olmalıdır. Örneğin bu plan tipolojilerinde (Şekil 7) yapı belli 
eksenlere göre simetrik olmasına rağmen yapı sadelikten uzaklaştıkça 
özellikle birleşim noktalarında burulma ve gerilim konsantrasyonu artar. 
 

 
Şekil 7. Plan tipolojileri [21]. 
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Düşey düzlemdeki süreksizlikler yüksek ve geniş açıklıklı giriş katlarından 
veya yapı geri çekilmelerinden kaynaklanabilir. Kentsel planlama ve onun 
getirdiği yönetmelikler binaların yükseklik sınırını belirleyebilir ve sokak 
yapısına göre geri çekmeleri zorunlu tutabilmektedir (Şekil 8). Özellikle 
yüksek yapıların yoğunlukta olduğu kent merkezlerinde geri çekmeler 
sismik tasarım bağlamında özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumdur. 
Öte yandan yüksek yapıların yoğunlukta olduğu kent merkezlerinde geri 
çekme ve mesafe düzenlemeleri afet durum planlanmaları açısından da 
önemlidir. 
 

 
Şekil 8. Geri çekme kuralları, New York (ABD) [20]. 

 
5.2.2. Mimari Tasarım Taşıyıcı İlişkisi 
Yüksek yapıların mimari ihtiyaçları, fonksiyonları ve tasarım verileri yapının 
taşıyıcı sistemini belirleyen ana etmenlerdir. Yüksek yapılar tek fonksiyona 
veya birden fazla fonksiyona hizmet edebilirler. Çoğunlukla ticari ofis, otel 
veya rezidans amaçlı kullanımlar için tasarlanırlar. Ofis yapıları ve konut 
yapıları mekân genişlikleri, cephe ihtiyaçları ve bina organizasyonları 
itibariyle tasarım yönüyle farklılaşırlar [22]. 
 
Örneğin yüksek ofis yapılarında gün ışığından optimum fayda sağlayabilmek 
için genellikle daha açık cepheler talep edilmektedir. Bu sebeple yapı dış 
çeperlerine perde duvar uygulamak zorlaşmakta ve taşıyıcı sistem tercihleri 
buna göre şekillenmektedir [20]. 
 
Dünyanın en yüksek (CTBUH Nisan 2021) üç ofis yapısın (Şekil 9) mimari 
tasarım ve taşıyıcı ilişkisini aşağıdaki gibi incelenmiştir. 
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                                  (a)                        (b)                   (c) 

Şekil 9. (a) Ping An Finance Center, 599 m,Shenzhen, 2017 [2]. 
(b) One World Trade Center, 541 m,Newyork, 2014 [2]. 

(c) Citic Tower, 528 m Beijing, 2018 [2]. 
     
Açık bir cephe oluşturmak ve istenilen yüksekliğe ulaşabilmek için Ping An 
Finance Center ve One World Trade Center binalarında yatay perdeli 
çerçeve sistem tercih edilmiştir [23] [24]. Citic Tower binasında ise diğer tüp 
sistemlere oranla açıklıklara daha çok imkân veren kafes tüm sistem 
uygulanmıştır [25]. 
 
Bu üç yapının düzenli plan yapıları ve bina organizasyonu ile uyumlu 
simetrik servis çekirdekleri bulunmaktadır (Şekil 10). 
 

 
(a)                                 (b)             (c) 

Şekil 10. (a) Ping An Finance Center,Tipik kat planı [23]. 
(b) One World Trade Center,Tipik orta kat planı [24]. 

(c) Citic Tower, Tipik kat planı [25]. 
 
Konut yapılarında ise cepheler, ofis yapılarına nazaran daha sınırlı 
açıklıklarla (pencere boşlukları, balkon kesintileri gibi) tasarlanabilir. Fakat 
yine de çok kısıtlı cephe açıklığı sağlayan (%50 açık, bazı durumlarda %30) 
tübüler sistemler özellikle de çerçeve tüp sistemler pek tercih edilmez [22]. 
 
Aynı zamanda, yüksek konut yapıları maliyet, yangın dayanımı ve akustik 
açıdan avantajlı olduğundan çoğunlukla betonarme olarak inşa edilmektedir. 
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Örneğin 88 katlı ve 392 metre yüksekliğindeki 23 Marina Tower binasının 
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Şekil 11. 23 Marina Tower tipik mimari planı ve görünüşü [26]. 

 
Otel veya konut yapıları birçok bağımsız bölümden oluştuğu için dar çift 
yöne hizmet eden koridorlar oluşabilir. Bu sebeple yapı dış çeperinde 
oluşturulamayan perde duvarlar bu koridor hatlarında oluşturulabilir. 
Örneğin 88 katlı ve 320 m yüksekliğindeki Palais Royale binası (Şekil 11) 
sekizgen plan yapısına sahip ve merkezinde geniş bir atrium içeren bir 
yapıdır. Bu yapıda plan organizasyonu gereği çıkan koridorlar taşıyıcı 
sistemde perde duvar ve yatay perdelere olanak sağlamıştır [26]. 
 

 
Şekil 12. Palais Royale tipik mimari planı ve görünüşü [26]. 

 
Yüksek yapılar çeşitli form ve yapılarda tasarlanabilir. Tek kütle olarak 
tasarlanabilirken, az katlı baza (podyum) katları ve onun üzerinde yükselen 
bir veya daha fazla kule bölümlerinden oluşabilirler (Şekil 13). 
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Şekil 13.Yüksek yapı tipolojileri [14]. 

 
Podyum ve kule bölümlerinden oluşan yüksek yapı tasarımlarında burulma 
ciddi bir problemdir. Üst ve alt bölümler yapısal olarak ayrılarak yatay 
rijitlik düzenlenmeli ve burulma kontrol altına alınmalıdır [21]. Podyum ve 
kuleden oluşan yapıda yanal kuvvetler kuleden podyuma aktarılır (Şekil 10). 
 

 
Şekil 14. Deprem yükü altında kule ve podyum davranışı [27]. 

 
Devrilme momentine direnmek için yapı podyum-kule ara yüzünde reaktif 
kuvvetler geliştirir. Podyum içinde yer alan yapısal kule duvarlarında, zemin 
yapısının düzlemsel esnekliğine bağlı olarak kesme kuvveti oluşabilir. Bu 
durumu önlemek adına podyum döşemelerini yarı rijit olarak tasarlamak ve 
yerinde monolitik (kolon+kiriş+döşeme) döküm yapılması verimli bir çözüm 
oluşturabilir [27]. 
 

6. SONUÇ 
 
Sismik hareketliliğin yoğun olduğu bir deprem kuşağında yer alan ülkemizde 
gelişen teknolojilerle birlikte yüksek yapı stoku giderek artmaktadır. Yüksek 
yapı stokunun artmasıyla birlikte bu tip yapılar farklı yönetmeliklerde yer 
bulmaya başlamıştır. Fakat yönetmelikler incelendiği zaman, ulusal 
yönetmeliklerimizde dahi ortak bir yüksek yapı tanımı ve yüksek yapı 
tasarım stratejilerinin olmadığı görülmüştür. Uluslararası bazı 
yönetmeliklerde de yüksek yapıların orta katlı yapılar gibi değerlendirilmesi 
sonucu ekonomik ve emniyet açısından çeşitli kusurlar ortaya çıkaran 
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tasarımlar doğurduğu anlaşılmaktadır. Yüksek yapıların tasarımı özel bir 
uzmanlık ve multidisipliner bir tasarım yaklaşımı gerektirmektedir. 
Ülkemizde uygulanmakta olan Deprem Yönetmeliği (2018) yüksek yapılara 
ait özel bir bölüm oluşturması bakımından öncüdür fakat geliştirilmesi 
gerekmektedir. Mevcut çalışmada yüksek yapıların sismik etki altında 
yapısal davranışları irdelenmiş olup, mimari yaklaşımlar geliştirilmeye 
çalışılmıştır. 
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ÖZET 
 

Dünya gündemindeki COVID-19 salgını iş yaşamını da etkilemiş, 
sağlık açısından riskin artması birçok işletmenin işyerlerini 
kapatmasına ve çalışanların işi, işyeri dışında uzaktan yürütmesini 
beraberinde getirmiştir. Birçok mimarlık ofisi çalışmaları evde 
yürütmek üzere yeniden yapılanmak durumunda kalmıştır. Salgın 
koşullarının bir süre daha devam edeceği öngörülmektedir. 
Çalışmada salgın etkisi altında uzaktan çalışma koşullarında 
mimari tasarım projesi geliştirme ve tamamlanma süreci bir örnek 
deneyim üzerinden incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi 
kullanılan çalışmada, literatür araştırması ve incelenen örnek proje 
sürecinin ilgilileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler 
değerlendirilmiştir. Proje sürecine yönelik; uzaktan çalışma 
deneyimi, çalışma mekânı yapısı, altyapı, iletişim araçları, veri 
aktarım ve depolama, çalışma süresi, bireysel gelişim konularında 
görüş alınmıştır. Araştırma sonuçları, evde çalışma mekânı 
oluşturma gereksinimi, altyapı güçlendirme ve çevrim içi iletişimin 
ön plana çıktığını göstermektedir. Çevrim içi görüşmelerde, 
karşılıklı müdahale edilebilir paylaşıma olanak veren sistemlerin 
iletişimi olumlu etkilediği elde edilen diğer sonuçlardan biridir. 
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Covid-19 salgını ve uzaktan çalışma 

 

1. GİRİŞ 
 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) desteğinde işin işyeri dışında 
yapılması uzaktan çalışma olarak tanımlanmaktadır [1]. Esnek çalışma 
modeli olarak tanımlanan uzaktan çalışma, yeni Koronavirüs Hastalığı 
(COVID-19) sürecinde dünya genelinde ön plana çıkmıştır [2]. Bulaşma 
riskinin azaltılmasına yönelik önlemler kapsamında, çalışma dünyasında da 
dönüşümlü veya işyeri dışında çalışma uygulamaları söz konusu olmuştur. 
COVID-19 salgını nedeniyle imalat, seyahat ve ulaşım sektörleri en üst 
seviyede etkilenen sektörler olurken, enerji ve kaynaklar, sağlık ve eğitim ise 
yüksek derecede etkilenen sektörlerden olmuştur [3]. Salgın sürecinde ön 
plana çıkan, işin işyeri dışında evden yürütülmesi, özelliği nedeniyle sadece 
bazı iş kollarında uygulanabilir olmaktadır [4]. Eğitim, e-ticaret, iletişim, 
medya, gayrimenkul gibi sektörlerin uzaktan çalışma koşullarına uygun 
yapıda olduğu söylenebilir [2]. Özellikle eğitim alanında bütün seviyelerdeki 
eğitim uzaktan eğitim sistemiyle senkron veya asenkron olarak ilk dönemden 
itibaren uygulamaya konmuş ve devam etmektedir. 
 
Avrupa Birliği üye ülkelerinde salgın öncesi %15 olan tam zamanlı uzaktan 
çalışma COVID-19 salgını ilk döneminde (Nisan 2020’de) %40’lara ulaşmış 
ve bu sürece geçişte daha önce uzaktan çalışma deneyimi olanlar daha kolay 
uyum sağlamıştır [5]. Bilgi teknolojileri ve diğer iletişim hizmetleri 
çalışanlarının %40’tan fazlası, eğitim ve yayıncılık, bilgi yoğun iş hizmetleri 
alanında düzenli veya sık olarak uzaktan çalışan payı %30’un üzerindedir 
[5]. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO (2020) araştırma bulguları, bu 
dönemde evden çalışma uygulamasına yönlendirmenin; işlerin önemli 
kısmının BİT, profesyonel hizmetler, finans, sigortacılık ve kamu yönetimi 
benzeri sektörlerde yayılı ülkeler için daha kolay olduğunu, diğer taraftan 
imalat, tarım, inşaat, turizm gibi sektörlerin ağırlıklı olduğu ülkelerde ise 
bunun mümkün olmadığını göstermektedir [6]. 

 
Avrupa’yı kapsayan ve konuyla ilgili önemli bir yönlendirici belge olan Tele 
Çalışma Hakkında Avrupa Çerçeve Anlaşması, uzaktan çalışma ile ilgili 
olarak tek uluslararası belgedir [7]. Tele çalışmanın temel unsurlarını 
mesafe, organizasyon ve teknoloji oluşturmaktadır [7]. Salgın sürecinde iş-
özel yaşam dengesi, işyerine ulaşım ve harcanan zamanın kalkmış olması, 
coğrafi kapsamın genişlemesi, esnek çalışma saatleri, pahalı ofis 
ekipmanlarında azalma gibi konular çalışan ve işveren açısından ek faydalar 
olarak görülmektedir [8]. Kylili vd (2020)’ne göre uzaktan çalışma modeli, 
ulaşım ve çevre kirliliği gibi konulardaki etkileri ile bir bakıma akıllı kentler 
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için temel rol oynayabilir unsurlardan biridir [8]. İşçi haklarının 
güçlendirilmesi, evden çalışmanın düzenlenmesi ve işveren ve çalışan 
temsilci diyalogların geliştirilmesi, salgın sonrası da devam edebileceği 
öngörülen uzaktan çalışma için temel alanlar olmaktadır [5]. 
 
Çalışma alanının yapısı gereği turizm, sanayi, taşımacılık gibi sektörler 
uzaktan çalışmaya elverişli olmamakla birlikte barındırdığı muhasebe, insan 
kaynakları gibi birimler uzaktan çalışma için uygun yapıdadır [9]. Evden 
çalışma için bilgi teknolojileri altyapısı ve yeterli güvenliğin olması 
önemlidir. Evden çalışmada çalışanın kendi başına kalması; kendi 
becerilerini ve yaptığı işin kapsamını görmesi açısından da fırsat 
oluşturmaktadır. Diğer taraftan salgın ortamında evden çalışmanın sağladığı 
daha az temas ve sağlık koşullarının güvende olması da çalışanın 
motivasyonunu arttırdığı söylenebilir [9]. Scarton (2020) düzenli video 
konferansı planlamasının, çalışma ekibinin bağlı tutulması ve üretkenliğin 
arttırılmasına katkı sağlayabileceğini, ev içinde uzun süreli ve konforlu 
çalışma düzeninin de çalışmayı olumlu etkileyeceğini belirtmektedir [10]. 
Salgının ilk döneminde Çin’de evden çalışanları kapsayan araştırmaya göre, 
uzaktan çalışmada ortaya çıkan dört temel zorluk; iş-ev müdahalesi, iletişim, 
erteleme ve yalnızlık kapsamında olup, bu zorlukları etkileyen iş özellikleri; 
sosyal destek, iş özerkliği, izleme, iş yükü ve bireysel faktör olarak çalışan 
öz disiplini olmuştur [11]. Salgın döneminde özellikle dış çevreden 
yalıtılmış çalışma sürecinde sosyal desteğin rolü daha belirgin hale gelmiştir. 
 

2. SALGIN VE MİMARLIK 
 
Bireysel çalışmanın elverişli olduğu iş kollarında uzun dönemdir uzaktan 
çalışma yer bulmaktadır. Üretim ağırlıklı çalışmalarda ise ancak bazı 
aşamalar için uzaktan çalışma kısmen yapılabilmektedir. İş süreci çoklu 
disiplin ortamı gerektiren mimari tasarım ve projelendirme gibi alanlarda ise 
bu süreç birçok bileşeniyle karmaşık yapıdadır. Tasarım süreci farklı 
disiplinlerin katkı ve katılımıyla gelişen yapıdadır. Birçok aşamada tasarıma 
yönelik konuların ilgili disiplinlerle birlikte derinlemesine tartışılarak 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Geleneksel olarak büyük oranda yüz 
yüze koordinasyon toplantıları ile gerçekleştirilen bu süreçte, sayısal 
ortamda veya baskısı alınmış proje dokümanları üzerinde tüm paydaşlarla 
çalışılmakta ve uygulama aşamasındaki olası sorunların da alternatifleriyle 
önceden çözümü sağlanmaktadır. Salgın şartlarında ise birlikte üretme ve 
tartışma yoluyla sorun çözme yöntemi tümüyle işyeri dışına taşınmakta ve 
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güçlendirilmesi, evden çalışmanın düzenlenmesi ve işveren ve çalışan 
temsilci diyalogların geliştirilmesi, salgın sonrası da devam edebileceği 
öngörülen uzaktan çalışma için temel alanlar olmaktadır [5]. 
 
Çalışma alanının yapısı gereği turizm, sanayi, taşımacılık gibi sektörler 
uzaktan çalışmaya elverişli olmamakla birlikte barındırdığı muhasebe, insan 
kaynakları gibi birimler uzaktan çalışma için uygun yapıdadır [9]. Evden 
çalışma için bilgi teknolojileri altyapısı ve yeterli güvenliğin olması 
önemlidir. Evden çalışmada çalışanın kendi başına kalması; kendi 
becerilerini ve yaptığı işin kapsamını görmesi açısından da fırsat 
oluşturmaktadır. Diğer taraftan salgın ortamında evden çalışmanın sağladığı 
daha az temas ve sağlık koşullarının güvende olması da çalışanın 
motivasyonunu arttırdığı söylenebilir [9]. Scarton (2020) düzenli video 
konferansı planlamasının, çalışma ekibinin bağlı tutulması ve üretkenliğin 
arttırılmasına katkı sağlayabileceğini, ev içinde uzun süreli ve konforlu 
çalışma düzeninin de çalışmayı olumlu etkileyeceğini belirtmektedir [10]. 
Salgının ilk döneminde Çin’de evden çalışanları kapsayan araştırmaya göre, 
uzaktan çalışmada ortaya çıkan dört temel zorluk; iş-ev müdahalesi, iletişim, 
erteleme ve yalnızlık kapsamında olup, bu zorlukları etkileyen iş özellikleri; 
sosyal destek, iş özerkliği, izleme, iş yükü ve bireysel faktör olarak çalışan 
öz disiplini olmuştur [11]. Salgın döneminde özellikle dış çevreden 
yalıtılmış çalışma sürecinde sosyal desteğin rolü daha belirgin hale gelmiştir. 
 

2. SALGIN VE MİMARLIK 
 
Bireysel çalışmanın elverişli olduğu iş kollarında uzun dönemdir uzaktan 
çalışma yer bulmaktadır. Üretim ağırlıklı çalışmalarda ise ancak bazı 
aşamalar için uzaktan çalışma kısmen yapılabilmektedir. İş süreci çoklu 
disiplin ortamı gerektiren mimari tasarım ve projelendirme gibi alanlarda ise 
bu süreç birçok bileşeniyle karmaşık yapıdadır. Tasarım süreci farklı 
disiplinlerin katkı ve katılımıyla gelişen yapıdadır. Birçok aşamada tasarıma 
yönelik konuların ilgili disiplinlerle birlikte derinlemesine tartışılarak 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Geleneksel olarak büyük oranda yüz 
yüze koordinasyon toplantıları ile gerçekleştirilen bu süreçte, sayısal 
ortamda veya baskısı alınmış proje dokümanları üzerinde tüm paydaşlarla 
çalışılmakta ve uygulama aşamasındaki olası sorunların da alternatifleriyle 
önceden çözümü sağlanmaktadır. Salgın şartlarında ise birlikte üretme ve 
tartışma yoluyla sorun çözme yöntemi tümüyle işyeri dışına taşınmakta ve 

Covid-19 salgını ve uzaktan çalışma 

 

çalışanlar bu süreci bireysel olarak yürütmek durumunda kalmaktadır. Diğer 
taraftan proje işlerinin yürümesi dışında tüm işveren görüşmeleri de 
kesintiye uğramaktadır. Şantiyelere ise salgının ilk döneminde ve ülke 
genelinde alınan kararlar gereği ara verilmiş ve daha sonraki süreçte izin 
verilen koşullarda sınırlı ve kontrollü olarak yeniden açılmıştır. 
 
Türkiye’de ilk vakanın görülmesini izleyen günlerde günlük yaşama dair bir 
takım önlem ve uygulamalar gündeme gelmiştir [12]. Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “COVID-19 Pandemi Çalışma Rehberi”nde, diğer 
çalışma alanları ile birlikte ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm 
işletmeler ve şantiyeler için de alınacak önlemlere yer verilmiştir [13]. 
Rehberde özellikle ofisler için her dört metrekareye bir kişi olarak planlama, 
kişiler arasında bir metre mesafe ile konumlanma gibi getirilen fiziksel 
önlemler, ofis çalışma alanlarının bu kapsamda yeniden düzenlenmesini de 
beraberinde getirmektedir [13]. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği 
TMMOB, COVID-19 kapsamında alınacak önlemlerin topluma duyurulduğu 
ilk günlerde yayınladığı çağrı metninde uzaktan çalışmanın 
yaygınlaştırılması yönünde yaklaşım sergilenmiştir [14]. 
 
Amerikan Mimarlar Enstitüsü AIA’nın salgının ilk döneminde 
gerçekleştirdiği anket ve incelemelerine göre, 2020 yılı mart ayında 
firmaların yarıdan fazlasında iş talepleri ve projelerin yavaşlaması veya 
durması söz konusu olmuş ve Nisan ayında daha da artabileceği beklenmiştir 
[15]. Nijerya’daki mimarlık alanında COVID-19 etkilerinin araştırıldığı 
araştırma sonuçları, kuruluşların iç işleyişinde önemli oranda kesinti 
olduğunu, uygulamaların tamamen durmasına yol açtığını göstermektedir 
[16]. Aynı araştırma söz konusu etkiler karşısında yeterli önlemlerin 
alınmamasının, mimarlık uygulamalarının geleceğini tehdit edebileceğine 
işaret etmektedir [16]. Mimari pratik açısından COVID-19’un ana etkisi ise 
mimarlık ofislerinin uzaktan çalışması ve yüz yüze görüşmelerin 
azaltılmasıdır [15]. Abidi ve Irsh (2020) mimarlık alanında gelişebilecek 
çalışma yöntemindeki değişimin, pandeminin gelecekteki durumuna bağlı 
olacağını vurgulamaktadır. Ancak gelecekte işler normale dönse bile değişim 
kaçınılmaz olacağından, bu dönemde yeni beceri ve çalışma tekniklerinin 
geliştirilmesi önemli olacaktır.  Her türlü önlemi alarak işyerinde ve uzaktan 
çalışma yöntemini bir arada kullanmak da iletişim ve iş kalitesini arttırmak 
açısından önemlidir [17]. 
 
Mimar Evren Başbuğ, uzun süredir uzaktan çalışanların yeniden eski 
mekânlara dönüşe nasıl ikna edileceklerinin önemli bir konu olduğunu ifade 
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etmekte, orta vadede ofislerdeki düzenlemelerde esaslı değişikliğe işaret 
ederek; ofis mekânına dönüşün, çalışanın verimi odaklı, teşvik edici 
çözümler gerektirdiğini vurgulamaktadır [18]. Mimar Süha Özkan ise 
COVID-19 Pandemisi bağlamında mimari proje üretim koşullarındaki 
değişime ve bu süreçte üretilen projelerin uygulama biçimi ve geleceği 
açısından belirsizlik taşıdığına, bütün sektörlerde uygulanan uzaktan 
çalışmanın gelecekte kalıcı olacağına ve bu çalışma düzeninin gelecekte yeni 
hizmet modelleri oluşturacağına dikkat çekmektedir [18]. Tekeli (2020)’ye 
göre ise geçmiş tecrübeler hiçbir salgının iki yıldan fazla sürmediğini 
göstermekte ve sonrasında, uzun yılların sonunda geliştirilmiş olan yaşam 
kalıplarına geri dönülmektedir [19]. Kriz döneminde elde edilen başarılı 
yöntem ve araçların salgın sonrası da kullanılabileceği öngörülmektedir [19]. 
 
Yapılan bir araştırmada tasarımın yürütülmesi sürecinde bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) kapsamında uzaktan çalışanların kullanabilecekleri video 
konferans platformu olarak ZOOM’un tasarım diyalog özelliği, kullanıcı 
dostu olması gibi özellikleri açısından kullanılabilir olarak 
değerlendirilmiştir [20]. Yaygın kullanımı ile birlikte ilk etapta çeşitli 
güvenlik ve gizlilik sorunları bildirilen program daha sonraki aşamada bu 
sorunlar için güncelleme yoluna gitmiştir. Uzaktan çalışma sürecinde BİT 
yardımıyla iletişim, video konferans vb. etkinliklerin (WhatsApp, Google 
Hangouts vb.) gerekli ve başarılı kaynak araçlar olduğunu belirten Declan 
Scullion, tasarım aşamasında yüz yüze iletişimin tartışmasız daha verimli 
olduğunu belirtmektedir [21]. Çalışma sürecinde gerçekleşen toplantılar için, 
katılımcıların aynı salonda toplanmamış olması, toplantı öncesi hazırlıkları 
arttırmakta ve sürenin daha iyi kullanılabilmesi için öncesinde belgelerin 
okumaya açılması önemli olmaktadır [22]. Bu dönemde evden çalışma 
sürecinde; proje, dosya ve klasörlerin bulut depolama alanlarına taşınması, 
kişisel becerilerin geliştirilmesine yönelik bilgilenme ve beceri kazanmaya 
zaman ayırabilme kapsamında çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gibi 
konular öne çıkmaktadır [23]. İşin en iyi nasıl yapılacağına yönelik 
önerilerin yanında, çalışma biçiminin yasal mevzuattaki yeri her iki taraf 
açısından her yönüyle ele alınarak çerçevesinin çizilmesi, gelecekteki 
çalışma kurgusu açısından da önemlidir. 
 
1940’larda ortaya çıkan açık planlı ofis tasarımı, günümüzde oldukça yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Son yirmi yıldır ise şirketlerin gençliği ve kendisini 
sembolize eden, iş ve oyunu açık olarak birleştiren yeni bir çalışma alanı 
ortaya çıkarmıştır [23]. Diğer taraftan açık planlı ofisler, çalışanların ruh 
sağlığı, üretkenlik, ısıtma, soğutma benzeri konular üzerindeki etkilerine 
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ilişkin sorularla beraber tartışmalı bir tasarım seçimi haline gelmiştir [23]. 
Bu süreçte salgının, konunun ortaya çıkması ve daha sağlıklı ofis ortamı 
tasarımı açısından hızlandırıcı etki oluşturduğu söylenebilir [23]. Salgının 
bitiminden sonra ofise dönüşün %20 oranında olacağı ve bireysel çalışma 
alanlarında çözüm geliştirilse de özellikle ofis yapılarında girişler, 
asansörler, ortak kullanım alanlarının problemli alanlar olacağı 
öngörülmektedir [24]. 
 
Salgın sürecinde aniden ve acil olarak gelişen uzaktan çalışma bir açıdan bu 
türden çalışma deneyimi olmayanlar için, işin nerede ve nasıl 
tamamlandığına ilişkin bir modelin denenmesi olarak da düşünülebilir [25]. 
Uzun vadeli etkileri açısından; çalışanlar için daha az alan ihtiyacı ve belirli 
süreli işlerin daha da artması ve bunun tasarımla ilişkili alanda da 
benimsenebileceğini göstermektedir [25]. Bu süreçte özellikle teknolojiye 
adaptasyonla ilgili olarak; uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimle birlikte 
“sürekli eğitim” konusu belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Salgın sonrası bu 
kapsamdaki kazanımların gerek eğitim alanına ve gerekse çalışma alanına 
yansıyacağı düşünülmektedir [3]. Zorunlu uzaktan çalışma döneminde 
edinilen tecrübe ve başarılı pratiklerin kısmen mevcut çalışma biçimine dâhil 
edilebileceği düşünülebilir. Mimarlık meslek alanı özelinde de deneyimlerin 
değerlendirilmesine ve gelecekte çalışma biçimleri açısından aktarılmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmada orta büyüklükteki mimari 
ofiste bu süreçte tamamlanan tasarım deneyimi değerlendirilmiştir. 
 
Araştırmanın tamamlanması sürecinde 10 Mart 2021’de Uzaktan Çalışma 
Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamını; çalışma mekânının 
düzenlenmesi, malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı, üretim 
maliyetlerinin karşılanması, çalışma süresinin belirlenmesi, iletişim, verilerin 
korunması, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler ve uzaktan çalışmanın 
yapılamayacağı işler oluşturmaktadır [26]. Yönetmelikte yer alan konuların 
taraflar arasında düzenlenecek sözleşmeyle belirlenmesi söz konusudur. 
Yönetmeliğin uzaktan çalışmaya yönelik etkilerinin değerlendirilmesi ancak 
ilerleyen zamanda farklı sektörlerde oluşacak örnekler üzerinden mümkün 
olacaktır. 
 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Çalışmada COVID-19 salgın döneminde uzaktan çalışma koşullarında 
mimari tasarım projesinin geliştirilmesi ve tamamlanma süreci bir örnek 
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deneyim üzerinden incelenmiştir. Çalışmada ayrıntılı incelenen tasarım 
üretim deneyimi, orta ölçekli ve on yıllık geçmişi ile İstanbul’da kurulu olan 
bir mimarlık şirketi bünyesinde tamamlanan proje kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. Proje yönetimi, işveren, mimari tasarım grubu ve ilgili 
diğer disiplinlerden oluşan proje ekibi, tasarımın tamamlanmasına kadar 
çalışmayı işyeri dışında uzaktan (Mayıs-Eylül 2020) yürütmüştür. Proje 
deneyimi, koordinasyon, tasarım, uygulama projelerinin elde edilme süreci, 
kullanılan iletişim araçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Bu kapsamda proje 
sürecine dâhil olan mimari tasarım ekibinin uzaktan çalışmaya ilişkin 
görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmaya 
proje sürecinde yer alan mimari ekip üyeleri katılmış, bu yöndeki yorumları 
günün sağlık koşulları nedeniyle yazılı olarak alınmıştır. Bu kapsamda 
sorular yedi başlıkta hazırlanmıştır (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Uzaktan çalışmaya ilişkin örnek inceleme kapsamındaki görüşme soruları. 
 Konu Başlığı  Sorular  

1 İş, işyeri ve 
uzaktan çalışma 
deneyimi 

Daha önce uzaktan çalışma deneyiminiz oldu ise bugünkü 
uygulamaya göre farklılıkları nasıl tanımlarsınız? 
İş ve işyeri tecrübenizin uzaktan çalışmaya etkilerini nasıl 
tanımlarsınız?  
Uzaktan çalışma sürecinde hangi durumlarda ofis 
mekânını kullanma ihtiyacı oluştu?  

2 Çalışma mekânı 
ve iş yürütmede 
etkileri 

Çalışmanızı evde yürütmenizde mekânsal özelliklerin 
etkilerini nasıl tanımlarsınız?  

3 Altyapı 
gereksinimi 

Çalışma sürecinde evdeki altyapı (Elektrik, telefon, fax, 
internet vb.) yeterliliğini nasıl değerlendirirsiniz? 

4 İletişim araçları 
ve kullanımı 

Hangi iletişim araçlarının kullanımı azaldı veya yok oldu? 
Kullandığınız yeni iletişim araçlarından bahseder misiniz? 

5 Alt disiplinlerle 
iletişim 

Alt disiplinlerle toplantılar için uzaktan çalışmada ne gibi 
farklılıklar veya zorluklar yaşadınız? Bu süreçte proje 
açıklamaları kapsamında kullandığınız yeni araç ve 
yöntemler oldu mu?  

6 İş süresi ve 
bireysel gelişim 

Evden çalışmada çalışma süresi hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir? 
Uzaktan çalışma döneminde eğitime ihtiyaç duydunuz ise 
hangi yollardan eğitim aldınız? 
Süre kullanımı açısından uzaktan çalışmayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

7 Salgın sonrası 
çalışma biçimi 

Salgın sürecinde gelişen iş düzenindeki değişimlerden 
nelerin süreklilik kazanacağını düşünüyorsunuz? 
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deneyim üzerinden incelenmiştir. Çalışmada ayrıntılı incelenen tasarım 
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proje sürecinde yer alan mimari ekip üyeleri katılmış, bu yöndeki yorumları 
günün sağlık koşulları nedeniyle yazılı olarak alınmıştır. Bu kapsamda 
sorular yedi başlıkta hazırlanmıştır (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Uzaktan çalışmaya ilişkin örnek inceleme kapsamındaki görüşme soruları. 
 Konu Başlığı  Sorular  
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açıklamaları kapsamında kullandığınız yeni araç ve 
yöntemler oldu mu?  

6 İş süresi ve 
bireysel gelişim 

Evden çalışmada çalışma süresi hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir? 
Uzaktan çalışma döneminde eğitime ihtiyaç duydunuz ise 
hangi yollardan eğitim aldınız? 
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Değerlendirme temelde bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında yapılmakla 
beraber, çalışma ortamındaki değişikliklerin iş performansına etkileri de 
dikkate alınmıştır. Çalışan açısından mesleki tecrübe, işyerinde çalışma 
süresi ve daha önce uzaktan çalışma deneyimi, evdeki çalışma mekânının 
çalışmaya olan etkisi, altyapı ve kullanılan iletişim araçları, donanım-yazılım 
kullanımı, depolama ve aktarım sistemleri, alt disiplinlerle çalışma sürecinde 
karşılaşılan sorunlar, çalışma süresi, bireysel gelişime yönelik destekler ve 
salgın sonrasına yönelik yorumlar alınmıştır. Çalışmaya mekanik, elektrik, 
aydınlatma, akustik, proje yönetimi gibi diğer disiplin ilgilileri kısmen dâhil 
edilmiştir. 
 

4. BULGULAR 
 
Tasarım ekibinden uzaktan çalışma sürecinde; iş, işyeri ve uzaktan çalışma 
deneyimi, çalışma mekânı ve iş yürütmede etkileri, altyapı gereksinimi, 
iletişim araçları ve kullanımı, alt disiplinlerle iletişim, iş süresi ve bireysel 
iletişim alanlarıyla ilgili alınan görüşler değerlendirilmiştir. Görüşmeye 
tasarım ekibinden altı kişi katılmıştır. Mesleki deneyim açısından iki kişi 
beş-altı yıl, diğer iki katılımcı 10 yıllık mesleki deneyime, bir kişi de 
meslekte üç yılı biraz aşan bir deneyime sahiptir. Katılımcıların üçü aynı 
işyerinde altı yılı aşan bir süredir birlikte çalışma deneyimine sahip, diğer iki 
kişi ise bir yıllık ortak çalışma deneyimli, bir kişi 20 yılı aşan deneyimi ile 
en kıdemli ve aynı zamanda işyeri sahibidir. Tasarım ekibi büyük oranda 
işyerine yakın (ortalama 5-10 km) oturmaktadır. Sadece bir kişi oldukça 
uzak (yaklaşık 35 km) mesafededir. 
 
4.1. İş, İşyeri ve Uzaktan Çalışma Deneyimi 
Proje katılımcıları ofiste bulunma gerekliliğini; özellikle mimari tasarım 
sürecini yüz yüze geliştirmede ve basılı yayınların olduğu kütüphaneden 
yararlanmada ve malzeme örneklerinden oluşan malzeme kütüphanesine 
ulaşmada hissettiklerini belirtmiştir. Tasarım aşamasında yüz yüze konuyu 
tartışmanın projenin geliştirilmesi için önemli olduğu vurgulanmıştır. 
Uzaktan çalışmada ekibin daha önce yüz yüze çalışmış olmasının da 
iletişimde kolaylaştırıcı etkisi olduğu görüşü oluşmuştur. Aynı zamanda iş 
tecrübesine bağlı olarak evden proje yürütme sürecinin sorunsuz ilerlediği 
ortak görüş olarak ortaya çıkmaktadır. Tasarım ekibinde bir kişinin uzaktan 
çalışma deneyimi olduğu, ancak günümüzdeki ile karşılaştırılamayacağı 
belirtilmiştir. 
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4.2. Çalışma Mekânı ve İş Yürütmede Etkileri 
Uzaktan çalışma sürecinde ev ortamında çalışma mekânı olarak sessiz ve 
uzun süreli çalışmaya uygun düzenlenmiş bağımsız oda ihtiyacı oluşmuştur. 
Çalışma-dinlenme alanı ayrımının net olarak yapılması gerekli olmuştur. Ev 
ortamının rahatlığı belirtilirken, bu dönemde açık havaya erişim kısıtlılığının 
olumsuz etki oluşturduğu belirtilmiştir. İhtiyaç duyulan her türlü araca ofiste 
kolaylıkla ulaşabilmek de ev ortamında çalışmada kısıtlayıcı yön olarak 
ortaya atılan görüşlerden biri olmuştur. Burada diğer bir yorum ise mevcut 
konut mekânındaki koşulların kısıtlayıcılığının da çalışma ortamını olumsuz 
etkilediği yönündedir. 
 
4.3. Altyapı Gereksinimi 
Ofisteki iş istasyonlarının evlere taşınması ile çözülen donanımsal 
ihtiyaçların yanında, özellikle iletişim ve koordinasyon için çevrim içi 
platform kullanımı ve veri depolama alanı konusunda ek yatırım yapılmıştır.  
Çalışma sürecinde, ev koşullarında bilgi ve işletim teknolojileri kapsamında 
elektrik, internet, çalışma araçları donanım ve yazılım olarak, veri depolama 
ve aktarma konularının yeterliliği ve ilaveler gerekip gerekmediği 
sorulmuştur. Uzaktan çalışmanın temeli olan BİT ihtiyaçlarının evden 
çalışmada çok önemli olduğu ve internet kapasitesinin arttırılması gerekliliği 
herkesin ortak görüşü olarak belirmiştir. Evde yazıcı, ek kamera benzeri 
ihtiyaçlar oluşmuştur. Yine evde çalışma sürecinde altyapı giderlerinde 
önceki dönemde %50’ye varan artışların ortaya çıktığı da vurgulanmıştır. 
İnternet ve elektrik kesintilerinin ise çalışma sürecinde önemli risk olduğu 
belirtilmiştir. 
 
4.4. İletişim Araçları ve Kullanımı 
Yüz yüze çalışma döneminde proje paydaşları ile telefon, elektronik posta ve 
haftalık yapılan yüz yüze koordinasyon toplantıları ile iletişim 
gerçekleştirilmekte, tasarım ekibi ofis içinde doğrudan iletişim 
sağlamaktadır. Uzaktan çalışma düzeninde ise tasarım ekibi için iletişim 
temel konu olmuştur. Proje paydaşları ile iletişimde sadece daha önce yüz 
yüze yapılan koordinasyon toplantıları değişim göstermiş ve çevrim içi 
olarak gerçekleştirilmiştir. İletişimde görüntülü iletişim araçları, çevrim içi 
toplantılar, proje sürecinde ekip içi yazılı mesaj, resim video vb. paylaşıldığı 
platformlar yoğun olarak kullanılmış, görselin gerekmediği fikir alışverişi 
için tele-konferans sıkça başvurulan yöntem olmuştur. 
 



152

G. Yücel, B. Ünder, R. Adem, C. Aksu 

 

4.2. Çalışma Mekânı ve İş Yürütmede Etkileri 
Uzaktan çalışma sürecinde ev ortamında çalışma mekânı olarak sessiz ve 
uzun süreli çalışmaya uygun düzenlenmiş bağımsız oda ihtiyacı oluşmuştur. 
Çalışma-dinlenme alanı ayrımının net olarak yapılması gerekli olmuştur. Ev 
ortamının rahatlığı belirtilirken, bu dönemde açık havaya erişim kısıtlılığının 
olumsuz etki oluşturduğu belirtilmiştir. İhtiyaç duyulan her türlü araca ofiste 
kolaylıkla ulaşabilmek de ev ortamında çalışmada kısıtlayıcı yön olarak 
ortaya atılan görüşlerden biri olmuştur. Burada diğer bir yorum ise mevcut 
konut mekânındaki koşulların kısıtlayıcılığının da çalışma ortamını olumsuz 
etkilediği yönündedir. 
 
4.3. Altyapı Gereksinimi 
Ofisteki iş istasyonlarının evlere taşınması ile çözülen donanımsal 
ihtiyaçların yanında, özellikle iletişim ve koordinasyon için çevrim içi 
platform kullanımı ve veri depolama alanı konusunda ek yatırım yapılmıştır.  
Çalışma sürecinde, ev koşullarında bilgi ve işletim teknolojileri kapsamında 
elektrik, internet, çalışma araçları donanım ve yazılım olarak, veri depolama 
ve aktarma konularının yeterliliği ve ilaveler gerekip gerekmediği 
sorulmuştur. Uzaktan çalışmanın temeli olan BİT ihtiyaçlarının evden 
çalışmada çok önemli olduğu ve internet kapasitesinin arttırılması gerekliliği 
herkesin ortak görüşü olarak belirmiştir. Evde yazıcı, ek kamera benzeri 
ihtiyaçlar oluşmuştur. Yine evde çalışma sürecinde altyapı giderlerinde 
önceki dönemde %50’ye varan artışların ortaya çıktığı da vurgulanmıştır. 
İnternet ve elektrik kesintilerinin ise çalışma sürecinde önemli risk olduğu 
belirtilmiştir. 
 
4.4. İletişim Araçları ve Kullanımı 
Yüz yüze çalışma döneminde proje paydaşları ile telefon, elektronik posta ve 
haftalık yapılan yüz yüze koordinasyon toplantıları ile iletişim 
gerçekleştirilmekte, tasarım ekibi ofis içinde doğrudan iletişim 
sağlamaktadır. Uzaktan çalışma düzeninde ise tasarım ekibi için iletişim 
temel konu olmuştur. Proje paydaşları ile iletişimde sadece daha önce yüz 
yüze yapılan koordinasyon toplantıları değişim göstermiş ve çevrim içi 
olarak gerçekleştirilmiştir. İletişimde görüntülü iletişim araçları, çevrim içi 
toplantılar, proje sürecinde ekip içi yazılı mesaj, resim video vb. paylaşıldığı 
platformlar yoğun olarak kullanılmış, görselin gerekmediği fikir alışverişi 
için tele-konferans sıkça başvurulan yöntem olmuştur. 
 

Covid-19 salgını ve uzaktan çalışma 

 

Tasarım geliştirme sürecinde karşılıklı etkileşim-paylaşım olanaklı platform 
kullanılmıştır. Bu kapsamda tasarım yöneticisi fikirlerini ilave Pad üzerinden 
serbest el çizimlerle iletişimi klasik eskiz kullanımı düzeyinde çevrim içi 
platforma taşımıştır. Alt disiplinlerle iletişim çevrim içi toplantılarla 
gerçekleşmekle birlikte, geniş katılımlı toplantılarda; dikkat dağınıklığı, 
sürenin uzaması, kesinti problemlerinin akışı etkilemesi gibi riskler 
gözlemlenmiştir. Uzaktan çalışmada, mimari tasarım ekibinin tecrübe ve 
bireysel becerisi diğer öne çıkan konulardan olmuştur. 
 
4.5. Alt Disiplinlerle İletişim 
Alt disiplinlerle iletişim sürecinde toplantı sıklıkları artmıştır. Çevrim içi 
toplantılarda internet yavaşlığı veya kopmaları, üst üste düşen konuşmalar 
anlaşılırlığın zorlaşması ve dikkatin dağılmasına neden olabilmektedir.  Yüz 
yüze görüşmedeki etkili iletişimin eksikliği hissedilmiştir. Malzeme 
seçimleri sürecinde örneklerin doğrudan görülememiş olması da önemli 
konulardan biri olmuştur. Çevrim içi toplantılarda iletişimde çizerek 
anlatmanın herkes için olanaklı olmaması, sorunların anlatımını veya 
anlaşılmasını etkilemektedir. Gelecekte çevrim içi toplantılarda eş zamanlı 
program kullanımı üzerinden müdahale edebilme, anlaşılırlığa katkı 
sağlayacaktır. Diğer taraftan toplantı oluşturmak üzere ortak uygun zaman 
bulunabilmesi diğer önemli konulardan biri olmaktadır. Bunda tüm iletişimin 
BİT ortamına aktarılmış olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Toplantı 
gündemi ve toplantı notlarının zamanında paylaşımı da takip açısından 
olumlu görülmektedir. Çevrim içi toplantılarda konuyu aktarmada mimari 
görselleştirmelerin katkısı olduğu, çok karmaşık bir yapı olmadığı sürece iki 
boyutlu çizimlerin de anlaşılırlık açısından yeterli olduğu belirtilmektedir. 
 
4.6. İş Süresi ve Bireysel Gelişim 
Salgının ilk döneminde zaman kullanımı açısından sorunlar yaşanmış ve 
çalışma sürelerinin arttığı belirtilmiştir. Zamanla daha iyi planlama ile 
zamanın verimli kullanımı sağlanmıştır. Uzaktan çalışmanın getirdiği 
iletişim kopukluğu çalışma süresini olumsuz etkilese de ulaşıma ayrılan 
sürenin kalkmış olması da bu anlamda olumlu bulunmaktadır. Ev konforu, 
gün içinde ayarlanabilir çalışma saatleri verimliliği arttırıcı etkide olduğu 
görüşü yaygın olmuştur. Ekip çalışmasında sürenin arttığı görüşünün aksine 
bireysel çalışmada iyi programlama ile verimli iş süreleri elde edilebildiği 
belirtilmektedir. Ulaşım konusu İstanbul gibi önemli nüfusa sahip büyük 
kentler için geçerli iken bu etkenin az nüfuslu ve/veya trafik sorunu olmayan 
yerlerde öne çıkmayacağı düşünülmektedir. 
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Uzaktan çalışma döneminde bireysel gelişim alanında zaman yönetimi ve 
motivasyon gelişimi ihtiyacı olduğunu belirten görüşlerin yanında, meslek 
ve meslek dışı alanları araştırma zamanı yaratma açısından avantajlı bir 
dönem olduğu da görüş olarak belirtilmiştir. Yine çalışma sürecinde 
kullanılan programları daha iyi kullanmak üzere internet üzerinden 
eğitimlerin takip edildiği değerlendirmeler arasında yer almaktadır. 
 
4.7. Salgın Sonrası Çalışma Biçimi 
Salgın sonrası çalışma düzeninde karma (hibrid) bir çalışma düzeninde 
ilerlenebileceği ortak görüş olarak belirmiştir. Özellikle BİT kapsamındaki 
çevrim içi toplantı araçlarının gerekli durumda rahatlıkla kullanılabileceği 
düşünülmektedir. Yaratıcı üretim, tasarım sürecinde fikirlerin tartışılması 
için bir araya gelinebileceği, diğer zamanlarda ise bireysel olarak çalışmanın 
işyerinden uzakta yürütülebileceği görüş olarak öne çıkmaktadır. Çalışmanın 
uzaktan yürütülmesinin, işyerine ulaşım zorunluluğunu ortadan kaldırması, 
dolayısıyla trafik yükünün azalması ve ulaşım kaynaklı çevre kirliliği 
açısından da önemli katkı olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan ulaşıma 
ayrılan zamanın da bu kapsamda kazanım olduğu belirtilmiştir. 
 

4. SONUÇ 
 
Salgın bütün dünyada önemli sağlık koşulları ile birlikte mekân 
kullanımında da radikal değişimlere yol açmıştır. Birçok iş alanında işlerin 
yürütülmesi iş yeri dışında, uzaktan gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda da 
salgının seyrine göre zaman zaman çalışma koşulları yeniden 
biçimlenmektedir. COVID-19 salgını sürecinde iş yaşamına yönelik öne 
çıkan uzaktan çalışma kapsamındaki araştırmalar; başta iş hukuku, çalışma 
mekânı, altyapı, iletişim, veri depolama ve güvenliği, sosyal etkiler, bireysel 
gelişim konularına odaklanmaktadır. 
 
Salgından mimarlık ofislerinin çalışma ortamları da etkilenmiş; mimari 
tasarım yönetim sürecinde, özellikle tasarım geliştirme döneminde ihtiyaç 
duyulan yüz yüze tasarım probleminin tartışılması kesintiye uğramıştır. 
Üretim dışındaki iş alanlarında BİT desteği ile çalışmada, yapısı gereği daha 
az mekân bağımlı olmaktadır. Diğer taraftan özellikle mimarlık alanında 
tasarım geliştirme ve uygulamaya dönük belgelerin üretiminde çoklu disiplin 
desteği ve gerekliliği de yüz yüze çalışma ortamlarını gerekli kılmaktadır. 
Yüz yüze görüşmede var olan etkili iletişimin, uzaktan yapılan görüşmelerde 
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kullanılan programları daha iyi kullanmak üzere internet üzerinden 
eğitimlerin takip edildiği değerlendirmeler arasında yer almaktadır. 
 
4.7. Salgın Sonrası Çalışma Biçimi 
Salgın sonrası çalışma düzeninde karma (hibrid) bir çalışma düzeninde 
ilerlenebileceği ortak görüş olarak belirmiştir. Özellikle BİT kapsamındaki 
çevrim içi toplantı araçlarının gerekli durumda rahatlıkla kullanılabileceği 
düşünülmektedir. Yaratıcı üretim, tasarım sürecinde fikirlerin tartışılması 
için bir araya gelinebileceği, diğer zamanlarda ise bireysel olarak çalışmanın 
işyerinden uzakta yürütülebileceği görüş olarak öne çıkmaktadır. Çalışmanın 
uzaktan yürütülmesinin, işyerine ulaşım zorunluluğunu ortadan kaldırması, 
dolayısıyla trafik yükünün azalması ve ulaşım kaynaklı çevre kirliliği 
açısından da önemli katkı olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan ulaşıma 
ayrılan zamanın da bu kapsamda kazanım olduğu belirtilmiştir. 
 

4. SONUÇ 
 
Salgın bütün dünyada önemli sağlık koşulları ile birlikte mekân 
kullanımında da radikal değişimlere yol açmıştır. Birçok iş alanında işlerin 
yürütülmesi iş yeri dışında, uzaktan gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda da 
salgının seyrine göre zaman zaman çalışma koşulları yeniden 
biçimlenmektedir. COVID-19 salgını sürecinde iş yaşamına yönelik öne 
çıkan uzaktan çalışma kapsamındaki araştırmalar; başta iş hukuku, çalışma 
mekânı, altyapı, iletişim, veri depolama ve güvenliği, sosyal etkiler, bireysel 
gelişim konularına odaklanmaktadır. 
 
Salgından mimarlık ofislerinin çalışma ortamları da etkilenmiş; mimari 
tasarım yönetim sürecinde, özellikle tasarım geliştirme döneminde ihtiyaç 
duyulan yüz yüze tasarım probleminin tartışılması kesintiye uğramıştır. 
Üretim dışındaki iş alanlarında BİT desteği ile çalışmada, yapısı gereği daha 
az mekân bağımlı olmaktadır. Diğer taraftan özellikle mimarlık alanında 
tasarım geliştirme ve uygulamaya dönük belgelerin üretiminde çoklu disiplin 
desteği ve gerekliliği de yüz yüze çalışma ortamlarını gerekli kılmaktadır. 
Yüz yüze görüşmede var olan etkili iletişimin, uzaktan yapılan görüşmelerde 
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hissedilen eksikliği konusu da araştırmalarda ele alınması gereken önemli 
konulardan biridir. 
 
Çalışma ortamına ve çalışanlara etkileri dışında, COVID-19 salgını 
sonrasında da bir süre daha devam edeceği düşünülen önlemler kapsamında; 
açık ofis düzenlemesinin, ofis mekân tasarımı açısından gündemde olacağı 
söylenebilir. Mekân kullanımındaki zorunlu değişimin gelecekteki durumu 
ise salgının seyri ve iyileştirme çalışmalarına bağlı olacaktır. Mekân 
tasarımına yönelik olarak; gelecekte olası salgın tehditlerinin de bu 
kapsamda önemli girdi oluşturacağı söylenebilir. Küçük ofisler dışında, 
ortak kullanılabilir büyüklükteki mekânlar, gerekli altyapı özellikleri ile 
birlikte güvenli kullanım şartlarını sağlayabilir. 
 
İletişim araçları tasarım sürecinde bilginin aktarımında önemli olmakla 
beraber, çalışma alanlarının düzenlenmesi ve altyapı gerekliliklerinin 
sağlanması da işveren-çalışan dengesinde planlanması önemlidir. Tasarıma 
yönelik diğer süreçlerin uzaktan yürütülmesi çalışanın iş tecrübesiyle ilişkili 
olsa da iletişim araçlarının karşılıklı müdahale edilebilir yapıda olması 
tasarım üretiminde katkı sağlayıcı özellik olacaktır. Tasarım sürecine dâhil 
olan tüm paydaşları kapsayacak araştırmalar gelecekteki çalışma biçimini 
yönlendirmede katkı sağlayıcı olacaktır. Özellikle büyük ölçekli ve çok 
katılımlı proje süreçleri için farklı alt gruplarda çalışma yöntemleri 
geliştirilebilir. Diğer taraftan proje üretim süreci tamamlanan çalışmaların 
uygulanması ve kontrolü sürecinin de tasarım yönetiminin devamı olarak bir 
bütün olarak ele alınması önemli olacaktır. 
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ÖZET 
 
Mimarlık, tarihten bu yana barınma gereksinimini karşılamak 
amacıyla ortaya çıkmış olup zamanla sosyal ve kültürel olarak bir 
tasarım süreci oluşmuş ve mimarlar bu kapsamda farklı etkenlere 
bağlı olarak yeni tasarım yöntemleri geliştirmişlerdir. Çevrenin 
korunması, iklimsel değişiklikler dikkate alınarak enerji 
tüketiminin azaltılması gibi yaklaşımlardan dolayı yerel tasarım 
ölçütleri tarihten bu yana kullanılmaktadır. Yerel mimaride 
kullanılan ve günümüzde de geliştirilmeye devam eden en eski 
yapı türü olan toprak yapılar, sürdürülebilir bir mimari için doğru 
bir kaynak teşkil etmektedir. Bu çalışmada, yapı tasarım süreçleri 
ele alınarak tasarım yöntemlerinin geçmişten günümüze üretilen 
toprak yapı mimarisine etkileri araştırılmakta ve bu kapsamda 
yerel/ekolojik mimari çerçevesinde bu alanla ilgili çalışma yapan 
mimarların toprak yapı uygulama örnekleri üzerinden 
değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, toprak yapı 
uygulaması alanında özelleşmiş mimarların seçilen uygulamaları 
üzerinden mimari tasarım süreçlerindeki parametrelerin etkilerinin 
ekolojik mimari kapsamında incelenerek değerlendirme yapmaktır. 
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Toprak yapı mimarisinde tasarım sürecinin değerlendirilmesi 

 

1. GİRİŞ 
 
Son yıllarda artan enerji ihtiyacı tüm alanlarda olduğu gibi inşaat sektöründe 
de kendini gösterdiğinden sürdürülebilir yapı kavramı ön plana çıkmaktadır. 
Hem ekolojik hem ekonomik yaptırımlar, tasarımcı ve uygulayıcılara, en az 
enerji tüketen ve bu koşullar altında beklenen konfor koşullarını başarıyla 
sağlayabilen yapı malzemelerini seçmeleri için yol göstermektedir [1].  
 
Yüzyıllardır hem kırsal yerleşimlerde hem de kent yaşamında kullanılan bir 
yapı malzemesi olan toprak yapı malzemesinin yerel, ekonomik ve sağlıklı 
bir malzeme olmasının yanı sıra üretiminin kolay olması ve hem üretimi hem 
de kullanımı sırasında çevreye en az zarar veren yapı malzemelerinden 
olması yapı üretiminde toprak yapı malzemesinin tercih edilme sebepleri 
arasındadır. 
 
Zamanla yerini taş ve ahşap yapı malzemesine bırakması ve sanayi 
devriminden sonra ise hızlı üretim kapsamında yeni malzemelerin de 
kullanılmasıyla toprak yapı malzemesinin önemi azalmıştır. 20. yüzyılda 
gündeme gelen enerji kriziyle beraber ekolojik mimarlık kavramı ortaya 
çıkmış, bu kavramın gerekliliğini sağladığı için de toprak yapı malzemesinin 
kullanımı yeniden gündeme gelmiştir.  
 
Toprak yapı malzemesinin ilk kullanıldığı zamanlardan bu yana malzemenin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına çeşitli çalışmalar yapılmış, günümüzde 
de devam eden bu çalışmalar, toprak esaslı yapı malzemelerinin teknoloji ile 
birlikte modern yapılarda kullanılabileceğini göstermiştir [2].   
 
Bu çalışmada, toprak yapı mimarisindeki dönüşüm irdelenerek, malzemenin 
tasarım potansiyellerinin incelenmesine katkıda bulunmak hedeflenmiştir. 
Böylelikle, bundan sonra yapılacak çalışmalar için bilgi birikimi oluşturarak 
mimariyi etkileyen fiziksel parametrelerin etki dereceleri örnekler üzerinden 
ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, sonraki tasarımlar için bilgi birikimi 
sağlanması ile birlikte mimarinin sürdürülebilir gelişimdeki etkisi 
belirtilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde, toprak yapı mimarisi, 
toprak yapı malzemesinin tarihten bu yana kullanımı ve ekolojik mimari 
çerçevesinde yeniden kullanılma süreci değerlendirilmiştir. İkinci bölümde, 
mimari tasarım süreçlerinden topografya, iklim, mekânsal kurgu, yapı formu 
ve mimari detayların mimarideki etkileri belirtilmiş, üçüncü bölümde, toprak 
yapı mimarisinde özelleşmiş mimarlar ve uygulama örneklerinin seçilme 
nedenleri açıklanarak yapılar incelenmiş, görsellerden yararlanarak veriler 
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ortaya konulmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde, belirlenen örnek yapılar, 
tasarım süreçlerindeki değişkenler kapsamında oluşturulan tablo üzerinden 
karşılaştırma yapılarak incelenmiş, farklı bölgelerdeki genellikle aynı 
malzeme kullanılarak üretilen bu yapıların birbirleriyle hangi noktalarda 
benzerlik ya da değişkenlik sergiledikleri irdelenmiştir. Son bölümde ise 
çalışmadaki çıkarımlar doğrultusunda yapılan değerlendirmeler yer 
almaktadır.  
 

2. MİMARİ TASARIM SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN 
PARAMETRELER 
 
Yapı, tasarımda kullanılan ölçütler çerçevesinde meydana gelir ve bu 
ölçütler farklı alanlarda fiziksel ve toplumsal değerler de göz önüne 
alındığında bazı farklılıkların oluşmasını sağlar. Mimariyi özgün hale getiren 
bu farklılıklar yapının bulunduğu yerle bağ kurmasını sağlayarak tasarımı 
zenginleştirir ve çeşitliliği arttırır [3]. 
 
Mimari tasarım öğeleri arasında istenilen uyumu sağlamak için form, renk, 
doku gibi fiziksel faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu faktörlerin 
oluşumunda çevresel parametreler ve yapıya ilişkin tasarım parametreleri 
etkili olmaktadır.  
 
2.1. Topoğrafya 
Bina tasarımı ilk olarak topoğrafya üzerinden şekil alır. Arazinin eğimi ve 
yönelişi bina tasarımının ilk etabında sorgulanarak kararların verilmesinde 
ve kütlenin biçimlenişinde etkili olmaktadır. Bu bakımdan arazinin eğimi ve 
yönelişi, bina tasarım süreçlerinde güneş ve rüzgâr gibi iklimsel verilerin 
kontrol edilmesi anlamında önem taşımaktadır [4]. 
 
Topoğrafyanın doğal yapısından kaynaklanan farklılıklarından dolayı 
mimarinin topografyayla kurduğu ilişki yapıya özgünlük kazandırdığı için 
topografya her zaman tasarımın ana unsurlarından biri olmuştur. Bu nedenle, 
coğrafi verilerin değişkenliği mimariye de yansıyarak yapıyı o alana ait 
kılmaktadır.    
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2.2. İklim 
Güneş ve rüzgâr etkileri göz önüne alınarak yapı tasarım yöntemleri ve yapı 
biçimlenmesi iklim verilerine uyumlu bir şekilde geliştirilmiştir. Bazı 
yerlerde rüzgâr ön plandayken bazı yerlerde güneş ışınları daha ön planda 
olabilmektedir. Sağlıklı mekânlar oluşturmak için tasarımda iklimsel verilere 
ne kadar ihtiyaç duyulduğu ve koruma derecesi gibi konular her zaman 
dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, bazı dış iklim unsurlarını değerlendirirken, 
tasarımın belirli aşamalarında sıcaklık, nem, rüzgâr ve güneş ısınımı 
parametreleri ön plana çıkmaktadır [5]. 
 
2.3. Yapı Formu 
Barınma ihtiyacının var olduğu zamandan bu yana mimari kendi içinde 
değişkenlik göstermiş, bu değişkenlik sosyolojik anlamlar ve teknolojinin de 
etkisiyle biçimsel olarak mimari formu da etkilemiştir. Form, fiziksel olarak 
yüzey ve hacimlerin bir araya gelmesiyle oluşurken anlamsal olarak da 
hafıza ve kültür gibi öğelerin de etkisiyle bir bütünlük kazanmaktadır. 
 
İklimsel verilerin doğru değerlendirilmesi sonucunda yapılarda, boyutsal 
oran, doluluk boşluk ilişkisi, yönlendirme durumu formun oluşmasında 
tasarımcıya en etkili çözüm yolunu göstermekte, yapının sınırları, yapı 
malzemesi ve yapım teknikleriyle belirlenmektedir [3-6]. Yapı formunun 
oluşum sürecinde estetik ve fonksiyonellik kadar malzemenin kullanım 
avantajları, görsel etkileri, kullanıcı talepleri, çevreye etkileri ve geri 
dönüşüm sürecinin irdelenmesi gerekmektedir.  
 
2.4. Mekânsal Kurgu 
Mekânsal kurgu, kullanıcı ihtiyaç ve tercihleri ile estetik anlayışın bir araya 
gelmesiyle oluşur. Mekânın boyutları, planlanması, yönlenmesi ve dış kabuk 
özellikleri fiziksel olarak tasarım parametrelerini ve kullanım süresince 
konfor koşullarını belirlemektedir. Bu yüzden, kullanıcının konfor 
koşullarını dikkate alan bir tasarımda, hacimler fonksiyonlarına ve 
ısıtma/soğutma gereksinimlerine göre planlanmalıdır. 
 
Kullanıcıların ihtiyaçlarının yanı sıra, bölgenin sosyal yapısı, yaşam tarzı ve 
gelenekleri, mekân tasarımında büyük etkiye sahiptir. Modern çağda 
taleplerin farklılaşması ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mekânlar da 
değişmekte, bu değişim yapıların yeni kullanım alanlarını etkilemektedir [3]. 
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2.5. Mimari Detaylar 
Yapıyı tamamlayıcı nitelikteki mimari detaylar, yapıya hem işlevsellik hem 
de kimlik kazandıran tasarım öğeleridir. Yapı tasarımında kullanılan, su 
elemanı, yapım sistemini tamamlayan elemanlar, cephe elemanları, açık-yarı 
açık mekânlar, geçiş mekânları ve yapıya entegre olan iç/dış mekân mobilya 
elemanları mimari detaylar arasında gösterilebilir.  
 

3. TOPRAK YAPI MALZEMESİNİ KULLANAN MİMARLAR VE 
MİMARLARIN UYGULAMA ÖRNEKLERİ   
 
Toprak yapı mimarisi, dünyada toprak yapı malzemesini kullanarak üretim 
yapmış mimarların seçilen uygulama örneklerinin yukarıda sayılan 
parametreler doğrultusunda değerlendirme yöntemi kullanılarak 
incelenmiştir. Bu kapsamda, dünya genelinde tasarımları ile öne çıkan, 
toprak yapı mimarisinde öncü olarak gösterilen ve toprak yapı mimarisine 
çeşitli konularda katkı sağlamış/sağlayan mimarlar seçilmiştir. Farklı kültür 
ve bölgelerde uygulama yapmış mimarların mimari yaklaşımları açıklanmış, 
bu mimarların toprak yapı mimarisine yeni bakış açıları getiren, çevresel 
sorunlar açısından zaman ve tecrübe ile oluşan gereksinimlere çözüm üreten 
ve geleneksel mimariyi modern yapılara entegre eden yapıları seçilmiştir. 
 
3.1. Hasan Fethi (Mısır /1900-1989) 
Hasan Fethi, toprak yapı mimarisi denilince akla gelen ilk isimlerden biridir. 
Mısırlı mimar, hayatı boyunca çeşitli ülkelerde uygulama yapmış, 
yapılarının çoğunda toprak yapı malzemesi kullanmış ve zamanla kendine 
özgü bir mimari bir dil oluşturmuştur. Yapıları, gelenekçi bakış açısıyla 
modern mimari eleştirisi niteliğindedir. 
 
Fethi, hümanist, yerel ve katılımcı mimari yaklaşımı ile ön plana çıkmakta, 
yapı tasarımında malzeme, biçim, iklimsel duyarlılık, üretim yöntemi ve 
kültürel anlama fazlasıyla önem vermektedir. Yapılarında, gelenekten 
kopmayan bakış açısıyla ve yapı sahiplerini de üretime katarak uygulama 
yapmıştır. Fethi, yaptığı tasarımların konumu ve ölçülerinin yapı sahibini 
simgelediğini, bu yüzden inşa edilen hiçbir yapının aynı olmadığını, bunun 
da çeşitliği arttırdığını savunmaktadır [10]. Fethi, projelerinde iklim 
verilerine çok önem veren, çevreye duyarlı, yerel formların hâkim olduğu ve 
kültürel çeşitliliğin sağlandığı çeşitli tasarımlar yapmış ve kemer, kubbe, 
tonoz, avlu, majaz, kaa, dorkaa, malkaf, selsebil, maşrabiye, clastra gibi 
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Mısır’ın geleneksel tasarım öğelerini projelerinde sıklıkla kullanmıştır [8-9-
11].   
 
Fethi’nin seçilen uygulama örneği, 1948 yılında başlayan ve 3 yıl boyunca 
sarf ettiği çabalara rağmen, yaşanan aksaklıklar ve uygulamaya katılan köy 
halkının projede çalışmak istememesi ve ilgisizliği sonucunda 
tamamlanamayan Gurna köyü projesidir (Şekil 1). Projede kullanıcıların 
özelliklerine uygun, sosyal alışkanlıklarını sürdürebilecekleri ve projenin 
yapımını üstlenecekleri katılımcı mimarlık ilkelerine uygun bir yöntem 
izlenmiştir [9]. Fethi’nin en kapsamlı projesi olmasının yanında kültürel, 
ekonomik, iklimsel sürdürülebilirlik dikkate alınarak çok boyutlu bir 
anlayışla, farklı işlev/büyüklüklerdeki yapıların bir bütün olarak, mahalle 
ölçeğinde tasarlanması projenin uygulama örneği olarak seçilme nedenidir. 

 

   
   Şekil 1. Yeni Gurna Köyü Tiyatro Yapısı [12].            Şekil 2. Kassel Evi [15]. 
 
3.2. Gernot Minke (Almanya / 1937-) 
Gernot Minke, 1974 yılından beri toprak yapı malzemesiyle çeşitli yapım 
teknikleri kullanarak Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli 
bölgelerinde birçok yapı üretmiştir. Ekolojik mimarinin babası olarak kabul 
edilen Minke, sıkıştırılmış toprak, saman balyası, bambu, tuğla, plastik 
poşete toprak doldurma yöntemleriyle üretim yapmış, binaların doğanın bir 
parçası olduğunu savunacak bir şekilde yapılarında sıklıkla yeşil çatı 
uygulaması yapmıştır. Yapılarında genellikle organik formlar, ışıklandırılmış 
kubbe ve kemer kullanmıştır. Tasarımlarında, düşük maliyetli yapı üretmeyi 
hedefleyen Minke, konu ile ilgili yaptığı deneysel çalışmaların yanında 
birçok araştırma projesi ve atölye yürütücülüğü yapmıştır [13-14]. 
 
Minke’nin seçilen uygulama örneği, Kassel’deki yerleşim bölgesinde 1992 
yılında tamamlanan konut yapısıdır (Şekil 2) [15]. Yapının ekolojik 
standartlara uygun, sade ve fiziksel olarak kendini hissettirmeyecek kadar 
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doğayla uyumlu bir şekilde tasarlanmış olması projenin uygulama örneği 
olarak seçilme nedenidir. 
 

       
           Şekil 3. Rauch Evi [17].                    Şekil 4. Eco Dome Projesi [21]. 

 
3.3. Martin Rauch (Avusturya/1958-) 
Seramik sanatçısı ve heykeltıraş olan Martin Rauch, doğal malzemelerle 
üretim yapılan inşaat teknolojileri ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla ön plana 
çıkmıştır. Kaplama ve süsleme gerektirmeyen sıkıştırılmış toprak tekniği ile 
ilgilenen Rauch, duvarın bu teknikle katmanlaşmasıyla doğal olarak süslü bir 
görünüme sahip olduğunu böylelikle malzemenin kendini başka boyutlarda 
anlatmasına imkân tanıdığını savunmuş ve malzeme karışımlarını bütüncül 
olarak inceleyerek malzemenin zayıf yönlerini geliştirmek adına birçok 
deneysel çalışma yapmıştır. Yaptığı deneysel çalışmalar ışığında, geleneksel 
yapım tekniklerini yeni tekniklerle birleştirmiştir [17-18].  
 
Rauch’un seçilen uygulama örneği Rauch Evi, Avusturya’nın Voralberg 
kasabasının Schlins köyünde mimar Roger Boltshauser iş birliği ile deneysel 
yöntemler kullanılarak 2008 yılında tamamlanan konut projesidir (Şekil 3). 
Yamaçta bulunan bir arazide inşa edilen yapının malzemesi, arazide kazılan 
toprak kullanılarak tedarik edilmiştir [16]. Çağdaş formlar kapsamında 
üretilen yapının, modern toprak yapı mimarisinin ilk deneysel yapılarından 
biri olması projenin uygulama örneği olarak seçilme nedenidir.  
 
3.4. Nader Khalili- Seramik Evler (ABD / 1936-2008) 
İran asıllı Amerikalı mimar Nader Khalili, doğal kaynaklardan en etkili 
şekilde faydalanma olasılıklarını inceleyerek, yüksek teknoloji 
kullanılmasına gerek kalmadan konut inşa etmek üzerine çalışmalar 
yapmıştır. Bu kapsamda, Earthbag tekniği kullanılarak üretim yapılan ve 
süper kerpiç (Superadobe) adı verilen bir sistem geliştirmiştir. Hızlı ve 
ekonomik üretime imkân veren bu sistemin iyi bir sismik performansa sahip 
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3.4. Nader Khalili- Seramik Evler (ABD / 1936-2008) 
İran asıllı Amerikalı mimar Nader Khalili, doğal kaynaklardan en etkili 
şekilde faydalanma olasılıklarını inceleyerek, yüksek teknoloji 
kullanılmasına gerek kalmadan konut inşa etmek üzerine çalışmalar 
yapmıştır. Bu kapsamda, Earthbag tekniği kullanılarak üretim yapılan ve 
süper kerpiç (Superadobe) adı verilen bir sistem geliştirmiştir. Hızlı ve 
ekonomik üretime imkân veren bu sistemin iyi bir sismik performansa sahip 
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olmasının yanında çevre dostu ve enerji etkin özelliğe sahip olması, birçok 
kurum tarafından desteklenmesini ve üretiminin yaygınlaşmasını sağlamıştır. 
Birçok araştırma kurumunda model olarak incelenen bu sistem, geçici konut 
sorununa çözüm olarak geliştirilmiştir [19-20].      
 
Khalli’nin Rumi felsefesinden etkilenerek oluşturduğu bu sistemle ürettiği 
yapılar, kum ve toprak doldurulmuş torbaların dairesel bir plan üzerinde üst 
üste dizilerek oluşturulmaktadır. Son aşamada ateşe verilen yapılar, seramik 
benzeri bir malzemeye dönüşmesinden dolayı seramik ev adını almıştır. 
Mimar, bu sistemle kırsal mimariyi ve doğal malzemeleri bir araya getirerek 
hızlı üretimi sağlayacak yeni bir yerel kompozisyon oluşturmuştur. Ayrıca 
dünyanın birçok bölgesinde çalışmaların ve eğitimlerin yürütüldüğü Cal-
Earth organizasyonunu kurmuş, oluşturduğu bu sistemle 2004 yılında Ağa 
Han Mimarlık Ödülü’ne layık görülmüştür [20-21-22]. 
 
Khalili’nin seçilen uygulama örneği, Eco Dome bahsedilen tekniği 
kullandığı konut projesidir (Şekil 4) [17]. Kaliforniya’da prototip olarak 
üretilen projenin, hızlı, kolay ve ucuz üretimle barınma ihtiyacını 
karşılamasının yanında geliştirilen üretim tekniği ile 21. yüzyıl toprak yapı 
mimarisine yeni bir boyut kazandırması projenin seçilme nedenidir.   
 
3.5. Anna Heringer (Almanya / 1977-)   
Anna Heringer, sürdürülebilirliğin güzellikle birebir ilişkili olduğunu 
düşünmekte, projelerinde tasarım yapısı, teknik ve malzeme kullanımının 
yanı sıra konum, çevre, kullanıcı ve sosyokültürel bağlamla uyumlu bir 
tasarım anlayışı ile üretim yapmaktadır. Bu çerçevede tasarladığı ve 2007 
yılında ise Bangladeş’te uygulanan el sanatları okulu (METI) projesiyle Ağa 
Han Mimarlık Ödülü’ne layık görülmüştür [23-24].  
 
Heringer’ın seçilen uygulama örneği, el sanatları okulu (METI-Modern 
Eğitim ve Uygulama Enstitüsü) projesidir (Şekil 5). Projenin seçilme nedeni 
ise mevcut yapım tekniklerini geliştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak 
adına yerel işgücü ve kaynakları kullanarak bölgesel kültüre önem veren bir 
tasarım felsefesiyle uygulanmış olması ile yerel mimariye yeni bir form 
kazandırmasıdır. 
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Şekil 5. El Sanatları Okulu/METI Projesi [22]. 

 

4. UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN MİMARİ TASARIM 
PARAMETRELERİNCE İNCELENMESİ 
 
Toprak yapı mimarisinde özelleşmiş mimarların seçilen yapıları, tasarım 
süreçlerindeki iklimsel veriler, topografya, mekânsal kurgu, yapı formu ve 
mimari detaylara ilişkin değişkenler kapsamında ele alınmıştır (Tablo 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166

E. Solhan, Ü. Arpacıoğlu 

 

 
Şekil 5. El Sanatları Okulu/METI Projesi [22]. 

 

4. UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN MİMARİ TASARIM 
PARAMETRELERİNCE İNCELENMESİ 
 
Toprak yapı mimarisinde özelleşmiş mimarların seçilen yapıları, tasarım 
süreçlerindeki iklimsel veriler, topografya, mekânsal kurgu, yapı formu ve 
mimari detaylara ilişkin değişkenler kapsamında ele alınmıştır (Tablo 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toprak yapı mimarisinde tasarım sürecinin değerlendirilmesi 

 

Tablo 1. Seçilen örneklerin tasarım parametreleri kapsamında değerlendirilmesi. 
Hasan Fethi-Yeni Gurna Köyü  Gernot Minke- Kassel Evi Martin Rauch- Rauch Evi Nader Khalili-Eco Dome Projesi

Anna Heringer- El Sanatları 
Okulu (METI)

        Dışardan Görünüş (10)
Yapıların her biri güneş ve rüzgâr 
etkilerine uygun bir şekilde 
yönlendirilmiş ve birbirlerinin 
manzara ve güneş alma yönlerini 
kesmeyecek şekilde 
yerleştirilmiştir.

          Dışardan Görünüş (14)
Topografyanın bir parçası 
olduğu düşünülecek şekilde 
çevreyle bütünleşen yapıda, 
binanın ana girişinden 
bakıldığında sade bir tasarım 
olarak sadece giriş duvarı 
görünmektedir.

        Dışardan Görünüş (15)
Eğimli ve ince bir araziye 
yerleştirilen yapı, topografya ve 
bitki örtüsü ile bütünleşecek ve 
vadi manzarasından en iyi 
yararlanacak şekilde 
konumlandırılmıştır. 

       Dışardan Görünüş (20)
Yapı, arazinin doğal yapısı ve 
bitki örtüsü ile uyumlu bir 
şekilde konumlandırılmıştır.   

        Dışardan Görünüş (22)
Manzaraya hakim, çevre, arazinin 
doğal yapısı ve bitki örtüsü ile 
uyumlu bir yapı tasarımı tercih 
edilmiştir. 

       Terastan Görünüş (11)
Avlu, teras ve yazın doğal 
havalandırmayı sağlamak için 
malkaflar (rüzgar kulesi) 
kullanılmıştır. Dar sokaklarla hem 
gölge alanlarının oluşmasını 
sağlanmış  hem de yerel kültür 
devam ettirilmiştir. 

  İç Mekan ve Kış Bahçesi (12)
Dairesel katmanlar şeklinde 
oluşturulmuş üstü açık kubbeler, 
hem görsel hem ısısal konfor 
sağlamaktadır. Ayrıca, güney 
cephesine yerleştirilen kış 
bahçesi kışın güneş enerjisini iç 
mekana aktarmaktadır.

        Dışardan Görünüş (15)
Araziye yaslanmış kompakt bir 
kütle olarak tasarlanan yapıda 
termal kütleden kaynaklı ısısal 
konfor sağlanmakta, karşılıklı 
cephelerdeki pencere açıklıkları 
ise doğal havalandırmaya imkan 
vermektedir.  

       Dışardan Görünüş (20)
Cephelerdeki küçük pencere 
açıklıkları ve üst örtü elemanı 
olarak üstü açık dairesel 
formların kullanılmasıyla çatı 
yüzeyini küçültülmesi ısı 
sızdırmazlık düzeyinin büyük 
oranda sağlanmıştır. Ayrıca 
doğal havalandırma için rüzgar 
kepçesi kullanılmıştır.

        Dışardan Görünüş (21)
Yazın sıcak, kışın ılıman iklime 
sahip olan bölgede tasarlanan 
yapıda çapraz havalandırmaya 
imkan vermek için karşılıklı kapı- 
pencere açıklıkları ve açık teras 
oluşturulmuştur. Bambu 
çubukların aralıkları ise yapı için 
en uygun doğal aydınlatmayı 
imkan sağlayacak şekilde 
belirlenmiştir. 

       Dışardan Görünüş (10)
Kompakt yapların üst örtü 
elemanları çeşitli ebatlarda kubbe 
ve tonozlardan meydana 
gelmektedir. Sade bir anlayışla 
oluşturulan cephelerde genellikle 
küçük pencere açıklıkları 
kullanılmıştır.

       Kubbe Uygulaması (12)
Afgan tekniği kullanılarak 
oluşturulan üst örtü elemanı olan 
kubbelerin üst kısımları açık 
bırakılmış, kompakt ve eğrisel bir 
kütle oluşturulmuştur ve yeşil 
çatı kullanılmıştır.

        Dışardan Görünüş (15)
Arazinin üzerinde kendi doğasını 
oluşturan yapı, heykelsi bir form 
halini almaktadır. Form olarak 
araziyle bütünleşen yapı, 
malzeme olarak ta topografyayla 
yekpare bir görünüm meydana 
getirmektedir.

       Dışardan Görünüş (20)
Toprak ile doldurulmuş torbalar 
üst üste binerek dairesel 
katmanlar oluşturulmuş, en üst 
kısmında ise kubbeleri meydana 
getirmiştir. Böylelikle organik bir 
form oluşturulmuştur.

        Dışardan Görünüş (21)
Ağır toprak kütle ile başlayan yapı 
üst katta bambu çubuklarıyla 
hafifletilmiştir. Bambu çubukları 
işlevsel olarak bina yükünü 
azaltmanın yanında görsel olarak 
cephede hareketlilik yaratmaktadır.   

         Vaziyet Planı (7)
Kare şeklinde ve az katlı olarak 
tasarlanan konut yapıları,eyvan, 
dorkaa, kaa ve avlu gibi 
elamanları tüm planlarda 
çeşitlendirerek kullanılanılmıştır. 
Gündelik yaşam zemin katlarda 
devam ederken üst katlara özel 
alanlar yerleştirilmiştir. 

          Kesit ve Plan (14)
Planlamasında bal peteği formu 
kullanılmış, tüm mekanlar ortada 
olan lobiye açılacak şekilde 
düzenlenmiştir. Lobiye bağlanan 
odalarında lobiye benzer şekilde 
kubbeli üst örtü elemanı 
kullanılmıştır.

                 Kesit (16)
Planlamada geleneksel toprak 
yapı mimarisinin aksine her katta 
farklılaşan ve kendi içinde 
özelleşebilen keskin bir mekân 
düzeni oluşturulmuştur. Dengeli 
bir şekilde yükselen mekanlar 
oval bir merdivenle birbirlerine 
bağlanmaktadır.

                 Plan (20)
Modüler tasarım yöntemiyle 
oluşturulan tasarımda, dairesel 
ve eşit boyutlardaki odalar tavan 
açıklığından gelen ışıkla 
aydınlatılan, yükseltilmiş ve 
daha büyük olan ana mekana 
açılacak şeklide yerleştirilmiştir.  

            Plan ve Kesit (21)
Basit dikdörtgen şeklinde ve iki 
katlı olarak planlanan okul 
yapısında toprak yapı malzemesi 
ile birlikte bambu kullanılmıştır. 
Zemin katta sınıflar ve organik 
oyun alanları, 1. kata ise toplanma 
alanı yerleştirilmiştir. 

       Niş ve Güvercinlik (8)
Yerel halkın sorunlarını analiz 
ederek projeyi çözümleyen Fethi, 
bebekleri zararlı böceklerden 
korumak için yatak,yazın su 
küplerinin soğuk kalmasını 
sağlayan nişler ve bazı yapılarda 
güvercin kuleleri tasarlamıştır.  
Cephede ahşap ve topraktan 
uygulanan claustralar, yapılara 
bir kimlik kazandırmasının 
yanında güneş kırıcılığı 
sağlamaktadır.

               Lavabo (14)
Islak hacimlerdeki duvarlar 
toprakla doldurulmuş 
hortumlarla kaplanmış, bunlara 
raf olarak kullanılabilecek ahşap 
elemanlar yerleştirilmiştir. 
Ayrıca, lavabo pişmemiş toprak 
malzeme kullanılarak 
uygulanmıştır.  

   Işıklık ve Cephe Yüzeyi (16)
Cephe yüzeyinde toprak 
bloklarla oluşturulan ve su 
hareketini yavaşlatmak için 
uygulan çizgisel yüzey 
hareketinin cephe yüzeyinde 
oluşturduğu ışık-gölge faktörü 
yapıya bir kimlik kazandırmıştır. 
Ayrıca çekirdeğin üzerinde 
kullanılan ışıklık kapalı olan alanı 
aydınlatırken mekâna estetik bir 
değer katmaktadır.

    İç Mekandan Görünüş (20)
Yapının bazı bölümlerinde  yerel 
mimaride sıklıkla kullanılan tonoz 
ve kemerler tercih edilmiştir. Bu 
elemanlar iç mekânda da görsel 
algının yanı sıra çeşitli şekillerde 
işlevlendirilmiştir. 

       Oyun Alanı ve teras (21)
Zemin katta sınıfların arka 
tarafında mağara şeklinde organik 
oyun alanları 
tasarlanmıştır.Cephede kullanılan 
bambu üst katta güneş kırıcı 
işlevinde kullanılmış, malzeme 
yapısından kaynaklı iç mekanda 
ışık-gölge etkisi yaratmanın 
yanında yapıya sembolik ve 
kültürel anlam katmaktadır.  

Topografya

İklim

Yapı Formu

Mekânsal 
Kurgu

Mimari 
Detay
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Yapılan incelemede; 
 

 Farklı bölgelerde ve topografik yapıda bulunan yapıların hepsinin 
arazi yapısına ve doğal çevreye uyumlu olacak şekilde konumlandırıldığı 
görülmektedir. Ekolojik gereksinimler doğrultusunda doğal çevre ile 
uyumlu bir şekilde üretilen yapılarda, insan ölçeği, görüş açısı ve 
manzara etkisi de göz önüne alınarak araziye uygun tasarım kararları 
alınmıştır. 
 
 Farklı iklimsel bölgelerde uygulan yapılardan Gurna Köyü projesinde 
geleneksel pasif iklimlendirme elamanları olan avlu, teras ve rüzgar 
kulesi kullanılarak iklimsel konfor sağlanmıştır. Eco-Dome ve Kassel Evi 
projelerinde üstü açık kubbe kullanılması, çatı yüzeyinin küçültülmesi ve 
ısınan havanın yükselmesi prensibiyle dışarı atılmasını sağlayarak ısıl 
konfor oluşturmuştur. Rauch Evi ve METI Okulu projelerinde ise 
karşılıklı yerleştirilen açıklıklar doğal havalandırmaya imkan vererek 
ısısal konfor sağlanmıştır. 
 
 Form kapsamında ele alınıdığında, Gurna köyü projesindeki yapıların 
genellikle sade ve küçük açıklıklı bir şekilde tasarlandığı, üst örtü olarak 
da çeşitli boyutlarda geleneksel mimari öğelerden kubbe ve tonozun 
kullanıldığı görülmektedir. Zemin katta sade bir cephe düzeni ile 
başlayan METI Okulu projesinde üst katta kullanılan bambu elemanlar 
cepheye hareketlilik katmıştır. Kassel Evi’nde, kubbe şeklinde kullanılan 
üst örtü elamanı Eco-Dome projesinde binanın bütününde kullanılmış ve 
organik bir yapı formu meydana gelmiştir. Rauch Evi projesinde ise 
kütlesel olarak kurgulanan cephede yer yer geniş pencere açıklıkları 
bırakılmıştır. 

 
 Farklı biçimsel özelliklere sahip olan yapılar farklı işlevleri karşılayan 
mekânsal kurgulara dönüşecek şekilde düzenlenmiştir. Gurna köyü 
projesindeki konut yapılarının planında bölgenin gündelik yaşam kurgusu 
da dikkate alınarak geleneksel mekânsal öğeler kullanılmıştır. Gurna 
köyü projesi gibi geleneksel mimariye referans veren ve tek katlı 
yapılardan oluşan Kassel Evi ve Eco-Dome projelerinde odaların 
bağlandığı ortak mekânlar oluşturulmuş, diğer odalara göre daha büyük 
hacimler olan bu alanlarda aydınlatma ve havalandırma için tavandan 
açıklık bırakılmış, böylece mekânın güçlü bir şekilde algılanması 
sağlanmıştır. 2 katlı bir  yapı olarak tasarlanan Rauch Evi’nin mekânsal 
kurgusu her katta farklılaşacak bir şekilde oluşturulmuş, sade bir plan 
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düzenine sahip olan METI Okulu’nda ise malzemenin esneklik özelliği 
kullanılarak mağara şeklinde organik oyun alanları yerleştirilmiştir. 

 
 Gurna köyü ve Eco-Dome projelerin birçok yerinde uygulanan niş ve 
kemerler bir yandan tefriş elemanı olarak kullanılırken bir yandan da 
yapıya estetik değer katmıştır. Ayrıca, Gurna köyü projesinde cephede 
kullanılan geleneksel mimari tasarım öğesi olan claustra elemanı da 
güneş kırıcı olma özelliği yanında yapıya bir kimlik kazandırmıştır. 
Kassel Evi’nde ıslak hacimlerin duvarlarında kullanılan toprak dolgu 
duvarla farklı bir doku meydana gelmiş, aynı yöntemle uygulanan lavabo 
uygulamasıyla da mekânda bir bütünlük oluşturmuştur. Rauch Evi’nin 
cephesinde su hareketini yavaşlatmak adına uygulanan çizgisel dokuda 
ışığın etkisiyle farklı görünümler elde edilmiş, merdivenin üst kısmında 
oluşturulan ışıklık iç hacmi aydınlatırken yapıya estetik bir değer 
kazandırmıştır. METI Okulu’nda ise taşıyıcı sistemin bir parçası olarak 
kullanılan bambu elemanlar terasta korkuluk işleviyle uygulanmış, 
cephede ise estetik bir değer olmanın yanı sıra yaz aylarında iklimsel 
konfor öğesi konumunda gölgeleme elemanı olarak kullanılmıştır. 
Ayrıca, giriş katta çocuk oyun alanı olarak konumlanan organik oyun 
alanlarının keskin bir geometrisi olan yapıya, esneklik ve farklı bir kimlik 
kazandırdığı görülmüştür. 

 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Toprak yapı malzemesi çevresel, ekonomik ve sağlıklı bir yapı malzemesi 
olmasının yanında günümüzde artan enerji ihtiyacından dolayı ön plana 
çıkmakta ve malzemenin kullanımı önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, 
toprak yapı mimarisinde özelleşen mimarların yeni bakış açısı getiren, 
zaman içerisinde oluşan gereksinimlere cevap veren ve toprak yapı 
malzemesini günümüz yapılarına entegre eden yapıları seçilmiş ve bu yapılar 
ekolojik mimari tasarım parametreleri olan, topografya, iklim, mekânsal 
kurgu, yapı formu ve mimari detaylar kapsamında incelenmiştir. Böylece 
toprak yapı mimarisindeki dönüşüm irdelenmiştir.   
 
Seçilen mimarların seçilen uygulama örneklerinde yapılan inceleme 
sonucunda; 
 

 Arazinin doğal yapısı ve bitki örtüsü ile uyumlu bir şekilde 
konumlandırılmış ve çevreye uygun bir şekilde tasarlanmış yapılar, 
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üretim sürecinde bitki örtüsü ve arazi büyük ölçüde korunmuştur. Ayrıca, 
yapılarda kullanılan malzemenin doğal olması, renk ve dokusunun 
topografya ile bir bütünlük oluşturması çevre ile uyumu 
desteklemektedir. 
 
 Uygulama sürecinde, yerel ekonomi göz önüne alınarak yerel 
kaynaklar ve işçilik kullanılmış, böylece malzeme yapım süreci içerisinde 
ekonomik sürdürülebilirlik sağlanmıştır. Ayrıca, yapıların çoğu 
kullanıcılar ve gönüllüler tarafından üretilmiştir. 

 
 Uygun yönlenme ile birlikte avlu, kış bahçesi, rüzgâr kepçesi, üstü 
açık kubbe, güneş kırıcı gibi pasif iklimlendirme yöntemleri ve yapı 
yüzeyini azaltan formların kullanılması, farklı iklim bölgelerinden seçilen 
yapılarda büyük oranda termal konfor ve iklimsel açıdan dengeli bir 
üretim sağlamıştır. 
 
 Malzemenin kolay şekil alması, yapılarda farklı yapım teknikleri ve 
diğer yapı malzemeleriyle bütünleşik kullanılmasına olanak sağlamış, 
organik formların üretilmesine imkân tanımıştır. Ayrıca, yapılarda 
kullanılan kubbe, tonoz gibi eğrisel formlar ile malzeme etkisiyle 
cephede ve iç mekânda oluşan detaylar, yapılara sembolik bir anlam 
katarak kimlik kazandırmıştır. 

 
 Yapıların tasarımında geleneksel toprak yapılardaki deprem etkisi, su 
dayanımı gibi dezavantajlar düşünülerek çözümler üretilmiş, hızlı ve 
kolay üretim gibi yeni üretim ve kullanım stratejileri geliştirilmiştir. 

 
 Planlama açısından eylem çeşitliliği sağlanmış ve bu durum çeşitli 
kullanım olanaklarına imkân vermiştir. Kültür ve malzemenin de 
etkisiyle planlamada çeşitlilik oluşturulmuştur. 
 
 Cephe elemanları, kapı-pencere açıklığı gibi yapıların belli 
bölümlerinde ve iç mekânlarda kullanılan mimari detayların fonksiyonel 
olmalarının yanı sıra yapılara estetik bir değer ve kimlik kazandırdığı 
görülmüştür. 
 

Sonuç olarak çalışmada, toprak yapı mimarisinde özelleşmiş mimarların 
belli nedenlerle seçilen toprak yapı uygulamaları mimari tasarım 
parametreleri kapsamında incelenmiş, malzemenin kullanım olanakları ve 
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Toprak yapı mimarisinde tasarım sürecinin değerlendirilmesi 

 

üretimde sunduğu çeşitlilikler ortaya konulmuştur. Mimari gereksinimler, 
geliştirilen uygulama teknikleri, kullanıcı gereksinimleri gibi etkenler 
mimarinin tüm alanlarında olduğu gibi toprak yapı mimarisinde de 
değişimlere neden olmuş, bu değişimler malzemenin geleneksel toprak yapı 
kültürünü oluşturan ve malzemenin doğasında olan sağlıklı yapı oluşturma, 
ekonomik olma ve enerji verimliliği gibi özellikleri, mimaride geçmiş ile 
gelecek arasında bir bağ oluşmasını sağlamaktadır.  
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ÖZET 
 

Binaların büyük bir kısmını oluşturan yapısal olmayan elemanların 
depremden sonra hasarsız kalması, binanın işlerliğini koruması 
bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, yapısal olmayan 
elemanlardan alçı levha bölme duvar sistemlerinin deprem yükleri 
karşısındaki davranışları, aldığı hasarlar ve sebep olduğu kayıplar 
araştırılmıştır. Binalarda mimari bölümlendirmeler için çokça 
kullanılan alçı levha bölme duvar sistemlerinin deprem sonrasında 
oluşturabileceği riskler belirlenmiştir. Bölme duvar sistemlerinin 
hasar almaması için her bir duvar elemanının sismik tasarımının 
yapılması ve sismik tasarım süreci sonrasında montaj işlemlerine 
başlanması gerektiği belirtilmiştir. Yapısal olmayan elemanlarının 
sismik tasarımlarının gerçekleştirilmesini ve tasarımına uygun imal 
edilmesini mümkün kılacak teknolojik gelişmelerden biri olan 
Yapı Bilgi Modellemesi (YBM-BIM) teknolojisinden 
bahsedilmiştir. BIM teknolojisinin sismik tasarımdaki rolü ve 
sismik tasarım sürecine katkısı tartışılmıştır. 
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Hafif bölme duvarların sismik açıdan değerlendirilmesi 

 

1. GİRİŞ 
 

Ülkemizde ve dünyada; binaların büyük bir bölümü, depremden sonra 
yapısal olarak ayakta kalsalar dahi, yapısal olmayan elemanların deprem 
etkisi altında zarar görmesinden dolayı kullanılmaz hale gelirler. Hasar 
gören taşıyıcı olmayan sistemler, işgücü, stok ve teçhizat kaybına, 
yaralanmalara ve hatta can kaybına sebep olurlar. Bina sistemlerinin %70’ini 
oluşturan yapısal olmayan elemanlarda meydana gelen hasarlar, binaları 
kullanılmaz duruma getirirler [1]. Özellikle deprem sonrası acil hizmet 
vermesi gereken hastane, havaalanı, itfaiye vb. yapıların işlevlerinin 
aksamaması için yapısal olmayan elemanların deprem etkisi altındaki 
davranışlarını bilmek büyük önem taşımaktadır. Ayrıca ofis, fabrika, okul 
gibi fonksiyon devamlılığının önemli olduğu yapılarda, taşıyıcı olmayan 
elemanların depremde hasar görmesinden kaynaklı olarak eğitim-öğretim ve 
üretim durmaktadır. Bu durum ekonomik devamlılığı da olumsuz 
etkilemektedir. 

 
Bina maliyetlerinin çok büyük bir bölümünü oluşturan yapısal olmayan 
elemanların hasar görmesi ekonomik açıdan da ağır kayıplara sebep 
olmaktadır. Hastane yapılarında toplam inşaat maliyetinin %92’sini; otel 
yapılarında %87’sini ve ofislerde %82’sini taşıyıcı olmayan elemanlar 
oluşturmaktadır [2]. 2010 yılında Maule, Şili’de meydana gelen depremde, 
Santiago Havaalanında yapısal olmayan elemanların deprem sonrası tadilat 
ve tamiratı 40 milyon dolara mal olmuş olup, Lan Havaalanında ise taşıyıcı 
olmayan elemanlardan kaynaklı kayıplar 10 milyon dolara ulaşmıştır [3]. Bu 
nedenle, binalardaki yapısal olmayan sistemlerin deprem performanslarının 
değerlendirilmesi ve davranışlarının ortaya konulması ekonomik açıdan da 
önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
Son zamanlarda meydana gelen depremlerde de gözlemlendiği üzere, 
ölümler, yaralanmalar ve ekonomik kayıplar, doğrudan taşıyıcı olmayan 
elemanların deprem karşısındaki zayıflığından kaynaklanmaktadır [4]. 
Taşıyıcı olmayan elemanların deprem sonrasında oluşturduğu hasarlar, 
zararlar ve yaralanmalar, taşıyıcı elemanların sebep olduğu kayıpları aşmıştır 
[5]. 2012 yılında, Wieser ve arkadaşlarının yayınladığı rapora göre, deprem 
kayıplarının %75’ini taşıyıcı olmayan elemanlar oluşturmaktadır [6]. 
Ülkemizde de 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde çok sayıda 
can kaybının taşıyıcı olmayan duvarların göçmesiyle meydana geldiği tespit 
edilmiştir [7]. 
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Bu çalışmada, taşıyıcı olmayan elemanların başında gelen, mimari 
bölümlendirmeler için tercih edilen alçı levhalar ile oluşturulan hafif bölme 
duvarlara odaklanılmıştır. Çalışmanın amacı, bina içerisindeki alçı levha 
bölme duvarların deprem esnasındaki davranışı nedeniyle meydana gelen 
hasarları incelemek ve kayıpları göstermektir. Bir diğer amaç ise, bölme 
duvarların ve diğer tüm yapısal olmayan elemanların deprem anında 
stabilizesini sağlamak için sismik tasarımların önemini ve gerekliliğini 
vurgulamaktır. Ayrıca, bu makalede, taşıyıcı olmayan elemanların sismik 
tasarımlarının önemi vurgulanırken, mimarlık, mühendislik ve yapı 
endüstrisindeki teknolojik gelişmelerden olan Yapı Bilgi Modellemesinin 
(YBM-BIM) faydalarından ve bu teknolojinin yapısal olmayan elemanların 
sismik tasarımları için nasıl katkı sağlayabileceğinden bahsedilmiştir.  

 

2. YAPISAL OLMAYAN ELEMANLAR 
 

Binalar kolon, kiriş, döşeme gibi taşıcı özelliği bulunan yapısal elemanların 
yanı sıra, taşıyıcı özelliği bulunmayan ve ikincil elemanlar, ikincil yapısal 
elemanlar, bina ekleri olarak adlandırılan taşıyıcı olmayan elemanlardan 
oluşmaktadır [8]. Taşıyıcı olmayan elemanlar, üç ana grup altında 
sınıflandırılmaktadırlar; mimari elemanlar, mekanik-elektrik-sıhhi tesisat 
elemanları ve mobilyalar/sabit eşyalar/ekipmanlar [9]. Bölme duvarlar, asma 
tavan sistemleri, kapı-pencereler, tesisat ve havalandırma sistemleri, cephe 
elemanları, bacalar, sabit ve hareketli mobilyalar vb. binaların taşıyıcı 
olmayan sistemlerini oluştururlar. Taşıyıcı olmayan elemanların, yapısal 
elemanlar gibi taşıyıcı özellikleri bulunmamasına rağmen, deprem esnasında 
taşıyıcı sistemin maruz kaldığı yüklerin etkisi altındadır. 
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Şekil 1’de görüldüğü gibi, binalar yapısal olarak zarar görmemesine rağmen, 
iç ve dış duvarlar, kaplamalar, asma tavanlar, mekanik ve elektrik tesisatları 
ciddi hasar alarak hayati riskler oluşturur ve binaları kullanılmaz hale 
getirirler. Bu sebeple, deprem sonrası binaların kullanılabilir durumda 
kalması için taşıyıcı olmayan elemanların da deprem kuvvetleri karşısında 
işlevini kaybetmeden ve zarar görmeden devam etmesi gerekir. 

 
Binalarda, taşıyıcı olmayan elemanlar arasında en çok tercih edilen ve 
mimari bölümlendirmeler için çokça kullanılan sistemler bölme duvarlardır. 
Alçı levha bölme duvar sistemleri, dolgu duvarlara kıyasla daha hafif ve 
esnek oldukları için deprem anında daha az yüke maruz kalırlar. Bu sayede, 
hafif bölme duvar sistemlerin, oluşabilecek hasarları minimuma indireceği 
düşünülür [7]. Son dönemlerde inşa edilen modern hastane, havaalanı, 
savunma ve okul vb. binalarında bölücü duvar elemanı olarak da alçı levha 
bölme duvarlar tercih edilmiştir [11]. Ancak, Şekil 2’de görüldüğü gibi, 
1994 Northridge depreminde, deprem anında hafif bölme duvar sistemlerinin 
devrildiği gözlenmiştir [12]. 2010-2011 Christchurch depremlerinde de 
çoğunlukla alçı levha bölme duvarlarda ciddi hasarlar meydana gelmiştir 
[11]. Bu sebeple, çalışmada alçı levha bölme duvar sistemleri üzerinden 
taşıyıcı olmayan elemanların sismik tasarımlarının önemi vurgulanmıştır. 

 

 
Şekil 2. 1994 Northridge depreminde taşıyıcı olmayan elemanlar ağır hasar almıştır 

ve alçı levha bölme duvarlar devrilmiştir [12]. 
 

2.1. Alçı Levha Bölme Duvar Sistemleri  
Binalarda bölme duvarlar, mekânları tanımlamak ve ses, hava akımı, yangın 
gibi etkenleri izole etmek amacıyla kullanılırlar. Bölme duvar elemanı olarak 
son dönemlerde tercih edilen hafif bölme duvarlar, ahşap veya çelik profiller 
kullanılarak iki farklı şekilde imal edilirler. Hafif çelik profiller, ahşap 
çerçeveye göre daha hafif olduğu için ve aynı zamanda ahşap çerçevenin 
nem değişimine karşı olan hassasiyeti dolayısıyla, en çok tercih edilen çelik 
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çerçeveli sistemlerdir [13]. Ayrıca, çeliğin yangına karşı dayanımının ahşaba 
göre daha iyi olması ve çelik çerçevenin daha kolay ve hızlı imal edilmesi 
nedeniyle çelik profiller ile oluşturulan alçı levha bölme duvarlar inşaat 
sektöründe çoğunlukla tercih edilirler [11]. Çelik çerçeveli alçıpan bölme 
duvarları oluşturan ana elemanlar Şekil 3’te gösterilmiştir. Alçıpan duvarlar 
imal edilirken, zemine ve tavana U profiller ile sabitlenirler. Sonrasında ana 
çerçeveyi oluşturan C profiller üretici firmaların belirlediği standart 
aralıklarla (genellikle 600 mm) U profiller arasına yerleştirilir. Isı ve ses 
yalıtımını sağlamak amacıyla C profiller arasına yalıtım levhası eklenir. Son 
olarak alçı levhalar, çelik profillere sabitlenerek duvar kaplaması yapılır 
[14]. 

 

 
Şekil 3. Hafif çelik çerçeve alçı levha bölme duvar sistemlerini oluşturan temel 

elemanlar [15]. 
 

Alçıpan duvar imalatında kullanılan profil boyutları (50-150 mm aralığında) 
ve aralıkları (30-40-60-90 cm) firmalar tarafından standartlaştırılmıştır [16]. 
Ancak her bir bölme duvarın bulunduğu kat, katlardaki konumu, üzerinde 
taşıdığı donanımlar, farklılık gösterdiği için tüm bina içerisindeki duvarları 
aynı şekilde imal etmek sismik tasarım açısından uygun değildir. Bu durum 
her bir elemanın kendi özelinde değerlendirilerek sismik tasarımının 
yapılması gerektiğini göstermektedir. 
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2.2. Deprem Etkisi Altında Alçı Levha Bölme Duvarları 
Bölme duvar elemanların sismik davranışları, binaların sismik 
performansları bakımından büyük öneme sahiptir. Deprem etkisi ile 
devrilerek kaçış yollarını kapatan bölme duvarlar, insanların can güvenliğini 
tehdit edebilirler. Ayrıca, bölme duvarların zarar görmesi ile birlikte, 
üzerinde bulundurduğu elektrik ve mekanik aksağını gibi, tüm donanımların 
da kesintiye uğramasına sebep olurlar ve yapıları deprem sonrası kullanılmaz 
duruma getirirler.  

 
Taşıyıcı olmayan elemanlar deprem davranışlarına göre genel olarak iki 
grupta sınıflandırılırlar; ivmeye (kuvvete) duyarlı ve yer değiştirmeye 
duyarlı. İvmeye duyarlı elemanlar, yapıdaki iç kuvvetler ve ivmenin etkisiyle 
deprem anında devrilebilirler. Yer değiştirmeye duyarlı elemanlar ise, 
çoğunlukla taşıyıcı elemanlara olan bağlantıları sebebiyle deprem anında 
meydana gelen katlar arası yer değiştirmeden olumsuz etkilenerek 
deformasyon, bükülme, bozulma gibi hasarlar alırlar.  

 
Bölme duvarlar bina içerisinde farklı pozisyonlarda bulunabilirler. Bazı 
duvarlar bulunduğu konum itibariyle sadece zemin ve tavana sabitlenirken, 
bazıları ise taşıyıcı çerçeve içinde kalıp kolonlara ve kirişe bağlanırlar. 
Çerçeve içinde kalan bölme duvarlar deprem esnasında büyük 
deformasyonlara ve katlar arası ötelenmelere dayanamayıp büyük hasarlar 
alabilir. Alçı levha duvarlar ve bağlantıları, düzlem dışı kuvvetlere maruz 
kaldıklarında ivmeye (kuvvete) karşı hassastırlar. Düzlem içi kuvvetlere 
maruz kaldıklarında ise deformasyon kaynaklı hasarlar alırlar. Alçı levha 
bölme duvarların düzlem içi ve düzlem dışı kuvvete maruz kaldıklarında 
alacakları hasarlar Şekil 4’te gösterilmiştir [17,18].    

 

 
Şekil 4. Düzlem dışı (solda) ve düzlem içi (sağda) yüklerin sebep olduğu hasarlar. 
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Alçı levha bölme duvarların deprem karşısında alabilecekleri hasarları 
gözlemlemek için çok sayıda deneysel çalışma yapılmıştır. 2007 yılında Lee 
ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, farklı boyutlarda dört bölme duvar 
elemanı teste alınmış ve düzlem içi-düzlem dışı yatay yükler verilmiştir. 
Şekil 5’te test sonrası duvarlarda meydana gelen hasarlar görülmektedir. 
Duvar çerçevesini oluşturun çelik profillerde eğilmeler, kopmalar ve 
deformasyon oluşmuştur. Alçı levhalar kırılarak farklı yerlere fırlamışlardır 
ve alçı levhaların birbirleriyle birleştikleri noktada, köşelerde ve açıklıklarda 
çatlaklar meydana gelmiştir. Deneysel çalışmanın raporunda belirtildiği 
üzere, duvarlardaki ötelenme oranının %2’yi aşması durumunda, bölücü 
duvar elemanlarının onarım maliyeti, yeniden imal etmenin maliyetine eşit 
olmaktadır [19]. 
 

 
Şekil 5. Hafif çelik çerçeveli alçı levha bölme duvarların depremde alabileceği 
zararları araştıran deneysel çalışmanın sonucunda duvarlarda meydana gelen 

hasarlar [19]. 
 
Bulunduğu konuma ve taşıdığı ekipmanlara bağlı olarak sismik tasarımının 
geliştirilmesi gereken her bir bölme duvar elemanının ve aynı şekilde taşıyıcı 
olmayan tüm elemanların, proje inşaatı başlamadan önce deprem 
kuvvetlerine karşı davranışları değerlendirilmelidir. Bunun için projenin 
başlangıç aşamasından itibaren bu elemanlar ile ilgili her türlü tasarım ve 
inşaat bilgisine sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca, proje gruplarında 
taşıyıcı olmayan elemanların sismik tasarımı için özelleşmiş meslek 
grubunun da bulunmaması nedeniyle bu konuya gerekli önem 
verilememektedir. Bu noktada, mimarlık-mühendislik ve inşaat sektöründe 
geliştirilen Yapı Bilgi Modellemesinin (YBM-BIM), taşıyıcı olmayan 
elemanların sismik tasarımı konusundaki avantajları araştırılmıştır. 
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3. SİSMİK TASARIMDA YAPI BİLGİ MODELLEMESİNİN 
(YBM-BIM) ROLÜ 

 
Proje yapım süreçlerinde, iletişim, koordinasyon, etkin veri paylaşımı gibi 
konularda yaşanan sorunlardan dolayı Yapı Bilgi Modellemesi (YBM-BIM) 
teknolojisine ihtiyaç duyulmuştur. BIM teknolojisi, binaların fiziksel olarak 
inşa edilmesinden önce sanal ortamda modellenerek tüm simülasyon ve 
analizlerin gerçekleşmesine imkân sağlar [20]. Ortak bir çalışma platformu 
olan BIM, tüm proje paydaşlarını sürece katarak, binanın inşaat ve işletme 
sürecinde oluşacak problemleri öncesinde tespit etmeye ve en uygun kararlar 
ile çözüme ulaştırmaya yardımcı olur.  

 
Sismik tasarımda hem taşıyıcı hem de taşıyıcı olmayan elemanların 
hedeflenen sismik performansına ulaşmaları için BIM, yararlı bir 
entegrasyon aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan 
tüm elemanların entegre olduğu tek bir modelde çalışmak sismik tasarımda 
en ideal çözüme ulaşmaya fırsat sağlar. Hem kat ötelenmesine hem de 
ivmeye karşı hassas olan elemanların sismik performanslarının 
geliştirilebilmesi için yapı bilgi modeli büyük avantaj sağlayacaktır [4]. 

 
Alçı levha bölme duvarların sismik değerlendirilmelerinin yapılabilmesi ve 
güvenilir analiz sonuçları elde etmek için duvar elemanları ile ilgili detaylı 
ve kesin verilere ulaşmak gerekmektedir. Bu durumda, binanın tüm 
elemanlarının, bağlantılarının ve donanımların detaylı olarak başlangıç 
aşamasından itibaren yapı bilgi modelinde sunulması, sismik tasarım 
analizleri için gerekli tüm verilere ulaşılmayı sağlayacaktır. BIM 
teknolojisinin sağladığı birlikte çalışabilirlik, programlar arası veri aktarımı 
sayesinde gerekli olan bilgi, ana modelden çekilerek analiz yapılacak başka 
bir araca veri kaybetmeden kısa sürede aktarılabilecektir. Bununla birlikte, 
ortak bina modelinde çalışmanın getirdiği bir diğer avantaj ise, bina 
modelinin güncel olmasıdır. Örneğin, mimari tasarımda bölme duvarlara 
asılacak ekipmanlar mimari ekip tarafından eklendiğinde, otomatik olarak 
yapı bilgi modelinde de güncellenmiş olacaktır. Dolayısıyla, bölücü 
duvarların sismik tasarımı için önemli bir unsur olan üzerindeki donanımlar, 
sismik tasarım aşamasında gerekli koordinatöre ulaşmış olacaktır.  

 
Binalarda çok sayıda bölme duvarlar bulunmaktadır. Her birinin bulunduğu 
kat, bağlantı detayları farklıdır. Ancak, inşaat sürecinde tüm duvarlar aynı 
nitelikte, aynı profil tipi ve aralığı ile imal edilmektedir. Sayıca fazla olan 
her bir bölme duvarın detaylı olarak sismik tasarımlarının yapılması çok 
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fazla zaman alacağı için, bu duvarlar belirli standartlara dayandırılarak aynı 
şekilde imal edilirler. Bu noktada, BIM teknolojisinin sağladığı, programlar 
arası veri aktarımı avantajı ile her duvarı bina modelinden analiz programına 
aktararak, sismik analizler için kullanılacak model elde edilmiş olacaktır. 
Analizleri yapılan duvarların, sismik talepleri bulunarak tekrar ana modele 
aktarılırlar. Böylece, inşaat sürecinde, her eleman, gerektiği şekilde sismik 
tasarıma uygun olarak imal edilebilir.  

 

4. SONUÇ 
 

Yapılan çalışmada, binalarda bulunan taşıyıcı olmayan elemanların deprem 
anındaki davranışlarından dolayı hasar aldıkları ve can ve mal güvenliğini 
tehdit ettikleri belirtilmiştir. Bununla birlikte, deprem sonrası strüktürel 
olarak zarar görmeyen yapılarda dahi, taşıyıcı olmayan elemanların aldıkları 
hasarların, binaları kullanılamaz hale getirdiği ve ekonomik yönden de 
büyük zararlara sebep olduğu görülmüştür. Taşıyıcı olmayan elemanlar 
içinde en önemlilerinin başında gelen ve mimari mekânları tanımlamak için 
çokça kullanılan alçıpan bölme duvarlara odaklanılarak, binalardaki alçı 
levha bölme duvar sistemlerinin depremde aldıkları hasarlar araştırılmıştır. 
Bölme duvarlar ve diğer taşıyıcı olmayan elemanlardan kaynaklanan deprem 
hasarlarını engellemek için bu elemanların inşaat sürecinden önce sismik 
tasarımlarının yapılması gerektiği belirtilmiştir. Proje ekiplerinde taşıyıcı 
olmayan elemanların sismik tasarımından sorumlu herhangi bir disiplin 
bulunmamaktadır. Ayrıca, her bir elemanın tek tek kendi özelinde sismik 
tasarımının yapılması proje sürecini ve maliyetini ciddi oranda 
etkileyecektir. Bu noktada, tüm taşıyıcı olmayan elemanların sismik 
davranışlarının değerlendirilmesindeki maliyet ve zaman problemine çözüm 
olabilecek Yapı Bilgi Modellemesi (YBM-BIM) teknolojisinin, sismik 
tasarım sürecine dâhil edilmesi önerilmiştir. BIM teknolojisinin sağladığı 
birlikte çalışabilirlik, çok boyutlu çalışma ortamı, güncel bina modelinde 
ulaşma fırsatı, disiplinler arası programlarda hızlı veri alışverişi yapılması, 
tüm analiz ve simülasyonları hızlıca yapılmasına olanak sağlar. Ayrıca, 
BIM’in taşıyıcı olmayan her bir elemanla ilgili tasarım sürecinden itibaren 
sunduğu detaylı ve güvenilir bilgiler ile bu elemanların sismik tasarımlarının 
yapılarak, imalat detaylarının inşaat sürecinden önce belirlenebileceği 
belirtilmiştir. Taşıyıcı olmayan elemanlardan kaynaklı deprem hasarlarını en 
aza indirmek ve kayıpları engellemek için BIM, umut vaat edici teknolojik 
bir gelişmedir. 
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Ilıman ve nemli iklim özelliklerine sahip Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde fiziksel çevre koşulları yapı malzemelerini ve yapı 
üretim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Hızlı yapı üretim 
sistemlerinden olan prefabrikasyon, iklime bağlı koşulların 
olumsuz etkisini azaltabilecek bir yapım yöntemi olsa da yapım 
sürecinde yapı kabuğunu oluşturan malzemelerin seçimi ve 
katmanlaşma tasarımı da önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında 
ele alınan hazır cephe panelleri, strüktürü tamamlanmış bir yapının 
cephelerinin hızlı bir şekilde kapatılmasına olanak sağlayan 
prefabrike ürünlerdir ve üretim süreci ve kullanımı boyunca yapıyı 
dış çevre koşullarının olumsuz etkilerinden korumaktadır. Yapılan 
çalışmada, ahşap, beton, metal, pişmiş toprak veya cam esaslı 
üretilebilen bu panellerin; ılıman ve nemli iklim şartlarının 
oluşturduğu rüzgâr, yağış, sıcaklık ve nem faktörlerine karşı 
gösterdiği performanslar incelenmiş ve panellerin bölgede 
kullanım olanakları analiz edilerek öneriler sunulmuştur. 
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Doğu Karadeniz Bölgesi, ısı ve su yalıtımı 

 
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Rize; Tel: 0(464)2237518; 
ayca.akkan@erdogan.edu.tr 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon; Tel: 0(416)2309516; nvural@ktu.edu.tr 



188

5.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 
Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: 

Eğitim-Araştırma-Uygulama 
9-11 Eylül 2021, Çevrim İçi 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

 

 
 
 
 

 
Hazır cephe panellerinin Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin ılıman ve nemli iklim 
şartlarında kullanımının irdelenmesi 
 
AYÇA AKKAN1*, NİLHAN VURAL2 
 
 
ÖZET 

 
Ilıman ve nemli iklim özelliklerine sahip Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde fiziksel çevre koşulları yapı malzemelerini ve yapı 
üretim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Hızlı yapı üretim 
sistemlerinden olan prefabrikasyon, iklime bağlı koşulların 
olumsuz etkisini azaltabilecek bir yapım yöntemi olsa da yapım 
sürecinde yapı kabuğunu oluşturan malzemelerin seçimi ve 
katmanlaşma tasarımı da önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında 
ele alınan hazır cephe panelleri, strüktürü tamamlanmış bir yapının 
cephelerinin hızlı bir şekilde kapatılmasına olanak sağlayan 
prefabrike ürünlerdir ve üretim süreci ve kullanımı boyunca yapıyı 
dış çevre koşullarının olumsuz etkilerinden korumaktadır. Yapılan 
çalışmada, ahşap, beton, metal, pişmiş toprak veya cam esaslı 
üretilebilen bu panellerin; ılıman ve nemli iklim şartlarının 
oluşturduğu rüzgâr, yağış, sıcaklık ve nem faktörlerine karşı 
gösterdiği performanslar incelenmiş ve panellerin bölgede 
kullanım olanakları analiz edilerek öneriler sunulmuştur. 
 
Anahtar Sözcükler: Hazır cephe panelleri, ılıman ve nemli iklim, 

Doğu Karadeniz Bölgesi, ısı ve su yalıtımı 

 
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Rize; Tel: 0(464)2237518; 
ayca.akkan@erdogan.edu.tr 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon; Tel: 0(416)2309516; nvural@ktu.edu.tr 

Hazır cephe panellerinin Karadeniz ikliminde kullanımı 

 

1. GİRİŞ 
 
Dış çevre koşulları yapılar için her zaman problem olmuştur. Özellikle 
yağmur ve kar suyunun yapıya zarar vermesi, güneşten kaynaklı iç ortam 
sıcaklığının artması, soğuk havanın iç ortam sıcaklığını düşürmesi, 
kentleşme ile birlikte gürültünün de artması gibi farklı nedenlerden dolayı 
oluşan ve konforu etkileyen etmenler bunlara örnek olarak verilebilir. 
Cepheler ise, yapıyı ve iç ortam koşullarını bu dış etmenlerden koruyan ve 
yapıyı saran yapı elemanlarıdır. Bu elemanların prefabrike olarak üretilip, 
yapının hızla kapatılmasını sağlayan türlerine ise “hazır cephe panelleri” adı 
verilmektedir. Bu paneller hızlı ve kolay montaj imkânı sağlarken; cephenin 
karşılaması gereken performans özelliklerini de yerine getirmektedir. 
 
Küresel ısınma ile artan sıcaklıkların ülkemizde de etkisini göstermesi ile 
birlikte, sıcaklık ve yağışlarda değişimler oluşmaya başlamış; her mevsim 
yağışlı ve nemli bir iklime sahip olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kıyı 
kesimi de bu değişimlerden etkilenmiştir. Gelecekte sıcaklık ve yağışların 
artacağı beklenilirse, hazır cephe panellerinin yapının karşılaması gereken 
performans özelliklerini kolay yoldan sağlayabileceği ve hızlı bir yapı üretim 
süreci ile yapının dış etmenlerden daha iyi korunabileceği öne sürülebilir. 
 
Yapılan çalışmada öne sürülen düşünce esasında; ılıman ve nemli iklim 
bölgesinin özellikleri incelenmiş ve hazır cephe panellerinin nem, yağış, 
sıcaklık ve rüzgâr faktörlerine karşı gösterdikleri performansın Doğu 
Karadeniz kıyı kesiminde hâkim olan ılıman ve nemli iklim bölgesi için 
uygunluğu ve bu panellerin bölgede kullanım olanakları irdelenmiştir. 
 

2. DOĞU KARADENİZ ILIMAN VE NEMLİ İKLİM BÖLGESİ 
 
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi; bölgenin dağlık bir alan olması, Türkiye’nin 
diğer bölgelerine göre dağların hem daha geniş alanlar kaplaması hem de 
denize paralel olarak uzanması nedeni ile farklı iklim özellikleri 
göstermektedir. Bölgede, yıl içinde mevsimlere göre farklı seviyede güneş 
enerjisi alınmakta ve bu durum atmosfer dolaşım sistemini de etkilemektedir 
[1]. Çalışma kapsamında incelenecek olan “nemli ve ılıman iklim bölgesi” 
ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde kendini göstermekte ve bu 
kıyı kesimini Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illeri oluşturmaktadır. Bölgede 
bulunan fakat karasal iklim özelliklerine sahip Artvin, Gümüşhane ve 
Bayburt illerinin sayısal verileri çalışma kapsamında ele alınmıştır. 
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2.1. Genel Özellikler 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin özellikle kıyı kesimlerinde ılıman ve nemli bir 
iklim tipinin hâkim olduğu görülmektedir. Daha detaylı bir sınıflandırma tipi 
olarak, Köppen-Geiger alt iklim tipleri esas alınacak olursa; kıyı bölgesinin 
çoğunlukla Cfa tipi iklime sahip olduğu söylenebilir. Cfa iklimi, her 
mevsimi yağışlı; kışları ılık ve yazları sıcak olan ılıman ve nemli iklim 
tipidir [2]. 
 
Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illerini kapsayan ılıman iklime sahip Doğu 
Karadeniz Bölgesi kıyı kesimi illeri için; 2019’a kadar var olan ortalama 
sıcaklık, yağış ve rüzgâr hızı değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Bölgenin yıllık 
ortalama sıcaklık değeri 14,4°C; yıllık ortalama toplam yağış miktarı ise 
1097 mm’dir. Bölgede en hızlı esen rüzgâr ortalama 104 km/h hıza sahiptir. 
 
Tablo 1.Doğu Karadeniz Bölge geneli ve il kapsamında sıcaklık ve yağış verileri [3]. 

İller 

Yıllık 
Ort. 
Sıcaklık 
(°C) 

Max. 
Ort. 
Sıcaklık 
(°C) 

Min. 
Ort. 
Sıcaklık 
(°C) 

Yıllık 
Ort. 
Yağış 
(Mm) 

Günlük 
en hızlı 
rüzgâr 
(Km/h) 

Rize (1928-2019) 14.4 18.1 11.1 2303.7 104,4 
Trabzon (1927-2019) 14.7 18.0 11.7 829.6 116,3 
Giresun (1929-2019) 15.2 17.9 11.6 1287.8 161,3 
Ordu (1959-2019) 14.4 18.4 11.2 1045.2 136,8 
 
Bölge Geneli 14,8 17 12 1097,4 103,76 

Türkiye Geneli 13,2 19,1 7,8 623,7 7,2 
 
Bölgede genellikle denizden karaya doğru esen rüzgâr, denize paralel olan 
dağ kütlelerine çarptığı için kıyı bölgelerinde yağışlar oluşmaktadır. Bunun 
yanı sıra güney yönlü rüzgarlar da fazladır. Rüzgarlar yaz ve kış aylarında 
iklim konforunu azaltacak etki yapmaktadır [4; Aslı: 5]. 
 
Şekil 1’deki 1970-2019 yılları arasındaki verileri kapsayan “Türkiye Yıllık 
Ortalama Nem Dağılımı Haritası” incelendiğinde, Doğu Karadeniz Bölgesi 
kıyı kesiminin ortalama nem miktarının %66,7-74,4 arasında olduğu; 
Türkiye genelinde ise bu miktarın %63,7 olduğu görülmektedir [6]. 
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Tablo 1.Doğu Karadeniz Bölge geneli ve il kapsamında sıcaklık ve yağış verileri [3]. 

İller 

Yıllık 
Ort. 
Sıcaklık 
(°C) 

Max. 
Ort. 
Sıcaklık 
(°C) 

Min. 
Ort. 
Sıcaklık 
(°C) 

Yıllık 
Ort. 
Yağış 
(Mm) 

Günlük 
en hızlı 
rüzgâr 
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Türkiye genelinde ise bu miktarın %63,7 olduğu görülmektedir [6]. 
 

Hazır cephe panellerinin Karadeniz ikliminde kullanımı 

 

 
Şekil 1. Türkiye yıllık ortalama nem dağılımı haritası [6]. 

 
Dünya genelinde yapılan gelecek iklim senaryoları sonucu, aşırı yağışlardan 
dolayı özellikle son yıllarda olduğu gibi sel, fırtına, dolu ve hortum gibi 
felaketlerin de artacağı öngörülmektedir [7]. Doğu Karadeniz Bölgesi 
ölçeğinde yaptığı çalışmada, küresel ölçekli GDM çıktılarını analiz ederek 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iklim geleceği için sıcaklık ve yağış 
parametrelerini esas alan ve sonuçlar elden eden Nacar (2019)’a göre: 
 Gelecekte oluşacak sıcaklık değişimlerinin özellikle yaz aylarında 

kötümser senaryolara göre bazı şehirlerde ortalama 8oC’ye kadar artacağı; 
genel olarak tüm mevsimlerde bir sıcaklık artışı olması, 

 Gelecek yağış senaryolarında, Haziran-Eylül ayları arasındaki dönemde 
%50 oranında yağış düşüşü; diğer aylarda ise %70’e varan bir yağış artışı; 
özellikle ilkbahar aylarında ciddi yağış artışı beklenmektedir [8]. 

 
Yapılan çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’nin gerektirdiği ısı yalıtımı 
değerleri ve zamanla iklimde oluşacak değişimler dikkate alınmıştır. 
 
2.2. Yapıların Karşılaması Gereken Özellikler 
Doğu Karadeniz Bölgesi her mevsim bol yağış alması ve nem miktarının 
fazla olması ile bilinmektedir. Bu durum bölgede yaşayan insanların hayat 
koşullarının yanı sıra yapı sektörünü de etkilemektedir. Bu doğrultuda yapım 
sürecinde ve nakliyede yağışların engel oluşturduğu; kullanım esnasında ise 
nem, rüzgâr, yağış ve sıcaklıkların iç ortam ve yapı malzemelerinin/ 
elemanlarının kalitesini düşürdüğü söylenebilmektedir. 
 
Çalışma kapsamında ele alınan hazır cephe panelleri de taşıyıcı sistemi 
sarmalı ve yapıyı dış ortam koşullarından korurken, iç ortam kalitesini de 
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yükseltmelidir. Panellerin nem, rüzgâr, sıcaklık ve yağış faktörlerine karşı 
dayanıklı olması ve istenilen performansı sağlayabilmesi gereklidir. 
 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 2008’de yayınladığı Binalarda Enerji 
Performansı ve Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’nde, cephelerin 
karşılaması gereken bazı özellikler ve öneriler şu şekildedir [9, 10]: 
 
 Cepheler dış hava koşulları ile doğrudan temas halinde oldukları için ısı 

kaybederler. Bu nedenle cephe alanının %60’ından daha fazla yer kaplayan 
pencere sistemleri için, en fazla 2,1 W/m2K U değerine sahip bir sistem 
tercih edilmelidir. TS 825 [11]’e göre 2. İklim Bölgesinde bulunan Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nin gerektirdiği ısı geçirgenlik katsayısı (U değeri) en 
az 0,6 W/m2K olmalıdır. 

 Toplam pencere alanı, opak cephe alanının %12’si veya daha küçük ise, ısı 
yalıtım projesi yapılması gerekmeyebilir. 

 Bina kabuğunu oluşturan cephelerin, diğer kabuk elemanları gibi, birleşim 
noktalarında ısı köprülerinin oluşmaması gerekir. Ayrıca bu birleşim 
noktalarında su yalıtımı açısından da önlemler alınmalıdır. 

 Cephe kesitini oluşturacak malzeme kalınlıkları ve seçilen malzeme türleri 
ve bu malzemelerin sıralanış biçimleri ısı geçirgenlik katsayısı üzerinde 
doğrudan etkili olduğundan tasarımcı, tercihlerine dikkat etmelidir. 

 

3. HAZIR CEPHE PANELLERİ 
 
Hazır cephe panelleri, tasarımcının projesinde belirlediği üzere bazı boyut 
standartlarına bağlı kalmak şartı ile istenilen boyutlarda üretilebilen ve bir 
araya getirildiğinde bütünü oluşturan cephe parçalarıdır. Bu paneller 
yalıtımlı veya yalıtımsız, kaplamalı veya kaplamasız olabilmektedir. 
 
3.1. Hazır Cephe Panellerinde Kullanılan Tasarım Kurguları 
Hazır cephe panelleri, bünyesinde yalıtım malzemesi bulundurup 
bulundurmadığına ve katmanlaşma sistemine göre masif, sandviç ve çerçeve 
olmak üzere üç tasarım kurgusuna ayrılabilir (Şekil 3). Paneli ayakta tutacak 
olan taşıyıcı sistem; ahşap, beton, metal ve pişmiş toprak esaslı 
malzemelerden oluşturulabilir. Bunun yanı sıra paneller, metal esaslı taşıyıcı 
malzemeye sahip cam sistemler de olabilir.  
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Şekil 3. Masif, sandviç ve çerçeve hazır cephe paneli tasarım kurguları [12]. 

 
Masif hazır cephe panelleri; dolu kesite sahip, ahşap (çapraz lamine ahşap 
[CLT], tutkallı tabakalı ahşap [GLT, vb.], beton veya pişmiş toprak esaslı 
malzemeden üretilebilen, bünyesinde herhangi bir yalıtım malzemesi 
bulundurmayan, kaplamalı veya kaplamasız olabilen panellerdir (Şekil 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Masif ahşap, beton ve p. toprak hazır cephe paneli örnekleri [13, 14 ve 15]. 

 
Sandviç hazır cephe panelleri; ahşap (strüktürel yalıtımlı panel (SIP, vb.), 
beton veya metal esaslı iki malzemenin arasında konumlandırılmış kapalı 
gözenekli ısı yalıtım levhası (genellikle poliüretan köpük) bulunduran, 
kaplamalı veya kaplamasız olarak üretilebilen panellerdir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Sandviç ahşap, beton ve metal hazır cephe panel örnekleri [16, 17 ve 18]. 

 
Çerçeve hazır cephe panelleri; ahşap veya metal iskelet sisteme sahip, opak 
kısımlarında açık gözenekli (genellikle taş yünü veya ahşap yünü) ısı yalıtım 
levhası ve su yalıtım membranları bulundurabilen panellerdir (Şekil 6).  

 

   
Şekil 6. Çerçeve ahşap, metal ve cam hazır cephe panel örnekleri [19, 20 ve 21]. 
 

Hazır cephe panellerinde kullanılacak malzemelere karar verilirken; yapının 
işlevinin ne olduğu, cephenin hangi oranda açıklık veya kapalılık 
barındırması gerektiği, panelin montajının yapılacağı yapının hangi iklim 
şartlarına sahip bölgede konumlandığı dikkate alınmalıdır. 
 
3.2. Hazır Cephe Panellerinin Performans Analizi ve İrdelemeler 
Çalışma kapsamında Doğu Karadeniz iklim verileri dikkate alındığında; 
tasarım kurgularına göre masif, sandviç ve çerçeve olmak üzere üç şekilde 
sınıflandırılabilen hazır cephe panelleri için, panelleri oluşturan taşıyıcı 
malzemeler (ahşap, beton, metal ve pişmiş toprak) ve tasarım kurguları 
esasında; su ve ısı yalıtımı performans analizi yapılmıştır.  
 
Yapılan performans analizleri için, Akkan (2020) tarafından tamamlanan ve 
71 adet hazır cephe panelinin malzeme ve tasarım kurgusuna göre 
sınıflandırıldığı; bu doğrultuda panellerin performans özelliklerinin ortaya 
konulduğu tez çalışmasından yararlanmıştır [12].  
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Tablo 1’de tasarım kurgularına ve taşıyıcı malzemelerine göre sınıflandırılan 
hazır cephe panellerinin ısı ve su yalıtımı performansları; ısı geçirgenlik 
katsayıları ve suya karşı gösterdikleri dayanım ile ifade edilmiştir. 
 

Tablo 1. Hazır cephe panellerinin ısı ve su yalıtımı performansları [12, 22-30]. 
Tasarım Kurgularına ve Taşıyıcı Malzemelerine Göre  

Hazır Cephe Panellerinin Isı ve Su Yalıtımı Performansları 

Tasarım Kurgusu ve Malzemesi Isı Geçirgenlik 
Katsayısı (U) Suya Karşı Dayanımı 

 

M
as

if 

Beton 0,9-3,7 W/m²K Su, betonun yapısına zarar 
verir. 

Ahşap 0,4-0,9 W/m²K Su, ahşaba zarar verir. 

P. Toprak 0,65 W/m²K Su, pişmiş toprağın yapısına 
zarar verir. 

 

Sa
nd

vi
ç 

Beton 0,9-3,7 W/m²K 

Su, betonun yapısına zarar 
verir. 
Isı yalıtımı suya karşı 
dayanıklıdır. 

Ahşap 0,24 W/m²K 
Su, ahşaba zarar verir. 
Isı yalıtımı suya karşı 
dayanıklıdır. 

Metal 0,03-0,8 W/m²K 
Suyu bünyesine almaz. 
Isı yalıtımı suya karşı 
dayanıklıdır. 

 

Ç
er

çe
ve

 Ahşap 0,1-0,4 W/m²K 
Su, ahşaba zarar verir. 
Bünyesindeki ısı yalıtımı 
suya karşı dayanıksızdır. 

Metal 0,2-0,3 W/m²K 
Suyu bünyesine almaz. 
Bünyesindeki ısı yalıtımı 
suya karşı dayanıksızdır. 

Cam 0,4-8 W/m²K Suyu bünyesine almaz.  
 
Hazır cephe panellerinin ısı performansı önemli bir kriterdir. Özellikle 
küresel ısınmanın etkisi ile artan sıcaklıklar Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de 
iç ortam konforunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bölgede 
kullanılacak olan hazır cephe paneli gerekli ısı yalıtımını sağlayabilmelidir.  
 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sağlaması gereken ısı geçirgenlik katsayısı 
değerinin en çok 0,6 W/m²K olduğu dikkate alındığında, bu değeri tek 
başına karşılayabilecek olan hazır cephe panellerinin, ahşap masif; ahşap ve 
metal sandviç, ahşap, metal ve cam çerçeve sisteme sahip paneller olduğu 
görülmektedir.  Beton ve pişmiş toprak masif ve beton sandviç panellerin 
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ise, ek ısı yalıtım malzemeleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Isı yalıtım 
malzemesinin, özellikle panel birleşim noktalarında sürekli olması ısı 
köprülerini engelleyebilmesi açısından önemlidir (Şekil 7).  

 
 
 
 
 

Şekil 7. Panellerin sürekli ısı yalıtım malzemesi ile desteklenmesi. 
 

Isı performansının yanı sıra; özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yoğun 
nem miktarı düşünüldüğünde, panellerin su yalıtım performansı da önem 
taşımaktadır. Bu doğrultuda ahşap hazır cephe panellerinin, tasarım 
kurgusuna bakılmaksızın suya karşı dayanıksız olduğu görülmektedir. 
Paneller çeşitli kaplamalar ve su yalıtım malzemeleri (genellikle su yalıtım 
membranları) ile korunmalı ve yoğuşmanın engellenebilmesi için ahşabın 
havalanmasına ve nefes almasına da özen gösterilmelidir (Şekil 8).  

Şekil 8. Ahşap panellerin sudan korunabilmesi için bazı yöntemler. 
 

Beton masif-sandviç ile pişmiş toprak masif hazır cephe panelleri de suya 
karşı sürülebilir veya membran su yalıtımları ile korunmalıdır. Paneller 
uygun derz çözümleri ile suyu drene etmelidir. 
 
Metal esaslı sandviç paneller, bünyesinde su emmeyen kapalı gözenekli 
yalıtım levhaları ve metal esaslı malzeme bulundurması nedeni ile suya karşı 
dayanıklıdır. Metal esaslı çerçeve paneller ise, bünyelerinde suya dayanıksız 
açık gözenekli ısı yalıtım levhaları bulundurdukları için; su yalıtımı, buhar 
dengeleyici gibi yapı malzemeleri ile korunmaları gerekir. Bunun yanı sıra, 
yalıtımlı cam paneller, üretimleri sırasında plastik esaslı yalıtım bariyerleri 
ve sızdırmazlık contaları ile üretildiklerinden suyu bünyelerine almazlar. 
 
Hazır cephe panellerinin suya karşı dayanımları incelendiğinde, Doğu 
Karadeniz Bölgesi için metal sandviç ve cam panellerin herhangi bir su 
yalıtım malzemesi ilave edilmeden; diğer panellerin ise, su yalıtımları ile 
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Karadeniz Bölgesi için metal sandviç ve cam panellerin herhangi bir su 
yalıtım malzemesi ilave edilmeden; diğer panellerin ise, su yalıtımları ile 

Hazır cephe panellerinin Karadeniz ikliminde kullanımı 

 

güçlendirilerek kullanılabileceği görülmüştür. Bölgenin yoğun nem miktarı 
düşünüldüğünde; nem dengesini sağlayan malzemeler kullanılmalı ve 
panelin nefes almasına izin verilmelidir (Şekil 9). 

 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Panellerin sudan korunabilmesi için bazı önlemler. 
 
Tasarım kurgusu ve taşıyıcı malzemesi ne olursa olsun; hazır cephe 
panellerinin çevrelediği yapı elemanlarını su ve nemden koruyabilmesi için, 
panellerin sızdırmazlığı sağlanmalıdır (Şekil 10).  

 

Şekil 10. Paneller arası sızdırmazlık sağlanması için bazı yöntemler. 
 

4. SONUÇLAR 
 
Değişen iklim şartları ile sıcaklığın ve yağışların arttığı ülkemizde yapı 
performansını arttırmak ve yapıyı dış çevre koşullarından korumak önem 
kazanmaktadır. Bu doğrultuda hazır cephe panelleri de bir seçenek olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  
 
Hazır cephe panelleri, farklı performans gereksinimlerine aynı anda yanıt 
verebilir ve her iklim tipine uygun tasarlanarak o bölgeye uyum sağlayabilir. 
Panellerde kullanılmak üzere seçilen yapı malzemeleri ve tasarım kurguları, 
bu panellerin cephe performansına doğrudan etki eden etmenler arasındadır.  
 
Çalışma kapsamında yapılan tüm analizler göz önünde bulundurulduğunda, 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kullanılacak hazır cephe paneli seçiminde; 
ahşap, hangi tasarım kurgusuna sahip olduğuna bakılmaksızın, su yalıtımı 
açısından diğer malzemelere göre daha zayıf bir performans; ısı yalıtımı 
açısından ise daha iyi bir performans göstermektedir. Beton ve pişmiş toprak 
masif ile beton sandviç hazır cephe panellerinin tek başlarına ve yalıtımsız 
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olduklarında, bölgenin gerektirdiği U değerini karşılayamadıkları 
görülmüştür. Bunun yanı sıra, metal sandviç ve çerçeve panellerin ısı yalıtım 
performanslarının iyi olduğu; cam hazır cephe panellerinin ise uygun sistem, 
kalınlık ve malzeme seçimi ile iyi ısı yalıtımı sağlayabileceği söylenebilir.  
 
Çalışma sonucunda hazır cephe panellerine montajlarının ardından ek bir 
yalıtım yapılmayacağı düşünüldüğünde; Doğu Karadeniz Bölgesi ılıman ve 
nemli iklim özelliklerinin gerektirdiği şartları en iyi yerine getirebilecek 
tasarım kurgusunun bünyesinde çeşitli yalıtımlar bulundurması nedeni ile 
çerçeve tasarım kurgusu olduğu sonucuna varılmıştır. Ahşap, metal ve cam 
hazır cephe panellerinin, gösterdikleri iyi performanslar nedeni ile bölgede 
kullanılabilir oldukları görülmüştür. Ayrıca bölgenin geleneksel malzemesi 
olarak öne çıkan ahşabın, düşük olan su yalıtım performansını arttırmak için 
diğer malzemelerle hibrit bir sistem oluşturabileceği önerilmiştir.  
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Beton ve çeliğin yaygın olarak kullanıldığı XIX. yüzyılda, 
teknolojik gelişmeler, buna bağlı olarak yapılan araştırmalar ve 
deneysel çalışmalar ile Çapraz Lamine Ahşap (Cross Laminated 
Timber-CLT) ve Tutkallı Lamine Ahşap (Glue Laminated Timber-
GLT) gibi doğal ve çevre dostu olan ahşap esaslı yapı malzemeleri 
geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmanın başlıca amacı CLT ve 
GLT’nin üretimini, strüktürel kullanımını, teknik ve performans 
özelliklerini analiz etmek; ortak ve farklı yönleri üzerinden 
irdelemeler yapmaktır. Yapılan irdelemeler doğrultusunda CLT ve 
GLT’nin mimari yapılarda tasarım olanakları, strüktürel ve 
performans özellikleri ile geleneksel ahşap, beton ve çelik gibi 
diğer yapı malzemelerine alternatif olarak kullanılabilecek 
sürdürülebilir yapı malzemesi oldukları sonucuna varılmıştır.   
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CLT ve GLT’nin özellikleri açısından irdelenmesi 

1. GİRİŞ 
 
Ahşap, insanların gereksinimlerini karşılamak için kullandığı, doğada en çok 
bulunan ve erişimi kolay en temel malzemelerden biridir. Geçmişi 10.000 yıl 
öncesine dayanan ahşap malzemenin en eski uygulamalarından biri, 
Avrupa’da M.Ö. 6000’li yıllarda iskelet sistemi şeklinde “Neolitik 
Uzunevler” olarak adlandırılan barınaklarda kullanımıdır. Bu evler, Orta 
Çağ’da inşa edilen evlerin oluşumunda da önemli rol oynamıştır [1 ve 2]. 
XIX. yüzyılda buhar makinesinin icadı, kok kömürünün ve çimentonun 
bulunmasının yanı sıra 1871 “Büyük Chicago Yangını”nın çıkması ahşap 
kullanımını azaltmış, çelik ve beton malzemenin yapılarda kullanımını 
arttırmıştır [1, 3, 4 ve 5]. Son yıllarda ise nüfusun artması, sanayileşme ve 
bunların getirdiği olumsuz etkiler; doğadan elde edilebilen, doğa ve insana 
zarar vermeyen ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltan ahşaba 
yönelimi hızlandırmıştır. Bu süreç içerisinde teknolojik gelişmeler ve 
yapılan deneysel çalışmalar endüstriyel ahşap yapı malzemelerinin üretimine 
ve kullanımına yönelimi arttırmıştır. Genellikle ladin, çam, karaçam gibi 
ağaç türlerinden üretilen endüstriyel ahşap yapı malzemesi; ahşap levha veya 
parçacıklarının işlenmesiyle oluşturulan katmanların, yapıştırıcı veya diğer 
yöntemlerin kullanılması sonucu bir araya getirilmesi ile elde edilir. 
Literatürde masif ahşap, ahşap kompozit, yapay ahşap olarak da adlandırılan 
endüstriyel ahşap yapı malzemesi; katmanların yapıştırıcı veya diğer 
yöntemler ile bir araya getirilmesi sayesinde katman yüzeylerinde 
oluşabilecek zararların engellenmesini ve yapı malzemesinin dayanımının 
artmasını sağlar [6-9]. Geleneksel ahşap malzemeye göre daha düzgün bir 
yapı, daha büyük boyutsal kararlılık, daha yüksek mukavemet, sertlik ve 
öngörülebilir fiziksel ve mekanik özellikler barındırır. Gelişen ahşap 
teknolojisi ile birlikte üretilen strüktürel ahşap yapı malzemeleri CLT, NLT, 
GLT, DLT gibi malzemelerdir [10] (Şekil 1).  

 

 
Şekil 1. Endüstriyel ahşap yapı malzeme örnekleri [10]. 

 
CLT (Cross Laminated Timber-Çapraz Lamine Ahşap), yan yana getirilen 
her bir ahşap katmanın; bir sıra uzunlamasına paralel, bir sıra uzunlamasına 
dik olacak şekilde üst üste sıralanıp yapıştırılmasıyla oluşturulan bir ahşap 
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panel ürünüdür. GLT (Glue Laminated Timber-Tutkallı Lamine Ahşap) ise; 
ahşap katmanların birbirine üst üste, lif doğrultuları aynı yönde olacak 
şekilde yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap üründür. Bu çalışmada; yapı 
sektöründe yaygın olarak kullanılan CLT ve GLT yapı malzemelerini 
üretim, strüktürel, teknik ve performans özellikleri açısından analiz etmek ve 
yapı alanında kullanım olanaklarını ortak ve farklı yönleri açısından 
irdelemek amaçlanmıştır. 
 

2. CLT YAPI MALZEMESİ 
 
İlk olarak 1970'lerde İsviçre'de geliştirilen CLT, 1990’lı yıllarda yapı 
alanında kullanılmaya başlanmıştır. Yoğun olarak Avusturya ve Almanya’da 
üretimi olan CLT’nin kullanıldığı ilk konut projesi 1993 yılında, ilk çok katlı 
yapı projesi ise 1998 yılında gerçekleştirilmiştir [11 ve 12]. CLT, 
kontrplakla başlayan teknolojinin gelişmiş bir uzantısıdır ve ahşap 
katmanlardan oluşan prefabrike olarak üretilen masif ahşap panel olarak 
tanımlanmaktadır. En az üç katmandan oluşan CLT panelin katman sayısı 
tektir ve CLT’yi oluşturan katmanlar iç katmana simetrik olacak şekilde 
düzenlenmektedir. Her bir katman üst üste yerleştirilirken genellikle 
birbirine 90 derece yani çapraz olacak şekilde konumlandırılır ve uygun bir 
yapıştırıcı ile birleştirilir [10] (Şekil 2). CLT; 6 cm ile 30 cm arasında 
değişen kalınlıkta, 295 cm genişlikte ve 1650 cm uzunluğunda üretilir [13]. 
 

 
Şekil 2. CLT katmanları ve boyutları [14 ve 15]. 

 
2.1. CLT’nin Üretim Özellikleri  
CLT üretiminde ahşap ve yapıştırıcı olmak üzere iki temel malzeme 
kullanılmaktadır ve ham madde kaynağı olarak ahşap malzemesi dayanımı 
yüksek ağaçların bulunduğu sürdürülebilir plantasyon ormanlarından elde 
edilmektedir [16]. CLT üretiminde genellikle minimum özgül ağırlığı 0,35 
g/m3 olan iğne yapraklı, yaprak dökmeyen ve yumuşak ağaçlar tercih 
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panel ürünüdür. GLT (Glue Laminated Timber-Tutkallı Lamine Ahşap) ise; 
ahşap katmanların birbirine üst üste, lif doğrultuları aynı yönde olacak 
şekilde yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap üründür. Bu çalışmada; yapı 
sektöründe yaygın olarak kullanılan CLT ve GLT yapı malzemelerini 
üretim, strüktürel, teknik ve performans özellikleri açısından analiz etmek ve 
yapı alanında kullanım olanaklarını ortak ve farklı yönleri açısından 
irdelemek amaçlanmıştır. 
 

2. CLT YAPI MALZEMESİ 
 
İlk olarak 1970'lerde İsviçre'de geliştirilen CLT, 1990’lı yıllarda yapı 
alanında kullanılmaya başlanmıştır. Yoğun olarak Avusturya ve Almanya’da 
üretimi olan CLT’nin kullanıldığı ilk konut projesi 1993 yılında, ilk çok katlı 
yapı projesi ise 1998 yılında gerçekleştirilmiştir [11 ve 12]. CLT, 
kontrplakla başlayan teknolojinin gelişmiş bir uzantısıdır ve ahşap 
katmanlardan oluşan prefabrike olarak üretilen masif ahşap panel olarak 
tanımlanmaktadır. En az üç katmandan oluşan CLT panelin katman sayısı 
tektir ve CLT’yi oluşturan katmanlar iç katmana simetrik olacak şekilde 
düzenlenmektedir. Her bir katman üst üste yerleştirilirken genellikle 
birbirine 90 derece yani çapraz olacak şekilde konumlandırılır ve uygun bir 
yapıştırıcı ile birleştirilir [10] (Şekil 2). CLT; 6 cm ile 30 cm arasında 
değişen kalınlıkta, 295 cm genişlikte ve 1650 cm uzunluğunda üretilir [13]. 
 

 
Şekil 2. CLT katmanları ve boyutları [14 ve 15]. 

 
2.1. CLT’nin Üretim Özellikleri  
CLT üretiminde ahşap ve yapıştırıcı olmak üzere iki temel malzeme 
kullanılmaktadır ve ham madde kaynağı olarak ahşap malzemesi dayanımı 
yüksek ağaçların bulunduğu sürdürülebilir plantasyon ormanlarından elde 
edilmektedir [16]. CLT üretiminde genellikle minimum özgül ağırlığı 0,35 
g/m3 olan iğne yapraklı, yaprak dökmeyen ve yumuşak ağaçlar tercih 

CLT ve GLT’nin özellikleri açısından irdelenmesi 

edilmektedir [17]. CLT için kullanılan ahşap türleri firmalara ve ülkelere 
bağlı olarak değişmektedir. Ahşap katmanların yan yana yapıştırılmasıyla 
üretilen CLT panel katmanlarının yüzeyinin iyi yapışmasını sağlamak amacı 
ile yapıştırılacak yüzeyler zımparalanır ve her bir katman bir öncekine dik 
yani çapraz olarak yönlendirilecek şekilde konumlandırılır. Katmanların 
birbirine yapıştırılmasında genellikle MUF (Melamine Urea Formaldehyde-
Melamin Üre Formaldehit), PUR (Polyurethane Based Adhesives-Poliüretan 
esaslı yapıştırıcı) ve PRF (Phenol Resorcinol Formaldehyde-Fenol 
Resorsinol Formaldehit) yapıştırıcı türleri kullanılır ve mekanik veya 
vakumlu pres makinesi ile basınç uygulanarak üretim sağlanır [19] (Şekil 3). 
Daha uzun CLT elde etmek için katmanlar kurtağzı birleşim ile uzatılır. CLT 
üretiminde presleme işleminden sonra daha düz bir yüzey elde etmek için 
panel yüzeyleri planyalanır veya zımparalanır [20].  

 

   
Şekil 3. CLT’nin fabrika ortamında üretimi [21 ve 22]. 

 
2.2. CLT’nin Strüktürel Özellikleri 
CLT, strüktürel özellikleri açısından yapı elemanı ve yapım sistemi olarak 
iki başlık altında incelenmiştir: 
 
2.2.1. Yapı Elemanı Olarak Kullanımı 
CLT, yüksek strüktürel dayanımı ve prefabrikasyon seviyesi ile çok yönlü 
kullanım sağlayabilen bir yapı malzemesidir. CLT, ahşap katmanların üst 
üste çapraz gelecek şekilde düzenlenmesinden dolayı iki yönde (x ve y 
doğrultusunda) mukavemet özelliği gösterir. Bu nedenle bu tür ahşap 
malzemeler, doğrusal yapı elemanı olarak kolon ve kirişlerde daha az tercih 
edilmekte ve CLT yapı elemanı olarak; duvar, döşeme ve merdiven olmak 
üzere üç farklı biçimde uygulanabilmektedir [23] (Şekil 4). Standart olarak 
3m yüksekliğinde ve 13,5m genişliğinde üretilen CLT panel ile 8 metreye 
kadar döşeme açıklığı geçilebilmektedir [24]. CLT panelin kalınlığı 
arttırılarak az sayıda taşıyıcı eleman ile geniş açıklıklı mekanlar 
oluşturulabilmektedir [25]. 
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CLT merdiven  

CLT döşeme 
paneli 

CLT duvar paneli CLT duvar 
paneli 

 
Şekil 4. CLT yapı elemanları [28]. 

 
2.2.2. Yapım Sistemi Olarak Kullanımı 
CLT yapı malzemesi ile birlikte CLT panel, hibrit ahşap veya hibrit yapım 
sistemleri oluşturulabilmektedir. CLT panel yapım sistemi tümüyle CLT 
duvar ve döşemeden meydana gelmektedir. Hibrit ahşap yapım sisteminde 
CLT duvar, döşeme paneli ile diğer ahşap esaslı malzemelerin kolon ve/veya 
kiriş biçiminde birlikte kullanımı daha çok tercih edilmektedir. Hibrit yapım 
sisteminde ise CLT ile birlikte çelik, beton ve diğer ahşap esaslı yapı 
malzemeleri kullanılmaktadır [19] (Şekil 5). 
 

   
 

CLT duvar 
paneli 
CLT döşeme 
paneli 

CLT döşeme 
paneli 

GLT portal 
çerçeve 

CLT döşeme 
paneli 

Çelik kiriş 
GLT kolon 

 
Şekil 5. Hibrit ahşap veya hibrit yapım sistemi örnekleri [27 ve 28]. 

 
2.3. CLT’nin Teknik ve Performans Özellikleri 
CLT, kütlesel ve katmanlı yapısı sayesinde yüksek performansa sahip bir 
malzemedir. Yapısal özelliği sayesinde neme karşı dayanımı endüstriyel 
işlem görmemiş ahşaba göre daha yüksektir. Isı korunumu sağlayan doğal 
bir yapıya sahiptir ve yangın esnasında kömürleşme katmanı oluşturarak 
doğal dayanım sağlamaktadır. Hafif ağırlığa sahip olmasından dolayı 
titreşim açısından duyarlı bir malzemedir. Bunun yanı sıra sünek davranış 
gösterdikleri için sismik açıdan daha iyi performans ortaya koymaktadır. 
Ayrıca CLT, daha fazla fosil yakıt tüketen diğer malzemelere göre 
yenilenebilir ve çevre dostu bir üründür [19]. CLT’nin teknik ve performans 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
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Şekil 4. CLT yapı elemanları [28]. 

 
2.2.2. Yapım Sistemi Olarak Kullanımı 
CLT yapı malzemesi ile birlikte CLT panel, hibrit ahşap veya hibrit yapım 
sistemleri oluşturulabilmektedir. CLT panel yapım sistemi tümüyle CLT 
duvar ve döşemeden meydana gelmektedir. Hibrit ahşap yapım sisteminde 
CLT duvar, döşeme paneli ile diğer ahşap esaslı malzemelerin kolon ve/veya 
kiriş biçiminde birlikte kullanımı daha çok tercih edilmektedir. Hibrit yapım 
sisteminde ise CLT ile birlikte çelik, beton ve diğer ahşap esaslı yapı 
malzemeleri kullanılmaktadır [19] (Şekil 5). 
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Şekil 5. Hibrit ahşap veya hibrit yapım sistemi örnekleri [27 ve 28]. 

 
2.3. CLT’nin Teknik ve Performans Özellikleri 
CLT, kütlesel ve katmanlı yapısı sayesinde yüksek performansa sahip bir 
malzemedir. Yapısal özelliği sayesinde neme karşı dayanımı endüstriyel 
işlem görmemiş ahşaba göre daha yüksektir. Isı korunumu sağlayan doğal 
bir yapıya sahiptir ve yangın esnasında kömürleşme katmanı oluşturarak 
doğal dayanım sağlamaktadır. Hafif ağırlığa sahip olmasından dolayı 
titreşim açısından duyarlı bir malzemedir. Bunun yanı sıra sünek davranış 
gösterdikleri için sismik açıdan daha iyi performans ortaya koymaktadır. 
Ayrıca CLT, daha fazla fosil yakıt tüketen diğer malzemelere göre 
yenilenebilir ve çevre dostu bir üründür [19]. CLT’nin teknik ve performans 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
 
 

CLT ve GLT’nin özellikleri açısından irdelenmesi 

Tablo 1. CLT’nin teknik ve performans özellikleri [25, 29, 30, 31 ve 32]. 
Nem içeriği %12 ±%2 (standart) 

 Karaçam: %12 ±%2 
 Ladin: %8 ±%2 

Yangın 
performansı 

 Kömürleşme katmanı 
oluşturarak doğal 
dayanım sağlar.  

Ahşap 
yoğunluğu 

5,0 kN/m³ göre 
Ladin: 480-500 kg/m³ 

Deprem 
performansı 

 Yüksek  

Isı 
kapasitesi 

1300-1600 J/kg°C Akustik   Ses emici bir malzeme 
ile birlikte kullanılmalı 

Termal 
iletkenlik 

 Ladin: λ = 0,13 W/mK  
 Karaçam: λ = 0,15 W / mK 

Çevresel 
etki 

  Karbon depolama 
 Düşük karbon ayak izi 
 Düşük üretim enerjisi Su buharı 

dayanımı 
 µ = 30- 80 

 

3. GLT YAPI MALZEMESİ 
 
GLT ilk olarak 1890'ların başında Avrupa'da kullanılmaya başlanmış, 1901 
yılında ise İsviçre'de malzemenin patenti alınmıştır. Yapı sektöründe asıl 
kullanımı ise, 1942'de tamamen suya dirençli fenol-resorsinol yapıştırıcıların 
üretilmesi ve GLT’nin dış ortamlarda kullanılmasına olanak sağlanması ile 
olmuştur [16]. GLT; düşeyde veya yatayda birbirine paralel ahşap 
katmanların kurtağzı şekli ile uç uca birleştirilip yapıştırılmasıyla elde edilen 
endüstriyel ahşap ürünüdür (Şekil 6). Çok yönlü tasarım olanaklarına sahip 
olan GLT, literatürde yapıştırılmış lamine ahşap, tutkallı tabakalı ahşap, 
glulam gibi ifadeler ile anılmaktadır. GLT boyutları firmalara göre farklılık 
göstermekte; 11,4 ile 212,8 cm arasında değişen kalınlıklarda, 8 ile 36,5 cm 
arasında değişen genişliklerde ve 2250 cm uzunluğunda üretilmektedir [10 
ve 33]. 
 

  
Şekil 6. GLT katmanları ve boyutları [34 ve 35]. 

 
3.1. GLT’nin Üretim Özellikleri  
GLT üretiminde ahşap ve yapıştırıcı olmak üzere iki temel malzeme 
kullanılmaktadır ve ham madde kaynağı olarak ahşap malzemesi dayanımı 
yüksek ağaçların bulunduğu sürdürülebilir plantasyon ormanlarından elde 

Düşey  Yatay  
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edilmektedir [16]. GLT üretiminde genellikle özgül ağırlığı 0,41-0,55 g/m3 
arasında değişen yumuşak ağaç türleri tercih edilmektedir [36]. GLT için 
kullanılan ahşap türleri firmaya ve ülkeye bağlı olarak değişmektedir. GLT 
hassas bir şekilde planlanmış en az üç ahşap katmanın birbirine paralel 
olacak şekilde düz, bükülmüş veya kıvrımlı kalıplara yerleştirilip, pnömatik 
kilitler ile kilitlendikten sonra basınç ve ısı altında birbirine yapıştırılmasıyla 
oluşturulur [37] (Şekil 7). GLT için MUF ve PUR yapıştırıcı türleri yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Daha uzun GLT elde etmek için katmanlar kurtağzı 
birleşimi ile uzatılır [38]. GLT üretiminde presleme işleminden sonra daha 
düz bir yüzey elde etmek için panel yüzeyleri planyalanır veya zımparalanır 
[18 ve 20]. 
 

   
Şekil 7. GLT’nin fabrika ortamında üretimi [39 ve 40]. 

 
3.2. GLT’nin Strüktürel Özellikleri 
GLT, strüktürel özellikleri açısından yapı elemanı ve yapım sistemi olarak 
iki başlık altında incelenmiştir: 
 
3.2.1. Yapı Elemanı Olarak Kullanımı 
GLT yapı elemanı olarak hem yatay hem de düşey doğrultuda 
kullanılmaktadır [40]. Kiriş, kolon, döşeme ve merdivende kullanıma uygun 
olan GLT, en yaygın kullanım şekli olarak tek yönlü kuvvetleri karşılayan 
kolonlarda, kirişlerde tercih edilmektedir [41 ve 23] (Şekil 8). GLT çatıda 
sürekli kiriş, portal çerçeve, kafes kiriş, üç mafsallı kemer, üç mafsallı kafes 
kiriş, konsol kiriş, kabuk ve kompozit sistem gibi çok farklı biçimlerde 
uygulanabilmektedir [38].  
 

 
Şekil 8. GLT yapı elemanı [42, 43 ve 26]. 
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edilmektedir [16]. GLT üretiminde genellikle özgül ağırlığı 0,41-0,55 g/m3 
arasında değişen yumuşak ağaç türleri tercih edilmektedir [36]. GLT için 
kullanılan ahşap türleri firmaya ve ülkeye bağlı olarak değişmektedir. GLT 
hassas bir şekilde planlanmış en az üç ahşap katmanın birbirine paralel 
olacak şekilde düz, bükülmüş veya kıvrımlı kalıplara yerleştirilip, pnömatik 
kilitler ile kilitlendikten sonra basınç ve ısı altında birbirine yapıştırılmasıyla 
oluşturulur [37] (Şekil 7). GLT için MUF ve PUR yapıştırıcı türleri yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Daha uzun GLT elde etmek için katmanlar kurtağzı 
birleşimi ile uzatılır [38]. GLT üretiminde presleme işleminden sonra daha 
düz bir yüzey elde etmek için panel yüzeyleri planyalanır veya zımparalanır 
[18 ve 20]. 
 

   
Şekil 7. GLT’nin fabrika ortamında üretimi [39 ve 40]. 

 
3.2. GLT’nin Strüktürel Özellikleri 
GLT, strüktürel özellikleri açısından yapı elemanı ve yapım sistemi olarak 
iki başlık altında incelenmiştir: 
 
3.2.1. Yapı Elemanı Olarak Kullanımı 
GLT yapı elemanı olarak hem yatay hem de düşey doğrultuda 
kullanılmaktadır [40]. Kiriş, kolon, döşeme ve merdivende kullanıma uygun 
olan GLT, en yaygın kullanım şekli olarak tek yönlü kuvvetleri karşılayan 
kolonlarda, kirişlerde tercih edilmektedir [41 ve 23] (Şekil 8). GLT çatıda 
sürekli kiriş, portal çerçeve, kafes kiriş, üç mafsallı kemer, üç mafsallı kafes 
kiriş, konsol kiriş, kabuk ve kompozit sistem gibi çok farklı biçimlerde 
uygulanabilmektedir [38].  
 

 
Şekil 8. GLT yapı elemanı [42, 43 ve 26]. 

 

CLT ve GLT’nin özellikleri açısından irdelenmesi 

3.2.1. Yapım Sistemi Olarak Kullanımı 
GLT’nin genellikle çelik, beton ve ahşap esaslı diğer yapı malzemeleri ile 
birlikte kullanılması ile hibrit ahşap veya hibrit yapım sistemleri 
oluşturabilmektedir. Hibrit ahşap yapım sistemi olarak kolon ve kirişlerde 
GLT, duvar ve döşemelerde panel biçiminde diğer ahşap esaslı malzemelerin 
kullanımı daha çok tercih edilmektedir. Hibrit yapım sisteminde ise GLT ile 
birlikte çelik, beton ve diğer ahşap esaslı yapı malzemeleri kullanılmaktadır 
[19] (Şekil 9). 
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Şekil 9. Hibrit ahşap veya hibrit yapım sistemi örnekleri [44 ve 45]. 

 
3.3. GLT’nin Teknik ve Performans Özellikleri 
GLT yapısal özelliği sayesinde, ısı köprülerinin oluşmasını engellemeye 
yardımcı olan ve neme karşı dayanımı yüksek; verimli bina cephesi 
montajına katkıda bulunan termal özelliklere sahip ahşap esaslı bir üründür. 
Hafif oldukları için tek başına kullanıldığında sesi iyi absorbe etmez. 
GLT’nin yangına karşı üstün direnç sağladığı yapılan testler ile ortaya 
koyulmuştur. Ayrıca diğer malzemelere göre yenilenebilir ve çevre dostu bir 
üründür [46]. GLT’nin teknik ve performans özellikleri Tablo 2’de 
verilmiştir.  
 

Tablo 2. GLT’nin teknik ve performans özellikleri [42, 38, 47, 48, 49 ve 53]. 
Nem içeriği %7-15 (standart) 

 Karaçam: %12 ±%2 
 Ladin: %8 ±%2 

Yangın 
performansı 

 Kömürleşme katmanı 
oluşturarak doğal 
dayanım sağlar.  

Ahşap 
yoğunluğu 

5,0 kN/m³ göre 
 Ladin: 470 kg/m³ 

Deprem 
performansı 

 Yüksek  

Isı 
kapasitesi 

• 1300 J / kg °C Akustik   Ses emici bir malzeme 
ile birlikte kullanılmalı 

Termal 
iletkenlik 

 Ladin: λ = 0,13 W / mK 
paralel  

 Karaçam: λ = 0,15 W / mK 
dik 

Çevresel 
etki 

  Karbon depolama 
 Düşük karbon ayak izi 
 Düşük üretim enerjisi 

Su buharı 
dayanımı 

 µ = 20- 40 
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4. İRDELEMELER 
 
Yapılan çalışmada elde edilen bulgular üzerinden CLT ve GLT malzemeleri; 
üretim özellikleri, strüktürel özellikleri, teknik ve performans özellikleri 
başlıklarında irdelenmiştir.  
 
Üretim özellikleri: CLT üretiminde genellikle minimum özgül ağırlığı 0,35 
g/m3 olan iğne yapraklı, yaprak dökmeyen ve yumuşak ağaçlar tercih 
edilmektedir. Bu yoğunluğa sahip ağaçlar genellikle karaçam, ladin, İskoç 
çamı, Douglas köknarı gibi türlerdir. Bu ağaç türlerinin seçilmesinde ağaç 
türünün hafif olması, maliyetinin ve çevreye etkisinin az olmasının yanı sıra 
kolay üretilebilir ve işlenebilir olması önemlidir. CLT ve GLT’nin 
üretiminde sağlık açısından olumsuz etki gösteren solvent ve/veya 
formaldehit gibi kimyasal içerikli maddeler bulundurmayan, yüksek 
mukavemete ve su direncine sahip yapıştırıcılar tercih edilmektedir.  
 
CLT katman sayısı 3, 5, 7 gibi tek sayılı olacak şekilde düzenlenmektedir. 
Genellikle tek sayılı CLT panellerin tercih edilmesinin nedeni katman sayısı 
tek olarak üretilen panellerin ana ve yan kuvvet yönünde (x ve y yönünde) 
iyi bir stabilite sağlamasıdır. Ancak GLT’de katman sayısı en az 3 olmak ile 
birlikte katmanların tek sayılı olarak kullanılma zorunluluğu yoktur. Bunun 
nedeni iki yönlü yapısal kullanıma sahip CLT’nin aksine tek yönlü olacak 
şekilde yapısal kullanım sağlamasıdır.  
 
CLT’de dış katmanlarda en büyük yükleri karşılayacak şekilde yüksek 
mukavemete sahip ahşap malzeme (C24, C30 gibi), iç katmanlarda ise daha 
düşük mukavemet sınıfına sahip malzeme (C16 gibi) kullanılabilmektedir. 
GLT’de ise dış katmanlarda en büyük yükleri karşılayacak şekilde yüksek 
mukavemete sahip ahşap malzeme (C22, C27 gibi), iç katmanlarda ise daha 
düşük mukavemet sınıfına sahip ahşap malzeme (C14, C18 gibi) 
kullanılabilmektedir. 
 
CLT ve GLT’nin boyutları genellikle standart olup, firmalara ve ülkenin 
nakliye standartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. CLT ve GLT’nin 
üretim özellikleri Tablo 3’te verilmiştir.  
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4. İRDELEMELER 
 
Yapılan çalışmada elde edilen bulgular üzerinden CLT ve GLT malzemeleri; 
üretim özellikleri, strüktürel özellikleri, teknik ve performans özellikleri 
başlıklarında irdelenmiştir.  
 
Üretim özellikleri: CLT üretiminde genellikle minimum özgül ağırlığı 0,35 
g/m3 olan iğne yapraklı, yaprak dökmeyen ve yumuşak ağaçlar tercih 
edilmektedir. Bu yoğunluğa sahip ağaçlar genellikle karaçam, ladin, İskoç 
çamı, Douglas köknarı gibi türlerdir. Bu ağaç türlerinin seçilmesinde ağaç 
türünün hafif olması, maliyetinin ve çevreye etkisinin az olmasının yanı sıra 
kolay üretilebilir ve işlenebilir olması önemlidir. CLT ve GLT’nin 
üretiminde sağlık açısından olumsuz etki gösteren solvent ve/veya 
formaldehit gibi kimyasal içerikli maddeler bulundurmayan, yüksek 
mukavemete ve su direncine sahip yapıştırıcılar tercih edilmektedir.  
 
CLT katman sayısı 3, 5, 7 gibi tek sayılı olacak şekilde düzenlenmektedir. 
Genellikle tek sayılı CLT panellerin tercih edilmesinin nedeni katman sayısı 
tek olarak üretilen panellerin ana ve yan kuvvet yönünde (x ve y yönünde) 
iyi bir stabilite sağlamasıdır. Ancak GLT’de katman sayısı en az 3 olmak ile 
birlikte katmanların tek sayılı olarak kullanılma zorunluluğu yoktur. Bunun 
nedeni iki yönlü yapısal kullanıma sahip CLT’nin aksine tek yönlü olacak 
şekilde yapısal kullanım sağlamasıdır.  
 
CLT’de dış katmanlarda en büyük yükleri karşılayacak şekilde yüksek 
mukavemete sahip ahşap malzeme (C24, C30 gibi), iç katmanlarda ise daha 
düşük mukavemet sınıfına sahip malzeme (C16 gibi) kullanılabilmektedir. 
GLT’de ise dış katmanlarda en büyük yükleri karşılayacak şekilde yüksek 
mukavemete sahip ahşap malzeme (C22, C27 gibi), iç katmanlarda ise daha 
düşük mukavemet sınıfına sahip ahşap malzeme (C14, C18 gibi) 
kullanılabilmektedir. 
 
CLT ve GLT’nin boyutları genellikle standart olup, firmalara ve ülkenin 
nakliye standartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. CLT ve GLT’nin 
üretim özellikleri Tablo 3’te verilmiştir.  
 
 
 
 
 

CLT ve GLT’nin özellikleri açısından irdelenmesi 

Tablo 3. CLT ve GLT’nin üretim özellikleri 
[10, 13, 19, 28, 30, 33, 38, 42, 50-52, 55 ve 56]. 

 CLT GLT 

Ü
R

E
Tİ

M
 Ö

Z
E

LL
İK

L
ER

İ 

Ağaç türü  Ladin, karaçam, köknar, 
Douglas köknarı, lale ağacı  

 Ladin, karaçam, köknar, 
Douglas köknarı, çam, Alaska 
sediri, meşe, tatlı kestane 

Yapıştırıcı türü  PUR, MUF, PRF, EPI  PUR, MUF, PRF 

Katman sayısı  Min. 3   Min. 3  

Yapı elemanı 
boyutları*  

 Kalınlık: 6-30 cm 
50 cm (maks.) 

 Genişlik: 2,95 m 
4,8 m (maks.) 

 Uzunluk: 1650 cm  
                  24 m (maks.) 

 Kalınlık: 11,4-212,8 cm 
 

 Genişlik: 8-36,5 cm 
 
 Uzunluk: 2250 cm 
                  40 m (maks.) 

Katman 
kalınlığı 

 20, 30, 40 mm  20, 33, 40, 42 mm 

Mukavemet 
sınıfı 

 C16, C24, C30  GL22-GL32* 

Katman düzeni 

  
 * Mukavemet sınıfları eğilme dayanımlarına göre yumuşak ağaçlardan üretilen C kategorisi 

(C14, C16 gibi) ve sert ağaçlardan üretilen D kategorisi (D30, D35 gibi) olmak üzere iki 
kategoride sınıflandırılmıştır. 

 
Strüktürel özellikleri: Yapı elemanı olarak iki yönlü yük dağılımı sağlayan 
CLT’nin duvar, döşeme gibi yapı elemanlarında panel biçiminde kullanımı 
daha çok tercih edilmektedir. Tek yönlü yük dağılımı sağlayan GLT ise 
genellikle kiriş, kolon, çatı makası ve portal çerçeve uygulamalarında 
kullanılmaktadır. GLT, CLT’ye göre farklı yapı elemanlarında farklı 
biçimlerde kullanılabildiği için daha esnek tasarım olanaklarına sahiptir. Her 
iki malzeme diğer geleneksel yapı malzemeleriyle birlikte kullanım 
olanaklarına sahip olduğu için geniş uygulama alanları sunmaktadır. CLT ve 
GLT malzemelerinin kullanıldığı yapılar, beton ve çelik malzeme ile 
yapılmış yapılara göre daha hafif ve sünek (şekil değiştirebilen) davranış 
gösterdikleri için sismik açıdan daha iyi performans sağlayabilmektedir. 
Bundan dolayı duvar ve döşemeler arasında deprem sonucu oluşan enerji eşit 
bir şekilde yayılır.  Ayrıca kullanılan metal esaslı bağlantılar (örneğin çelik 
plakalar, çiviler, vidalar, tutma yerleri ve köşebentler) sayesinde, yanal veya 
yatay yükler karşısında kırılmadan esneme ve yer değiştirme performansı ile 
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sismik kuvvetlere ve yüksek rüzgâr kuvvetlerine karşı mukavemet sağlar. 
CLT ve GLT’nin strüktürel özellikleri Tablo 4’te verilmiştir. 
 

Tablo 4. CLT ve GLT’nin strüktürel özellikleri [19, 28, 23, 25, 38, 49, 50 ve 54]. 
 CLT GLT 

ST
R

Ü
K

T
Ü

R
 Ö

Z
E

LL
İK

L
E

R
İ 

Yapı elemanı Duvar, döşeme, merdiven 

   

Kolon, kiriş, döşeme, merdiven 

   

Yük dağılımı İki yönlü (x ve y doğrultusu) Tek yönlü (x veya y doğrultusu) 

Yapım 
sistemi 

CLT panel, hibrit ahşap, 
hibrit 

Hibrit ahşap, hibrit 

Tasarım 
esnekliği 

 

 

 

 
 GLT’ye göre düşük CLT’ye göre yüksek 
Döşeme 
açıklığı 8,00 m 6 – 200 m 

 
Teknik ve performans özellikleri: CLT ve GLT sürdürülebilir bir malzeme 
olan ahşaptan üretildikleri için diğer malzemelere göre düşük karbon ayak 
izine sahiptirler. Her iki malzemenin yangın esnasında doğal kömürleşme 
katmanı sayesinde strüktürel dayanımı ve dış koşullara karşı dayanımı 
yüksektir. Su ve nem dayanım performansları diğer işlem görmemiş ahşap 
malzemelerine göre daha iyidir. Ancak katmanlı yapısında oluşan 
açıklıklardan bünyesine sızan nemden dolayı çatlaklar oluşabilmektedir. 
Ahşap esaslı bir malzeme olarak hafif oldukları için akustik açıdan 
duyarlıdırlar. Bundan dolayı yapılardaki yangın, su ve nem, akustik 
dayanımlarını arttırmak için bazı ek malzemeler kullanılmakta ve 
uygulamalar yapılmaktadır. 
 

5. SONUÇ 
 
Sürdürülebilir ve çevre dostu yapı malzemelerinin önem kazandığı 
günümüzde endüstriyel ahşap malzemelerden olan CLT ve GLT’nin 
kullanımı artmıştır. Bu çalışma kapsamında CLT ve GLT’nin üretim, 
strüktürel, teknik ve performans özellikleri açısından analizler ve irdelemeler 
yapılmış, aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 
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sismik kuvvetlere ve yüksek rüzgâr kuvvetlerine karşı mukavemet sağlar. 
CLT ve GLT’nin strüktürel özellikleri Tablo 4’te verilmiştir. 
 

Tablo 4. CLT ve GLT’nin strüktürel özellikleri [19, 28, 23, 25, 38, 49, 50 ve 54]. 
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ST
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Ü
K

T
Ü

R
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Z
E

LL
İK

L
E

R
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Yapı elemanı Duvar, döşeme, merdiven 

   

Kolon, kiriş, döşeme, merdiven 

   

Yük dağılımı İki yönlü (x ve y doğrultusu) Tek yönlü (x veya y doğrultusu) 

Yapım 
sistemi 

CLT panel, hibrit ahşap, 
hibrit 

Hibrit ahşap, hibrit 

Tasarım 
esnekliği 

 

 

 

 
 GLT’ye göre düşük CLT’ye göre yüksek 
Döşeme 
açıklığı 8,00 m 6 – 200 m 

 
Teknik ve performans özellikleri: CLT ve GLT sürdürülebilir bir malzeme 
olan ahşaptan üretildikleri için diğer malzemelere göre düşük karbon ayak 
izine sahiptirler. Her iki malzemenin yangın esnasında doğal kömürleşme 
katmanı sayesinde strüktürel dayanımı ve dış koşullara karşı dayanımı 
yüksektir. Su ve nem dayanım performansları diğer işlem görmemiş ahşap 
malzemelerine göre daha iyidir. Ancak katmanlı yapısında oluşan 
açıklıklardan bünyesine sızan nemden dolayı çatlaklar oluşabilmektedir. 
Ahşap esaslı bir malzeme olarak hafif oldukları için akustik açıdan 
duyarlıdırlar. Bundan dolayı yapılardaki yangın, su ve nem, akustik 
dayanımlarını arttırmak için bazı ek malzemeler kullanılmakta ve 
uygulamalar yapılmaktadır. 
 

5. SONUÇ 
 
Sürdürülebilir ve çevre dostu yapı malzemelerinin önem kazandığı 
günümüzde endüstriyel ahşap malzemelerden olan CLT ve GLT’nin 
kullanımı artmıştır. Bu çalışma kapsamında CLT ve GLT’nin üretim, 
strüktürel, teknik ve performans özellikleri açısından analizler ve irdelemeler 
yapılmış, aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

CLT ve GLT’nin özellikleri açısından irdelenmesi 

 CLT ve GLT üretiminde genellikle hafif, maliyeti daha az, kolay işlenebilir 
ağaç türleri tercih edilmektedir. 
 CLT genellikle ana ve yan kuvvet yönünde (x ve y yönünde) iyi bir 
stabilite sağlayabilmesi için 3, 5, 7 gibi tek katmanlı olacak şekilde üretilir. 
GLT üretiminde ise katman sayısının tek olarak kullanılma zorunluluğu 
yoktur. 
 CLT ve GLT boyutları standart olmakla birlikte CLT maksimum 24 m; 
GLT ise 40 m uzunluklarda üretilebilmektedir.  
 İki yönlü kullanıma sahip CLT panel ve tek yönlü kullanıma sahip GLT bu 
özelliklerinden dolayı genellikle farklı yapı elemanlarında kullanılmaktadır.  
 CLT ve GLT, diğer geleneksel malzemeler ile yapılmış olan yapılara göre 
daha hafiftir. Sünek davranış gösterdikleri ve bağlantı noktalarında metal 
elemanlar kullanıldığı için sismik kuvvetlere ve rüzgâr kuvvetlerine karşı iyi 
performansa sahiptirler. 
 CLT ve GLT, birlikte veya diğer yapı malzemeleri ile hibrit olarak 
kullanıldıklarında hem strüktürel hem de tasarım yönünden geniş kullanım 
olanakları sağlarlar. 
 CLT ve GLT yapı malzemeleri, teknik ve performans açısından pek çok 
avantaja sahiptir ve ek önlemler alınarak daha iyi bir uygulama ve kullanım 
kabiliyeti gösterirler.  
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ÖZET 
 

Çalışma kapsamında, özellikle Batı ve Kuzey Anadolu’da sık bir 
şekilde geleneksel mimaride kullanılmış en eski yapı 
malzemelerinden biri olan ahşap malzemenin yapım 
sistemlerindeki kullanım biçimi ve özellikleri, Batı Anadolu’daki 
tarihi cami yapıları üzerinden araştırılmıştır. Literatür ve arşiv 
araştırması yönteminin yanında İzmir’deki ahşap kubbeli 15 cami 
için alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, İzmir’de 
konumlanmış ahşap çatılı tarihi cami örnekleri yerinde incelenmiş, 
belgelenmiş ve ahşap malzemeli taşıyıcı sistem elemanlarının 
yapısal özellikleri araştırılmış, Anadolu’daki benzerlerinin yapısal 
özelliklerinin ve yapım tekniklerinin eğilimleri ile 
karşılaştırılmıştır. Söz konusu örneklerde, beden duvarları taş 
malzeme ile üretilen, üst örtü sisteminde ve gerektiğinde üst örtüyü 
destekleyen dikmelerde ahşap malzemenin kullanıldığı ve farklı 
kompozisyonlarda olmakla birlikte, ahşap (bağdadi) kubbe 
formlarının üst örtü oluşturmak için kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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Ahşap kubbeli tarihi camiler: İzmir örneği 

 

1. GİRİŞ – BATI ANADOLU TARİHİ CAMİ YAPILARINDA 
AHŞABIN TAŞIYICI SİSTEM ELEMANI OLARAK KULLANIMI 

 
Batı Anadolu, zengin yerel kültürünün, Doğu’dan gelen yarı göçer Türklerin 
getirdiği kültürün ve Bizans kültürünün sentezi sonucu yeni ve bölgeye özgü 
bir yapım geleneği gelişmiş bir bölge olarak tanımlanmaktadır [1]. Bu 
geleneğin ürünleri olan bölgedeki yapılarda, ahşap malzeme, ilk yerleşimin 
başladığı tarihten bu yana, konutların yanı sıra kamusal ya da dini yapılarda 
da taşıyıcı sistemden bezemelere kadar pek çok yapı elemanının 
üretilmesinde ana malzeme olmuştur. 
 
Bu bağlamda, çalışmada öncelikle Batı Anadolu’daki cami yapılarında ahşap 
malzemenin taşıyıcı sistem içindeki kullanım özelliklerini belirlemek 
hedeflenmiştir. Ahşap camileri konu alan literatür tarandığında; Batı 
Anadolu’da konumlanan 180 tarihi camide, ahşabın taşıyıcı sistem elemanı 
olarak kullanılmış olduğu tespit edilebilmiştir. İncelenen yapılarda ahşap, 
destek/sütun, üst örtü konstrüksiyonu, hatıl, gergi elemanlarında ve karkas 
duvar konstrüksiyonunda kullanılmıştır. Anadolu Selçuklu Ulu Cami 
mimarisinden itibaren ahşap destek/sütun kullanımı görülürken [2-3], üst 
örtü konstrüksiyonunda kullanımı köklü bir geçmişe sahiptir. Bölgede yine 
Anadolu Selçuklu mimarisinde düz toprak damı taşıyan 
kirişlemelerde, Beylikler mimarisinde ve ekonomik olmaları sebebiyle de 
Osmanlı mimarisinde (sakıflı camiler) üst örtü konstrüksiyonunda 
kullanılmıştır [1, 4, 5]. 
 
Ahşap üst örtü konstrüksiyonunda, Anadolu’da cami yapıları için neredeyse 
vazgeçilmez bir yapı elemanı olmuş olan kubbenin farklı kompozisyonlarda 
ve ahşap malzemeyle de tekrarlandığı görülmüştür. Sanat tarihi ve mimarlık 
alan yazınında Anadolu’da konumlanmış ahşap (bağdadi) kubbeli olduğu 
tespit edilmiş 165 tarihi camiye ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. Alan yazında 
tespit edilemeyen ancak alan çalışması sürecinde ulaşılan ahşap kubbeli 
Emet Bey Camisi’ne de bu çalışmada yer verilmiştir. Toplamda, 166 ahşap 
kubbeli tarihi caminin yapısal özellik ve yapım teknikleri eğilimlerini 
aktarmaya yönelik bir döküm oluşturulmuştur. Envanterde yer alan ahşap 
kubbeli tarihi camilerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde; Karadeniz 
Bölgesi’ndeki örneklerin sayıca fazlalığını görmek beklenen bir sonuç olsa 
da; Batı Anadolu’da ve İzmir’de yoğun olarak varlıklarını sürdürdükleri 
görülmüştür (Şekil 1). Bu veri ışığında, çalışma kapsamında, İzmir’de daha 
önce yapısal özellikleri açısından bir arada değerlendirilmemiş olan ahşap 
kubbeli tarihi cami yapılarına odaklanılmıştır. İzmir’de konumlanmış 15 adet 
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ahşap kubbeli tarihi cami için, arşiv araştırması (proje müellifleri, İzmir 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir 1 ve 2 No.’lu Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Arşivi) gerçekleştirilmiş, yapılar yerinde incelenmiş ve ahşap 
malzemeli taşıyıcı sistem elemanlarının kullanım özellikleri ile 
Anadolu’daki ahşap üst örtülü cami geleneği içerisindeki yeri ve önemi 
ortaya konulmuştur. 

 

0 20 40 60 80

Karadeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

7 26 2 10 13 2 8

13 21 1

3122

6

15 4 14 11 1

12

1

Anadolu' daki Ahşap Kubbeli Tarihi Camiler
Giresun Trabzon Rize Artvin Samsun
Amasya Ordu Çanakkale Balıkesir İstanbul

Kocaeli Ankara Eskişehir Konya Çankırı

Çorum Muğla İzmir Manisa Denizli
Uşak Afyonkarahisar Antalya Adıyaman

Toplam: 74

Toplam: 26

Toplam: 45

Toplam: 12

Toplam: 1

Toplam: 8

 
Şekil 1. Ahşap kubbeli tarihi camilerin Anadolu’da varlık durumlarının araştırılması 

(İlgili verilerin alındığı kaynakça: 6-54.). 
 

1.1.Anadolu’da Ahşap Kubbeli Camiler 
Yukarıda da bahsedilen literatür taraması verilerine göre; Anadolu’daki 
ahşap kubbeli tarihi camilerin üst örtü kurgusunda sistemin dışarıdan bir 
kırma çatı ile kapatılmış olduğu örnekler en yaygın biçimleniş olarak 
belirlenmiştir.  Üst örtünün dışarıdan algısı açısından bakıldığında; kiremit 
örtülü kırma çatı, kurşun örtülü kırma çatı, kiremit örtülü topuz çatı, kurşun 
örtülü eğri çatı (kubbe) (kasnaklı veya kasnaksız) ve farklı geometrilerin 
birlikte kullanılmasından oluşan çatı konstrüksiyonları (kasnaklı veya 
kasnaksız kurşun örtülü kubbe ve kiremit örtülü kırma çatı, kiremit örtülü 
kırma ve bir kasnağa oturan topuz çatı) görmek mümkündür (Şekil 2).  
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Şekil 2. Üst örtü konstrüksiyonunun örtü malzemelerine ve geometrilerine göre 
Anadolu’daki ahşap kubbeli tarihi camilerin tanımlanması. 

 
İç mekânda ise genellikle bir adet ve merkezi konumlanmış kubbe yer 
almakla birlikte, iki, dört, beş, dokuz ve on kubbeli örneklere de 
rastlanmaktadır. Kubbelerin geçtikleri açıklıklar 1,95m ile17,25m arasında 
geniş bir dağılım göstermektedir. Pek çok yapıda kubbeler, yük taşıma 
özelliklerine göre “kaburgalı kubbe”lidir. Kubbelerin ahşap kaburgalarına 
çakılmış bağdadi çıta yüzeyleri sıvalıdır. Kubbe konstrüksiyonları tek cidarlı 
veya çift cidarlı olabilmekte, cidarları sadece düşey yönlenmiş ana 
kaburgalardan (tali kaburgasız kubbe) veya ana ve tali kaburgalardan inşa 
edilmiş örnekler de bulunmaktadır. Ana kaburgalar tek ya da çift elemandan 
oluşabilir. Tali kaburgaların nizami yerleştiği ya da yatayda veya düşeyde 
şaşırtmalı yerleştirildiği konstrüksiyon çeşitleri vardır (Düşey ve yatay yönlü 
tali kaburgalı kubbe, yatay yönlü ve nizami tali kaburgalı kubbe, yatay yönlü 
ve şaşırtmalı tali kaburgalı kubbe) (Şekil 3). 

 

     
1 [20]. 2 [7]. 3 [21]. 4 [7]. 5. 

Şekil 3. 1: Çift cidarlı kubbe, 2: Tek cidarlı kubbe, 3: Tek cidarlı ve yatay yönlü ve 
şaşırtmalı tali kaburgalı kubbe, 4: Tek cidarlı ve yatay yönlü ve nizami tali kaburgalı 

kubbe, 5: Tek cidarlı ve düşey ve yatay yönlü tali kaburgalı kubbe. 
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Üst örtüden yük aktarımı yalnızca beden duvarlarına ya da destek/sütun ve 
duvarlarla birlikte gerçekleşir. Malzemesi bilinen destekler/sütunlar ahşaptır. 
Destek/ sütunlar arasında ahşap gergi elemanları da kullanılmıştır. Duvar 
konstrüksiyonunda ahşap kullanımında bölgeler arasında belirgin farklılıklar 
görülmüştür. Karadeniz Bölgesi’ndeki camilerin duvarlarında ahşap yığma 
beden duvarları üretilirken, Marmara Bölgesi’ndeki tarihi camilerde bağdadi 
çatkı sistemli duvar konstrüksiyonu kullanılmıştır. Ahşap, tüm bölgelerde 
kargir yığma duvarlar içerisinde hatıl elemanı olarak kullanılmıştır. 

 

2. İZMİR’DEKİ AHŞAP KUBBELİ TARİHİ CAMİLERDE AHŞAP 
TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARININ ÖZELLİKLERİ 

 
Çalışmada detaylı araştırma konusu olarak ele alınan, İzmir’de 
konumlanmış, yerinde incelenen ahşap kubbeli tarihi cami yapıları isim ve 
dönem bilgileri ve yapılarda ahşap malzemenin kullanım özellikleri Tablo 
1’de özetlenmektedir. 
 
Tablo 1’e göre; çalışma konusu tüm yapıların harimi çevreleyen beden 
duvarlarının kargir malzemeler ile üretilmiş oldukları, üst örtü kurgusunda 
ve döşemelerde ahşabın kullanılmış olduğu, bazı örneklerde üst örtünün 
dikmeler/sütunlar ile desteklenmiş olduğu görülmüştür. Yığma kargir 
sistemde hatıl ve gergi gibi destek elemanı olarak kullanımı ise sınırlı sayıda 
örnekte tespit edilebilmiştir. 
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Tablo 1. İzmir’deki ahşap kubbeli tarihi camilerde ahşap malzemenin kullanım 
özellikleri. 
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Şekil 4. İzmir’deki ahşap kubbeli tarihi camilerin üst örtü konstrüksiyonunun örtü 

malzemesi ve geometrik biçimine göre tanımlanması. 
 

Anadolu’daki örneklerin sınıflandırması ile belirlenen üst örtü tiplerinden; 
kiremit örtülü kırma çatı, kiremit örtülü kırma ve bir kasnağa oturan topuz 
çatı, kurşun örtülü kasnaksız eğri çatı (kubbe) ve kiremit örtülü kırma çatı, 
kiremit örtülü topuz çatılı örnekler tespit edilmiştir. Ancak, kiremit örtülü 
kırma çatı ve kiremit örtülü kırma ve bir kasnağa oturan topuz çatı 
geometrisinin yaygın olduğu söylenebilir (Şekil 4). Harim içerisinde, 
Anadolu’daki benzerlerinde de görüldüğü gibi genellikle bir adet ve merkezi 
konumlanmış kubbe yer alır. İncelenen örnekler içinde Göçbeyli Merkez 
Cami merkezi kubbeyi çevreleyen tonozları ile ve on kubbeli kurgusuyla 
Halil Ağa Cami farklılaşan iki örnektir. Kubbe çapı ölçüleri 2,50m-10,28m 
arasında değişirken yükseklikleri 0,51m-4,30m arasında değişmektedir. 
İncelenebilen örneklerden görüldüğü üzere kubbeler yük taşıma özelliklerine 
göre kaburgalı kubbedir. Kubbe konstrüksiyonlarında düşey yönlenmiş ana 
kaburgalar yer alır. Sadece ana kaburgaların kullanıldığı kubbelerin yanında 
ana ve tali kaburgaların birlikte kullanıldıkları kubbeler de inşa edilmiştir. 
Ana kaburgalar tek elemandan oluşur. Tali kaburgalar düşey ve/veya yatay 
yönlü tekrar edebilir. Tali kaburgalar düşeyde nizami ya da yatayda veya 
düşeyde şaşırtmalı inşa edilmiştir (Şekil 5). Kubbeler eteklerindeki bir 
kirişe/kasnağa oturtulmuştur veya çatıya asılarak taşınmaktadırlar (Şekil 
6,7). 
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             1 2 3 4 
Şekil 5. İkiçeşmelik Cami (Tali kaburgasız kubbe), 2. Damlacık Cami (Düşey ve 

yatay yönlü tali kaburgalı kubbe) (Kişisel arşiv), 3. Eğlenhoca Cami (Yatay yönlü ve 
nizami tali kaburgalı kubbe) (Mastar Mimarlık arşivi), 4. Soğukkuyu Cami (Yatay 

yönlü ve şaşırtmalı tali kaburgalı kubbe) (Kişisel arşiv). 
 

   
              1               2 3 

Şekil 6. Çatıya asılmış olanlar (1), kasnağa oturanlar (2), kirişe oturanlar (3) 
(Kişisel arşiv). 

 
Ahşap üst örtü konstrüksiyonları sadece kargir beden duvarlarıyla ya da 
ahşap destekler/sütunlar ve kargir duvarlarla birlikte taşınır. Ahşap destek 
elemanları mihraba paralel yatay aksta 2m-9,5m arasında buna dik akslarda 
0,40m-10,28m arasında açıklık geçer. Kemerler ile birbirlerine bağlanırlar 
veya başlıklıdırlar. 
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Şekil 7. Üstte Damlacık Cami (Düşey ve yatay yönlü tali kaburgalı ve kirişe oturan 
ahşap kubbe) sistem detayı (Mastar Mimarlık arşivi, yeniden düzenlenmiştir.), altta 
Çarşı Cami (tali kaburgasız ve kasnağa oturan ahşap kubbe) sistem detayı (Mastar 

Mimarlık arşivi, yeniden düzenlenmiştir.), sağda Soğukkuyu Cami (Yatay yönlü ve 
şaşırtmalı tali kaburgalı kubbe ve çatıya asılmış olan ahşap kubbe) sistem detayı. 

 
Çalışma kapsamında incelenen ahşap kubbeli tarihi camiler; kubbe 
geometrisi ve boyutları, bir başka deyişle kubbe basıklığı (Kubbe çapının 
yüksekliğine oranı ikiye eşit olduğunda kubbe küresel bir geometriye 
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Kubbelerin geçtiği açıklıklar, başka bir ifadeyle örttükleri alan artışının, yük 
aktardığı taşıyıcı sistem elemanlarına etkisini belirlemek amacıyla, 
kubbelerin örttüğü alan ile beden duvarında kullanılan malzeme 
miktarı/duvar kalınlığı ilişkisi araştırılmıştır. İncelenen yapılarda, harim 
taban alanının bir metrekaresine düşen beden duvarı hacmi ile kubbenin 
örttüğü alanın cami taban alanına oranı karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda tek kubbeli, üst örtüsü 
aynı adette ahşap destek/sütun elemanı ile desteklenen ve kubbe çapının 
yüksekliğine oranı aynı olan yapılarda (Çarşı ve Eğlen Hoca; Kösedere 
Köyü ve Hacı Mahmut; Damlacık ve Namazgah Camileri), kubbenin örttüğü 
alanın caminin alanına oranı artıkça metrekareye düşen duvar metrajının 
düştüğü görülmüştür (Tablo 2). 
 

3. SONUÇ 
 
Ahşabın sivil mimarlık örnekleri yanı sıra, dini yapılar için de önemli bir 
yapısal eleman olduğunun ortaya konulması ve kullanım özelliklerinin 
belirlenerek elde edilen bilginin geleceğe aktarılması ve yeni yapılar için 
örnek olması için genelden detaya doğru ilerleyen bir çalışma yürütülmüştür. 
Literatür taraması üzerinden bir döküm yapılarak, tekil ölçekli çalışmalar bir 
arada değerlendirilmiş ve Anadolu’da tarihi camilerde ahşabın üst örtü 
konstrüksiyonu yanı sıra destek elemanı olarak vazgeçilmez bir taşıyıcı 
sistem elemanı olduğu ortaya konulmuştur. Anadolu’da ahşap kubbe 
kurgusunun üst örtü konstrüksiyonunda yapımı sonucu gelişen çeşitli üst 
örtü kompozisyonları çalışmada tanımlanmıştır. Bu yapıların çok sayıda 
örneğinin var olduğu İzmir’deki ahşap kubbeli tarihi camilerin yapısal 
özellikleri ve yapım tekniklerinin eğilimleri Anadolu’daki benzerleriyle 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında İzmir’de 
konumlamış 15 ahşap kubbeli tarihi caminin iç mekânında yer alan ahşap 
kubbelerin boyut, yapım tekniği ve taşıyıcı sistem elemanlarına etkisi 
bakımından incelemesi yapılarak, tek kubbeli camilerde kubbe alanının cami 
alanına oranı arttıkça metrekareye düşen duvar metrajında düşüş 
gözlenmiştir ve malzemenin etkin kullanımı konusunda önemli veriler elde 
edilmiştir.  
 
Çalışma, ahşabın, geleneksel mimarlık örneklerindeki kullanım özellikleri 
konusunda literatüre katkı sağlanmış olmaktadır. Ancak bir taraftan da 
özellikle bölgenin depremselliği ve sürdürülebilir tasarım açısından 
bakıldığında ahşap malzeme kullanımının önemi bir kez daha ortaya 
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çıkmakta ve geleneksel yapım sürecinde var olan kullanımının günümüzde 
de artırılması konusunun önemine vurgu yapılmaktadır. 
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ÖZET 
  

İnşaat sektörünün büyük bir öneme sahip olduğu Türkiye’de 
tasarım aşamasından itibaren bir yapının yaşam döngüsünü göz 
önünde bulundurmalıyız. Yapı yaşam döngüsünde yapının tasarım, 
yapım ve kullanım süreçlerinden sonra yapı yıkım aşamasına 
gelmekteyiz. Yapının yıkım aşamasında, kullandığımız malzeme 
ve yapım yöntemlerinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Bu 
özelliklere dikkat edilerek en az maliyetli yıkım metodu 
seçilebilmektedir. Ayrıca çevre için en az tahrip edici yöntem 
olması da önem arz etmektedir. Ekolojik sorunların ve 
sürdürülebilirliğin gün geçtikçe daha çok önem kazandığı bu 
dönemde yapı yıkım sonrası atıkların geri kullanılması doğa için 
büyük bir öneme sahiptir. Bu dönüşüm sürecinde malzemelerin 
doğru bir şekilde ayrıştırılması ve buna uygun yöntemlerin 
uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada yapılarda yıkım 
yöntemlerinin neler olduğu, nasıl bir sürecin takip edilebileceği 
üzerinde durulmuştur. Yıkım sonrasında yapı atıklarının 
sınıflandırılması ve geri dönüşüm sürecinde hangi yolların 
izlenebileceği açıklanmıştır. Geri dönüşüm sürecinden sonra 
ulaşabileceğimiz yapı malzemeleri ve bunların özellikleri 
incelenmiştir. 
  
Anahtar Sözcükler: Yapı yıkımı, yapı yaşam döngüsü, yapı 
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Yapılarda yıkım yöntemleri ve geri kazanım 

 

1. GİRİŞ  
  

Binaların yaşam döngüsüne etki eden en büyük faktör kullanım aşaması olsa 
da [1] birçok raporda belirtildiği üzere binaların yaşam döngüsünde enerji 
kaynakları, doğal kaynakların tüketimi ve kirletici emisyonlar da yer 
almaktadır [2-3]. Binaların çevreye olan etkilerini değerlendirmek için tüm 
yaşam döngüsü aşamaları incelenmeli ve inşaat faaliyetleri, yıkım işlemleri 
ve yapı atıklarının katkısı dikkate alınmalıdır [4]. Binanın yıkım süreci 
planlanırken yapıda kullanılan malzeme, yapının bulunduğu bölge, yapının 
durumu gibi etkenlere bakılmalıdır. Bunlara göre yıkım yönteminin seçimi 
ve yapı atıklarının bölgeden uzaklaştırılması planlanmalıdır. Yapısal atıkları 
taşıma ve depolama alanı ücretleri, depolama alanlarına atılmaları, geri 
kazanımının maliyetine göre çok daha pahalıdır [5]. Sürdürülebilirlik 
açısından da önem kazanan yapı atıklarının geri kazanımı bu yönde ön plana 
çıkmaktadır. Konu ile ilgili makaleler incelenerek yıkım yöntem seçimi 
süreci ele alınmış ve yapı atıklarının geri kazanımı ile bu sürecin ilişkisi 
incelenmiştir. Literatür taraması sonucunda makalede yer alan iki konunun 
ilişki bağlamında incelenmesinin eksik olduğu kanısına varılmıştır.  Bu 
çalışmanın amacı binalarım yıkım sürecinde hangi faktörlerin etkili 
olduğunu inceleme, yapıya göre yöntem seçiminin belirlenmesi ve yapı 
atıklarının geri dönüşüm süreci arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.  

 

2. YAPI YAŞAM DÖNGÜSÜ 
  

Yapı yaşam döngüsünün geleneksel modeli dört ana aşamadan oluşan 
doğrusal bir süreçtir; tasarım, inşaat, işletme ve bakım, yıkım. Bu model çok 
dar tanımlandığı için çevresel sorunları veya atık yönetimi gibi konuları ele 
alamamaktadır [6].  
 
Tasarım aşaması ile başlayan bu döngünün yıkım aşamasına dek olan süreci 
düşünülerek yapı kararları alınmalıdır. Bu alınan kararların yıkım sürecinde 
büyük bir etkisi bulunmakla birlikte, geri dönüşüm açısından da önem arz 
etmektedir. Yıkım sürecinde ortaya çıkan atıklar düzgün bir şekilde 
yönetilmezse birçok kirlenmeye neden olmaktadırlar. Yapıların yıkılması 
esnasında; yeraltı suyunun kirlenmesi, atmosferik kirlenme, arazi kirlenmesi, 
inşaat yıkıntı atığı kirlenmesi, gürültü kirliliği gibi olumsuzluklarla 
karşılaşılmaktadır [7]. Bu olumsuzluklar doğru malzeme seçimi, doğru 
yıkım yöntemi seçimi ve doğru atık yönetimi ile giderilebilmektedir.  
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3. YIKIM SÜRECİNDEKİ YÖNTEMLER 
  

Yapı yıkım yönetim sistemi, atık üretimini azaltmak ve yüksek kaliteli, 
tekrar kullanıma ve geri dönüşüme uygun olan yapı malzemesi/bileşeni 
sağlamak amacıyla yıkım kararı alınmış yapının seçici ve sistematik bir 
şekilde parçalanması olarak tanımlanabilir [8]. Yapının yıkımında binanın 
boyutuna, yapıldığı malzemelere ve yıkılacak çevreye göre birçok seçenek 
göz önünde bulundurulmalıdır. Şekil 1’de yapım yönteminin 
belirlenmesinde başlıca kriterler verilmiştir [9]. 
 

 
Şekil 1. Yapım yöntemi belirlenmesi kriterleri [9]. 

 
Bir yapının riskler yüzünden mi yıkıldığı yoksa kullanım ömrünü 
tamamlaması nedeniyle mi yıkıldığı da dikkate alınmalıdır. Risk içeren 
yapılarda konu daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmalı ve herhangi bir can ve 
mal kaybının önüne geçilmelidir. Yapının bulunduğu bölge de yıkım 
konusunda belli sınırlamalar getirmektedir. Eğer çok dar ve yoğun konut 
bölgesindeki bir yapı ise bütün etmenlerin değerlendirilerek çevreye 
herhangi bir zarar vermeden bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Yıkım sahasına giren ekipmanın ve aletlerin yaratacağı gürültü, toz ve 
titreşim gibi olumsuz etkilerin düzeyi ise yıkım yönteminin seçimini 
etkileyen bir diğer faktördür. Çünkü bu olumsuz etkiler yapının yakın 
çevresinde yer alan arsalar veya yapılara zarar verici nitelikte olabilir [10]. 
Yıkım sırasında harcanacak enerjinin ve emek gücünün en az seviyede 
tutulması gerekmektedir. Yıkım çeşitleri genel olarak üç ana başlıkta ele 
alınabilmektedir. 
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3.1. El Aletleri ile Yıkım 

El aletleri ile yıkım insan gücünün en fazla olduğu, zaman ve maliyet 
açısından ise daha yüksek olan bir yöntemdir (Şekil 2). Ancak malzemelerin 
daha özenli bir şekilde ayrıştırılması ile birlikte geri kazanılacak malzemeler 
daha kolay bir şekilde ayrıştırılabilmektedir. Çevreye verdiği ses ve arazi 
kirliliği yönünden ise çok az denebilecek bir noktadadır. Bu yöntem 
sırasında çeşitli el aletlerinden yararlanılabilmektedir (Şekil 3). Bunlar 
testere, matkap, balyoz, keser gibi aletlerdir [11]. Ayrıca ihtiyaç halinde 
küçük iş makinaları kullanılarak da yıkıma destek verilebilmektedir.  
 

  
                Şekil 2. El aletleri ile yıkım [12] Şekil 3. Matkap ile yıkım [12] 
 
3.2. Mekanik Aletler ile Yıkım 
Mekanik yıkım gelişmiş makine ve aletler kullanılarak yapılmaktadır. Bu 
yöntem el aletleriyle yıkıma göre daha hızlı olmakta ancak çevreye daha 
fazla zarar vermektedir. Yıkım öncesinde yıkım güvenlik planı oluşturularak 
bu makineleri kullanan kişilerin can güvenliği sağlanmalıdır. Genel olarak 
ekskavatör, vinç, yıkım topları, buldozer vb. gibi makineler kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir [11]. Yıkım sırasında kullanılan enerji diğer 
yöntemlere göre daha fazla olmaktadır. Bu da karbon ayak izini büyük 
ölçüde yükseltmektedir. Şekillerle mekanik aletler ile yıkıma örnekler 
verilmiştir (Şekil 4,5,6,7). 
 

                      
Şekil 4.Yüksek erişimli makinelerle yıkım[13] Şekil 5.Hidrolik kesicilerle yıkım[13] 
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Şekil 6. Çelik top ile yıkım [13]        Şekil 7. Uzaktan kumandalı araçlarla yıkım [13] 
 
3.3. Patlayıcılar ile Yıkım 
Patlayıcılar ile yıkım iş gücü açısından en az süreye sahip yıkım yöntemidir 
(Şekil 8,9). Planlamasının ve uygulanmasının daha detaylı incelenmesi 
gereken bu yöntemde güvenlik en üst sırada yer almaktadır. Yapının ve 
çevre incelemeleri yapılarak binanın hangi bölgelerine patlayıcı 
yerleştirilmesi gerektiği planlanmalıdır. Her şey doğru şekilde planlanıp 
uygulanırsa patlayıcıların verdiği hasar ve yıkılan binanın düşen parçaları 
tüm yapıyı yıkmaya yeterli olmaktadır [14]. Çevrenin durumuna göre bina 
olduğu yere ya da istenilen yöne doğru yıkılabilmektedir. 
 

     
Şekil 8. Patlayıcılar ile baca [15]                Şekil 9. Patlayıcılarla bina yıkımı [15] 
 

4. YIKIM YÖNTEMİ SEÇİMİ 
  
Yıkım yöntemi seçilmeden önce bina ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması 
gerekmektedir. Her yıkım yönteminin kendine özgü sınırlamaları 
bulunmaktadır ve binanın koşullarına göre değerlendirmeler yapılmalıdır. 
Öncelikli olarak binanın hangi amaçla yıkıldığının bilinmesi bu sürece 
önderlik etmektedir. Binanın ve çevrenin durumu, binada kullanılan 
malzeme türleri, alınacak güvenlik önlemleri, maliyet hesaplamaları gibi 
konularda bilgiler toplanarak karar verme süreci gerçekleştirilmelidir.  
 
Yapı yıkımları gerçekleştirilirken bu yıkım yöntemlerinin biri veya birkaçı 
birlikte kullanılabilmektedir. Örneğin; kullanılan tüm yöntemlerde 
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kurtarılabilecek yapı malzemeleri/bileşenlerinin yapıdan ayrıştırılması daha 
çok elle gerçekleştirildiği için elle yıkım yöntemi diğer yıkım yöntemlerinin 
bir aşaması olarak yürütülebilmektedir [11]. Bölüm 3’ de elde edilen 
bilgilere göre yıkım yöntemleri altı başlık altında kıyaslanarak Tablo 1 
oluşturulmuştur. Buna göre her yöntemin kendine özel avantaj ve 
dezavantajları bulunmaktadır. 
 

Tablo 1. Yıkım yöntemi seçim etkenleri. 
Yıkım yöntemi Gürültü 

kirliliği 
Çevre 
kirliliği 

İşçi 
maliyeti 

Enerji 
maliyeti 

Süre Malzeme geri 
kazanımı 

El aletleri ile 
yıkım 

Az Az Çok Orta Çok Çok 

Mekanik aletler 
ile yıkım 

Orta Orta Orta Çok Orta Orta 

Patlayıcılar ile 
yıkım 

Çok Çok Az Az Az Az 

 

5. YIKIM SONRASI 
  

Yapı yıkıldıktan sonra çevredeki atıkların kaldırılarak alanın temizlenmesi 
gerekmektedir. Türkiye Anayasası’nda da bu konu ile ilgili “Hafriyat 
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” bulunmaktadır. 
 
Bu yönetmeliğe göre; 

a) Atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerinin, bu 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık 
yönetiminin sağlanması,  

b) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında gerekli 
izinlerin ve onayların alınması,  

c) Faaliyetler sırasında atıkların bileşenlerine göre ayrı toplanması, geri 
kazanılması, biriktirilmesi ve atığın içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı 
madde bulundurulmaması, 

d) Faaliyete başlamadan önce, atıkların taşınması ve depolanması ile 
ilgili olarak EK-2’de verilen Atık Taşıma ve Kabul Belgesi’nin 
alınması, 

e) Atıkların belediyenin veya mülki amirin izin verdiği geri kazanım 
veya depolama tesisi dışındaki yerlere dökülmemesi,  

f) Atıkların yönetimi amacıyla yapılacak harcamaların karşılanması,  
g) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında meydana 

gelebilecek kazalarda oluşacak zararın tazmin edilmesi ve kaza 
sonucu oluşacak kirliliğin giderilmesi gerekmektedir [16]. 
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Bu yönetmelikle atık yönetimi ve geri kazanım konularına değinilmiştir. 
Atıklar günümüzde sadece yol çalışmalarında değil birçok alanda geri 
dönüştürülerek kullanılmaktadır. Ülkemizde geri dönüşüm; Çevre Kanunu 
ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Bu 
yönetmelikler ise; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
(APAK), Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği, Poliklorlu Bifenil Ve 
Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi 
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği şeklindedir [17]. 

  
5.1. Yapı Atıklarının Ayrıştırılması 
Atık yönetiminde atıkların geri kazanımı için üç işlem uygulanmaktadır. 
Bunlar yeniden kullanım, yeniden üretim ve geri dönüşümdür [17]. Şekil 
10’da bu yöntemlerin malzeme yaşam sürecine nasıl katıldığı 
gösterilmektedir. 
 

     
Şekil 10. Atık malzemelerin geri kullanımı [18]. 

 
Genel olarak bir yapının yıkımından sonra karşılaşabileceğimiz malzemeler 
beton, çelik, tuğla, kiremit, seramik, harç, sıva, cam, ahşap, plastik gibi 
olmaktadır. El aletleri ile yıkım sırasında bu malzemelerin daha detaylı bir 
şekilde ayrıştırılması yapılabilirken, mekanik aletler veya patlayıcılar 
kullanılarak yapılan yıkımlarda daha genel bir ayrıştırma uygulanmaktadır.  
 
5.2. Yapı Atıklarının Geri Kazanımı 
Bina sektörünün dünya genelinde nihai enerji tüketimindeki payı %30’u, 
küresel elektrik tüketimindeki payı ise %50’yi geçmiş olup küresel karbon 
emisyonlarının üçte birinden de bina sektörü sorumludur [19]. Bina 
atıklarının geri kazanımı, enerji ve doğal kaynaklara olan ihtiyacı önemli 
ölçüde azaltabilmektedir [20]. Binanın tasarım aşamasında seçilen strüktür 
yapısı, kullanılan malzeme, binanın büyüklüğü gibi etmenler yapının yapım, 
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kullanım ve yıkım süreçlerinde kullanılan enerjiler üzerinde büyük etki 
yaratmaktadır.  
 
Blengini’nin çalışmasına göre yapılarda yıllık ortalama 36 kg/m² yapı 
malzemesi kullanılmaktadır. Yapı malzemelerinin %83’ünü beton, %4’ünü 
demir, %4’ünü tuğla, %2’sini harç, %4’ünü plastik, %2’sini seramik ve %1’i 
diğer malzemelerden oluşmaktadır [21]. Yıkım sırasında bu malzemeler 
tamamen ayrıştırılamasa bile dikkatli bir şekilde sınıflandırılarak büyük bir 
kısmı geri kazanım için kullanılabilmektedir. Yıkım sonrasında elde edilen 
ahşap, metal ve cam gibi malzemeler, daha az süreçten geçerek ve daha az 
enerji harcanarak geri kazanımları sağlanabilmektedir. Özellikle ahşap 
yapıların geri kazanım oranı diğerlerine göre oldukça yüksektir [22]. Ancak 
beton ve plastik gibi malzemelere gelince geri kazanım süresi uzamakta ve 
tamamının geri kazanımı mevcut olamamaktadır.  
 
Geri dönüşüm işlemleri dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlar toplama, 
ayırma, değerlendirme, yeni ürünü ekonomiye kazandırma şeklindedir [23]. 
Geri dönüştürme işlemleri teknolojik olarak zor ve pahalı işlemlerdir. 
Ekonomik olarak fayda sağlaması için yeterli hacimlerde gerçekleştirilmesi 
gereklidir [24]. Ancak geri dönüşüme yalnızca ekonomik fayda sağlama 
aracı olarak bakılması yanlıştır. Geri dönüşümün en önemli getirisi çevre 
kirliliğini azaltıcı etkilerinin olmasıdır [17]. Gelişen dünya ile birlikte hem 
plastik atıklar artmakta hem de bunlar için yeni geri kazanım yolları 
aranmaktadır. Geri kazanılacak yapı malzemeleri/bileşenleri tekrar kullanım 
için özelliklerine göre mümkün olduğu ölçüde ayrı yerlerde 
depolanmalıdırlar [11]. Yapı malzemesi/bileşenlerinin ikinci el yapı 
malzemesi olarak kullanımı için gerekli temizleme işlemlerinin yapılması 
gerekmektedir [8]. 
 
5.3. Geri Kazanım Sonrası Oluşan Malzemeler 
Yapı yıkımı sonucunda ortaya çıkan beş ana malzeme seçilerek bunların geri 
kazanımı ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir.  
 
a) Beton: İnşaat sektöründe en çok kullanılan malzemelerin başında beton 
gelmektedir. Beton atıklarının işlenmeden yeniden kullanımı, beton blokların 
erozyon önleyici [25] ve dolgu malzemesi [26-27] olarak kullanımı gibi 
birkaç örnekle sınırlı kalmaktadır [28]. Bazı çalışmalarda, inşaat ve yıkıntı 
atıklarından ayrılmış ve kırılarak elekten geçirilmiş belirli büyüklükteki 
beton atıklarının, doğal agregaların yerine beton üretiminde kullanılabileceği 
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savunulmaktadır [29-30]. Akıllıoğlu vd., (1996), beton agregalarının 
kullanım alanlarını boyutları ile ilişkilendirerek;  
• 80-200 mm beton agregaları; dolgu malzemesi olarak hidrolik işlerinde,  
• 0-80 mm beton agregaları; standartları yerine getirmek şartı ile beton 
imalatında, yol inşaatlarında zemin malzemesi olarak, toprak dolgu 
malzemesi olarak ve park sahalarında,  
• Geri kazanılmış kum; çoğunlukla yol kaplamalarının altında ya da yol alt 
temel malzemesi olarak,  
• 0-56 mm geri kazanılmış kârgir; zemin dolgusu olarak ve sertleşmemiş 
zemin oluşturmak için park sahalarında,  
• Asfalt agregaları; yollar ve park alanları kaplamalarında, yeni asfalt içinde 
kullanımı şeklinde sınıflandırmışlardır [31]. 
 
b) Demir ve Çelik: Demir çelik sektörü ülkemizde her geçen yıl üretim 
hacmini artırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına demir çelik tüketimi 
400-500 kg civarında iken bu rakam Türkiye’de 2015 yılı sonu itibariyle 437 
kg düzeyindedir [32]. Yapılarda kullanılan çelikler ve çelik üretimi sırasında 
ortaya çıkan tozlar çelik atıkları olarak kabul edilmektedir. Yapı yıkımı 
sırasında atık betonlar sabit ya da mobil kırma makinalarında parçalandıktan 
sonra demir gibi yabancı maddelerden mıknatıslar aracılığı ile arındırılır 
[33]. Mıknatıslar aracılığı ile toplanmış demir atıklar eritilip şekil verildikten 
sonra defalarca kullanılabilmektedir [33]. 
 
c) Ahşap: Ahşap doğal bir malzeme olmasından kaynaklı olarak geri 
kazanımı en etkili ve başarılı olan yapı malzemelerindendir. Yapısı 
bozulmamış ahşap atıklar benzer bir malzemenin üretiminde 
kullanılabilmekte ya da ahşap atık yonga levha olarak işlenebilmektedir [33]. 
Bazen çevreye zarar verebilecek ahşap yapılarla karşılaşılabilmektedir ve bu 
durumda ahşabın yıpranmalardan dolayı tekrar kullanımı zor olabilmektedir. 
Ancak bu durumda bile ahşap yakıt malzemesi olarak kullanılarak geri 
kazanım sağlayabilmektedir. 
 
d) Cam: Cam da ahşap gibi geri kazanımın daha kolay olduğu yapı 
malzemelerinden biridir. Yapının yıkımı sırasında camın kırılmadan güvenli 
bir şekilde ayrılması gerekmektedir. Bu cam kırıklarının oluşmasının önüne 
geçer ve malzemenin geri kazanımına kolaylık sağlamaktadır. Camların 
direkt olarak eritilerek geri kazanımı mümkündür. Bu durumda dikkat 
edilmesi gereken bir konu ise; cam şişeler ile pencerelerde kullanılan 
camların kimyasal yapıları ve erime sıcaklıkları birbirinden farklı olduğu 
için iki farklı cam tipi birlikte geri dönüştürülememektedir [33]. 
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e) Plastik: Plastikler, dayanıklı, yalıtkan, hafif, şekil verilebilme özelliği 
yüksek ve esnek veya rijit olarak üretilebilmesi nedeniyle oldukça yüksek 
kullanım alanına sahiptir [32]. Yapı malzemesi olarak birçok alanda yoğun 
plastik kullanımı ile karşılaşmaktayız. Türkiye’de plastik tüketimini 
yönlendiren başlıca sektörler, dünyada da olduğu gibi ambalaj ve inşaat 
malzemeleri sektörleridir [34]. Atık plastiklerin geri dönüşümüne yönelik bir 
sektörü de içine alan geri dönüşüm ve kompozit malzeme çalışmalarının 
yapılması atık sorununun çözümüne katkı sunacaktır [35]. Plastik 
malzemelerin geri kazanımı konusunda hala tatmin edilebilir sonuca 
ulaşılamamıştır. Ancak plastiklerin sıkıştırılmasıyla oluşan plastik bloklar 
üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu plastik bloklar ile basit yapıların ve 
çevre duvarlarının yapımında yararlanılabilmektedir. 
  

6. SONUÇ 
 
Yapı yaşam döngüsü incelenirken sürdürülebilirlik tercihleri daha çok 
tasarım aşamasında gerçekleşmektedir. Yapı ömrünü tamamladıktan sonra 
malzeme seçimleri malzemelerin geri dönüşümü için önem kazanmaktadır. 
Yıkım süreci için metot seçiminde süre, maliyet ve yapının bulunduğu bölge 
gibi etmenler bulunmaktadır. Projelerin koşullarına göre değerlendirilerek 
seçimin yapılması gerekmektedir. Ancak malzeme geri kazanımında seçilen 
yöntemin malzeme geri kazanımı için önemi bulunmaktadır. Yıkım süreci 
elle ve küçük mekanik aletler ile yapılırsa atık malzemelerin geri kazanımı 
daha fazla oranda olmaktadır. Bu süreç daha fazla zaman gerektirse de 
kazançları da diğer yöntemlere göre daha fazladır. Yapı atık malzemelerinin 
geri kazanımları tamamen yapılamasa da gelişen teknoloji ve yeni 
yöntemlerle birlikte daha yüksek oranlarda gerçekleştirilebilmektedir. Yapı 
atıklarının yeni binalar için yapı malzemesi olarak kullanılabilmesi de 
mümkün olmaktadır. 
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ÖZET 
 

Dünyadaki atıkların büyük çoğunluğunu inşaat faaliyetlerinden 
çıkan atıklar oluşturmaktadır. Kullanım sonrası atık seramiklerin 
geri dönüşümü, toplama ve ayırma işlemlerinin zorluğu nedeniyle 
pek tercih edilmemektedir. Bu nedenle inşaat sektöründe yapı 
malzemesi olarak kullanılan seramik malzemelerin atıkları 
çoğunlukla depolanır veya bertaraf edilir. Geri dönüşüm daha çok 
üretim aşamasında üretici firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu 
çalışma ile seramik atıklarının geri dönüşüm olanakları araştırılarak, 
seramik geri dönüşüm oranının arttırılmasına yönelik farkındalık 
oluşturarak çevreye verdiği zararların azaltmasına katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. Seramik ürünler; inşaat, refrakter, nükleer, uzay 
araçları, süper iletkenler, sofra ve süs eşyası gibi birçok alanı 
kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada inşaat 
sektöründe kullanılan seramik karoların geri dönüşüm olanaklarına 
odaklanılmıştır. Literatür araştırması ile seramik karo malzemesinin 
yapısal özellikleri, geri dönüşümü için gereken koşullar, farklı 
maddeler ile geri dönüşüm olanakları dünyadan ve ülkemizden 
örneklerle incelenmiştir. 
 
Anahtar Sözcükler:    Yapı malzemeleri, seramik, atık, geri dönüşüm 
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malzemesi olarak kullanılan seramik malzemelerin atıkları 
çoğunlukla depolanır veya bertaraf edilir. Geri dönüşüm daha çok 
üretim aşamasında üretici firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu 
çalışma ile seramik atıklarının geri dönüşüm olanakları araştırılarak, 
seramik geri dönüşüm oranının arttırılmasına yönelik farkındalık 
oluşturarak çevreye verdiği zararların azaltmasına katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. Seramik ürünler; inşaat, refrakter, nükleer, uzay 
araçları, süper iletkenler, sofra ve süs eşyası gibi birçok alanı 
kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada inşaat 
sektöründe kullanılan seramik karoların geri dönüşüm olanaklarına 
odaklanılmıştır. Literatür araştırması ile seramik karo malzemesinin 
yapısal özellikleri, geri dönüşümü için gereken koşullar, farklı 
maddeler ile geri dönüşüm olanakları dünyadan ve ülkemizden 
örneklerle incelenmiştir. 
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1. GİRİŞ 
 
Seramik ürünler su, kil, toprak elementleri ve tozlar karıştırılarak şekil 
verildikten sonra yüksek sıcaklıktaki bir fırında pişirilerek son halini alan ve 
inşaat sektöründe oldukça sık kullanılan bir yapı malzemesidir. Literatürde kil 
kökenli yapı ürünleri; kaplama karoları, tuğla, kiremit ve çimento seramik 
olarak adlandırılabilmektedir [1]. 
 
İnşaat yapımında kullanılan seramik karolardan, üretim tesislerinde 
şekillendirme, pişirme, sırlama ve paketleme aşamalarında atık oluşabilir. 
Seramik endüstrisinde ise standart bir üretim sonrası materyallerin yaklaşık 
%30'u atık olarak çıkmaktadır. Bu seramik atıklar, kimyasal ve fiziksel olarak 
zorlu çevre koşullarına dayanıklılık göstermektedirler ve bu atıkların 
biyobozunurluk3 süresi 4 bin yıl sürebilmektedir [2]. Uygulama esnasında da 
atık çıkabileceği gibi kullanım ömrü biten seramik karolar da atık 
oluşturmaktadır. Söküm işlemi zorluğu nedeniyle yeniden kullanımı tercih 
edilmeyen seramik karo atıklarının moloz olarak depo sahalarına götürüldüğü 
bilinmektedir. Uzun süre depolanan seramikler, yeraltı suyu ile temas edebilir 
ve toksik etkilere neden olabilir. Aynı zamanda depolama masrafları da 
firmalar için sorun teşkil edebilmektedir. 
 
Geri dönüşüm, atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçerek, yeniden 
değerlendirilebilmesi için üretim sürecine dahil olmasıdır. Katı atık bertaraf 
yöntemleri Avrupa Çevre Ajansı (EPA) tarafından önem sırasına göre 
sıralanmıştır. Bu sıralama sırasıyla atık miktarını azaltma, geri dönüşüm ve 
kompost, yakma ve depolama olarak belirlenmiştir [3]. 
 
Günümüzde azalan yapı malzemesi rezervleri nedeniyle firmalar geri 
dönüşüm çalışmalarını arttırma eğilimi göstermektedir. Seramik karo 
atıklarının geri dönüşümü de üretici firmalar tarafından yapılmaya 
çalışılmaktadır. Seramik karo üreticileri üretim sürecinin farklı aşamalarından 
kaynaklanan neredeyse tüm atıkları geri dönüştürmek için bir dizi teknolojik 
çözüm geliştirmeye çalışmaktadır [4]. 
 
Kullanım ömrü biten seramik karo atıklarının geri dönüşümüne dair 
ülkemizde yeterli sayıda çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada yer alan 

 
3 Biyobozunurluk malzemenin doğadaki mikroorganizmalar yardımıyla biyolojik olarak parçalandıktan 
sonra karbondioksit ve su gibi temel maddelere dönüşerek doğadaki döngüye katılabilmesi olarak 
tanımlanmaktadır [5]. 
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makaleler Scopus, Science Direct, Google Scholar, Web of Science veri 
tabanları ile ulusal tez merkezinden, “seramik karolar (ceramic tiles)” ve 
“seramik atıklar (ceramic waste)” anahtar kelimeleri kullanılarak toplanmıştır. 
Uygun makalelerin referans listeleri de ayrıca incelenmiştir. Çalışmanın 
metodolojisinde; üretim sonucu oluşan veya kullanım ömrü biten seramik 
karo atıklarının, yeni seramik karo üretiminde ham madde, farklı 
malzemelerin üretiminde katkı malzemesi olarak ve farklı türde seramik 
atıklarının seramik karo üretiminde kullanılabilirliği ile ilgili yapılan 
çalışmalarda geri dönüşüm imkanları araştırılmış, dünyadan ve ülkemizden 
uygulama örnekleri incelenmiştir.  
 

2. SERAMİK KARO ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜM 
POTANSİYELLERİ 
 
Dünyada ve ülkemizde seramik karo üretimi artmakta bununla birlikte 
rezervler azalmaktadır. Rezerv azalışı ham madde maliyetlerinin artmasına da 
neden olmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklar yerine atıkların ham madde 
olarak karo üretiminde kullanımı önem kazanmıştır [6]. Seramik karo 
üretiminde birçok aşamada atık oluşmaktadır (Şekil 1). Bu atıklar pişmemiş 
atıklar (ham atıklar), sır atığı, pişmiş atıklar, filtre tozu, çamur parlatma atığı 
ve frit atıkları olarak isimlendirilebilir. Pişmemiş atıklar, sır atığı ve frit 
atıklarının üretici firmalar tarafından geri dönüşümünün yapıldığı 
bilinmektedir [7]. 
 

 
Şekil 1. Seramik karo üretim şeması [7], [8]. 
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2.1. Seramik Karo Atıklarının Seramik Karo Üretiminde Yeniden 
Kullanılması 
 

Seramik karolar, atık malzemelerin eklenmesine imkân sunan heterojen bir 
ürün olarak kabul edilebilir. Seramik karo üretiminde teknolojik yenilikler 
gün geçtikçe artmaktadır ve bu yeniliklerden birinin atık malzemelerin 
kullanılmasını arttırmak olduğu söylenebilir [9]. 
 
Seramik karo atıklarını geri dönüştüren firmalar için atık türlerinin kolay 
işlenebilirliği ve atıkların kimyasal madde içerip içermediklerine göre 
ayrıştırılması önemlidir (Şekil 2). Bu ayrıştırma sırlı-sırsız, pişmiş-pişmemiş 
olarak yapılabilir. Seramik karo atıklar yeniden üretime doğrudan katılmadan 
önce birtakım işlemlerden geçmeleri gerekmektedir. Bu işlemler için seramik 
üretici firmaların kullandığı makinalar ile atıklar önce küçük parçalara ayrılır, 
daha sonra çamur haline getirilerek yeni karo üretimine dahil 
edilebilmektedir. 

 

 
Şekil 2. Türlerine göre sınıflandırılan seramik atıkları [10]. 

 
Seramik karo üretiminde pişirme aşamasına kadar olan süreçte ortaya çıkan 
seramik kil atıkların toplam atıklara oranı %56’dır ve firmalar tarafından geri 
dönüşümünün daha kolay olduğu görülmektedir [11]. Frit üretimi sırasında ve 
sonrasında çıkan atıkların seramik karolarda nadiren geri dönüştürüldüğü 
bilinmektedir [12]. Pişmiş ve cilalanmış seramik atıkların ise geri 
dönüşümünün zor olduğu, bununla birlikte bazı firmaların bu atıkların da geri 
dönüşümü üzerine çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. 
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2.2. Seramik Karo Atıklarının Farklı Malzemelerin Üretiminde 
Kullanılması 
 

Seramiğin, yüksek sıcaklıkta pişirildiğinde çevresel koşullardan fazla 
etkilenmeyen ve yüksek dayanım gösteren bir malzeme olduğu bilinmektedir. 
Literatürde çevre koşullarına dayanıklı olması beklenen malzemelerde 
seramik karo atıklarının katkı maddesi olarak kullanıldığı çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu kapsamda seramik karo atıklarının, beton için kaba agrega, 
betonda çimento, harç içinde agrega, toprak stabilizasyonu ve asfalt için 
agrega katkı maddesi olarak kullanıldığı çalışmalar incelenmiştir. 
 
Kamala ve Rao, çalışmalarında hasarlı yapılardan toplanan seramik karo 
atıklarının beton için kaba agrega olarak kullanılabilirliğini incelemişlerdir. 
Laboratuvarda ezilerek agrega haline getirilen karolar ile üretilen beton 
numuneler üzerinde basınç, çekme ve eğilme dayanımı testlerini 
uygulamışlardır. Seramik katkı oranının %50'den fazla arttırılmasının betonun 
mukavemetini azalttığı sonucuna varmışlardır [13]. 
 
Raval ve arkadaşları, seramik atık tozunun betonda (M-20 tipi) çimento yerine 
kullanılabilirliğini araştırmışlardır. Betonun ağırlığına göre %0, %10, %20, 
%30, %40 ve %50 oranlarında seramik atık tozu eklenerek beton karışımları 
üzerinde mekanik testler yapmışlardır. Seramik tozu katkılı numunelerin 7., 
14. ve 28. gündeki mekanik özelliklerini değerlendirmiş ve %30'a kadar 
çimento yerine seramik tozunun katkı olarak kullanılabileceği belirlemişlerdir 
[14]. 
 
Samadi ve arkadaşları, seramik atıkların sürdürülebilir bir inşaat malzemesi 
olarak beton ve harç üretiminde yeniden kullanımını test ettikleri çalışmada, 
inşaat uygulamalarında herhangi bir yeni atık malzemenin kullanılabilmesi 
için mekanik özelliklere ek olarak, çevresel etkilere dayanımının önemini 
vurgulamışlardır. Seramik atıklarının harç için agrega olarak kullanılması ile 
sonuç ürünün gözenek ve mikro çatlak sayısının azaldığını, böylece 
dayanımında artış olduğunu gözlemlemişlerdir [2]. 
 
Panwar ve Ameta, yaptıkları çalışmada dolgu malzemesi olarak kullanılacak 
olan ince kum malzeme içerisine seramik karo atığını karıştırarak 
stabilizasyonu arttırma olasılığını araştırmışlardır. %2, %4, %8 ve %12 
oranında cilalı seramik karo atıkları eklenerek, Proctor Sıkıştırma testi, 
Doğrudan Kesme testi, boyut dağılımı ve geçirgenlik testleri yapılmıştır. Atık 
oranı arttıkça iç sürtünme oranının da arttığı gözlemlenmiştir. İnce kum 
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içerisinde %12’ye kadar atık seramik karo kullanılabileceğini belirtmişlerdir 
[15]. 
 
Saygı, farklı özelliklere sahip seramik atık türlerinin asfalt döşemelerde 
agrega olarak kullanılabilirliğini incelediği çalışmasında, granit yer karosu, 
sırlı porselen yer karosu ve granit yer karosu, sırlı porselen yer karosu 
atıklarını %10, %20, %30, %40 ve %50 karışım oranlarında doğal agrega 
yerine kullanmıştır. Farklı oranlarda seramik atığı içeren asfalt numunelerinde 
optimum bitüm tayinini yaptıktan sonra, mekanik özellikleri Marshall 
Tasarım parametrelerine göre değerlendirmiş ve bu atıkların %40’a kadar 
asfalt agregası olarak kullanılabileceği sonucuna varmıştır [8].  
 
2.3. Farklı Türdeki Seramik Atıklarının Seramik Karo Üretiminde 
Kullanılması 
 

Seramik üreticisi firmalar çoğunlukla kendi üretim bandından çıkan atıkların 
geri dönüşümünü yapmaktadır. Sebep olarak farklı tür seramik karo 
atıklarının çeşitli kimyasallar barındırma ihtimali gösterilmektedir. Yapısal 
atıklar ise tuğla, taş, beton ve harç gibi karışık halde kalıntılar [16] ile tehlikeli 
bir madde olan asbest içerikli çimentolar içermektedir [17, 18]. Bilinen 
kanserojen tehlike göz önüne alındığında, asbest tamamen silikat evrelerine 
dönüştürülerek atıklar geri dönüşüm sürecine alınabilmektedir [18]. 
 
Gabaldón ve arkadaşları, farklı tipte seramik atık malzemelerin karo 
üretiminde kullanılması için çalışmalar yapmıştır. Bu malzemeler; kırmızı 
karo atığı, beyaz karo atığı, karo üretiminden kaynaklanan pişmemiş atıklar, 
frit atıkları ve baca atıklarıdır. Seramik ürünlerin su geçirimliliğinin düşük ve 
mikro yapılarındaki gözeneklerin de kapalı olması beklendiğinden yapılan su 
emme ve doğrusal büzülme testlerinde minimum düzeyde su emme 
amaçlanmıştır. Seramik üretiminde atık oranını %8,2 olarak ikame 
ettirildiğinde kimyasal, mineralojik, mikro yapısal ve termal testlerden 
standartlara uygun sonuçlar alınmıştır. Yapılan çalışmada eko verimlilik 
kapsamında, üretim aşamasındaki her türlü tüketimi azaltmak, böylece daha 
ekonomik ve karlı ürünler üretmek hedeflenmiştir [19]. 
 
Estetik yönünü geliştirmek ve doğal taş malzemelerle rekabet gücünü 
arttırmak için seramik karo ürünlerin genellikle yüzeyi cilalanmaktadır [20]. 
Parlatma işleminde, karo yüzeyinden 0,4-0,8 mm kalınlıktaki seramik 
malzeme çıkarılır, bu da büyük miktarda cilalı karo atıklarına neden olur. Ke 
ve arkadaşları, karo üretiminde cilalı karo atığının ana ham madde olarak 
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kullanım olasılığını araştırmışlardır. Sonuç olarak 1120°C'de pişirilen 
ağırlıkça %50 atık karoya sahip numunenin, su emme, kütle yoğunluğu ve 
eğilme mukavemeti testlerinde üstün performansa (%0,12 su emme, kütle 
yoğunluğu 2,49 g/cm3 ve eğilme mukavemeti 47 MPa) sahip olduğunu 
göstermişlerdir. Bu nedenle, cilalı karo atıklarının, düşük sıcaklık ve hızlı 
ateşleme üretiminde ana ham madde olarak kabul edilebileceğini, böylece 
cilalama sırasında oluşan atık miktarı ve çevreye verilen zararın 
azaltılabileceğini belirtmişlerdir [21]. 
 
Poyraz, pişmiş seramik atıklarını yeniden seramik üretimine kazandırmak için 
hazırlanan bünyenin içine %5-%20 aralığında porselen bünye pişmiş atığı 
ilave ederek ateş kaybı, küçülme oranları, su emme ve mukavemet testlerini 
yapmıştır. Artistik seramik üretiminde %20’ye kadar atık malzemenin 
kullanılabileceği sonucuna varmıştır. Araştırmacı farklı oranlarda kullanılan 
atıkların firmaların maliyetini %10 ile %20 arasında azaltılabileceğini 
hesaplamıştır [22]. 
 

3. SERAMİK KARO ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜM 
UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
Dünya seramik kaplama sektöründe sürdürülebilirlik kavramı ve uygulamaları 
ilerletilmekte, uluslararası platformlarda gündeme getirilmektedir. Ülkemizde 
ise bu konuda belirli yaptırımlar olmaması sebebiyle firmalar tarafından 
gerçekleştirilen sürdürülebilir uygulamalara az sayıda rastlanmaktadır [14]. 
Seramik karo atıklarının geri dönüşümünün dünyadan ve ülkemizden 
uygulama örnekleri aşağıda anlatılmıştır. 
 
 AB tarafından desteklenen HORIZON 2020 REMEB (Geri 

Dönüştürülebilir Membran Biyoreaktör) projesi ile seramik ham madde 
atıkları, tarımsal ve farklı endüstriyel atıklar ile birlikte düşük maliyetli 
membran biyoreaktör üretiminde kullanılması amaçlanmıştır. Çalışılan 
membranlar, Türkiye ve İtalya’da pilot ölçekli üretilmiştir [11].  
 

 AB tarafından finanse edilen LIFE CERSUDS projesinde (Şekil 3a, b), 
suyu kaldırım yoluyla filtrelemek için düşük değerli seramik karolar 
kullanan yenilikçi ve sürdürülebilir bir kentsel drenaj sistemi 
geliştirilmiştir. Sistem, sellerin etkisini azaltarak ve depolanan suyun 
yeniden kullanımını kolaylaştırarak, şehirlerin iklim değişikliğine uyum 
sağlamaları için imkân sağlamıştır [23]. 
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Şekil 3. Life Cersuds Projesi uygulama görseli (a) ve deneysel çalışma (b) [23]. 
 
 AB tarafından desteklenen bir diğer proje “Waste synergy in the 

production of INnovative CERamic tiles (WINCER) Projesi” 
kapsamında porselen karo üretiminde %70’in üzerindeki oranlarda atık 
ambalaj camı ve ham/pişmiş seramik karo atıklarının kullanılmasına 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir [24].  

 
 İspanya’da seramik karo üretiminde sıfır atık (zero waste in ceramic tile 

industry) kapsamında yapılan LIFE CERAM projesinde, seramik karo 
üretiminden çıkan atıklarla (ham atık, pişmiş atık, parlatma çamuru, fırın 
filtrelerinden çıkan toz ve seramik olmayan atıklar) numuneler 
hazırlanarak bünye ve sır çalışmaları ile dış mekân kaplama malzemesi 
olarak kullanılması amaçlanmıştır (Şekil 4a, b). Bünye birleşiminde 
%100 oranında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır [12].  

 

  
(a) (b) 

        Şekil 4. Lifeceram'ın geri dönüştürülmüş malzeme karo üretim süreci [25]. 
 
 David Binns daha önce bireysel olarak yürüttüğü geri dönüşüm 

çalışmalarını İngiltere’de ALUSID markasını kurarak seri üretime 
geçirmiştir. Anlaşmalı firmalardan getirilen seramik atıklar duvar 



249

K. Gündoğdu, C. Aydın İpekçi 

 

koraları ve ev dekorasyon ürünleri olarak geri dönüştürülmektedir (Şekil 
5a, b) [26]. 

 

  
(a) (a) 

Şekil 5. Alusid’in geri dönüştürülmüş seramik duvar karosu uygulamaları [27]. 
 

 Amerika’da bulunan Crossville firması 2009 yılında başlattığı “Tile 
Take-Back Program (Seramik Karoların Geri Alımı Programı)” ile 
tesislerine uzak olmayan bölgede çıkan pişmiş/kullanılmış porselen karo 
atıklarının yeniden karo üretiminde kullanımını sağlamaktadır. Üretimde 
çıkan tüm atık suların da %99,98’inin yeniden kullanımı sağlanmaktadır 
[28]. 
 

 Fire Clay Tile’ın, sürdürülebilir üretim uygulamalarına dayalı geri 
dönüşümlü malzemeler ile üretim yapan Amerika’nın önde gelen 
seramik karo şirketlerinden biri olduğu bilinmektedir. Firma 
sürdürülebilir üretim süreçleri ve pişmiş atık geri dönüşüm yöntemlerine 
odaklanmaktadır. Yerel atık sahasından satın aldığı atık malzemeleri 
kullanan firma, sekiz ayda 150 tondan fazla atık seramiği öğüterek tekrar 
üretimde kullanmayı başarmıştır [18]. Üretilen seramik karolardaki atık 
oranını %90 oranlarına çıkarmayı hedeflemektedir [29]. 

 
Ülkemizde seramik-karo üretiminde yaklaşık %8 oranında atık oluşmaktadır. 
Bu oran birinci kalite üretim yapan fabrikalarda ortalama %13'ün üzerine 
çıkmaktadır [18]. Eczacıbaşı ve Kale Seramik gibi az sayıda firmanın kendi 
bünyelerinde yaptıkları geri dönüşüm faaliyetlerini internet sitelerinde 
paylaştıkları görülmüştür. 
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Seramik atıklarının geri dönüşüm olanakları 
 

 
 

 Eczacıbaşı Topluluğu’nun 2014 yılından günümüze değin yaptığı 
çalışmalar sürdürülebilirlik raporları ile yayınlanmaktadır. 2018 yılında 
%50,1 olan geri kazanılmış atık miktarı 2019 yılında %64,1 seviyesine 
ulaşmıştır. Tesisin toplam üretim atığının %32' sine denk gelen seramik 
atığı, yerel bir çimento üretim tesisi tarafından kullanılmaktadır. Seramik 
karo pişmiş atıklarının, yeni seramik karo bünyelerinde kullanımının 
uygunluğu sinterleme, pişme küçülmesi, renk değişimi gibi özellikleri 
incelenerek test edilmiştir. Çalışma sonucunda atık katkılı yeni seramik 
karo ürünlerinde ciddi bir değişiklik olmadığı sonucuna varılmıştır [30]. 

 
 Kale Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş., üretim sonucu 

oluşan atıkların en az %50’sini kullanılarak ekolojik bir ürün geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Günlük olarak çıkan seramik karo atık kek miktarı 
ortalama 90-100 ton civarındadır. Mevcut durumda bu atıklar 
kullanılmayıp “Atık Yönetimi Yönetmeliği” gereğince bertaraf 
edilmektedir ve atıkların bertaraf edilmesi üretim tesisi için büyük sorun 
yaratmaktadır. Proje ile atıkların geri dönüşümü sonucunda ekonomiye 
tekrar kazandırılması hedeflenmiştir. Atıkların stoklanması ve nakliyesi 
sırasında açığa çıkan karbon salınımının önüne geçilmesi amaçlanmıştır 
[1]. Sonuç olarak; 

- Yılda 1.000.000 m2 seramiğin %50’si atık seramik malzemelerden 
oluşacak şekilde üretilebileceği hesaplanmıştır. 

- Bertaraf edilen ürünlerin geri dönüşüm sayesinde ekonomiye 
kazandırılabileceği sonucuna varılmıştır. 

- Çevreci, yeşil bina sertifikası edinebilmek için talep arttırılıp firmaya 
rekabet üstünlüğü kazandırılması düşünülmüştür [1]. 
 

5. SONUÇ 
 

Giderek artan seramik karo üretimi sonucu ham madde rezervleri 
azalmaktadır. Dünyada seramik karo üretim sektöründe sürdürülebilirlik ile 
ilgili uygulamaların yapıldığı, ülkemizde ise bu konunun dar bir çerçevede ele 
alındığı, firmalar tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilirlik uygulamalarının 
kendi web sayfalarında dahi yayınlanmadığı görülmektedir. 
 
Yapısal atıklar içerisinde önemli bir yer kaplayan seramik karo atıklarının 
ayrıştırılması zor olduğundan depolanması ya da dolgu malzemesi olarak 
kullanılması tercih edilmemektedir. Bu konuda dünyada yapılan çalışmalar 
örnek gösterilerek ülkemizde de yapılacak çalışmalara ışık tutulmaya 
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çalışılmıştır. Seramik atıklarının yeniden seramik üretiminde veya farklı 
malzemelerin üretiminde değerlendirilebilmesi, ham madde ihtiyacını ve 
doğal kaynak tüketimini azaltabilecektir. Firma içinde geri dönüşümü 
sağlanan atıkların direk üretime katılması ile firmalara büyük yük olan nakliye 
ücreti de azalmış olacaktır. Seramik karo atıklarının yeniden seramik 
üretiminde kullanılması ve farklı malzemeler için katkı maddesi olarak 
kullanılabilirliği araştırıldığında aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 
 

- Seramik karo atıklarının üretici firmalar tarafından geri dönüşümü daha 
çok aynı tipte olan seramik karo atıkları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

- Farklı tipte seramik karo atıklarının yeniden seramik üretiminde 
kullanılması için araştırmalar yapılmaktadır. 

- Beton üretiminde kaba agrega olarak %40 oranında kullanılması uygun 
görülmektedir. %50 den sonra beton dayanımını düşürmektedir. 

- Betonda çimento yerine atık seramik tozu kullanılabilirlik oranı %30 
olarak tespit edilmiştir. 

- Harç içinde agrega olarak kullanımında gözenek ve mikro çatlak 
sayısının azaldığı görülmüştür. 

- Dolgu malzemesi olarak kullanılacak olan ince kum toprak içerisinde 
seramik karo atık oranı %12’ye kadar ikame edildiğinde mekanik 
özellikleri arttırdığı gözlenmiştir. 

- Farklı tipte seramik karo atıklarının asfalt agregası olarak %30 oranında 
kullanılması uygun görülmüştür. 
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ÖZET 
 

Günümüzde, kaynakların tükenmesine ilişkin endişenin artmasıyla 
çevresel performansı değerlendirmek için karar verme sürecinde 
yaşam döngüsü değerlendirmesi uygulanabilmektedir. Bu 
metodolojide binaların yaşam döngüsü, tasarım, kullanım ve 
kullanım sonrası evreleri olarak ele alınmaktadır. ISO 14040 
uluslararası standardına göre yaşam döngüsü değerlendirmesi dört 
farklı aşamadan oluşmakta ve bunlar; amaç ve kapsamın tanımı, 
yaşam döngüsü envanter analizi, yaşam döngüsü etki 
değerlendirmesi ve sonuçların yorumlanması olarak 
sınıflandırılmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi araçları; 
bina değerlendirme sistemleri, bina tasarım kararı veya karar 
destek araçları ve yapı ürünü karşılaştırma araçları olarak 
sınıflandırılmıştır. Binalarda sınıflandırma ise, konut ve konut dışı 
ticari amaçlar için kullanılan binalar şeklindedir ve konutlar da tek 
aileli ve çok aileli konutlar olarak değerlendirmeye alınmaktadır. 
Bu çalışmada tek aileli konut yaşam döngüsü değerlendirme 
örnekleri incelenerek hesaplama modelleri ortaya konulacaktır. 
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Tek aileli konutlarda yaşam döngüsü değerlendirme 

 

1. GİRİŞ 
 

İnşaat sektörü, önemli bir çevresel etkiye sahiptir ve dünyadaki enerji ve 
kaynak tüketiminde etkin bir rol oynamaktadır [1]. Bir binanın, ömrü 
boyunca (inşaatından yıkılmasına kadar) enerji kullanmasıyla, doğal kaynak 
tüketimi ve salınan emisyonlar üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır [2]. 
Dünyadaki işlenmiş ham maddelerin yaklaşık %50'si inşaat sektöründe 
kullanılmaktadır [3]. Ulusal Enerji Ajansı’nın (IEA) 2019’da yayınlanan 
raporuna göre, inşaat sektörü nihai enerji kullanımının %36’sını, enerjiyle 
ilgili karbondioksit emisyonlarının ise yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır ve 
bunun %11’i çelik, çimento ve cam gibi yapı malzemelerinin üretilmesinden 
kaynaklanmaktadır [4]. Avrupa Komisyonu, 2050 yılına kadar inşaat 
sektöründen kaynaklı karbondioksit emisyonlarında %90 oranında bir 
azalma hedeflemiştir [5-6]. 

 
Bu doğrultuda kaynakların tükenmesiyle ilgili endişelerin artmasıyla birlikte, 
çevresel etkilerin değerlendirilmesi amacıyla en etkin yöntemin “yaşam 
döngüsü değerlendirmesi – life cycle assessment) olduğu öne sürülmüştür 
[7]. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), bir ürün veya sürecin hizmet 
ömrü boyunca çevresel etkilerini değerlendiren bir araçtır. YDD, bir ürün 
veya sisteminin yaşam döngüsü boyunca kaynak girdi-çıktılarının mevcut ve 
potansiyel çevresel etkilerinin tahmin edilmesi ve bir araya getirilmesinde 
kullanılan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır [8].  

 
İnşaat sektörü ve binaların kullanımından kaynaklanan çevresel etkileri 
azaltmak için çeşitli yöntemler uygulanmış, YDD bunlar arasında en 
güvenilir yöntem olarak kabul edilmiştir [9]. YDD’nin uygulanması çevresel 
değerlendirme sağlayarak tasarımcıya, mühendise ve karar vericiye yardımcı 
olmaktadır. Aksi takdirde çoğu yapılan değerlendirmenin genel çevresel 
etkilerden çok ilk maliyeti ölçtüğü belirlenmiştir. Son yıllarda inşaat 
malzemesi üretimini ve inşaat süreçlerini kapsayan YDD araştırmaları 
önemli ölçüde artmıştır [10].  

 
Bu çalışmayla tek aileli konutların yaşam döngüsü değerlendirmesi 
kapsamında YDD’ne ilişkin güncel literatürün incelemesi amaçlanmıştır. 
Buna yönelik olarak ISO 14040’a ve EN 15978’e dayalı YDD ve 
metodolojisinin ayrıntıları ve ilgili konudaki çalışmaların değerlendirmeleri 
sunulmuştur. 
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2. YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMENİN TARİHSEL VE 
KAVRAMSAL TEMELİ 

 
Yaşam döngüsü değerlendirmesi, 1990’lardan beri inşaat sektöründe 
olmasına karşın ilk gelişmeler 1960’lara dayanmaktadır [11]. 1960’ların 
sonlarında “Midwest Research Insitute – Midwest Araştırma Enstitüsü 
(MRI)” tarafından ürün ambalajlarının kaynak gereksinimlerini, emisyon 
yüklerini ve atık akışlarını ölçen ilk çalışmalar yapılmıştır. MRI, “beşikten 
mezara” ürün sistemi değerlendirmesine dayanan çalışmalar için “Kaynak ve 
Çevresel Profil Analizi (REPA)” terimini kullanmıştır.  Yapılan çalışmalar 
başlarda özel şirketlerin ürünlerinin rakip ürünlere karşı çevresel 
üstünlüğünü göstermek amacıyla kullanılmıştır. 1980’lerde Avrupa’daki 
“Yeşil Hareket” in geri dönüşümle ilgili farkındalığı arttırmasıyla birlikte 
birçok grubun özellikle eko-etiketleme programlarında ürün veya süreç 
karşılaştırılmasıyla hedefinde iken, ana motivasyonunun çevresel 
performansı değerlendirmek, tahmin etmek ve iyileştirmek için stratejiler 
belirlemek olduğu belirtilmiştir [7].  
 
1990 yılında, “Çevresel Toksikoloji ve Kimya Derneği – Society of 
Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)” tarafından düzenlenen 
bir çalıştayda “yaşam döngüsü değerlendirmesi” terimi önerilmiş ve kabul 
edilmiştir [12]. Daha sonra SETAC, YDD’de basitleştirme ve iyileştirme 
konusunda iş birliği yapmak üzere uygulayıcılarını ve kullanıcılarını bir 
araya getirmede koordine edici rol üstlenmiş ve “Code of Practice - 
Uygulama Kuralları” (Guidelines for LCA – A Code of Practice,1993) bu 
koordinasyon sürecinin temel sonuçlarından biri olmuştur. 1994 yılında 
“Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) YDD’ye dahil olmuştur. Bu süreçte 
SETAC, yöntemlerin geliştirilmesi ve uyumlaştırılması üzerine çalışırken, 
ISO yöntemlerin ve terminolojinin standartlaştırılması görevini üstlenmiştir 
[13]. YDD ile ilgili ilk olarak 1997’de yayınlanan 2006’da güncellenmiş iki 
uluslararası standart bulunmaktadır:  

 ISO 14040 (2006): "Çevre yönetimi - Yaşam döngüsü 
değerlendirmesi - İlkeler ve çerçeve" [8]. 

 ISO 14044 (2006): "Çevre yönetimi - Yaşam döngüsü 
değerlendirmesi - Gereksinimler ve yönergeler" [14]. 

Böylece 1990-2000 yılları YDD standardizasyon dönemi olarak 
tanımlanmıştır [13]. 
 
2002 yılında YDD’nin geliştirilmesi ve benimsenmesine yardımcı olmak 
için “Birleşmiş Milletler Çevre Programı – United National Environment 
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Programme (UNEP)” ve SETAC iş birliği ile “UNEP/SETAC Yaşam 
Döngüsü Girişimi” başlatılmıştır [13]. Bu süreçte YDD’ye olan ilginin 
artmasıyla tasarımcıların çevre dostu ürün veya malzeme seçmesini 
kolaylaştırmak amacıyla “Çevresel Ürün Beyanı – Environmental Product 
Declaration (EPD)” ortaya çıkmıştır. EPD, ISO 14040 standartlarına dayalı 
çevresel veriler kümesidir. Ayrıca yapı malzemelerinin içerikleri, üretim 
süreci, çevresel performansı ve temel çevresel etkileri hakkında 
standartlaştırılmış bilgiler verir [16]. 1990 yılından sonra inşaat sektöründe 
binalardan kaynaklanan çevresel etkilerin ölçülmesi, kaynakların 
standartlaştırılması ve çevresel performansın hesaplanması amacıyla AB 
ülkeleri arasında standartlar bütünü oluşturmak için bu alanda bir “Avrupa 
Standartlar Komitesi (CEN)” kurulmuştur [11-17]. 2004 yılında binaların 
sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla CEN tarafından “Teknik 
Komite 350 (CEN/TC350)” kurulmuştur. ISO ve CEN/TC350’nin birlikte 
geliştirdiği ISO 14000 standartlar serisinden sonra CEN/TC350, 2008 
yılında binaların çevresel yaşam döngüsü maliyetinin hesaplanması ve 
sosyal, ekonomik performansının değerlendirilmesi için standartlar 
geliştirmiş [17]. Bu standartlar tasarım aşamasındaki ve mevcut yapı 
işlerinin sürdürülebilirlik yönlerini değerlendirilmesi ve yapı ürünlerinin 
çevresel ürün beyanlarının nasıl olması gerektiğini içermektedir. Yaşam 
döngüsü çerçevesine göre bu alanda iki ana standart ele alınmaktadır: [18] 

 TS EN 15804 (2012): Yapıların sürdürülebilirliği-Mamullere ilişkin 
çevresel beyanlar - Yapı mamullerinin mamul kategorisi için ana 
kurallar 

 TS EN 15978 (2012): Yapılarda sürdürülebilirlik-Binaların çevresel 
performansının değerlendirilmesi - Hesaplama yöntemi 

Bu iki standarttan TS EN 15804 ürün seviyesinde değerlendirme için, TS EN 
15978 ise bina seviyesinde değerlendirme için kullanılmaktadır [18]. 
Böylece 2000–2010 yılları arası ise YDD detaylandırma dönemi olarak 
tanımlanmıştır [13]. 
 
2.1. Binalarda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Metodolojisi 
Yaşam döngüsü değerlendirmesi, ISO 14040’a bir binanın “beşikten 
mezara” yani üretim aşamasından inşaat aşamasına, kullanım aşamasından 
kullanım ömrünün sonuna kadar olan süreçteki çevresel etkilerinin tahmin 
edilmesi ve değerlendirilmesi için bir yöntemdir [8]. Binanın, yapı 
malzemesinin veya yapı bileşeninin bir parçasına YDD uygulandığında 
seviye “yapı malzemesi ve bileşen kombinasyonu (BMCC)” olarak 
adlandırılabilir. Binaya YDD uygulandığında ise değerlendirilen ürün 
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binanın kendisidir ve değerlendirme belirli bir seviyeye göre tanımlanarak 
tüm malzeme süreçlerini içermektedir. Bu seviye “tüm inşaat süreci (Whole 
Process Construction-WPC)” olarak adlandırılabilmektedir [20]. YDD 
araştırmasında genellikle kullanılan üç yöntem vardır; süreç tabanlı, 
ekonomik girdi-çıktı ve hibrit (süreç tabanlı ve ekonomik girdi-çıktı 
kombinasyonu) yöntemler [1]. 
 
ISO 14040 standardı YDD yöntemi çerçevesi için aşamaları tanımlarken, TS 
EN 15978 standardı binaların yaşam döngüsü aşamalarını ve binaların yaşam 
döngüleri boyunca çevresel performansını değerlendirmek için hesaplama 
yöntemi tanımlamaktadır [8-19]. Şekil 1’de gösterildiği gibi yaşam döngüsü 
aşamaları modüller halinde düzenlenerek, A1-3 üretim, A4-5 inşaat, B 
kullanım ve C kullanım ömrünün sonu olmak üzere dört aşamadan 
oluşmaktadır. Modül A1’den C4’e kadar sistem sınır içinde geliştirilen 
etkiler ve çevresel yönleri kapsarken, D modülü sistem sınırı dışındaki fayda 
ve yükleri kapsamaktadır (Şekil 1) [19].  
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nicelleştirilmesini tanımlar [8]. Birçok araştırmacı, binalar için farklı 
çalışmalarda homojen bir karşılaştırma sağlaması için genellikle fonksiyonel 
birim olarak, kullanılan yıllık zemin alanını (1m2) almıştır [21]. TS EN 
15978 standardı m2 zemin alanı fonksiyonel birimine göre bir yapının 
somutlaştırılmış (gömülü) ve operasyonel enerjilerinin tüm bina yaşam 
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süreci boyunca hesaplanabilmesini sağlamıştır [22]. ISO 14044’e göre 
sistem sınırı ise, hangi süreçlerin YDD’ye dahil edilmesi gerektiğini belirler. 
Binanın sistem sınırı, beşikten mezara (tüm bina sürecinde), beşikten kapıya 
(bina ürün analizinde) veya kapıdan kapıya (inşaat süreci analizinde) 
olmaktadır [14]. Bir binanın yaşam ömrü de bu aşamada belirtilir ve 
kullanım aşamasının etkisi toplam enerji tüketimine katkısı nedeniyle YDD 
sonucunda önemli bir etkiye sahiptir. Konut binaları için, yaşam ömrü 
yaklaşık 50 yıl olarak alınmaktadır [10-23-24]. 
 

 Envanter analizi (YDE) 
Ürün veya bina yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında enerji, su, ham 
madde kullanımı ve bunlara bağlı çevresel salınımlara ilişkin bilgilerin 
toplanması ve YDE veri tabanı kullanılarak ilgili girdi-çıktıların 
hesaplanmasını içerir [8-25]. Üretim ve inşaat aşamasında taşıma, imalat ve 
inşaat verileri kullanılmaktadır. Kullanım aşamasında binanın işletme 
enerjisi ve bakım verileri kullanılmakta, çeşitli enerji simülasyon yazılımları 
bu aşamada veri sağlamaktadır. Kullanım ömrünün sonu aşamasında ise 
yıkım veya geri dönüşüm sırasında tüketilen enerji verileri kullanılmaktadır 
[10]. 
 

 Etki değerlendirmesi (YDED) 
Envanter analizinden elde edilen sonuçlara dayalı olarak binaların potansiyel 
çevresel etkilerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır [8]. Etki 
değerlendirmenin yürütülmesinde “probleme yönelik (orta noktalar)” ve 
“hasara yönelik (son noktalar)” olmak üzere iki yöntem vardır [26]. Orta 
nokta yönteminde en yaygın kullanılan etki kategorileri; küresel ısınma 
potansiyeli (GWP), ötrofikasyon, asitleşme ve potansiyel fotokimyasal ozon 
oluşumudur. Bu etki kategorileri CML tabanlı yöntem, EDIP 97 & EDIP 
2003 ve IMPACT 2002+ yöntemleri kullanılarak değerlendirilebilir. Son 
nokta yönteminde ise insan sağlığı, doğal çevre ve doğal kaynaklara verilen 
zarar değerlendirilmekte ve Ecoindicator 99, IMPACT 2002+ metotları 
kullanılabilmektedir [11]. 
 

 Yorumlama (YDY) 
Yaşam döngüsü envanter analizi ve yaşam döngüsü etki değerlendirmenin 
sonuçlarının yorumlanmasını kapsamaktadır [8]. 
 
Sonuç olarak YDD, bir ürünün çevresel etkilerinin bütüncül bir çerçevesini 
sağlar ve bu, karar vericilerin farklı ürün seçenekleri arasında bilinçli karar 
vermelerine yardımcı olmaktadır [25]. 
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3. TEK AİLELİ KONUT YAPILARINDA YAŞAM DÖNGÜSÜ 
DEĞERLENDİRMESİ 
 
Binalarda uygulanan yaşam döngüsü değerlendirme araştırmaları, tek aileli 
konutlar özelinde sınırlandırılmış ve sonucunda Tablo 1’deki verilere 
ulaşılmıştır. Bulunan 12 örnek çalışmanın arasından, birbirinden farklı 
karşılaştırmalara yönelen 5 örnek çalışmanın sonuçları paylaşılmıştır. Bu 
çalışmalarda yaygın olarak, önceki bölümde bahsedilen etki değerlendirme 
yöntemlerinden orta nokta yönteminin kullanıldığı görülmektedir. Bu 
kapsamda iklim değişikliği, ozon tabakasını incelmesi, insan zehirlenmesi, 
fotokimyasal ozon oluşumu, küresel ısınma potansiyeli, asitleşme, 
öfrofikasyon, ekozehirlilik, kaynakların tükenmesi gibi çevresel etkiler yer 
almaktadır [26]. 
 

Tablo 1. Tek aileli konut yapılarında YDD çalışması yapan vaka çalışmaları. 
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[24] 1997 İsveç 3 YDED 50 x x x x 
[27] 2001 Fransa 3 YDD 80 x x x x 
[28] 2010 İspanya – 

Kolombiya 2 YDD 50 x x x x 

[29] 2012 İngiltere 3 YDD 50 x x x x 
[30] 2012 Norveç 2 YDD 50 x x x x 
[23] 2012 Belçika-

Por.–İsveç 3 YDED 50 x - x - 

[31] 2013 İngiltere 4 YDED 60 x - - - 
[32] 2014 Portekiz 3 YDD 50 x - x x 
[33] 2014 Norveç 1 YDED 60 x - x - 
[37] 2015 Finl. 1 YDED 50 x - x x 
[5] 2019 İsveç 1 YDD 100 x x x x 
[35] 2019 Kanada 3 YDD - x x - - 

 
 
 
 
 



262

H. Önal, A. Tereci 

 

3. TEK AİLELİ KONUT YAPILARINDA YAŞAM DÖNGÜSÜ 
DEĞERLENDİRMESİ 
 
Binalarda uygulanan yaşam döngüsü değerlendirme araştırmaları, tek aileli 
konutlar özelinde sınırlandırılmış ve sonucunda Tablo 1’deki verilere 
ulaşılmıştır. Bulunan 12 örnek çalışmanın arasından, birbirinden farklı 
karşılaştırmalara yönelen 5 örnek çalışmanın sonuçları paylaşılmıştır. Bu 
çalışmalarda yaygın olarak, önceki bölümde bahsedilen etki değerlendirme 
yöntemlerinden orta nokta yönteminin kullanıldığı görülmektedir. Bu 
kapsamda iklim değişikliği, ozon tabakasını incelmesi, insan zehirlenmesi, 
fotokimyasal ozon oluşumu, küresel ısınma potansiyeli, asitleşme, 
öfrofikasyon, ekozehirlilik, kaynakların tükenmesi gibi çevresel etkiler yer 
almaktadır [26]. 
 

Tablo 1. Tek aileli konut yapılarında YDD çalışması yapan vaka çalışmaları. 

Y
az

ar
 

Y
ıl 

Ü
lk

e 

V
ak

a 
sa

yı
sı

 
D

eğ
. 

çe
şi

di
. 

Y
aş

am
 

öm
rü

 

Ü
re

tim
 

İn
şa

at
 

K
ul

la
nı

m
 

K
ul

la
nı

m
 

öm
rü

 
so

nu
 

[24] 1997 İsveç 3 YDED 50 x x x x 
[27] 2001 Fransa 3 YDD 80 x x x x 
[28] 2010 İspanya – 

Kolombiya 2 YDD 50 x x x x 

[29] 2012 İngiltere 3 YDD 50 x x x x 
[30] 2012 Norveç 2 YDD 50 x x x x 
[23] 2012 Belçika-

Por.–İsveç 3 YDED 50 x - x - 

[31] 2013 İngiltere 4 YDED 60 x - - - 
[32] 2014 Portekiz 3 YDD 50 x - x x 
[33] 2014 Norveç 1 YDED 60 x - x - 
[37] 2015 Finl. 1 YDED 50 x - x x 
[5] 2019 İsveç 1 YDD 100 x x x x 
[35] 2019 Kanada 3 YDD - x x - - 

 
 
 
 
 

Tek aileli konutlarda yaşam döngüsü değerlendirme 

 

3.1. Tek Aileli Konutlarda Yaşam Döngüsü Değerlendirme Örnekleri 
Peuportier [27], bina yaşam döngüsü çevresel etkisinin değerlendirilmesinde, 
Fransa’da bulunan üç farklı özellikteki tek aileli konutları karşılaştırmıştır. 
Bu konutlardan ilki “referans ev” olarak adlandırılan 112 m2’lik ana yapı 
malzemesi beton olan bir konut, ikincisi “observ’er evi” olarak adlandırılan 
212 m2’lik ana yapı malzemesi taş ve ahşap olan bir konut ve üçüncüsü ise 
“CNDB evi” olarak adlandırılan 155 m2’lik ahşap çerçeveli, ikinci konuta 
göre daha iyi yalıtılmış bir konut yapısıdır. Fonksiyonel birim, 1 m2 yaşam 
alanı ve yaşam ömrü ise 80 yıl belirlenmiştir. Değerlendirmede enerji 
tüketimi, atık oluşturma, küresel ısınma potansiyeli, ozon tabakasının 
incelmesi, asitleştirme, ötrofikasyon gibi 13 çevresel etki ele alınmıştır. Bu 
çalışmaya göre ahşap çerçeveli yapının çevresel etkileri, beton yapıdaki 
“referans ev”in yaklaşık yarısı kadardır ve düşük çevresel etkiye sahip 
malzeme seçiminin önemi vurgulanmıştır. En büyük çevresel etkiye ise 
“observ’er evi” neden olmuştur, “referans ev”e kıyasla iki kat fazla CO2 
emisyonu ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; ahşap çerçeveli yapı, 
binanın ömrü boyunca ciddi miktarda CO2 depolanmasına izin verir ve 
yıkım aşamasında üretilen atıkları azaltır. Yapı ürünlerinin taşınması ile ilgili 
etkiler sınırlı kabul edilip, kullanım aşamasındaki çevresel etkiyi azaltacak 
seçimler yapmak uygun önlemler olarak görülmüştür [27]. 
 
Ortiz [28], biri İspanya’da (gelişmiş bir ülke) diğeri Kolombiya’da 
(gelişmekte olan bir ülke) bulunan, sırasıyla 160 m2 ve 140 m2’lik iki tek 
aileli konutun yaşam döngüsü boyunca enerji tüketimi ve çevresel etkileri 
arasındaki farklılıkları incelemiştir. Çalışmada değerlendirmeye alınan 
çevresel etki kategorileri; asitleşme, küresel ısınma potansiyeli, insan 
toksisitesi, abiyotik kaynakların tükenmesi ve ozon tabakasının incelmesidir. 
Bu çevresel etkiler; inşaat, kullanım ve kullanım ömrünün sonu 
aşamalarında değerlendirilmiştir.  
 
Sonuçlara göre, Kolombiya’daki konutun inşaat aşamasında meydana gelen 
çevresel etki toplam yaşam döngüsü etkisinin yaklaşık %7-28’ini, kullanım 
aşamasında %64-92’sini ve kullanım ömrünün sonu aşamasında %1-9’unu 
oluşturmuştur. İspanya’daki konutun çevresel etkisi ise toplam yaşam 
döngüsü etkisinin sırasıyla %1-11, %89-98, %1-6’sını oluşturmuştur. Ayrıca 
enerji tüketimindeki dağılım, Kolombiya konutu için %28’i inşaat, %69’u 
kullanım, %3’ü kullanım ömrü sonu aşaması şeklinde olmuştur. İspanya 
konutunda ise %8’i inşaat, %91’i kullanım ve %1’i kullanım ömrü sonu 
aşaması şeklindedir. Sonuçlar, Kolombiya konutunun kullanım aşamasının, 
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toplamdaki tüm etkiler için İspanya konutuna göre daha düşük bir yüzdeyi 
temsil ettiğini göstermektedir. Ortiz, bu farkın sebebinin iki farklı coğrafi ve 
iklim koşulu, ülkelerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak farklılık 
göstermesi ve farklı tüketim alışkanlıkları gibi özelliklere bağlamıştır [28]. 
 
Cuéllar-Franca ve Azapgic [29], Birleşik Krallık’taki aynı inşaat türüne 
sahip müstakil (130 m2), yarı müstakil (90 m2) ve teraslı (60 m2) olmak üzere 
üç farklı tek aileli konutun, beşikten mezara yaşam döngüsü etkilerini 
karşılaştırmaktadır. Sonuçlara göre küresel ısınma potansiyelinin yaklaşık 
%90’ı kullanım, %9’u inşaat ve %1’i kullanım ömrünün sonu aşamasından 
olduğu görülmüştür. Diğer çevresel etkiler de benzer eğilimi göstermektedir. 
Bu durum, kullanım aşamasının çevresel etkilerin çoğuna en büyük katkıyı 
sağladığını göstermektedir. İnşaat atıklarının geri dönüştürülmesi ile çevresel 
etkilerin %3 ve %2 oranında azaldığı görülmüştür. Ayrıca, tasarım ve inşaat 
aşamalarında alınan kararların, kullanım ve kullanım ömrünün sonu 
aşamalarındaki etkileri belirlemekteki önemi vurgulanmaktadır. Cuellar-
Franca ve Azapgic, yaşam döngüsü bazında konut sektöründeki iyileştirme 
fırsatlarının kullanım aşamasındaki etkilerin azaltılmasında olduğunu ve 
bunun için de tasarım aşamasında alınan kararların bu süreçte en etkili fırsat 
olacağını savunmuştur [29]. 
 
Dahlstrom ve diğ. [30], geleneksel ve pasif ev standardına uygun iki çeşit tek 
aileli konutu göz önünde bulundurarak, bina yaşam döngüsünün çevresel 
etkisini karşılaştırmıştır. Amaç, bina yaşam döngüsünün toplam çevresel 
yükünü azaltmanın yollarını ve iki bina standardını göz önünde bulundurarak 
yenilenebilir ısıtma sistemlerinin uygulanmasından kaynaklanan etkilerini 
değerlendirmektir. Dört kişilik bir ahşap evin ele alındığı araştırmada, 
fonksiyonel birim binanın 50 yıllık 1 m2 kullanılabilir zemin alanıdır. Yaşam 
döngüsü aşamalarından, üretim ve inşaat, kullanım aşamasının bir kısmı ve 
kullanım ömrünün sonu dikkate alınmıştır. Pasif ev bir ısı pompası 
sistemiyle birleştirildiğinde, yaklaşık %40’lık enerji ve %30’luk sera gazı 
emisyon tasarrufu sağlamış ve ayrıca orta nokta gösterge sonuçlarını 
geleneksel eve kıyasla %25’e kadar azaltmıştır. Dahlstrom ve diğ. seçilen 
ısıtma sistemleri ile pasif ev standardının, kullanım aşamasındaki çevresel 
etkileri önemli oranda azalttığı sonucuna ulaşmış ve daha fazla iyileştirme 
için aydınlatmanın da ele alınabileceğini öne sürmüştür [30].  
 
Kamali ve diğ. [35], geleneksel ve modüler yapım sistemlerinin çevresel 
performansını karşılaştırmak amacıyla Kanada’da inşa edilen geleneksel 
bina ve iki modüler bina (mod1 ve mod2) olmak üzere üç tek aileli konuta 
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fırsatlarının kullanım aşamasındaki etkilerin azaltılmasında olduğunu ve 
bunun için de tasarım aşamasında alınan kararların bu süreçte en etkili fırsat 
olacağını savunmuştur [29]. 
 
Dahlstrom ve diğ. [30], geleneksel ve pasif ev standardına uygun iki çeşit tek 
aileli konutu göz önünde bulundurarak, bina yaşam döngüsünün çevresel 
etkisini karşılaştırmıştır. Amaç, bina yaşam döngüsünün toplam çevresel 
yükünü azaltmanın yollarını ve iki bina standardını göz önünde bulundurarak 
yenilenebilir ısıtma sistemlerinin uygulanmasından kaynaklanan etkilerini 
değerlendirmektir. Dört kişilik bir ahşap evin ele alındığı araştırmada, 
fonksiyonel birim binanın 50 yıllık 1 m2 kullanılabilir zemin alanıdır. Yaşam 
döngüsü aşamalarından, üretim ve inşaat, kullanım aşamasının bir kısmı ve 
kullanım ömrünün sonu dikkate alınmıştır. Pasif ev bir ısı pompası 
sistemiyle birleştirildiğinde, yaklaşık %40’lık enerji ve %30’luk sera gazı 
emisyon tasarrufu sağlamış ve ayrıca orta nokta gösterge sonuçlarını 
geleneksel eve kıyasla %25’e kadar azaltmıştır. Dahlstrom ve diğ. seçilen 
ısıtma sistemleri ile pasif ev standardının, kullanım aşamasındaki çevresel 
etkileri önemli oranda azalttığı sonucuna ulaşmış ve daha fazla iyileştirme 
için aydınlatmanın da ele alınabileceğini öne sürmüştür [30].  
 
Kamali ve diğ. [35], geleneksel ve modüler yapım sistemlerinin çevresel 
performansını karşılaştırmak amacıyla Kanada’da inşa edilen geleneksel 
bina ve iki modüler bina (mod1 ve mod2) olmak üzere üç tek aileli konuta 
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beşikten kapıya yaşam döngüsü değerlendirmesi uygulamıştır. Bu çalışmada 
küresel ısınma potansiyeli, asitleşme potansiyeli, insan sağlığı, ötrofikasyon, 
sis potansiyeli, ozon tükenme potansiyeli, fosit yakıt tüketimi ve eko-
toksisite (eco-toxicity) olmak üzere sekiz çevresel etki hesaplanmıştır. 
Üretim ve inşaat sürecini (A1-3) içeren çalışmada öznelliği ortadan 
kaldırmak için analitik hiyerarşi sürecine (AHP) dayalı bir çerçeve 
oluşturulmuştur. Buna göre her bina için, “malzeme üretim aşaması indeksi 
(MPPI)”, “inşaat aşaması indeksi (CPI)” ve “beşikten kapıya indeks (CTGI)” 
olmak üzere üç indeks geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre “mod1” 
binası, belirtilen üç aşamada da en iyi çevresel performansı göstermiştir. 
“Mod2” binası üretim aşamasında geleneksel binaya göre daha iyi çevresel 
performans gösterirken, inşaat aşamasında geleneksel bina “mod2” binasına 
kıyasla daha iyi performans göstermiştir. Kamali ve diğ. göre bu sonuçlar, 
modüler inşaat yönteminin her zaman çevre dostu bir seçenek olduğu 
iddiasını reddetmesi sebebiyle önemlidir. “Mod2” üreticisi çalışanlarının 
özel araç kullanımının sebep olduğu düşünülen bu durumun, daha çevre 
dostu ulaşım seçenekleri seçilmesi ile daha az çevresel yüke yol açabileceği 
düşünülmüştür [35]. 
 

4. SONUÇ 
 

Tek aileli konut yapıları özelinde yapılan literatür taramasına göre, bir 
binanın yaşam ömrü boyunca çevresel etkilerini değerlendirmek için en iyi 
yöntem yaşam döngüsü değerlendirmesidir. Bu yapılarda genellikle 
fonksiyonel birimin, 50-100 yıl arasında bir yaşam ömrü boyunca 1 m2 
kullanılabilir yaşam alanı kabul edildiği görülmüştür.  Örnek çalışmalar 
sonucunda; kullanım aşamasında açığa çıkan çevresel etkinin diğer 
aşamalara kıyasla önemli oranda olduğu ve bunun tasarım aşamasında alınan 
kararlarla azaltılabileceği ortaya koyulmuştur. Ayrıca, yapım sisteminin ve 
malzeme seçiminin, atıkların kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülmesinin 
sonuçlara katkısının önemi üzerinde durulmuş ve farklı bölgelerde yapılan 
analizlerde sonuçların çevreden önemli ölçüde etkilendiği sonucuna 
varılmıştır. Modüler sistemlerin çevresel etki sonuçlarının daha iyi 
olabilmesine karşın beşikten kapıya değerlendirmede yapım sisteminin tek 
başına çevresel etkiyi düşüren bir faktör olmadığı öne sürülmüştür. 
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bakış açıları ortaya konmuştur. 
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Mekânsal değişimlerin kentli algısı üzerindeki etkisi 

 

1. GİRİŞ 
 

Sanayi Devrimi 18.yy’da üretimde makine etkisinin artmasıyla başlayan bir 
süreçtir. Üretim için yeni yöntem ve organizasyonlara odaklanılan bu süreç, 
toplumsal yaşamda birçok değişikliği de beraberinde getirmiştir. Kent nüfusu 
artmış, sınırları genişlemiştir. Türkiye’de sanayi devrimi sonrası 
endüstrileşme süreci 1923 yılı sonrası Cumhuriyet’in ilanı ile hız kazanmıştır. 
Erken Cumhuriyet Dönemi olarak tanımlanan 1923-1950 yılları arasında 
ülkede birçok fabrika açılmış, demiryolu başta olmak üzere ulaşım ağları 
oluşturulmuştur [1]. Eskişehir, ülke geneline yayılan sanayileşme sürecine, 
diğer şehirlerden farklı olarak 1894 yılında açılan Bağdat-Berlin Demiryolu 
inşaatı sırasında kurulan Cer Atölyeleri ile dâhil olmuştur. Erken Cumhuriyet 
Dönemi’nde demiryolu ulaşımının öneminin arttırması ve yaygınlaşması 
kentin gelişimini hızlandırmış, nitelikli iş gücü, ham madde kaynaklarına 
yakınlık, lojistik avantaj gibi sebeplerle özel ve devlet teşebbüsü birçok 
fabrika kurulmuştur. Böylece Eskişehir “endüstri kenti” olarak bir kimlik 
kazanmıştır [2-3]. 
 
Kentin farklı alanlarında oluşan endüstri bölgeleri kentin gelişiminde dinamik 
bir rol oynamıştır. Kentte meydana gelen hızlı mekânsal gelişme, endüstriyel 
bölge çeperlerindeki yapılaşmayı artırmıştır [4]. Özellikle kentin 
kuzeybatısında yer alan cer atölyeleri, demiryolu ve demiryolunun 
kuzeybatısında yer alan fabrikalar ile tanımlayabileceğimiz Fabrikalar 
Bölgesi, kent merkezinde kalmış, yoğun bir konut dokusu ile çevrelenmiştir. 
Zamanla alınan planlama ve yeniden düzenleme kararları çerçevesinde 
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Çalışmada Eskişehir’de endüstri mirası olarak koruma altına alınan Fabrikalar 
Bölgesi’nin zamanla geçirdiği mekânsal değişim ve dönüşümler incelenmiş, 
kentli algı ve memnuniyetinin bu fiziksel değişimlerden nasıl etkilendiği 
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araştırılmıştır. Bölgenin geçmiş ve günümüz değişim ve dönüşümünü 
değerlendirebilecek uzmanlar başta olmak üzere, fabrika çalışanları ve bölge 
yaşayanlarını kapsayan, alanın geçmişten günümüze değişimini 
deneyimlemiş 30 kişilik bir gruba anket yapılmıştır. Anket, alanın değişim ve 
dönüşümünde hangi faktörlerin etkili olduğu, alan kullanım amaç ve sıklıkları, 
fiziksel çevre değişimlerinin kentli algı ve memnuniyeti üzerindeki etkilerine 
odaklanmıştır. 
 
Çalışma sonucunda, bu alanın zamanla geçirdiği mekânsal değişimlerin 
kentlinin algı ve memnuniyet durumu üzerindeki etkileriyle beraber, bölge 
koruma anlayışına eklemlenebilecek farklı bakış açıları ortaya konmuştur.  
 

2. KENTLİ ALGISI VE DEĞİŞİMİ 
 
Kentsel alanlarda yapıların birbirleriyle ve çevresindeki diğer ögeler ile 
ilişkileri kentsel mekânları oluşturmaktadır. Kentsel mekânların algısı 
konusunda ise öncelikli olarak algının tanımlanması gerekmektedir. Algı 
çevreden elde edilen verileri ve belirli amaçları içeren bir süreçtir [9]. Kentsel 
mekânlardaki insan olgusu algı ve duyuları ön plana çıkartmaktadır [10].  Algı 
çok yönlüdür, çevreden duyu organları yardımıyla aldığımız verilerin 
değerlendirilmesi ve tecrübe edilmesi gibi süreçleri içermektedir. Rapoport, 
algılamaya etki eden duyuları; koklama, görme, dokunma, duyma, kinestetik 
hava hareketleri ve sıcaklık gibi kategorilere ayırmaktadır [11]. Görme bu 
duyular arasında baskın konumdadır. Ve görsel olarak nesneler, hareketler, 
olaylar ve değişimler kavranabilmektedir.  Lynch kent algısının bütüncül 
değil, duyular ile parçalanmış olduğunu, her bir duyunun kentin sahip olduğu 
başka bir özellikle ilişkilendirilebileceğini belirtmektedir [12]. İncelenen 
alanın doğal çevre koşulları, kültürü, inançları, ekonomik yapısı, sosyal ve 
tarihi çevresi gibi birçok etmen algıyı değiştirmektedir. İnsanın çevre ile olan 
etkileşimi ve bu etkileşime aracı duyumların hepsinin sentezi ise “kent algısı” 
olarak tanımlanmaktadır. 
 
Kent algısı üzerine yapılan çalışmalar, algının değişimini kentsel kalite 
unsurlarını, kent kimliği veya kent imajları değişimi ile ilişkilendirmiştir [10, 
13,14]. Çalışma kapsamında belirlenen bölge zaman içerisinde önemli 
değişimler yaşamış ve bölge kimliği değişime uğramıştır. Bölge kimliğini 
oluşturan unsurların değişimi, kentsel kalite öğelerinin değişimi ile paralel 
şekilde ilerlemiştir. Çalışma bu anlamda bölgenin geçirdiği değişimleri 



274

Ö.Gök Tokgöz, A.Özçevik Bilen 

 

araştırılmıştır. Bölgenin geçmiş ve günümüz değişim ve dönüşümünü 
değerlendirebilecek uzmanlar başta olmak üzere, fabrika çalışanları ve bölge 
yaşayanlarını kapsayan, alanın geçmişten günümüze değişimini 
deneyimlemiş 30 kişilik bir gruba anket yapılmıştır. Anket, alanın değişim ve 
dönüşümünde hangi faktörlerin etkili olduğu, alan kullanım amaç ve sıklıkları, 
fiziksel çevre değişimlerinin kentli algı ve memnuniyeti üzerindeki etkilerine 
odaklanmıştır. 
 
Çalışma sonucunda, bu alanın zamanla geçirdiği mekânsal değişimlerin 
kentlinin algı ve memnuniyet durumu üzerindeki etkileriyle beraber, bölge 
koruma anlayışına eklemlenebilecek farklı bakış açıları ortaya konmuştur.  
 

2. KENTLİ ALGISI VE DEĞİŞİMİ 
 
Kentsel alanlarda yapıların birbirleriyle ve çevresindeki diğer ögeler ile 
ilişkileri kentsel mekânları oluşturmaktadır. Kentsel mekânların algısı 
konusunda ise öncelikli olarak algının tanımlanması gerekmektedir. Algı 
çevreden elde edilen verileri ve belirli amaçları içeren bir süreçtir [9]. Kentsel 
mekânlardaki insan olgusu algı ve duyuları ön plana çıkartmaktadır [10].  Algı 
çok yönlüdür, çevreden duyu organları yardımıyla aldığımız verilerin 
değerlendirilmesi ve tecrübe edilmesi gibi süreçleri içermektedir. Rapoport, 
algılamaya etki eden duyuları; koklama, görme, dokunma, duyma, kinestetik 
hava hareketleri ve sıcaklık gibi kategorilere ayırmaktadır [11]. Görme bu 
duyular arasında baskın konumdadır. Ve görsel olarak nesneler, hareketler, 
olaylar ve değişimler kavranabilmektedir.  Lynch kent algısının bütüncül 
değil, duyular ile parçalanmış olduğunu, her bir duyunun kentin sahip olduğu 
başka bir özellikle ilişkilendirilebileceğini belirtmektedir [12]. İncelenen 
alanın doğal çevre koşulları, kültürü, inançları, ekonomik yapısı, sosyal ve 
tarihi çevresi gibi birçok etmen algıyı değiştirmektedir. İnsanın çevre ile olan 
etkileşimi ve bu etkileşime aracı duyumların hepsinin sentezi ise “kent algısı” 
olarak tanımlanmaktadır. 
 
Kent algısı üzerine yapılan çalışmalar, algının değişimini kentsel kalite 
unsurlarını, kent kimliği veya kent imajları değişimi ile ilişkilendirmiştir [10, 
13,14]. Çalışma kapsamında belirlenen bölge zaman içerisinde önemli 
değişimler yaşamış ve bölge kimliği değişime uğramıştır. Bölge kimliğini 
oluşturan unsurların değişimi, kentsel kalite öğelerinin değişimi ile paralel 
şekilde ilerlemiştir. Çalışma bu anlamda bölgenin geçirdiği değişimleri 

Mekânsal değişimlerin kentli algısı üzerindeki etkisi 

 

özetleyip, bu bölge özelinde, mekânsal değişimlerin algısal etkilerinin ne 
olabileceği konusuna değinmektedir.  
 
3.ESKİŞEHİR FABRİKALAR BÖLGESİ’NİN GEÇMİŞTEN 
GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ VE DEĞİŞİMİN ALGISAL ETKİLERİ  

 
3.1. Bölgenin Değişimine Etki Eden Faktörler 
Çalışma, Eskişehir’in kuzeybatısında yer alan demiryolu, TÜLOMSAŞ ve 
özel teşebbüs fabrikaların kurulduğu Eskişehir Fabrikalar Bölgesi olarak 
bilinen alana odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen fotoğraflar, 
haritalar ve belgeler, kitap ve tez çalışmaları sonucunda alan değişimini 
fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen birçok faktör tespit edilmiş ve 
değerlendirilmiştir [2, 4, 5, 14–16]. Bu kapsamda bölge değişimine etki eden 
faktörler:  

 Demiryolu ve fabrikaların kurulması,  
 Mesleki eğitim ve yeni konut yerleşim alanları ile organize sanayi 

bölgesinin kurulması,  
 Yükseköğrenim okullarının (üniversite) açılması,  
 Koruma, planlama ve ulaşım kararları,  
 Kentsel dönüşüm sürecinde alışveriş ve eğlence merkezlerinin 

alandaki varlığı olarak gruplandırılmıştır [17].  
 
Eskişehir, demiryolunun yapımı öncesinde tarımla uğraşan küçük bir Anadolu 
kentidir [4]. Demiryolunun kurulması sonrasında, Eskişehir önemli bir kavşak 
konumuna gelmiştir. Sonrasında demiryolunun varlığı, ham madde, İstanbul 
ve Ankara gibi büyük tüketim merkezlerine yakınlığı bu bölgede fabrikaların 
kurulmasını sağlamıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında bölgede gerçekleştirilen 
devlet yatırımları ve özel sektör girişimciliğinin bu gelişmede payı büyüktür. 
Kentte kurulan vagon tamir ve bakım atölyeleri (Cer Atölyeleri) kenttin 
mesleki eğitiminin gelişmesini sağlamıştır. Cer Atölyesi sonrasında kurulan 
Tayyare Fabrikası için nitelikli iş gücü sağlamak amacıyla kentte çırak 
okulları kurulmuştur. Bölgedeki fabrika ve eğitim kurumlarının varlığı, ilçe 
ve yakın illerden Eskişehir’e yerleşen insan sayısını artırmıştır. Hızlı nüfus 
artışı özellikle konut ihtiyacını ortaya çıkarmış, sanayi tesislerinin çevresinde 
yeni konut bölgeleri oluşmuştur. Nüfusa bağlı konut artışı bölgenin temel 
dinamiklerini değiştirmiş, kent içinde işçi ailelerinin yaşadığı mahalleler 
oluşmuştur. Bölgenin mekânsal gelişiminin hızlı bir şekilde devam etmesi, 
yeni sanayi tesislerinin kurulması ya da mevcuttaki tesislerin gelişimi için 
gerekli boş alanların konut alanlarına dönmesine sebep olmuştur. Bu sebeple, 
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alternatif bir sanayi bölgesi arayışı, 1978 yılında organize sanayi bölgesinin 
kurulması ile sonuçlanmıştır. Bunu izleyen süreçte Fabrikalar Bölgesi’nin 
kullanılırlığı azalmış, yeni sanayi tesislerinin bu alana kurulumunun önüne 
geçilmiştir. Faaliyet gösteren kuruluşlar ise taşınmaya yönlendirilmiştir. 80’li 
yıllardan itibaren bölge yoğunluğu azalmış ve bölge metruk bir görünüme 
bürünmüştür. Bölge, sanayi ağırlıklı bir gelişim sürecinde iken; 1958 yılında 
kurulan günümüz Anadolu Üniversitesi’nin temelini oluşturan, Yüksek İktisat 
Okulu’nun açılması şehrin kazandığı “üniversite kenti” kimliğinin ilk adımı 
olmuştur. Bölgede 90’lı yılların sonu itibariyle koruma kararları çıkmaya 
başlamıştır. 2000’li yıllarda Fabrikalar Bölgesi, alınan plan kararlarının 
etkisiyle yoğun bir inşaat faaliyetine girmiştir. Bölgenin canlanmasında rol 
oynayan bir diğer faktör alan içerisine yeni bir ulaşım kararı ile tramvay 
hattının yapılmasıdır. 2002 yılında başlayan tramvay hattı, 20 ay gibi bir 
sürede tamamlanmıştır [18]. Bölgenin değişiminde etkili olan diğer ulaşım 
kararı, Türkiye’nin ilk Yüksek Hızlı Treni’nin (YHT) Eskişehir-Ankara 
arasında seferlere başlamasıdır. 2009 yılında başlayan seferler sonrasında 
unutulan tren yolu tekrar önem kazanmıştır.  Bölgenin canlanması, artan insan 
yoğunluğu ve trafik ile tren yolunun yer altına alınması gündeme gelmiştir. 
Trafikte tıkanmalara yol açan hem zemin geçitlerin kaldırılması ve trafiği 
rahatlatma hedefinde olan bu proje, 2014 yılında tamamlanmıştır. Bölgenin 
kentli tarafından kullanılırlığını arttıran en önemli gelişmelerden biri ise 
bölgeye yapılan alışveriş ve eğlence merkezleridir. Merkezler, bu alanı 
kullanan insan sayısını arttırmıştır. Bölge ağırlıklı olarak, ticaret, yeme-içme, 
eğlenme, konaklama ve lüks barınmanın bulunduğu bir alana dönüşmüştür. 
 
3.2. Bölgenin Mekânsal Değişimi 
Eskişehir Fabrikalar Bölgesi’ndeki endüstri mirası kapsamında koruma altına 
alınan yapılar ve geçmişten günümüze mekânsal değişimleri ve işlevleri beş 
ana başlıkta incelenmiştir [17].  
 Demiryolu, İstasyon Binası ve Cer Atölyeleri (Tülomsaş) 
 Kiremit ve tuğla fabrikaları 
 Un fabrikaları ve diğer gıda sanayi  
 Diğer sanayi yapıları 
 Bölgedeki endüstri mirası kapsamında değerlendirilebilecek diğer 

yapılardır. 
 

Demiryolu, İstasyon Binası: Günümüzde demiryolu hattı yeraltına alınmış ve 
demiryolu alanı kente kazandırılmak amacıyla parka dönüştürülmüştür (Şekil 
1). 50’li yıllarda tekrar inşa edilen istasyon binası, koruma kurulu tarafından 
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tescillenmiş ve günümüzde tadilat halindedir [19]. Cer Atölyeleri olarak 
kurulan ve günümüzde Tülomsaş olarak bilinen vagon yapım ve onarım 
atölyeleri ise aynı işlev ile çalışmaya devam etmektedir. 
 

  
Şekil 1. Kent içinde kalan demiryolu hattı geçmiş ve günümüz fotoğrafları. 

 
Kiremit ve Tuğla Fabrikaları: 1928 yılında Kurt Kiremit Fabrikası’nın 
öncülük ettiği kiremit ve tuğla sanayi, 1948 yılına kadar bu bölgede yedi 
fabrikaya ulaşmıştır. Bu fabrika alanlarında yaşanan değişimler; Kurt Kiremit 
Fabrikası’nın alanına Espark AVM binası inşa edilmesi ile başlamıştır (Şekil 
2). Çift Kurt ve Doğan Kiremit Fabrikalarına ait yapılar yakın zamanda 
yıkılmış, Kılıçoğlu (Şekil 3) ve Kartal Kiremit Fabrika Binaları ise boş bir 
şekilde durmaktadır. Diğer kiremit fabrikalarından herhangi bir kalıntı 
bulunmamaktadır. Arazilerine konut projeleri yapılmıştır.  
 

 

 

 
Şekil 2. Kurt Kiremit Fabrikası arazisi (2000) - Günümüz Espark AVM. 

 

 

 

 
Şekil 3. Kılıçoğlu Kiremit Fabrikası - Geçmiş ve günümüz fotoğrafları. 

 
Un Fabrikaları ve Diğer Gıda Sanayi: Eskişehir’de 1938 yılından itibaren 
fabrikalar bölgesi içerisine beş adet un fabrikası kurulmuştur. Ayrıca Eti 
Bisküvi Fabrikası bu bölgede faaliyete başlamıştır. Bölgedeki Mühendisler 
Un ve Kanatlı Un fabrikalarına ait alanlara alışveriş merkezleri yapılmıştır 
[20]. Bölgede tamamen korunmuş ve depo olarak kullanılan Eti Bisküvi 
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Fabrikası bulunmakta ve çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır 
(Şekil 4). 

 

  
Şekil 4. Eti Bisküvi Fabrikası - geçmiş ve günümüz fotoğrafları. 

 
 

Diğer Sanayi Yapıları: Bölgedeki diğer sanayi yapıları olarak değerlendirilen 
fabrikalar ise Cemil Doğru Kereste Fabrikası, Öç Jant Fabrikası ve Aral Şarap 
Fabrikası’dır. Cemil Doğru Kereste Fabrikası, günümüzde içerisinde restoran, 
şarap evi, bar gibi bölümleri bulunan 222 Eğlence Merkezi olarak 
kullanılmaktadır. Öç Jant Fabrikası ve Aral Şarap Fabrikası günümüzde 
eğlence merkezi olarak kullanılmaktadır. 
 
Bölgedeki Endüstri Mirası Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Yapılar: 
Bu kapsamda değerlendirilebilecek yapılar, 1930 yılında yapılan Yaş Sebze 
ve Meyve Hali Binası ve 1934 yılında inşa edilen Toprak Mahsulleri Ofisi’dir. 
Yaş Sebze ve Meyve Hali Binası, restore edilerek “Haller Gençlik Merkezi” 
olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Yapı içerisinde, tiyatro salonu, alışveriş 
birimleri, barlar, kafe ve restoran bulunmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) Kentin içindeki silolar ise ünlü “İbis Oteller” zincirinin halkasına dâhil 
edilmiştir (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5. 1940 yılı TMO ve 2019 yılı İbis Otel fotoğrafları. 
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Şekil 4. Eti Bisküvi Fabrikası - geçmiş ve günümüz fotoğrafları. 
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Şekil 5. 1940 yılı TMO ve 2019 yılı İbis Otel fotoğrafları. 
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3.3. Bölgenin Kentli Algısındaki Değişimleri – Anket Çalışması 
Bölgenin geçirdiği mekânsal değişimlerin, kentli algısındaki yerinin tespiti 
amacıyla çalışma kapsamında, bu değişime tanık olmuş kentlilere ulaşılmıştır. 
Kişilerin yaşları, ikamet alanları, bu çalışma özelinde geçmişte ve günümüzde 
aynı bölgede ikamet etmeleri gibi sınırlılıklar tespit edilmiş ve yaşları 45 ile 
85 arasında değişen 28 erkek, 2 kadın olmak üzere 30 kişi ile anket çalışması 
yapılmıştır. Anket çalışmasının hazırlanması kapsamında kentli algısının 
tespiti üzerine belirlenmiş standartlar olmadığı için çeşitli yöntemler 
uygulanmaktadır. Bu çalışma kapsamında da kentsel kalite değişimlerinin 
tespit edildiği çalışmalardaki anket uygulamaları, kentsel alanların kullanım 
sonrası değerlendirmelerini içeren anket çalışmaları göz önünde 
bulundurulmuştur [13,21]. Katılımcılara, öncelikle bölgeyi kullanma 
sıklıkları ve kullanma amaçları sorulmuştur. Sonrasında fiziksel çevre 
faktörleri olarak belirlenen; bitki örtüsü, temizlik, güvenlik, ses ortam, temiz 
hava, koku, yapı yükseklikleri, altyapı, ticari yaklaşım, tarihi/ turistik yerler, 
eğlence yapısı, dolu-boş oranı, sosyal ortam, işlevsel çeşitlilik ve insan 
yoğunluğu gibi faktörler üzerinden bölgeyi değerlendirmeleri istenmiştir. 
Fiziksel çevre değerlendirmesi üzerine olan soruların yanıtları için 5’li likert 
ölçeği kullanılmıştır. Aynı sorulardan oluşan geçmiş, günümüz durumlarını 
karşılıklı değerlendirmelerine olanak sağlayan iki form kullanılmıştır. 
“Geçmiş” olarak belirtilen dönem alanın kentsel dönüşüm süreçlerine 
başlamadığı 2000 yılı ve öncesi olarak kabaca tanımlanmıştır. “Günümüz” 
olarak belirtilen süreç ise anketin uygulandığı 2019 yılı Haziran ve Temmuz 
aylarını içine alan süreçtir. 
 
“Geçmiş”e yönelik alan kullanım sıklıkları ve amaçları üzerine sorulara 
verilen cevaplar incelendiğinde (Şekil 6), bölgenin hafta içi sabah saatlerinde 
yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür. Haftasonu kullanımının hafta içine 
oranla daha az olduğu da tespit edilmiştir. Geçmişte kullanıcıların bu bölgede 
bulunma sebepleri olarak ulaşım (%63, 13 kişi) ve iş (%33,10 kişi) belirtilmiş 
ve bölgede bu amaçla gelenlerin çoğunlukta olduğu belirlenmiştir (Şekil 6). 
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Şekil 6. “Geçmiş”e yönelik kullanım sıklığı ve bölge kullanım amacı. 
 
“Günümüz”e yönelik alan kullanım sıklıkları ve amaçları üzerine sorulara 
verilen cevaplar incelendiğinde (Şekil 7) alanın akşam saatlerinde yoğun 
olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Günümüzde kullanıcıların bu bölgede 
bulunma sebeplerine verilen yanıtlar incelendiğinde eğlence (%24, 7 kişi), 
alışveriş (%38, 11 kişi) ve ulaşım (%26, 8 kişi) seçeneklerinin çoğunlukla 
tercih edildiği görülmüştür. Katılımcılar arasında günümüzde bu bölgede 
çalışanların olmamasından dolayı iş sebebiyle alana gelenler seçeneği 
işaretlenmemiştir. 

Şekil 7. “Günümüz”e yönelik kullanım sıklığı ve bölge kullanım amacı. 
 

Fiziksel çevre değerlendirmesi üzerine “geçmiş” ve “günümüz” kullanıcı 
görüşleri Tablo1’de karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ankette kullanılan 
5’li likerte ölçeğinde kullanıcıların işaretledikleri “en az uygundur” ve “az 
uygundur” seçenekleri tabloda “uygun değildir”, “orta” seçeneği “kararsız”, 
“çok uygun” ve “en çok uygun” seçenekleri ise “uygundur” olarak ifade 
edilmiştir. 
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Tablo 1. “Geçmiş” ve “Günümüz” fiziksel çevre değerlendirmesi. 
Fiziksel Çevre 

Faktörleri Geçmiş Fiziksel Çevre Günümüz Fiziksel Çevresi 

Bitki Örtüsü %72 uygun değildir %70 kararsızdır. 
Temizlik %83 uygun değildir %84 uygundur. 
Güvenlik %83 uygun değildir. %87 uygundur. 
Ses ortam %53 uygundur. %80 uygun değildir. 
Temiz Hava   %47 kararsızdır. %50 kararsızdır. 
Koku %40 uygundur. %47 uygun değildir. 
Alt yapı %100 uygun değildir %66 uygundur. 
Yapı Yükseklikleri %47 karasızdır. %37 karasızdır. 
Tarihi/ Turistlik Yerler %97 uygun değildir. %60 uygundur. 
Eğlence Yapısı %97 uygun değildir. %84 uygundur. 
Dolu- Boş Oranı    %50 uygun değildir. %50 kararsızdır. 
Sosyal Ortam %60 uygun değildir. %97 uygundur. 
İşlevsel Çeşitlilik %63 uygun değildir. %80 uygundur. 
İnsan Yoğunluğu %50 karasızdır. %54 uygun değildir. 

 
“Geçmiş”e yönelik fiziksel çevre koşullarının kentli beklentisine uygunluğu; 
ilgili faktörlerden bitki örtüsü, temizlik, güvenlik, alt yapı, tarihi /turistlik 
yerler, eğlence yapısı, dolu-boş oranı, sosyal ortam ve işlevsel çeşitlilik için 
“az uygundur” veya “en az uygundur” şeklinde değerlendirilmiş ve uygun 
bulunmamıştır. Ses ortam ve koku faktörleri ise uygun olarak 
nitelendirilmiştir. Yapı yükseklikleri ve insan yoğunluğu faktörleri ise 
kararsız olunan seçeneklerdir.  
 
“Günümüz”e yönelik fiziksel çevre koşullarının kentli beklentisine uygunluğu 
ilgili faktörlerden ses ortam, koku ve insan yoğunluğu için “uygun değil” 
olarak nitelendirilirken; bitki örtüsü, temiz hava, yapı yükseklikleri ve dolu boş 
oranı, katılımcıların kararsız olduğu faktörlerdir. Diğer faktörlerin tamamının 
ise uygun bulunduğu görülmüştür. 
 
Karşılaştırmalı olarak yapılan değerlendirmeye göre; Tablo1’de sunulan 
faktörlerden temizlik, güvenlik, altyapı, tarihi /turistlik yerler, eğlence yapısı, 
sosyal ortam ve işlevsel çeşitlilik “geçmiş”te uygun bulunmaz iken 
“günümüz”de uygun bulunan faktörlerdir. Bölgenin dönüşüm sürecinde faklı 
fonksiyonlara sahip yapıların yapılmasının ve bölgenin sanayi alanı 
kimliğinden kent için yeni bir merkez konumuna gelmesinin bu faktörlerin 
değişiminde önemli etkisi olmuştur. Bölgedeki işlevsel çeşitlilik tüm 
kentlilerin bölgeyi 24 saat kullanmasına sebep olmuş, bu durum da bölgenin 
temizlik, güvenlik ve altyapısındaki iyileşmelere etki etmiştir. Faktörler 



281

Ö.Gök Tokgöz, A.Özçevik Bilen 

 

arasında yer alan bitki örtüsü “günümüz”de kararsız olarak değerlendirilirken, 
temiz hava ve yapı yükseklikleri hem “geçmiş”te hem “günümüz”de kararsız 
olarak değerlendirilmektedir. “Geçmiş”te kararsız olarak belirtilen bölgedeki 
insan yoğunluğu ise “günümüz”de uygun değildir olarak değişmiştir. 
Bölgenin yoğun bir yaya ve taşıt trafiği içerisinde bulunması bu durumu 
etkilemektedir. Katılımcılar tarafından ses ortam ve koku faktörleri, 
“geçmiş”te uygun bulunup, “günümüz” için uygun bulunmamıştır. Yapılan 
görüşmelerde ses ortamın uygun bulunmamasının sebepleri, bölgede artan 
trafik, taşıt ve insan yoğunluğu olarak cevaplanmıştır. Bölge “geçmiş”ten 
farklı olarak yoğun bir karayolu trafiği ile çevrelenmiştir. Ve bu karayolu ve 
taşıt trafiği, kullanıcı algı ve beklentilerini olumsuz etkilemektedir. Koku 
faktörünün uygun bulunmaması, “günümüz”de bölgede rahatsız edici bir koku 
kaynağı olmasından değil, “geçmiş”te bölgede bulunan bisküvi fabrikasının 
bölgedeki koku ortamını olumlu yönde değiştirmesindendir. “Geçmiş”te 
bölgede duyulan bisküvi kokusu, bölgeyi deneyimleyen insanlar tarafından 
sevilen, tercih edilen bir faktördür. 
 

3. SONUÇ 
 
Endüstri Mirası alanların kentte yeniden kazandırılması ve endüstri 
yapılarının yeniden işlevlendirilmesi uygulamalarında bölgenin geçirdiği 
değişim ve dönüşümün, çalışma kapsamında kentliler tarafından birçok 
faktörde olumlu değerlendirildiği görülmektedir. Bölge üzerine verilecek 
yerel veya idari koruma kararlarında, kentli algılarının değişimi, kentsel kalite 
ve kimlik ögelerinin kentli zihnindeki karşılıkları ve bu kavramların tarihsel 
süreklilikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Endüstri mirasının 
sürdürülebilirliği, endüstri kültürünün somut olmayan değerlerinin mekânla 
ve somut değerlerle ilişkilendirilerek korunması ile mümkündür. Bu sebeple 
geleceğe yönelik alınacak kararlarda somut ve somut olmayan değerleri 
içeren, kentli algı ve memnuniyet durumunu dikkate alan bütüncül bir 
yaklaşım geliştirilmelidir. 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] Yücel, F., (2015), Cumhuriyet Türkiyesi’nin Sanayileşme Öyküsü, 1.Baskı. 

Ankara: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı // TTGV. 
[2] Çayır, C., (2011), “Sanayi Mirasının Korunarak Yeniden İşlevlendirilmesi, 
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ÖZET 
 

İzmir’de bulunan tarihi sağlık yapıları, kentte bulunan yapı grupları 
arasında önemli bir yere sahiptir. Bu yapılardan biri de tarihi 
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1.GİRİŞ 
 
Kentler var olduğundan beri; sosyal, ekonomik, idari ve teknolojik birçok 
değişim geçirmekte, bu değişimler doğrultusunda sürekli olarak 
dönüşmektedir. Çeşitli nedenlerle kentsel ölçekten yapı ölçeğine kadar 
meydana gelen dönüşümler, kentin mimari karakterini etkilemektedir. 
Geçmişin gereksinimleri doğrultusunda inşa edilmiş olan tarihi yapılar, 
yapıldıkları dönemin teknolojisi, mimari kültürü ve özelliklerini 
yansıtmaktadır. Tarihi yapılar, zamanla değişen yaşam koşulları, gelişen 
teknoloji ve dönüşen kente bağlı olarak özgün işlevlerini yapıldıkları 
döneme ait fiziksel özellikleri ile sürdürememektedir. Kültürel kimliğimizin 
bir parçası olan, yapım teknikleri ve malzeme kullanımı ile mimari değer 
taşıyan bu yapıların korunması için çeşitli yollar izlenmektedir. Yeniden 
işlevlendirme, kültürel mirasın korunması ve sürekliliğinin sağlanması için 
etkili yöntemlerden biridir. Ahunbay, zamanla değişen yaşam biçiminin 
sonucu olarak özgün işlevini sürdüremeyen tarihi yapıların yeni bir işleve 
hizmet etmek için uyarlandığını söylemektedir [1]. Kuban, yeni işlevin yeni 
bir yapı tanımladığını, fakat burada mimarın tasarımının tarihi yapının 
getirmiş olduğu verilerle sınırlı olduğunu belirtmektedir [2]. Buradan 
anlaşılmalıdır ki, tarihi yapılara yeni işlevler verilirken müdahale söz 
konusudur ve tarihi yapıların sahip olduğu koruma değerleri bu 
müdahalelere yön vermektedir. Bu değerlerin varlığı korunabildiği ölçüde 
tarihi yapıların geçmişle olan bağı, geçmişin bilgilerini günümüze aktarımı 
başarılı olacaktır. 
 
Bir taşınmazın kültür varlığı olarak değerlendirilmesi ve koruma kapsamında 
belli nitelikler kazanması için belli değerler içermesi gerekmektedir [3]. Her 
yapı; işlev, konum, yapıldığı dönem, yapım teknolojisi, sahip olduğu estetik 
değerler gibi birçok konuda farklılaşmakta ve kendine ait bir kimlik 
meydana getirmektedir. Tarihi yapılar sahip oldukları değerler dolayısı ile 
korunmaktadır. Kültürel mirasın korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için öncelikle bu koruma değerlerinin sürekliliğinin sağlanması 
gerekmektedir. Çalışma kapsamında, koruma değerleri genel bir çerçeve 
çizmek için belgesel, tarihsel, çevresel, mimari ve işlevsel değerler olarak ele 
alınmıştır. Yeniden işlevlendirilerek günümüzde okul olarak kullanılan İzmir 
İngiliz Hastanesi’ne uygulanan müdahaleler neticesinde belirlenen 
değerlerin sürdürülebilirliğine yönelik çıkarımlar yapılmıştır. 
 
İzmir’de tarih boyunca çok sayıda azınlık grup bir arada yaşayarak kendi 
kültürlerine ait kamusal veya özel yapılar inşa etmişlerdir. Bu yapı 
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gruplarından biri olan sağlık yapıları kentin sağlık geçmişine ışık tutması 
açısından önemlidir. Kentte yaşayan azınlık grupların büyük bir kısmı kendi 
sağlık yapısını inşa etmiş ve geliştirmiştir. Bunlardan; azınlıklara ait dört, 
Türklere ait beş hastane günümüze ulaşmıştır. Azınlık hastanelerinden biri 
olan İzmir İngiliz Hastanesi’nin kuruluşu 1785’lere dayanmaktadır [4]. 
19.yüzyıl sonlarında yeni bir İngiliz hastanesinin yapımı gündeme gelmiş, 
Alsancak Tren Garı’na yakın mesafede inşa edilen yeni yapı günümüze 
kadar ulaşmıştır. İlk yapıldığında günümüzde A, B ve D olarak adlandırılan 
blokların inşa edildiği düşünülen hastaneye Sağırlar Okulu olarak 
kullanıldığı dönemde C blok, 1995 yılında ise E blok eklenmiştir. 
 
İngiliz Hastanesi’nin günümüzde beş blok şeklinde bulunduğu, bu 
yapılardan üçünün kültürel miras niteliği taşırken ikisinin sonradan inşa 
edildiği görülmektedir. Çalışma kapsamında özgün işlevi hastane olup 
günümüzde okul olarak kullanılan İzmir İngiliz Hastanesi’nin tarihsel 
gelişimi, yakın çevresi ve mimari özellikleri incelenerek geçirdiği değişim 
ve dönüşümler saptanmış, yapının sahip olduğu koruma değerleri; belgesel, 
tarihsel, çevresel, mimari ve işlevsel değerler olarak ele alınmıştır. Tarihsel 
süreçte yapının geçirdiği değişimler incelenerek bu sürecin koruma 
değerlerinin sürdürülebilirliği üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
 

2. İZMİR İNGİLİZ HASTANESİ 
 
2.1. İzmir İngiliz Hastanesi’nin Tarihsel Gelişimi 
İzmir, tarih boyunca salgın hastalıklara maruz kalmıştır. Kentin 16.yüzyıl 
sonlarında gelişmeye başlaması, liman kenti olarak önem kazanması, 
ticaretin canlanması ve nüfusun artması salgın hastalıkların yayılmasını 
kolaylaştırmıştır. Bu durum, kentte sağlıkla ilgili yapıların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. İlk sağlık yapıları azınlıklara ait olup kilise veya şapelleri 
ile birlikte dini etkinliklerin yürütüldüğü küçük ölçekli yapılardır. İngiliz 
Hastanesi, bazı azınlık hastaneleri ile birlikte Hastaneler Sokağı, Fransızca 
adıyla “Rue de Hopitaux” olarak adlandırılan bölgede bulunmaktaydı [4-2]. 
Kuruluşu 1785’lere dayanan İngiliz Hastanesi; tarihte Hastaneler Sokağı’nın 
olduğu bölgede, bugünkü Behçet Uz Hastanesi’nin yakınlarında inşa 
edilmiştir [5]. İzmir’e seyahat eden gezginlerden anlaşıldığı kadarıyla 
hastane, İngiliz donanması ve ticaret gemilerinde görevli olan İngiliz 
denizcilerine hizmet vermekte olan küçük ölçekli bir yapıdır. Bu kapsamda 
Nicol, hastanenin; 1730’larda British Seamen’s Hospital adıyla kurulduğunu, 
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İngiliz gemicilerin tedavisi için kullanılan küçük bir hastane olduğunu 
belirtmektedir (Nicol,1856’dan aktaran Akyol, 2014) [6]. 
 
19.yüzyıl sonlarında ise Hastaneler Sokağı’ndan ayrı bir yerde yeni bir 
İngiliz Hastanesi’nin yapımı gündeme gelmiş, İzmir’in İngiliz 
zenginlerinden Albert Frederic Williams, Ayayani Mahallesi’nde Tuzla 
Burnu mevkiinde bulunan arsasını İzmir Bahriye Hastanesi’nin yapılması 
için bağışlamıştır [4-3]. Çalışma kapsamında incelenen İngiliz Hastanesi, 
günümüzde de varlığını koruyan 19.yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olan bu 
yapıdır.  İnşa edilen hastanenin iki bölümden oluşmasına bir bölümünün 
İngiliz gemici ve subaylarına, diğerinin ise yoksul halka hizmet vermesine 
karar verilmiştir [4-4]. Alsancak Tren Garı’nın yakınına inşa edilmiş olan 
hastane 20.yüzyıl başlarında 28 yatak kapasitesine sahiptir [7]. 1913 yılında 
ise kentte meydana gelen kolera salgını nedeniyle hastaneye 20 yataklı 
kolera pavyonu eklenmiştir [5-2]. 
 
İzmir’de Yunan işgalinin sona ermesi ile İngiliz Hastanesi, faaliyetlerini 
durdurmuş, yapı İtalyanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte 
İngiliz Hastanesi St. Antoine Hastanesi olarak anılmaya başlanmıştır. 1937 
yılında Kızılay tarafından alınan hastane bir süre daha kira karşılığında 
İtalyanlar tarafından kullanılmaya devam etmiştir [6-2]. 1951 yılına 
gelindiğinde “İzmir Sağırlar Okulu” adını almış, bu tarihten itibaren 40 yıl 
süreyle sağırlar okulu olarak kullanılmıştır [8]. 1995 yılında Salih İşgören 
tarafından restore ettirilen yapı, 1996’dan bu yana Konak Nevvar Salih 
İşgören Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi olarak kullanılmaktadır. 
 
2.2. Yapının Çevresel ve Mimari Özellikleri 
Günümüzde Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi olarak kullanılan İzmir İngiliz Hastanesi Konak İlçesi, Mimar Sinan 
Mahallesi’nde 1823 ada 3 ve 4 no’lu parsellerde bulunmaktadır. İngiliz 
Hastanesi’nin yakın çevresi incelendiğinde kuzeyinde Alsancak Tren Garı, 
güneyinde Kültürpark, batısında ise İzmir Kordon’un yer aldığı 
görülmektedir. Bununla birlikte incelenen alanda 1922 yangınından 
kurtulmuş, günümüze kadar ulaşabilmiş anıtsal yapılar ve tarihi konutlar yer 
almaktadır. 
 
İzmir İngiliz Hastanesi, 25.01.1985 tarihinde 5263 sayılı karar ile II.Grup 
yapılar olarak tescillenmiştir. 03.04.1986 tarihinde ise bu iki parselin 
tevhidine karar verilmiştir [9]. Ada üzerinde bulunan yapılar 3 no’lu parselde 
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bulunmakta olup 4 no.’lu parsel ise bahçe olarak kullanılmaktadır. 
Günümüzde okul olarak kullanılan hastane, A, B, C, D ve E olmak üzere beş 
bloktan oluşmaktadır. Bu bloklardan A, B ve D bloklar kültürel miras 
niteliğinde iken C ve E bloklar sonradan yapılmıştır. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İngiliz Hastanesi’nin 20.yüzyılın ilk yarısında çekilmiş olan fotoğrafında 
günümüzdeki A, B ve D bloklar görülmektedir (Şekil 4). Bu yapılardan en 
soldaki ameliyathane, ortadaki ana yapıdır. Sağdaki ise hastanenin 
konaklama işlevine hizmet etmektedir [12-2]. Hastane, günümüzde Alsancak 
Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 
kullanılmakta olup A blok atölyelerin bulunduğu birimlerden oluşmaktadır. 
B blokta idari birimler ve derslikler bulunurken, D blokta eski işlevinde 
olduğu gibi konaklama birimleri yer almaktadır. D bloğa ek olarak inşa 
edilen E blok ise, başlangıçta D bloğa hizmet veren restoran olarak 
yapılmasına rağmen günümüzde çok amaçlı salon olarak kullanılmaktadır. A 

Şekil 1. İngiliz Hastanesi çevresi [10]’dan 
yararlanılmıştır. 1.Kordon 2.Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi 3.Aziz Yuhanna Kilisesi 4.Alsancak 
Tren Garı 5.Tütün Fabrikası 6.Fransız 
Hastanesi 7.Namık Kemal Lisesi 8.Kültürpark 

Şekil 2. İngiliz Hastanesi yakın çevresi 
[11]. 

Şekil 3. İngiliz Hastanesi vaziyet planı Şekil 4. İngiliz Hastanesi eski görünüm [12]. 
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blok 30.10.2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen depremden dolayı zarar 
görmüştür. Yapı bu tarihten itibaren boşaltılmıştır. 
 
Yapıya yönelik araştırmalar için İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu, Konak Belediyesi ve Nevvar Salih İşgören 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arşivine başvurulmuştur. Yapılan 
incelemeler neticesinde A bloğun 2003 tarihli rölöve projesine, D bloğun 
1995 tarihli restorasyon projesine ulaşılabilmiştir. B bloğa ait herhangi bir 
belgeye ulaşılamamıştır. Söz konusu yapılar; arşivden elde edilen veriler, 
alanda yapılan incelemeler ve okul çalışanları ile görüşmeler doğrultusunda 
değerlendirilmiştir. 
 
Parselde bulunan yapılar yapım tekniği ve malzeme olarak incelendiğinde 
bazı farklılıkların olduğu gözlemlenmektedir. A blok dış duvarları 50 cm 
kalınlığında yığma taş olarak inşa edilmiştir. Özgün iç duvarlar ise 30 cm 
kalınlığında taş dolgulu hımış yapıda olup sıvalı ve boyalıdır. Yapının 
döşemeleri ise ahşap kirişli döşemelerdir. B ve D bloklar yapım tekniği 
olarak benzerlik göstermekte, dış duvarlarının 55-60 cm kalınlığında yığma 
taş olarak inşa edildiği görülmektedir. Yapının döşemeleri volta döşemedir. 
 
Yapılar plan özellikleri açısından incelendiğinde, A bloğun, orta hollü 
dikdörtgen plan şemasına sahip olup doğu cephesinde dikdörtgen bir ek 
olduğu görülmektedir. Yapı üzerindeki izlerden hareketle bu ekin, 
yüksekliğinin ana kütleden daha düşük olması, kat silmesinin yer almaması, 
su basman kotuna kadar kesme taşlarının bulunmaması fakat, yapım tekniği 
yönünden ana kütleye benzemesi nitelikli bir ek olduğunu göstermektedir. B 
bloğun plan şeması beşik kemerli arkadlarla çevrelenmiş orta avlu ile bu 
avlu etrafında sıralanmış odalardan oluşmaktadır. Odalara erişim avlu 
etrafındaki koridorlardan sağlanmaktadır. Okul yönetimi ile yapılan 
görüşmelerde C bloğun yapım tarihi bilinmemekle birlikte Sağırlar Okulu 
olduğu dönemde inşa edildiği belirtilmektedir. Bu dönemde inşa edilen 
kısmın 2001 tarihli onarım projesinde 40 cm duvarlara sahip olduğu 
görülmektedir. 2001 yılında derslik sayısının artırılması amacıyla mevcut 
yapının kuzey cephesine betonarme bir ek yapılmıştır. D bloğa giriş güney 
cephesine yapılmış ek olan E bloktan sağlanmaktadır. Günümüzde uygulama 
oteli olarak kullanılan yapının zemin katında ve birinci katında ikişer adet 
olmak üzere konaklama amaçlı kullanılan bölümler bulunmaktadır.  
 
Cephe özellikleri incelendiğinde tarihi yapılar, su basman ile yükseltilmiş iki 
katlı yapılardır. A ve B blokların girişleri orta akstan olup giriş cepheleri 
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simetriktir. D bloğun özgün girişinin olduğu cephe ise asimetrik cephe 
özelliği göstermektedir. Yapıların köşeleri kesme taşlar ile süslenmiş olup 
zeminden su basman kotuna kadar aynı kesme taşların kullanıldığı 
görülmektedir. Zemin ve birinci katlar kat silmesi ile ayrılmıştır. Çatıları 
kırma çatı olup taş malzemenin kullanıldığı bacalar, yapının karakteristik 
özelliklerindendir. Ahşap kepenklere sahip pencereler, basık kemerli, 
söveleri ve kilit taşları belirgindir.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Şekil 5. A Blok batı cephesi 
(kişisel arşiv) 

Şekil 6. B Blok batı cephesi 
(kişisel arşiv) 

Şekil 7. B ve D Blok arasında kalan C 
Blok batı cephesi (kişisel arşiv) 

Şekil 8. D ve E bloklar batı cephesi 
(kişisel arşiv) 
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İzmir İngiliz Hastanesi’nin koruma değerlerinin sürdürülebilirliği 

 

2.3. Yapının Geçirdiği Değişimlerin Koruma Değerlerinin 
Sürdürülebilirliği Bağlamında Değerlendirilmesi 
 

İzmir İngiliz Hastanesi’nde meydana gelen değişimler incelendiğinde yapıya 
uygulanan müdahaleleri belli başlıklar altında sınıflandırmak mümkündür. 
Çalışma kapsamında bu müdahaleler; plan kurgusuna yönelik müdahaleler, 
cepheye uygulanan müdahaleler ve yeni ekler olarak belirlenmiştir. 
 
Plan Kurgusuna Yönelik Müdahaleler: Günümüzde okul olarak yeni işlev 
kazanan yapının, özgün plan kurgusunu sürdürdüğü söylenebilir. Atölye 
olarak kullanılan A blok, orta hollü plan şemasına sahiptir. Şekil 9 ve Şekil 
10’da görüldüğü gibi zemin kat ve birinci katta kuzey ve güney cephede 
bulunan odaların arasında bulunan duvarlar, büyük atölyeler elde edebilmek 
için kaldırılmıştır. Bunun yanında yapının doğu cephesine bakan nitelikli ek, 
sonradan eklenen duvarlarla bölünmüştür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B bloğa dair herhangi bir belgeye ulaşılamadığı için plan kurgusundaki 
değişikliklere yönelik çıkarım yapılmamıştır.  Yerinde yapılan incelemelerde 
yapının orta avlulu plan şemasını koruduğu görülmektedir. 
 
 
 
 
 

Şekil 9. A Blok zemin kat müdahaleleri 
[9]’den yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Şekil 10. A Blok birinci kat müdahaleleri 
[9]’den yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 



291

D. Genç, M. Karatosun 

 

 
D blok zemin katı incelendiğinde doğu ve batı cephesinde bulunan giriş 
kapıları ve merdivenlerin konumundan iki cephe arasında bir geçiş mekânı 
olduğu görülmektedir. Şekil 13 ve Şekil 14’te görüldüğü gibi merdivenin 
soluna kapı eklenerek yapının işlevine yönelik özgün durumda var olan 
mekanlar bir araya getirilmiş ve konaklama birimi elde edilmiştir. 
Merdivenin sağında bulunan kapı ise kaldırılarak yapının doğu cephesine 
erişim engellenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cepheye Uygulanan Müdahaleler: A, B ve D blokların cephelerine 
uygulanan müdahaleler incelendiğinde en büyün müdahalenin D blok güney 
cephesine uygulandığı, A blokta ise kaldırılabilir eklerin olduğu 
görülmektedir. A blok doğu cephesi ve kuzey cephesine parsel sınırına kadar 
demir korkuluk eklenmiştir. Bu muhdes ekler, her iki cephenin 
algılanabilirliğini engellemektedir. B blok parsel içinde bulunan en büyük 

Şekil 13. D Blok zemin kat müdahaleleri 
[9]’den yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

Şekil 14. D Blok birinci kat müdahaleleri 
[9]’den yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

Şekil 11. B Blok iç mekân 
(kişisel arşiv) 

Şekil 12. B Blok İç mekân 
(kişisel arşiv) 
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yapıdır. Yapının cephe özelliklerine bakıldığında pencerelerin özgün olduğu, 
giriş kapısı ve dış mekâna açılan diğer kapıların muhdes olduğu 
görülmektedir. Yapıda cephesel olarak en büyük değişiklik D bloğa E 
bloğun eklenmesi olmuştur. E bloğun eklenmesi ile D blok güney cephesi 
tamamen kapanmış, bu cephede bulunan pencereler işlevini yitirmiştir.  
 
Yeni Ekler: B blok ve D blok arasına inşa edilen C blok ile D bloğa bitişik 
olarak eklenen E blok, parsel içerisine sonradan yapılmıştır. Yapının Sağırlar 
Okulu olarak kullanıldığı dönemde derslik gereksinimi nedeniyle inşa edilen 
C bloğun gabari olarak tarihi yapılara saygılı olması, cephe rengi olarak 
tarihi yapılarla uyumlu olması olumlu olarak değerlendirilebilir (Şekil 7).  
 
D bloğa bitişik olarak inşa edine E blok, gabari olarak incelendiğinde C blok 
gibi tarihi yapılara saygılı olduğu görülmektedir. İlk etapta restoran işlevine 
yönelik yapılan E blok, tarihi yapılarla kontrast oluşturacak şekilde saydam 
cephe özellikleri ile inşa edilmiştir.  Çağdaş ek olan E bloğun cephe olarak 
kolaylıkla ayırt edilmesine rağmen tarihi yapıları ezmediği görülmektedir. E 
blok D bloğa eklemlenirken iki kütle arasında yükseklik olarak daha düşük 
bir form düşünülmüş, bu durum yeni ekin tarihi yapıya saygılı biçimde 
eklenmesini sağlamıştır (Şekil 8). Okul yönetimi ile yapılan görüşmelerde E 
bloğun bulunduğu alanın, geçmişte bahçe olarak kullanıldığı, günümüzde D 
bloğa girişi sağlayan kapının bahçeye ulaşımı sağladığı belirtilmiştir (Şekil 
13). Bu anlamda geçmişte bahçe olarak kullanılan alana günümüzde bir ek 
yapılmış ve tarihi yapı olan D bloğun güney cephesini tamamen kapatmıştır. 
 
İzmir İngiliz Hastanesi’nin tarihsel süreci ve yapıya uygulanan müdahaleler 
incelenerek tarihi yapının koruma değerlerinin sürdürülebilirliğine yönelik 
çıkarımlar yapılmıştır. 
 
Yapının Belgesel Değeri: Belgesel değer, bir kültür varlığını oluşturan, 
kullanan ve değiştiren toplumların bilgilerini günümüze aktarması açısından 
önemlidir [13]. Asatekin, toplumun sosyal, politik, ekonomik, kültürel 
birikimlerinin yanı sıra beğenileri, estetik anlayışı, yaşam biçimi ve teknik 
düzeylerinin anlaşılıp doğru yorumlanmasının belgesel değerle ilişkili 
olduğunu belirtmektedir [13].  Bu kapsamda İngiliz Hastanesi, İzmir’deki 
toplumsal olaylarla ilişkili olması, azınlıkların kentteki etkinliklerine yönelik 
bilgiler aktarması yönünden belgesel değere sahiptir. Bunun yanında yapı, 
kendi belge değerinin yanı sıra dönemin sağlık mimarisi, mekân kurgusu, 
yapım teknikleri, süsleme özellikleri vb. bilgileri günümüze taşıması 
açısından da önem taşımaktadır. 
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Yapının Tarihsel Değeri: Asatekin, kültür varlıklarının geçmişin somut 
belgeleri olduğunu, bu durumun aritmetik bir yoruma bağlanamayacağını 
söylemektedir [13]. Bu anlamda yapılar, ne kadar eski olduğundan ziyade 
geçmişin bilgilerini aktarması, yapıldıkları döneme dair izler taşıması, tarihte 
yaşanmış toplumsal olaylar hakkında bilgi vermesi yönünden tarihsel değere 
sahiptir. İzmir İngiliz Hastanesi’nin kuruluşu çok eskilere gitse de günümüze 
ulaşan yapı grubu 19.yy sonlarına tarihlenmektedir. Cumhuriyet’in 
kuruluşundan önce yapılan ve İngilizlere ait olan hastane, kentte yaşayan 
azınlıkların kurumsal yapılar oluşturmasına örnektir. İzmir’in kurtuluşundan 
sonra II. Dünya Savaşı’na kadar İtalyanlar tarafından St. Antoine Hastanesi 
olarak kullanılan yapı, İtalyanların bir süre daha İzmir’de etkinlik 
gösterdiğini ortaya koymaktadır. Yine kaynaklardan edinilen bilgiye göre 
1913’te eklenen kolera pavyonundan İzmir’de ciddi bir kolera salgınının 
yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda İngiliz Hastanesi’nin Cumhuriyet’ten 
önce yapılmış olması, sırasıyla İngiliz ve İtalyanlar tarafından kullanılması, 
yaşanan salgın hastalıklara yönelik ek birimler yapılması hastanenin İzmir’in 
tarihine, ülkede yaşanan toplumsal olaylara ışık tuttuğunu göstermektedir. 
 
Yapının Çevresel Değeri: Çalışma kapsamında çevresel değer; tarihi yapının 
kentsel ölçekteki durumu, çevrede röper oluşturması ve yapı grubu şeklinde 
bulunması gibi unsurlar dikkate alınarak incelenmiştir. Yapının yakın çevresi 
incelendiğinde çok katlı yapılaşmanın meydana geldiği, bu durumun tarihi 
yapının çevre değerini zedelediği görülmektedir. Buna rağmen yapı, cephe 
özelliklerini koruması, ortak bir mimari karakteri yansıtan yapı grubu olarak 
günümüze ulaşmış olması ile doku içerisinde fark edilmektedir. İngiliz 
Hastanesi’nin yapıldığı dönemin sağlık mimarisini yansıtması, günümüze 
ulaşan dört azınlık hastanesinden biri olması, bulunmuş olduğu doku içinde 
ayrılması bu yapıyı değerli kılmaktadır. 
 
Yapının Mimari Değeri: Asatekin, kültürel mirasın bir kültüre ait estetik ve 
mimari özelliklerini yansıtması, özgün bir tekniği günümüze ulaştırmasını 
estetik/mimari değer olarak tanımlamıştır [13]. İncelenen literatür 
kaynaklarda estetik, artistik, sanatsal ve teknik değerler olarak betimlenen 
değerlerin tümü, çalışma kapsamında mimari değer başlığı altında 
değerlendirilmiştir. Tarihi yapının kendisi mimari değere sahipken sahip 
olduğu özgün ve nitelikli elemanlar bu değeri güçlendirmektedir. İzmir 
İngiliz Hastanesi’nin plan kurgusuna yönelik müdahaleler incelendiğinde 
özgün plan kurgusunu koruduğu görülmektedir. Okul işlevinin de hastane 
işlevi gibi küçük hacimli mekanlar gerektirmesi yapının daha az müdahale 
görmesini sağlamıştır.  
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İzmir İngiliz Hastanesi’nde günümüze ulaşan özgün detaylar, mimari değeri 
olumlu yönde etkileyen unsurlardır. Yapıların girişini sağlayan özgün 
mermer merdivenler, A blok girişinde bulunan özgün dökme demir 
korkuluklar, neredeyse her odada bulunan özgün şömineler, geçmişte 
ameliyathane olarak kullanılan odalarda bulunan çatı pencereleri ve B blokta 
bulunan avlu çevresini saran beşik kemerli arkadlar, özgün ahşap merdiven, 
zemin kattaki özgün seramik kaplama ile birinci kattaki özgün karosiman 
döşeme, yapının mimari değerine olumlu katkı yapmaktadır. Her üç tarihi 
yapının mekanlarının birçoğunda özgün seramik ve ahşap kaplamaların 
günümüze ulaşamaması ise mimari değeri zedeleyen unsurlardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 15. B blok birinci kat özgün 
karosiman döşeme (kişisel arşiv) 

Şekil 16. B Blok ameliyathane odası 
çatı penceresi (kişisel arşiv) 

Şekil 17. A Blok özgün şömine 
(kişisel arşiv) 

Şekil 18. A Blok özgün korkuluk 
(kişisel arşiv) 
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Yapının İşlevsel Değeri: Arslan; işlevsel değeri, tek yapı ölçeğinde çağdaş 
işlevlerle kullanılarak çevreye katkıda bulunma; çevre ölçeğinde ise yeni 
işlev yüklenen yapıların çevreleriyle bütünleşmesi olarak ifade etmektedir 
[14]. Bu kapsamda işlevsel değer, tarihi yapıların günümüzde de 
kullanılabiliyor olması ile ilgilidir. İzmir İngiliz Hastanesi’ne uygulanan 
müdahalelere bakıldığında tarihi yapının yeni işlevini devam ettirebilmesi 
için uygulandığı görülmektedir. Hastane olarak inşa edilmiş olan yapı, 
günümüzde özgün işlevi ile kullanılmıyor olsa da başka bir kamu yapısı olan 
okul işlevi ile kent yaşamının bir parçasıdır. Özgününde kamusal bir işlevi 
olan yapının günümüzde de kamu yapısı olarak kullanılması olumludur. 
Mevcut yapıların okul işlevi için yetersiz olması nedeniyle dış görünüş 
olarak tarihi yapılara uyumlu iki ek bina yapılmıştır. Bu kapsamda 
günümüzde okul olan yapının kent yaşamına entegre olduğu görülmektedir.  
 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
İzmir İngiliz Hastanesi geçmişte azınlıklara ait ve günümüze ulaşan az 
sayıdaki örneklerden biridir. Okul olarak yeniden işlevlendirilen yapının 
birçok koruma değerini halen sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Yapı, 
kentteki toplumsal yaşam, dönemin mimari anlayışı hakkında bilgi vermesi 
ile belgesel değer taşımaktadır. Tarihsel değeri incelenen yapı; 19.yy 
sonunda yapılmış olması ve yaşanan salgın hastalıklar hakkında bilgi 
vermesi açısından önemlidir. 1922 yangınında İzmir’de birçok yapı zarar 
görmüş, dönemin sağlık yapılarının önemli bir kısmı da bu yangından 
etkilenmiştir. Bu nedenle günümüze ulaşabilmiş İngiliz Hastanesi’nin bu 
yapı grubu içinde nadir örneklerden olması onu değerli kılmaktadır. Çevresel 
değeri incelenen yapı; benzer işçilik ve malzeme kullanımı ile yapı grubu 
olarak günümüze ulaşmakta, bulunduğu doku içerisinde ayırt edilmektedir. 
Mimari değeri yönünden bakıldığında parselde bulunan her yapının 
korunmuşluk düzeyinin farklı olduğu görülmektedir. Genel olarak ele 
alındığında yapı grubunun özgün plan kurgusunun okunabildiği, bir kısım 
özgün mimari elemanın günümüze ulaştığı görülmektedir. İşlevsel değeri 
incelenen yapı, özgün işlevini sürdürmese de okul işlevi ile kent yaşamına 
katılabilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda İzmir İngiliz Hastanesi’nin 
belgesel, tarihsel ve işlevsel değerini sürdürdüğü görülmektedir. Çevresel ve 
mimari değer ise yapının kendisine ve yakın çevresine uygulanan 
müdahaleler neticesinde zedelense de sürdürülmektedir.  
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İzmir İngiliz Hastanesi’nin koruma değerlerinin sürdürülebilirliği 

 

Bu kapsamda tarihi yapının kullanımın devam etmesine, iç mekânda yapılan 
düzenlemelerin ve eklemelerin tarihi yapıya saygılı olmasına, özgün mimari 
elemanların öne çıkarılmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanında yapıyı 
kullanan personel ve öğrencilerin yapının tarihçesi ve özgün işlevi hakkında 
bilgilendirilmesi tarihi yapıya saygılı biçimde yaklaşılmasına yardımcı 
olacaktır. Sonuç olarak İzmir İngiliz Hastanesi’nin sahip olduğu değerlerin 
korunması ve sürekliliğinin sağlanması, tarihi yapının gelecek kuşaklara 
aktarılması ve geçmişin bilgilerini aydınlatması yönünden önemlidir. 
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ÖZET 
 

Tarihi konutların onarım kararlarında mekânların doğal aydınlatma 
yeterliliğinin belirlenmesi, yeni kullanım önerileri için önemlidir. 
Yeniden kullanılmak üzere onarılan konutlarda başoda, konut içinde 
özenli niteliklere sahip bir mekân olarak yeterli ve düzgün dağılımlı 
aydınlatmaya sahip olmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tarihi 
konutlarda başoda doğal aydınlatma performans değerlerinin 
incelenerek onarım kararlarının, özgün aydınlatma özellikleri 
dikkate alınarak hazırlanmasını sağlamaktır. Çalışmada, Kula’da 
onarılmış Kestaneciler ve Zühtü Bey Evlerindeki başodaların doğal 
aydınlatma performans ölçümleri, aydınlık düzeyi ölçüm cihazı 
kullanılarak alınmış ve değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, 
Kestaneciler Evi’nde onarım kararları geliştirilirken pencerelerin 
özgün durumunda korunmasının, doğal aydınlatma performansını 
olumlu etkilediği, ancak, Zühtü Bey Evi’nde özgün pencere 
durumunun göz önüne alınmamasının onarım sonrasında 
aydınlatma performansını olumsuz etkilediği belirlenmiştir.  
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Tarihi Kula evlerinde doğal aydınlatma performansı 

 

1. GİRİŞ 
 

Tarihi Anadolu konutları coğrafi bölgelere göre farklı yapım tekniği gösterse 
de yaygın olarak zemin kat dış duvarları ahşap hatıllı taş yığma, üst kat 
duvarları ise kerpiç, taş ya da tuğla dolgulu ahşap iskelet sistemdedir. Bu 
konutlar, genel olarak, iki ya da üç katlı ve çoğunlukla bahçeli ya da avluludur. 
Tarihi konutlarda başoda, mekânlar içinde daha özenli tasarımıyla 
ayrıcalıklıdır. Çoğunlukla çıkmalı olan başoda, üç yönden düşey dikdörtgen 
pencerelerle çevrili olmasının yanı sıra kimi örneklerde üst kotlarda tepe 
pencerelerine sahiptir. Başodanın süslemeli tavan kaplamasının, duvarlardaki 
boyanın, dolap kapaklarının ve döşemede kullanılmış olan ahşap kaplamanın 
renginin doğru algılanması, düzgün dağılımlı aydınlatma ile sağlanır. 
Başodalardaki pencerelerin, farklı bölüntülere sahip olması, farklı tip ve 
boyutlarda ahşap doğrama, parmaklık, kafes ya da kepenklerle birlikte 
tasarlanmış olması ışığın iç mekâna girişini etkiler. Tarihi konutlarda 
pencerelerin örülerek kapatılması ya da boyutlarının büyütülmesi cephe 
özelliklerini etkileyen müdahale kararlarıdır ve yapının özgün mimari 
özelliklerini etkileyerek açıklık oranının değişmesine neden olur. Bu durum, 
cephelerde estetiğin ve dengenin kaybolması anlamına gelmektedir. Bu 
müdahalelerin uygunluğu ya da gerekliliği, tarihi konutların aydınlatma 
özelliklerinin belirlenmesi ile gerçekleşebilir. Türkiye’de hazırlanan 
restorasyon projelerinde böyle bir girdi bulunmamaktadır. Tarihi ahşap 
konutların korunmasında temel yaklaşım, özgün strüktür, malzeme, mekânsal 
düzen ve mimari elemanların yaşamını uzatacak fiziksel kararların 
geliştirilmesidir. Bu kapsamda yeniden işlevlendirilecek tarihi konutların 
onarım kararları geliştirilirken mevcut doğal aydınlatma düzeyinin analiz 
edilmesi, mekânların özgün aydınlatma niteliklerinin sürdürülmesine yönelik 
kararları yönlendirecektir. 
 
Tarihi yapılarda doğal aydınlatma performansı konusundaki çalışmalar; konut 
[1-9], camii [10,11] ve han [12] yapıları olarak çeşitlenmektedir. Tarihi 
konutların günışığı performansı konusundaki çalışmalar ise tek yapıda [1-3], 
geleneksel yapı gruplarında [4,6], farklı etnik gruplara ait yapılarda [7] ve 
farklı iklim kuşaklarındaki yapılarda [8,9] gerçekleştirilen incelemelerdir. 
Diğer yandan konu ile ilgili standart değerler için CIBSE, 2009 [13]; IESNA, 
2011 [14] ve TS/EN 12464-1, 2011 [15] ilgili standartlar olarak gösterilebilir. 
 
Bu çalışmanın amacı, onarılmış tarihi konutlarda başoda doğal aydınlatma 
performans değerlerinin incelenerek onarım kararlarında özgün aydınlatma 
özelliklerinin restorasyon projelerinde dikkate alınarak hazırlanmasını 



299

C. Battal , T. Kazanasmaz, B. İpekoğlu 

 

sağlamaktır. Bu kapsamda tarihi konutlarda başodaların mevcut doğal 
aydınlatma performans değerlerinin, ışığın niceliksel özellikleri ele alınarak 
pencere tasarımlarıyla ilişkisi belirlenmelidir.  
 
Tarihi konutlarda, doğal aydınlatma performansı ile pencere sayısı, boyutu ve 
tipine dayalı pencerelerin tasarımları; yapının yönlenmesi, sokak ve yakın 
çevre yapılarla ilişkisine dayalı konum özellikleri ayrıca tavan, döşeme ve 
duvar gibi yapı elemanları ve sabit mobilyaların doku ve rengiyle bir ilişki 
olduğu ileri sürülebilir. Bu çalışmada, Kula’da yer alan tarihi konutlardan 
onarılmış ve etnografik sergileme amacıyla işlevlendirilmiş Kestaneciler ve 
Zühtü Bey Evleri inceleme örnekleri olarak seçilmiştir. Bu konutların 
başodalarında doğal aydınlatma performans değerleri, ışığın miktarı ve 
dağılımı ile mekânın iç yüzey malzemeleri ve pencere özellikleriyle 
ilişkilendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, günümüz standart değerleri ile 
karşılaştırılmış ve onarım kararları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.  
 
1.1. Yöntem 
Doğal aydınlatma performansı değerlendirme yöntemi, aydınlık düzeyi ve 
dağılımını nicel olarak ölçmek ve bunları pencere, yüzey malzemeleri ve 
camın geçirgenliği ile bütüncül olarak değerlendirme yaklaşımıdır [16,17].  
 
Bu yöntemde, en temel geometrik tanım, başodanın iç hacim oranlarına bağlı 
olarak değerlendirilen pencere oranıdır. Pencere alanının iç hacim taban 
alanına oranı olarak belirtilen bu parametrenin (pencere oranı) genel olarak 
%5-%30 arasında olması önerilir [18]. Tarihi konutlarda uygulanan pencere 
sistemlerindeki doğramaların kalınlıkları ve bölüntülerine göre cam yüzey 
alanının da ayrıca hesaplanması gerekir. Bu durum saydamlık oranı ile ifade 
edilir. “Saydamlık oranı, pencere boşluğu içinde cam alanının büyüklüğüne, 
doğrama türüne (ahşap, demir, plastik vb.), kayıt kalınlık ve sayısına (tek, 
kaset vb.) bağlı olarak %10 ile %40 arasında değişen oranlarda azalır” [8,19]. 
Çalışma kapsamında başodalar için pencere oranları (Denklem 1), (Denklem 
2) [16,18], (Denklem 3) ve (Denklem 4) [20,21] numaralı formüllere dayalı 
olarak hesaplanmıştır. 
 
Pencere Alanı/Taban Alanı Oranı (%) = PTO     (Denklem 1) 
Pencere Cam Yüzey Alanı/Taban Alanı Oranı (%) = PCTO   (Denklem 2) 
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Tablo 1. İç hacim yüzeylerini oluşturan malzemeler ve 
yansıtma çarpanı ölçüm noktaları 

 Kestaneciler Evi Zühtü Bey Evi 
 

     
Ölçüm tarihleri 

 
 

 

16.12.2018, Pazar  
03.04.2019, Çarşamba 
27.06.2019, Perşembe 
03.10.2019, Perşembe 

15.12.2018, Cumartesi 
02.04.2019, Salı 

26.06.2019, Çarşamba 
02.10.2019, Çarşamba 

Ölçüm saati Saat 9.30-12.30-15.30 Saat 9.30-12.30-15.30 
Duvar yüzeyi 1.W 2.W 

Pencere kayıt ahşabı 1.T1 2.T1 
Dolap kapağı ahşabı 1.T2 2.T2 

Zemin kaplaması 1.F 2.F 
Tavan kaplaması 1.C 2.C 

 
Aydınlık düzeyi ölçüm noktalarının sayısı oda endeksi (K) esas alınarak 
belirlenmiş; noktalar yatay düzlem üzerinde yerden 80 cm yükseklikte, 
duvardan ve gölge düşüren yüzeylerden en az 50 cm uzağa yerleştirilmiştir 
[22,23]. Yüzeylerin yansıtma çarpanını belirlemek için Tablo 1’deki noktalar 
belirlenmiştir. Malzemenin ışıklılık değeri (L), parıltı ölçüm cihazı 
(luminance meter); aydınlık düzeyi (E), aydınlık düzeyi ölçüm cihazı 
(illuminance meter) kullanılarak ölçülmüştür. Camın geçirgenlik değerinin 
hesaplanması için parıltı ölçüm cihazı ile cam açıkken ve kapalıyken ışıklılık 
ölçümleri alınmıştır. Literatürdeki hesaplama yöntemine göre bu ölçüm 
değerleri kullanılarak yansıtma çarpanı (Denklem 5) ve cam geçirgenlik 
değerleri (Denklem 6) hesaplanmıştır [16,24,25,26]. Aydınlık düzeyi ortalama 
değerleri, başodada belirlenen noktalardan alınan değerlerin toplanıp nokta 
sayısına bölünmesiyle bulunmuştur. Yansıtma çarpanı değerleri ise kış, 
ilkbahar, yaz ve sonbaharda alınan değerlerin ortalaması alınarak 
hesaplanmıştır.  Ölçüm gün, ay, yıl ve saatleri; Kestaneciler ve Zühtü Bey 
Evleri için Tablo 1’de verilmiştir. 
 

L = �.�
�

     (Denklem 5)             t�� = ��ç

���ş
     (Denklem 6) 
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Burada “L”, ışıklılık değeri (cd/m2); “E”, aydınlık düzeyi (lux); “p”, yansıtma 
çarpanı; “tnn”, düzgün geçirme çarpanı; “Liç”, camın arkasında duran bir 
cismin cam yüzeye dik doğrultuda ölçülen ışıklılık değeri (cd/m2); “Ldış”,  aynı 
objenin arada cam olmadığı durumda aynı şekilde ölçülen ışıklılık değeridir 
(cd/m2). 
 
Çalışmada, Kestaneciler ve Zühtü Bey Evlerinin başodaları için belirlenen 
ölçüm noktalarından alınan değerler, mevsimlere göre grafiklere aktarılmıştır. 
İç yüzeylerin yansıtma çarpanları ile cam geçirgenlikleri karşılaştırılmıştır. 
Etnografik sergileme amacıyla işlevlendirilen Kestaneciler ve Zühtü Bey 
Evlerinin mevcut aydınlatma özellikleri belirlenerek standart değerlerle [13-
15] karşılaştırılmış, elde edilen sonuçlar pencere tasarımlarıyla 
ilişkilendirilmiştir. Önceki araştırmalarda ele alınan, geleneksel konutların 
başoda niteliğindeki odaların mimari özellikleri ve doğal aydınlatma değerleri 
ile incelenen Kula evlerindeki değerler karşılaştırılmıştır.  
 

2. İNCELENEN TARİHİ KONUTLARIN TANITILMASI VE 
ONARIM KARARLARI    
 
Kula, İzmir – Ankara karayolu üzerinde Akdeniz iklimi ve karasal iklim 
arasında İç Batı Anadolu iklim bölgesindedir. Kestaneciler ve Zühtü Bey 
Evleri, Kula kentsel sit alanı içinde etnografik sergileme amacıyla 
işlevlendirilerek onarılmış tarihi konutlardır.  

 
2.1. Kestaneciler Evi’nin Tanıtılması ve Onarım Kararları 
İki katlı yapı, bulunduğu parselin kuzey ve doğusunda konumlanmıştır ve “L” 
planlıdır. Yapıya giriş, konumlandığı sokak üzerinden avluya açılan kapı ile 
sağlanır. İki yanında bitişikteki parsellerin avluları vardır (Şekil 1a). 
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Şekil 1. Kestaneciler Evi güneyden bakış (a), birinci kat planı (b), başoda batı duvarı 
pencere düzeni (c) (15.10.2018). 

 
Yapının birinci katında sofanın kuzeybatısında yer alan başoda, 5,90 m x 4,25 
m (25,08 m2) boyutlarındadır (Şekil 1b). Güney duvarının doğusunda kapı, 
batısında çıkma yapan bölümde bir ve sofaya bakan bölümde iki düşey 
dikdörtgen pencere, batı duvarında ise üç düşey dikdörtgen pencere vardır 
(Şekil 1c). Odanın batısında pencerelerin önünde sedir yer alır.  
 
Düşey dikdörtgen pencereler; döşemeden 60 cm yükseklikte, 98,5 x 168 cm 
boyutlarında ve 3/5 oranındadır. Pencere doğramasındaki bölüntüler yatayda 
iki, düşeyde dört dizidir. Pencerelerde 47 cm yüksekliğinde ahşap parmaklık 
ve tamamında kepenk bulunmaktadır. 
 
Yapının onarım kararları kapsamında başodanın özgün plan özellikleri, 
pencere boyut, biçim ve sayısının özgün nitelikleri korunmuştur. Pencere 
camlarının özgün olanları korunmuş, eksik olanlar benzer nitelikte 
tamamlanmıştır. Pencere, parmaklık ve kepenkleri oluşturan özgün ahşap 
doğramalar onarılarak korunmuştur. Ancak batıdaki pencerelerin önünde yer 
alan sedir, özgün yüksekliğinde 30-40 cm olması gerekirken 60 cm 
yüksekliğinde düzenlendiği için pencerelerin bir bölümünü yastıklar 
kapatmıştır. Onarım kararlarında, duvar boyası beyaz renk olarak belirlenen 
başodanın; yüklük, tavan ve döşeme kaplamasının ahşap malzemesi özgün 
niteliklerini korumuştur.  
 
2.2. Zühtü Bey Evi’nin Tanıtılması ve Onarım Kararları 
İki katlı yapı, parselin doğusunda konumlanmıştır. Yapıya giriş, konumlandığı 
köşe parselden sokak üzerinden taşlıktan sağlanır. Kuzeyinde bitişik 
parseldeki yapı, güney ve doğusunda ise sokaklar yer alır (Şekil 2a). 
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Şekil 2. Zühtü Bey Evi doğu cephesi (a), birinci kat planı (b),  
başoda doğu duvarı pencere düzeni (c) (15.10.2018). 

 
Yapının birinci katında sofanın kuzeydoğusunda yer alan başoda, 4,38 m x 
4,56 m (19,97 m2) boyutlarındadır (Şekil 2b). Güney duvarının batısında kapı, 
doğusunda iki düşey dikdörtgen pencere ve üstlerinde iki tepe penceresi yer 
alır. Çıkma yapan bölümün güneyinde pencere boyutlarında ahşap işçilik 
gösteren üst bölümü süslemeli bir gömme dolap bulunur. Sokağa bakan doğu 
duvarında ise üç düşey dikdörtgen pencerenin ikisi üzerinde iki tepe penceresi 
düzenlenmiştir. Kuzey duvarda çıkma yapan doğu bölümde bir düşey 
dikdörtgen pencere yer alır (Şekil 2c). Güney ve doğudaki pencerelerin 
önünde sedir düzenlenmiştir.  
 
Düşey dikdörtgen pencereler döşemeden 50 cm yükseklikte, 86 x 121,5 cm 
boyutlarında ve 2/3 oranındadır. Pencereler giyotin tipindedir; bölüntüler 
yatayda iki, düşeyde dört dizidir. Doğuda sokağa bakan pencerelerde 45 cm 
yüksekliğinde olan ahşap parmaklıklar, güneyde sofaya bakan pencerelerin 
bütününde bulunur. Bu ahşap parmaklıklar; yatayda dört, düşeyde sekiz 
bölümdür. Bütün pencerelerde kepenk yer alır. Tepe pencereleri, düşey 
dikdörtgen pencerelerden 22,5 cm yukarıda tasarlanmıştır ve 40,5 cm 
genişliğinde 42 cm yüksekliğindedir. Doğuda konumlanan tepe pencereleri 
düz camdır, güneyde sofaya bakanlar niteliksiz desenlerde boyanmıştır.  
 
Yapının onarım kararları kapsamında başodanın özgün plan özellikleri, 
pencerelerin boyut, biçim ve sayısı korunmuştur. Ancak çıkma yapan 
bölümün güneyinde onarım öncesinde dolaba dönüştürülen pencere, onarım 
kararlarında korunarak özgün durumuna dönüştürülmemiştir. Pencere 
camlarının, çift cam olarak değiştirilmesine karar verildiğinden buna bağlı 
olarak özgün ahşap pencere doğramaları da yeni ahşap doğramalarla 
değiştirilmiştir. Doğudaki düşey dikdörtgen pencerelerin ikisinin üzerinde yer 
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alan tepe penceresinin, üçüncü pencere üzerinde de bulunduğu ancak 
kapatıldığı anlaşılmaktadır. Onarım kararlarında bu tepe penceresi özgün 
durumuna dönüştürülmemiştir. Tepe pencereleri camlarındaki niteliksiz 
boyalara müdahale kararı geliştirilmemiştir. Odanın güney ve doğusunda 
konumlanan sedir yerden 30-40 cm yükseklikte olması gerekirken 50 cm 
yükseklikte düzenlendiği için pencerelerin bir bölümünü yastıklar kapatmıştır. 
Onarım kararlarında, duvar boyası beyaz renk olarak belirlenen başodanın; 
yüklük, tavan ve döşeme kaplamasının ahşap malzemesi özgün niteliklerini 
korumuş ancak koyu renk cila kullanılmıştır. 
 

3. BAŞODA DOĞAL AYDINLATMA PERFORMANSININ 
İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ  

 
Kestaneciler ve Zühtü Bey Evlerinde onarım kararlarının aydınlatma 
performansına etkisinin değerlendirilmesi için; pencere ve yüzey alanları 
oranları, aydınlatma düzeyi ve günışığı faktörü, başodanın konumunun 
aydınlatma performansına etkisi, başoda malzeme yansıtma çarpan değerleri 
ve cam geçirme çarpan değerleri incelenmiştir.  
 
3.1. Başoda Pencere ve Yüzey Alanları Oranlarının İncelenmesi 
Kestaneciler Evi başodası, Zühtü Bey Evi’nin başodasından hacimsel olarak 
daha büyüktür. Kestaneciler Evi’nde, başodanın pencerelerinin bulunduğu 
batı duvarı alanı 12,58 m2; Zühtü Bey Evi’nde ise pencerelerin bulunduğu 
doğu duvarı alanı 10,95 m2 dir. Pencere alanları; sırasıyla 4,96 m2 ve 3,49 m2; 
cam yüzey alanları yine sırasıyla 2,87 m2 ve 1,25 m2 dir. Pencere kayıtları, 
oranları etkilemekte ve cam yüzey alanının pencere alanından daha düşük 
olmasına neden olmaktadır. Pencere cam yüzey alanı azaldığı için günışığı 
alınımı da azalmaktadır. Standartlarda pencere cam yüzey alanının taban 
alanına oranının %5-30 aralığında olması beklenir [16]. Bu değer, 
Kestaneciler Evi’nde %11,44, Zühtü Bey Evi’nde ise %6,26’dır ve önerilen 
standart değerler (%5-30) arasındadır. Pencere cam yüzey alanının duvar 
alanına oranı; Zühtü Bey Evi’nde %11,42’dir ancak Kestaneciler Evi’nde bu 
oran %22,81 değeriyle daha yüksektir.  
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3.2. Başodanın Aydınlatma Düzeyi ve Günışığı Faktörü Değerleri 
Dört mevsimde öğle saatlerinde alınan ölçümlerde onarılmış Kestaneciler 
Evi’nin ortalama aydınlık düzeyi değerleri (kış: 587,9 lux; ilkbahar: 310,6 lux; 
yaz: 382,9 lux; sonbahar: 327,9 lux) Zühtü Bey Evi’nden (kış: 133,7 lux; 
ilkbahar: 171,3 lux; yaz: 233,8 lux; sonbahar: 321,1 lux) yüksektir (Şekil 3a, 
Şekil 3b, Şekil 4a, Şekil 4b). Günışığı faktörü açısından da Kestaneciler 
Evi’nin değerleri (kış: %7,10; ilkbahar: %3,58; yaz: %3,86; sonbahar: %4,33) 
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4b).  

 

  
                                      a                                                           b 

Şekil 3. Kış mevsiminde (a), ilkbahar mevsiminde aydınlık düzeyi değerleri (b). 
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Şekil 4. Yaz mevsiminde (a), sonbahar mevsiminde aydınlık düzeyi değerleri (b). 
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aydınlık düzeyi değerlerinin Kestaneciler Evi’nden düşük olmasının nedeni 
güney duvarının batısında yer alan gömme dolabın özgün durumunda pencere 
olması ve doğu duvarının güneyindeki pencerenin üstünde bulunan tepe 
penceresinin sonradan kapatılmış olmasıdır. Tepe pencerelerinin niteliksiz 
boyanması da günışığı alınımını olumsuz etkilemektedir. Onarım kararlarında 
özgün aydınlatma özelliklerini etkileyecek bu değişikliklerin dikkate 
alınmamış olması aydınlatma düzeyini olumsuz etkilemiştir.  
 

4. DOĞAL AYDINLATMA PERFORMANS DEĞERLERİNİN 
BENZER ÖRNEKLERLE KARŞILAŞTILMASI 
 
Literatürde, tarihi konutların doğal aydınlatma performansı incelendiğinde 
başoda niteliğindeki odaların aydınlatma parametreleri olan aydınlık düzeyi, 
günışığı faktörü ve malzemelerin yansıtma çarpan değerleri Kestaneciler ve 
Zühtü Bey Evlerindeki değerler ile karşılaştırılabilir. 
 
Kıbrıs’ta sahil kesiminde kuzeydoğuda, ovada doğuda ve dağlık bölgede 
kuzeyde konumlanan tarihi konutlarda başodaların pencere cam alanının 
taban alanına oranı sırayla %15, %11 ve %8’dir. Aydınlatma düzeyi ölçümleri 
alınan bu konutların başoda niteliğindeki odaların tamamında günışığı faktörü 
(%0,8; 0,1; 0,2), standart değer olan %1,5 değerinin altındadır [9]. Kıbrıs’ın 
Lefkoşa kentindeki iki katlı tarihi bir konut kompleksinin birinci katta 
güneydoğuda yer alan başoda niteliğindeki sahnisi mekânında kış 
mevsiminde aydınlatma düzeyi değerleri sabah 635,7 lux, öğle 302,5 lux ve 
öğleden sonra 104,3 lux’dür. İlkbaharda sabah 903,2 lux, öğle 329,2 lux ve 
öğleden sonra 345,8 lux’dür. Yazın ise sabah 1533,8 lux, öğle 403,7 ve 
öğleden sonra 453,4 lux’dür. Bu mekânda günışığı faktörü % 4,00’dür [6]. 
Kestaneciler (%3,58-7,10) ve Zühtü Bey (%1,75-4,24) Evlerinin günışığı 
faktörü ise %1,5 standart değerini karşılamaktadır. 
 
Türkiye’nin farklı iklim bölgelerinde yer alan Kemaliye (Erzincan), Birgi 
(İzmir), Safranbolu (Karabük) ilçelerindeki tarihi konutlarda yapılan 
çalışmada [8], belirlenen aydınlatma düzeyi değerleri; soğuk iklim bölgesinde 
sonbahar mevsiminde 99,2 lux değerinde ve yetersiz, ancak ilkbaharda 547 
lux değerinde ve yeterli olduğu ileri sürülmüştür. Sıcak iklim bölgesinde 682 
lux ve ılıman iklim bölgesinde ise 1513 lux değerindedir ve aydınlatma 
performans değerlerinin ölçüm alınan mevsimler için yeterli olduğu 
belirtilmiştir [8]. Aydınlatma düzeyi değeri Kestaneciler Evi’nde 310,6-587,9 
lux ve Zühtü Bey Evi’nde ise 133,7-321,1 lux arasındadır. Kestaneciler 
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Evi’nin aydınlatma değeri dört mevsim yeterli, Zühtü Bey Evi’nin ise 
sonbaharda yeterli ancak diğer mevsimlerde yetersizdir. 
 
Diyarbakır’ın tarihi konut dokusunda yeniden işlevlendirilen Cahit Sıtkı 
Tarancı Evi’nde yapılan çalışmada [3], kuzeyde yer alan başodanın pencere 
cam yüzey alanının taban alanına oranı %46 ve pencere cam yüzey alanının 
duvar alanına oranı %36’dır. Ortalama aydınlatma düzeyi bu mekânda 402,6 
lux olarak hesaplanmıştır [3].  Benzer özellikler gösteren Kestaneciler Evi’nin 
pencere cam yüzey alanının taban alanına oranı %11,44 ve pencere cam yüzey 
alanının duvar alanına oranı ise %22,81’dir. Bu değerler Cahit Sıtkı Tarancı 
Evi’nden daha düşüktür. Kestaneciler Evi’nin aydınlık düzeyi ise ortalama 
310,6-587,9 lux arasındadır. Aydınlık düzeyi değerleri karşılaştırıldığında 
Cahit Sıtkı Tarancı Evi’nin aydınlık düzeyinin Kestaneciler Evi’nin ortalama 
aydınlık düzeyi değerleri arasında olduğu belirlenmiştir. 
 

5. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, Kula’da onarılmış iki tarihi konutun başodalarının doğal 
aydınlatma performans değerleri, onarım kararlarının özgün aydınlatma 
özelliklerinin göz önüne alınarak hazırlanmasını sağlamak amacıyla 
incelenmiştir. İnceleme örnekleri onarılmış Kestaneciler ve Zühtü Bey 
Evleridir. Yapılarda başodaların kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde 
sabah, öğle ve öğleden sonra doğal aydınlatma düzeyi ölçümleri alınmış, 
konumun günışığı alımına etkisini incelemek için ise güneşin doğuda 
konumlandığı sabah ve batıda konumlandığı öğleden sonra alınan aydınlık 
düzeyi değerleri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, standart doğal 
aydınlatma düzeyi değerleri açısından Kestaneciler Evi’nde dört mevsim için 
aydınlatma düzeyi yeterli; Zühtü Bey Evi’nde ise sonbaharda yeterli diğer 
mevsimlerde yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Kuzeybatıda konumlanan 
Kestaneciler Evi’nin başodası ile kuzeydoğuda konumlanan Zühtü Bey 
Evi’nin başodasının ortalama aydınlık düzeyi değerleri karşılaştırıldığında 
sabah ölçümlerinde Zühtü Bey Evi’nin değerlerinin yüksek olduğu öğleden 
sonra ise Kestaneciler Evi’nin değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
 
Dört mevsim ortalama aydınlık düzeyi; özgün pencere düzenini koruyarak 
onarılmış olan Kestaneciler Evi’nde Zühtü Bey Evi’nden yüksektir. Zühtü 
Bey Evi’nde güney duvarının batısında yer alan gömme dolabın, özgün 
durumunda pencere olduğu ve doğu duvarının güneyindeki pencerenin 
üstündeki tepe penceresinin sonradan kapatılmış olması onarım kararlarında 
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özgün durumuna dönüştürülmediğinden aydınlatma düzeyinin düşük olduğu 
tespit edilmiştir. Zühtü Bey Evi’nde gömme dolaba dönüştürülen pencerenin 
ve sonradan kapatılan tepe penceresinin özgün durumuna getirilerek yeniden 
pencere işlevi kazandırılması ayrıca mekânın güney duvarındaki tepe 
pencerelerindeki niteliksiz boyaların temizlenerek özgün durumuna 
getirilmesi aydınlatma düzeyini olumlu etkileyecektir. Ancak Zühtü Bey 
Evi’nde pencerenin yerine yapılan gömme dolabın nitelikli bir ahşap işçilik 
göstermesi ve süslemeli üst bölümü nedeniyle onarım kararları kapsamında 
korunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Cam geçirme çarpanları iki konut için 
yakın değerlerde olduğundan onarılmamış yapılarda yalnızca eksik ve kırık 
olan bölümlerin değiştirilmesi, kırık çatlak olmayan sağlam camların 
korunması yapıların eski cam özelliklerinin korunması açısından önem 
taşıyabilir. Bu değerlendirmeler, tarihi konutların özgün doğal aydınlatma 
özelliklerinin tespitinin, onarım ve koruma kararlarında müdahalelerin doğru 
yönlendirilmesini sağlayacağını göstermiştir. 
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Ahmet Ağa Konağı’na ait kullanıcı konfor analizi sonuçları 
sunulmaktadır. Konak, 2014 yılından bu yana İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ofis olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, restore edilmiş tarihi bir yapının kullanım sürecinde 
değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda kullanıcı konforu ankete 
dayalı istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışmanın 
sonucunda, kullanıcı yaşının önemli bir değişken olmadığı, ancak 
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1. GİRİŞ 
 
Tarihi yapıların özgün doku ve kimliğine saygı duyularak yapılan 
restorasyon ve yeniden işlevlendirme işlemleri, bina ve bulunduğu alan 
kadar binada yaşayan insanlar ve kültürel değerlerin de korunmasına yol 
açar. Tarihi bir yapının restorasyonu ile özgün mimari ve strüktürün aslına 
uygun bir şekilde korunması yanında yapıyı kullanacakların daha konforlu 
bir yaşam sürdürebilmesi de sağlanabilir. İç mekân konforu, bina 
sakinlerinin daha mutlu, sağlıklı ve verimli zaman geçirmesini mümkün 
kılar. Dolayısıyla, tarihi bir yapının işlevi göz önünde bulundurularak, iç 
mekân ısıl, aydınlatma ve hava konfor ve kalitesini en üst düzeyde 
sağlayacak restorasyon önerileri geliştirilmelidir. Alınan ilke kararları 
ışığında restore edilmiş bir yapıyı test etmek de gereklidir. Bu doğrultuda 
yapılacak en uygun analiz, restorasyon işlemi görmüş yapının kullanıcıları 
ile yapılabilir.  
 
Ancak tarihi yapıların yenileme projelerinde ısıl, nem, havalandırma, gürültü 
ve aydınlatma gibi temel yapı fiziği parametreleri göz önünde yeterince 
bulundurulmamaktadır. Bu, maliyet ve yasal zorunluluklar da dahil olmak 
üzere çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır [1]. Restore edilmiş tarihi bir 
yapının kullanım süresi boyunca kullanıcı ihtiyaçlarını ne kadar 
karşıladığının değerlendirilmesi, yeni restorasyon projelerinin daha 
sürdürülebilir planlanmasını sağlayabilir. Ancak bina sakinlerinin yenilenen 
tarihi bina ve konfor şartları hakkındaki görüşleri üzerine yapılan metodik 
çalışmalar oldukça kısıtlıdır.  
 
Gelişmiş ülkelerde günün %90'ından fazlası kapalı mekanlarda 
geçirilmektedir [2]. Dolayısıyla ofis binalarına odaklı ve bina sakinlerinin 
konfor ve sağlığını değerlendiren birçok araştırma mevcuttur [3-6]. Özellikle 
ofis sakinlerinin geri bildirimi, çalışanların performansını etkileyen 
değişkenleri belirlemede önemli bir veri altlığı oluşturmaktadır.  
 
Restore edilmiş tarihi bir bina, sakinlerinden alınacak geri bildirimler 
yoluyla değerlendirilebilir. İnsan konforunu etkileyen belirli parametreleri 
irdelemek üzere hazırlanan bir ankete verilen cevaplar, restore edilmiş bina 
sakinlerinin ilerleyen yıllardaki konforunu arttırmada yönlendirici olabilir 
[7,8]. Bu çalışmanın amacı, restore edilmiş tarihi bir yapının kullanım 
sürecinde değerlendirilmesi ve kullanıcı konforunun anket yoluyla analiz 
edilmesidir.  
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2. VAKA ÇALIŞMASI 
 
Bu çalışma kapsamında ele alınan Ahmet Ağa Konağı, 19. yüzyılın ilk 
çeyreğinde İzmir-Kemeraltı mevkiinde inşa edilmiştir. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları ile ofis olarak 
yeniden işlevlendirilerek şehir hayatına kazandırılmıştır. Restorasyon 
çalışması Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği “13. Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda 2014 
yılı Uygulama Ödülü'ne layık görülmüştür. Yapı 2014’ten bu yana, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü 
İzmir Tarih Proje Merkezi olarak kullanılmaktadır (Şekil 1).  

 

    
Şekil 1. İzmir-Ahmet Ağa Konağı sokak cephesi ve ana salon tavan süslemeleri 

(Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi arşivi). 
 
İki parselden oluşan tarihi yapının net kullanım alanı toplam 460 m2’dir. 
Parsellerde içten geçişli, biri sonradan yapıldığı tahmin edilen birbirine 
bitişik iki kütle bulunmaktadır. Yapısal olarak konak, ana ve ikincil yapı 
olarak ikiye ayrılır. İkincil yapı güney cephesinde taşıyıcı ana bir duvar 
bulunmadığından ana bina olmadan kapanamaz ve kendini taşıyamaz. Doğu 
cephesinden girişi olan iki katlı ana binada bir asma kat ve bodrum kat 
bulunmaktadır. Kareye yakın plana sahip olan yapının iç mekân düzeni her 
iki katta da aynıdır. Ana binada olduğu gibi ikincil yapıda da batı tarafından 
bahçeye açılan bir giriş daha bulunmaktadır. İkincil yapının önemli bir 
unsuru, doğu cephesindeki caddeye açılan cumbadır. Cephelerdeki taş 
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pencere kapı söveleri, pilasterleri, kat ve saçak silmeleri ve iç tavan süsleri 
yapının Neoklasik karakterdeki önemli kültürel ve mimari unsurlarıdır. 
 

3. METODOLOJİ 
 
Ofis olarak işlevlendirilen İzmir, Ahmet Ağa Konağı restorasyon sonrası 
kullanım sürecinde değerlendirilmek üzere seçilmiştir. Konakta çalışan 40 
kişilik personelden 30'unun katılımı ile 24-28.02.2020 tarihleri arasında 
yazılı bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yarısı kadındır. 
Yaş ortalaması 39,5 iken, katılımcıların %43’ü 30-39, % 40'ı ise 40-49 yaş 
aralığındadır. Anketin odağı, iç mekân çevre kalitesi ve kullanıcı konforunun 
değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda 1'i açık uçlu, 9'u evet/hayır sorusu ve 8'i 
derecelendirmeli soru olmak üzere toplam 18 soru hazırlanmıştır. Ankette 
sorulan her soru belirli bir iç ortam konfor değişkenini analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu değişkenler ısıl ve aydınlatma konforu ile iklimlendirme 
ekipmanlarının yeterliliğini içermektedir. 
 
Sorular konularına göre daha detaylı incelenmek üzere kategorize edilmiştir. 
2. sorudan 5. soruya kadar iklimlendirme ekipmanlarının dönemsel kullanım 
süreleri incelenmektedir. 6. sorudan 9. soruya kadar kapı ve pencere 
kullanımı belirtilmektedir. 10. ve 11. soruda ısıl konfor şartlarının yeterliliği 
incelenmektedir. 12. soruda doğal ışığın, 13. soruda yapay aydınlatma 
yeterliliği analiz edilmektedir. Aynı zamanda, 14. soruda doğal ışığı 
önlemek için kullanılan gölgeleme elemanlarının kullanım sıklığı, 15. soru 
hangi saatlerinde kapalı olduğu araştırılmıştır. 16. soruda enerji tüketimini 
azaltmak için ne gibi işlemler uygulanabileceğine dair fikirler toplanmıştır. 
17. ve 18. sorularda belirli mekanlara özel aydınlatma ve iklimlendirme 
yeterliliği analiz edilmiştir. 
 
Tüm sorular analiz edilmek üzere sayısal değerlere çevrilmiştir. Analiz 
sürecinde EViews v.4.0 yazılımı kullanılmıştır [9]. EViews, Windows 
işletim sistemi için üretilmiş bir istatistiksel analiz paketidir. Ayrıca verilen 
cevapların yüzdelik oranları göz önünde tutularak, her bir anket sorusuna 
özel kullanıcı konfor yüzdelik verileri de sunulmuştur. 
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3.1. Değişkenlerin Tanımı 
Her soru için bir veya daha fazla değişken tanımlanmıştır. Belirlenen 
değişkenler iklimlendirme sistemi, ısıtma ve soğutma sistemi performansı, 
doğal ve yapay aydınlatma performansı ve gölgeleme elemanı kullanımıdır 
(Tablo 1). Bu doğrultuda 2 ile 18 arasındaki sorular bağımlı değişken olarak 
tanımlanmıştır. Bağımsız değişkenleri içeren sorular ise 1. soruda yer 
almaktadır. Bunlar yaş, cinsiyet ve ofis mahal numaralarıdır. 

 
Tablo 1: Bağımlı değişkenlerin tanımlandığı soru numaraları. 

Bağımlı Değişkenler Soru Numaraları 

İklimlendirme sistemi  2 - 3 - 4 - 5  
Isıtma sistemi performansı 6 - 8 - 10 - 17 - 18 
Soğutma sistemi performansı 7 - 9 -11 - 17 - 18 
Doğal aydınlatma performansı 12 - 17 - 18 
Yapay aydınlatma performansı 13 - 17 - 18 
Gölgeleme elemanı kullanımı 14 -15 

 
3.2. Cevapların Sayısal Değerlere Çevrilmesi 
Açık uçlu soru (16) ve yeterli veri olmadığı için 15. soru dışında tüm 
soruların cevapları sayısal değerlere dönüştürülmüştür. 1. soruda belirtilen 
cinsiyet iki değer, mahal numarası ise beş değer ile belirtilmiştir; her seçenek 
farklı mahalleri belirtmektedir. 2., 3. ve 4. sorularda farklı çalışma saat 
aralıkları belirlenmiş ve bu doğrultuda numaralandırılmıştır. 5. soruda 
cevaplar evet ve hayır (iki değer), 14. soruda cevaplar evet, hayır ve kısmen 
şeklinde (3 değer) belirlenmiş ve bu duruma göre numaralandırılmıştır. 6, 7, 
8 ve 9. sorularda seçenekler tamamen açık, yarım, az kısmı ve kapalı 
şeklinde toplam dört değerle belirtilmiştir. 10. ve 11. soruda cevaplar soğuk, 
serin, ne soğuk ne sıcak, ılık ve sıcak olarak toplam beş değer ile 
sayısallaştırılmıştır. 12., 13., 17. ve 18. sorularda seçenekler çok kötü, kötü, 
ne iyi ne kötü, iyi ve çok iyi olarak beşe ayrılmış ve 5 değerle analiz 
edilmiştir. 
 
3.3. Ampirik Model 
Bu çalışmada, 2 ile 18 arasındaki tüm sorulardan bağımlı değişkenler 
oluşturulmuş, bağımsız değişkenler ile ilişkisi regresyon modeli denklemi 
kullanılarak hesaplanmıştır (Denklem 1). Bağımlı değişkenler konfor 
seviyesini ölçer niteliktedir. Regresyon tahmininde, White Heteroskedastisite 
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Restore edilmiş yapıların kullanım sonrası değerlendirilmesi 
 

 

ve Histogram normalite testleri yapılmıştır [10, 11]. Ayrıca, değişkenler 
arası ilişkileri ölçen korelasyon matrisi de hesaplanmıştır. 
 

              soru𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1cinsiyet𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2yaş𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3mahal𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖          (1) 
 

Burada “𝑖𝑖” kişileri; “𝛼𝛼” regresyon sabitini “𝛽𝛽”, ilgili değişkenlerin etkilerini, “𝜖𝜖𝑖𝑖” ise 
hata terimini göstermektedir.  
 

4.   BULGULAR VE DEĞERLENDİRME  
 
4.1. Regresyon Analiz Sonuçları  
Kullanıcı konfor algısı subjektif bir konu olduğu için tüm bağımlı 
değişkenlere yaş, cinsiyet ve mahal numarasının etkisi analiz edilmiştir. İlgili 
literatür incelendiğinde, bu değişkenlerin anket çalışması olan benzer 
çalışmalarda da ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. 
 
Korelasyon matrisinden elde edilen sonuçların içinde (mutlak değeri) 0,6'nın 
üzerindeki sayılar kuvvetli ilişkili olduğu varsayıldığından dolayı, cinsiyet 
ve 6. soru, 6. ve 7. soru, 8. ve 9. soru değişkenlerinin kuvvetli ilişkili olduğu 
saptanmıştır.  
 
Elde edilen regresyon analiz sonuçlarına göre; 
 Erkeklerin, gün içinde iklimlendirme sistemini kullanmaya kadınlara göre 
anlamlı derecede daha geç başladığı gözlemlenmektedir (3 numaralı soru). 
 Bina içindeki mahal lokasyonunun, gün içinde iklimlendirme sistemi 
kullanımına ne kadar geç başlandığı üzerinde etkisi olduğu 
gözlemlenmektedir (3 numaralı soru). 
 Büyük mahallerde, iklimlendirme sistemi kullanımı olmadan geçen süre 
küçük mahallere göre daha azdır (4 numaralı soru). 
 Kadın çalışanların bulunduğu mahallerde, ısıtma dönemi sırasında 
pencere ve kapıların açık olma süresinin erkeklere göre daha az olduğu 
analiz edilmiştir (6 ve 8 numaralı sorular). 
 Kadınların gölgeleme elemanı kullanım süresinin erkeklere göre daha az 
olduğu gözlemlenmiştir (14 numaralı soru). 
 Erkeklerin toplantı odasının ısıtma sistemini kadınlara göre daha yeterli 
bulduğu gözlemlenmiştir (17 numaralı soru). 
 Kadınların giriş mahalindeki ısıtma sistemini erkeklere göre daha yeterli 
bulduğu gözlemlenmiştir (18 numaralı soru). 
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Sonuç olarak istatistiki analizler, bina sakinlerinin konfor algısında 
cinsiyetin önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Ayrıca cinsiyet kadar etkili 
olmasa da ofis mahal konumunun da önemli bir bağımsız değişken olduğu 
gözlemlenmiştir. Öte yandan kullanıcı konforu açısından bina sakinlerinin 
yaşının, cinsiyet ya da ofis mahal konumu kadar mühim bir bağımsız 
değişken olmadığı saptanmıştır.  
 
4.2. Kullanıcı Konfor Yüzdelik Sonuçları 
Çalışma kapsamında binanın iklimlendirme sisteminin kullanımını ve 
kullanıcı konfor şartlarını analiz etmek amacıyla sorulan sorular ve verilen 
cevaplar yüzdelik oranlar şeklinde aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 
4.2.1. İklimlendirme Sisteminin Kullanımıyla İlgili Soru ve Cevaplar 
- Odanızda klimaların çalışmadığı bir dönem var mı? Klimalar çalışmadığı 
zaman konforlu hissediyor musunuz? Hissediyorsanız hangi aylarda? 

Toplamda 26 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Yarısından fazlasının 
(%65) odalarındaki klimalarını mevsim ortalarında, yani ilkbahar (Mart 
ve Nisan) ve sonbaharda (Ekim) kapattığı, %20’sinin ise tüm yıl boyunca 
kullandığı öğrenilmiştir. 

 
- Klimaları saat kaçta açıyorsunuz? 

Tüm katılımcılar bu soruya cevap vermiştir. Yalnızca bir kişi dışında 
bütün katılımcıların ısıtma/soğutma sistemini mesai saatlerinin başında 
çalıştırdığı öğrenilmiştir. 

 
- Klimaları kapatıyor musunuz? Kapatıyorsanız saat kaçta? 

Toplamda 28 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Kullanıcıların (%60) 
çoğunlukla mesai saatlerinin sonu olan 16:30 ile 17:30 saatleri arasında 
klimalarını kapattığı öğrenilmiştir. 

 
-  Klimaları öğle tatilinde kapatıyor musunuz? 

Tüm katılımcılar bu soruya cevap vermiştir. Katılımcıların %53’ü öğle 
tatilinde klimalarını kapattığını söylemiştir. 

 
- Isıtılırken pencere açıyor musunuz? Açıyorsanız ne kadarını? 

Toplamda 29 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Katılımcıların 17’si 
(%59) ısıtma sırasında pencereleri kısmen açtığını, 11’i kapalı tuttuğunu, 
biri ise yarısını açtığını söylemiştir. 
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- Soğutulurken pencere açıyor musunuz? Açıyorsanız ne kadarını? 
Toplamda 27 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Katılımcıların 
%63’ünün soğutma sırasında pencerelerini kısmen açtığı, üçte birinin ise 
kapalı tuttuğu öğrenilmiştir. 

 
- Isıtılırken kapı açıyor musunuz? Açıyorsanız ne kadarını? 

Toplamda 29 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Katılımcıların 11’inin 
(%38) ısıtma sırasında kapılarını yarı açık bıraktığı, 5’inin ise tamamen 
açtığı öğrenilmiştir. Yalnızca %21’inin ısıtma sırasında kapılarını kapalı 
tuttuğu öğrenilmiştir. 

 
- Soğutulurken kapı açıyor musunuz? Açıyorsanız ne kadarını? 

Toplamda 26 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Katılımcıların yalnızca 
%19’u soğutma sırasında kapısını kapalı tuttuğunu söylemiştir. %35’i 
yarım, %27’si kısmen, %19’u ise tamamen olmak üzere kapılarını açık 
bıraktığı öğrenilmiştir. 

 
4.2.2.  Kullanıcı Konfor Şartlarıyla İlgili Soru ve Cevaplar 
- Isıtma dönemini kapsayan kış aylarındaki konfor şartlarınızı belirtilen 
derecelendirmeye göre tanımlar mısınız? (soğuk, serin, ne sıcak ne soğuk, 
ılık, sıcak) 

Tüm katılımcılar bu soruya cevap vermiştir. Kullanıcıların neredeyse 
tamamının ılık (%53) veya sıcak (%43) hissettiği, birinin ise soğuk 
hissettiği öğrenilmiştir. 

 
- Soğutma dönemini kapsayan yaz aylarındaki konfor şartlarınızı belirtilen 
derecelendirmeye göre tanımlar mısınız? (soğuk, serin, ne sıcak ne soğuk, 
ılık, sıcak) 

Toplamda 28 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Kullanıcıların 
%54’ünün soğuk, %25’inin ise ılık hissettiği öğrenilmiştir. Kullanıcıların 
ikisi ise ne sıcak ne de soğuk hissettiğini söylemiştir. 

 
- Doğal aydınlatma seviyesini belirtilen derecelendirmeye göre tanımlar 
mısınız? (çok kötü, kötü, ne iyi ne kötü, iyi, çok iyi) 

Tüm katılımcılar bu soruya cevap vermiştir. Kullanıcıların %40’ı doğal 
aydınlatma seviyesini kötü, üçte biri ise ne iyi ne kötü bulduğunu 
belirtmiştir. Kullanıcıların %20’si ise iyi ve çok iyi (%7) bulduğunu 
söylemiştir. 
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- Yapay aydınlatma seviyesini belirtilen derecelendirmeye göre tanımlar 
mısınız? (çok kötü, kötü, ne iyi ne kötü, iyi, çok iyi) 

Toplamda 29 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Kullanıcıların %45’i 
odalarındaki yapay aydınlatma seviyelerinden tatmin olduklarını “ne iyi 
ne kötü” cevabı vererek belirtmiştir. Geri kalanı ise %28’i kötü ve %24’ü 
iyi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 
- Perdelerinizi kapatıyor musunuz? 

Toplamda 29 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Katılımcıların 
yarısından fazlasının (%55) mesai saatlerinde perdelerini açık tuttuğu 
öğrenilmiştir. %17’sinin tamamen, geri kalanının ise kısmen kapalı 
tuttuğu öğrenilmiştir. 

 
- Perdeleri kapatıyorsanız günün hangi saatleri arasında kapatıyorsunuz? 

Yalnızca 13 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Kullanıcıların 
%49’unun tüm gün boyunca perdelerini kapalı tuttuğu öğrenilmiştir. Bazı 
kullanıcıların ise (%38) perdeleri günün bazı saatlerinde kullandığı, geri 
kalanının ise odalarının lokasyonuna göre perdelerini günün yarısı 
boyunca kullandığı öğrenilmiştir. 

 
- Tarihi yapılarda enerji tüketiminin azalmasının mümkün olduğuna inanıyor 
musunuz? İnanıyorsanız binada ve binanın kullanımında ne tür önlemler 
alınabileceğini düşünüyorsunuz? 

Yalnızca 19 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Katılımcıların dörtte 
üçünden fazlası (%84) tarihi yapılarda enerji tüketiminin azaltılabilmesi 
ihtimali olduğunu düşünmektedir. Uygun yapılan yalıtım, ısıl açıdan 
iyileştirilmiş pencereler, hava geçirmezliğinin arttırılması, ofislerde 
standartlara uygun sabit sıcaklık değerlerine uyulması ve kullanıcıları 
gözlemleyip davranışlarını değiştirerek kullanıcı nedenli enerji 
kayıplarının önüne geçilmesi katılımcılar tarafından yapılan önerilerden 
bazılarıdır. Katılımcıların geri kalanı ise tarihi yapılarda enerji 
tüketiminin azaltılamayacağını düşünmektedir.  

 
- Toplantı odasının ısıtma, soğutma ve aydınlatması ile ilgili görüşlerinizi 
belirtilen derecelere uygun biçimde tarif edebilir misiniz?  (çok kötü, kötü, 
ne iyi ne kötü, iyi, çok iyi) 

a. Isıtma için toplamda 26 katılımcı bu soruyu yanıtlamıştır. Bu 
katılımcılar memnuniyetlerini üç derecede tanımlamıştır. Toplantı 
odasının ısıtma durumunu 26 katılımcının %69’u çok iyi, %19’u iyi, 
%12’si ise ne iyi ne kötü bulmaktadır.  
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- Yapay aydınlatma seviyesini belirtilen derecelendirmeye göre tanımlar 
mısınız? (çok kötü, kötü, ne iyi ne kötü, iyi, çok iyi) 
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musunuz? İnanıyorsanız binada ve binanın kullanımında ne tür önlemler 
alınabileceğini düşünüyorsunuz? 

Yalnızca 19 katılımcı bu soruya cevap vermiştir. Katılımcıların dörtte 
üçünden fazlası (%84) tarihi yapılarda enerji tüketiminin azaltılabilmesi 
ihtimali olduğunu düşünmektedir. Uygun yapılan yalıtım, ısıl açıdan 
iyileştirilmiş pencereler, hava geçirmezliğinin arttırılması, ofislerde 
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tüketiminin azaltılamayacağını düşünmektedir.  

 
- Toplantı odasının ısıtma, soğutma ve aydınlatması ile ilgili görüşlerinizi 
belirtilen derecelere uygun biçimde tarif edebilir misiniz?  (çok kötü, kötü, 
ne iyi ne kötü, iyi, çok iyi) 

a. Isıtma için toplamda 26 katılımcı bu soruyu yanıtlamıştır. Bu 
katılımcılar memnuniyetlerini üç derecede tanımlamıştır. Toplantı 
odasının ısıtma durumunu 26 katılımcının %69’u çok iyi, %19’u iyi, 
%12’si ise ne iyi ne kötü bulmaktadır.  
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b. Soğutma için toplamda 24 katılımcı bu soruyu yanıtlamıştır. Bu 
katılımcılar memnuniyetlerini dört derecede tanımlamıştır. Toplantı 
odasının soğutma durumunu 24 katılımcının %63’ü iyi, %17’si ne iyi ne 
kötü, %13’ü çok iyi, %8’i ise kötü bulmaktadır. 
c. Aydınlatma için toplamda 26 katılımcı bu soruyu yanıtlamıştır. Bu 
katılımcılar memnuniyetlerini üç derecede tanımlanmıştır. Toplantı 
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- Giriş hollerinin ısıtma, soğutma ve aydınlatması ile ilgili görüşlerinizi 
belirtilen derecelere uygun biçimde tarif edebilir misiniz?  (çok kötü, kötü, 
ne iyi ne kötü, iyi, çok iyi) 

a. Isıtma için toplamda 28 katılımcı bu soruyu yanıtlamıştır. Bu 
katılımcılar memnuniyetlerini dört derecede tanımlamıştır. Giriş 
hollerinin ısıtma durumunu 28 katılımcının %46’sı kötü, %29’u iyi, 
%14’ü ne iyi ne kötü, %11’i ise çok kötü bulmaktadır. 
b. Soğutma için toplamda 24 katılımcı bu soruyu yanıtlamıştır. Bu 
katılımcılar memnuniyetlerini beş derecede tanımlamıştır. Giriş hollerinin 
soğutma durumunu 24 katılımcının %38’si kötü, %33’ü iyi, %21’i ne iyi 
ne kötü, %4’ü çok iyi ve %4’ü ise çok kötü bulmaktadır. 
c. Aydınlatma için toplamda 27 katılımcı bu soruyu yanıtlamıştır. Bu 
katılımcılar memnuniyetlerini dört derecede tanımlamıştır. Giriş 
hollerinin aydınlatma durumunu 27 katılımcının %48’i kötü, %26’sı iyi, 
%22’si ne iyi ne kötü, %4’ü ise çok kötü bulmaktadır. 

 

5. SONUÇLAR 
 
Restore edilmiş bir tarihi yapıda kullanıcı konforunun ne olduğu ve kullanım 
sürecinde herhangi bir değişiklik olup, olmadığını bilmek farklı açılardan 
önemlidir. Kullanıcı konfor analizleri, çalışanların konforunu pozitif yönde 
arttırma yönünde bize değerli bilgiler sunar. Konforlu bir çalışma ortamının 
sağlanması hem çalışanların üretkenliğini arttırmak hem de işyeriyle 
bağlarını kuvvetlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır. 
 
Kullanım süreci değerlendirmelerinde yapılardaki doğru/yanlış kullanıcı 
davranışları ve kullanıcıların verimli enerji tüketimi hakkındaki bilinç düzeyi 
gözlemlenebilmektedir. Dolayısıyla yapıların enerji tüketimini azaltma 
yönünde veriler de içerir. Kullanıcı konforu bu tip analiz sonuçlarına bağlı 
olarak proje ve kullanım olmak üzere iki aşamada iyileştirilebilir.  
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Çalışmanın iklimlendirme sisteminin kullanımıyla ilgili soru ve cevapları 
incelendiğinde, enerji tüketimine olumsuz etkisi olsa da iklimlendirme 
sistemi çalıştığı sürece kapı pencere açma eğilimi olduğu ve ofis ortamında 
kullanıcı konforu açısından taze hava beslemenin ne kadar mühim bir ihtiyaç 
olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüz pandemi koşullarında da kapalı ortamda 
taze havanın şart olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu sebeple tarihi 
yapılarda restorasyon projeleri çizilirken enerji verimliliği yüksek 
iklimlendirme sistemlerinin yanı sıra kullanıcı konforunu da arttırmaya 
yönelik taze hava besleme sistemlerinin de düşünülmesi gerekmektedir. Bu 
soruna tarihi yapının özgün mimari ve strüktürel sistemine zarar vermeyecek 
şekilde sensörler, yazılımlar, mekanik cihazlar vb. sistemlerle çözüm 
bulunabilir.  
 
Proje aşamasında kullanıcı davranışına yönelik çözüm getirmek mümkün 
olmayabilir. Ancak kullanım aşamasında yapının konforunu ve enerji 
verimliliğini artırmaya yönelik bilinçsiz kullanıcı davranışlarının eğitimler, 
düzenli izleme, raporlama ve teşvik mekanizmaları ile aşılabileceği 
düşünülmektedir. 
 
Sonuç olarak mimarlar ve mühendisler restorasyon süreçlerinin herhangi bir 
yönünün iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini görmek ve deneyimlerini 
gelecekteki restorasyon projelerine aktarabilmek için restorasyon projesi 
kararlarının etkisini kullanıcı konforu açısından da takip etmelidir. 
 
 
TEŞEKKÜR 
 
Bu çalışmanın gerçekleşmesi için gerekli izni veren İzmir Büyükşehir 
Belediyesi – Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü’ne ve 
anket sorularının cevaplanması konusunda gösterdikleri anlayış için 
Müdürlük çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 
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Konut hacimlerinde gerekli günışığı 
aydınlığını sağlayan pencere boyutunun 
pencere duvarı sayısına göre değişimi 
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ÖZET 
 

Hacimlerin aydınlatılmasında günışığından yararlanılması, 
insanların kendilerini iyi hissetmesi ve lamba ışığı ile aydınlatmada 
tüketilecek enerjiden tasarruf edilmesi açılarından büyük önem taşır. 
Yapıların günışığı ile aydınlatılmasına yönelik Avrupa Standardı 
“EN 17037: Daylight in Buildings” içinde günışığından 
yararlanmanın ölçütleri günışığı aydınlık düzeyi, güneşlenme, dış 
ortamla görsel bağlantı ve kamaşmanın sınırlanması olarak 
belirtilmiştir. Sıralanan dört ölçüte ilişkin kabul edilebilir sınır 
değerler söz konusu standartta yer almaktadır. Bu çalışmada, konut 
hacimlerinde en az, orta ve yüksek olmak üzere üç derece için 
günışığı aydınlığının sağlandığı koşullar günışığı standardı uyarınca 
incelenmiştir. Bu inceleme kapsamında istenen günışığı aydınlığını 
sağlayan pencere açıklıklarının hacmin boyutu, biçimi, pencere 
sayısı ve baktığı yöne göre değişimi saptanmıştır. Buna bağlı olarak, 
hacimde daha uzun süre bulunmayı gerektiren etkinlikler için bu 
bölgelerin kullanılmasına yönelik iç mimari düzenlemelerin 
yapılabilmesi olanaklı olmuştur.   

 
Anahtar Sözcükler:     Günışığı, konut, pencere sayısı, cam alanı 
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2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul; Tel: 0(212)3832623; 
dokuzer@yildiz.edu.tr 
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Konutlarda gerekli günışığını sağlayan cam alanı 
 

 
 

1. GİRİŞ 
 
Yapılar içindeki hacimlerin aydınlatmasında günışığından yararlanılması 
önemlidir. Günışığı aydınlığını hesaplama yöntemlerini içeren çeşitli 
kurumlarca yayınlanmış rehber yayın ve standartlar vardır [1-2]. Pencere 
tasarımında yol gösteren kaynaklar da literatürde yer almaktadır [3-5].  
Derslik, büro, konut gibi çeşitli işlevlerdeki hacimleri doğal aydınlatma 
açısından inceleyen birçok araştırma yapılmıştır [6-7]. Günışığının değişken 
yapısı doğal aydınlık hesaplarında farklı gök tiplerinin dikkate alınmasını 
gerektirmektedir. Günışığı aydınlığını değerlendirmek üzere bazı 
varsayımlara dayanan basitleştirilmiş yaklaşımlar geliştirilmiş ise de bu 
yaklaşımlarda izlenecek yol hakkında uzlaşılmış değildir. Son yıllarda 
iklimsel verilerin, dolayısıyla günışığının yıl boyunca gösterdiği değişimin 
dikkate alındığı hesaplama yöntemleri geliştirilmiştir [8-9]. Günümüze değin 
uygulanan birbirinden farklı yaklaşımların yerini alabilecek “Yapılarda 
günışığı” başlıklı yeni bir Avrupa Standardı (EN 17037) oluşturulmuştur. Bu 
standartta günışığı ölçütleri, günışığının oluşturduğu aydınlık, güneşlenme, 
kamaşmanın sınırlanması ve dış ortam ile görsel bağlantı olmak üzere dört 
başlıkta ele alınmaktadır. Her ölçüt için gereksinimlerin karşılanması 
bakımından en az, orta ve yüksek olmak üzere üç derece saptanmıştır [10].  
Bir hacmin standartta tanımlanan dört ölçüte göre değerlendirmesi çeşitli 
bilgisayar programları ile yapılabilmektedir. Örneğin, Paule ve arkadaşları 
DIAL+, Şener Diva programı aracılığı ile günışığı ölçütlerinin bir referans 
hacimde ne ölçüde sağlanabildiğini örneklemişlerdir [11-12].  Hacim biçim 
ve boyutu, pencere duvarı sayısı, yön, aydınlık düzeyi gibi çeşitli 
parametrelere göre gerekli pencere camı alanını günışığı standardı uyarınca 
araştıran bir çalışmaya ise rastlanmamıştır.  
 
Bu araştırmada, konut hacimleri için söz konusu standartta belirtilen ölçütlerin 
dikkate alındığı bir yaklaşım geliştirmek ve optimum pencere özelliklerini 
saptamak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, ilk aşamada farklı işlevli konut 
hacimlerinde olabilecek boyut ve biçimler araştırılmış, en yaygın kullanılan 
kare ve dikdörtgen planlı hacimler için sırasıyla dokuz ve on dört adet hacim 
oluşturulmuştur. Tüm hacimler için, parapet yüksekliği, pencere duvarı sayısı, 
pencerenin duvardaki konumu, pencere duvarının baktığı yön gibi çeşitli 
açılardan farklı seçenekler oluşturulmuş ve her bir seçenek için günışığı 
aydınlık düzeyinin en az, orta ve en yüksek olması koşullarını sağlayacak cam 
alanı hesaplanmıştır. Söz konusu seçeneklere bağlı olarak toplam 2408 hacim 
Diva-for-Rhino programında modellenmiş, bunlar arasından 1950 hacimde 
hedeflenen günışığı aydınlık düzeyleri elde edilebilmiştir [13]. Bu bildiride, 
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bir duvarda pencere ve iki duvarda pencere olması durumları için yapılan 
hesaplama sonuçlarına yer verilmiştir. Gerekli cam alanının hacim biçim ve 
boyutu, pencere duvarı sayısı, yön ve hedeflenen aydınlık düzeyine göre 
değişimi incelenmiştir. Yapı dışı engellerin ve yapıdaki balkon, saçak gibi 
elemanların etkisi çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.  
 

2. KONUT HACİMLERİNDE GÜNIŞIĞI AYDINLIK DÜZEYİNİN 
SAĞLANMASI 
 
İç mekanlardaki aydınlık gereksiniminin olabildiğince günışığı ile 
karşılanabilmesi için pencereler yıl boyunca yeterli düzeyde günışığının 
hacme girmesini olanaklı kılacak ve hacmin aydınlandığına ilişkin görsel 
izlenimin oluşmasını sağlayacak özellikte tasarlanmalıdır. Günışığı ile 
aydınlatmaya yönelik standartta en az, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı 
düzeyde aydınlık önerisi bulunmaktadır. Pencere tasarımında önerilen 
aydınlık düzeylerinden biri hedeflenmelidir. Hedeflenen aydınlık düzeyinin 
hacimdeki referans düzlemin en az yarısında (≥%50) oluşması ve bu düzlemin 
en az %95’inde, niceliği hedef aydınlığa göre tanımlanmış, minimum düzeyde 
bir aydınlığın sağlanması istenmektedir (Tablo 1). Bu değerlerin yıl boyunca 
gündüz saatlerinin en az yarısında (≥%50), yani en az 2190 saat sağlanması 
beklenmektedir [10]. 

 
Tablo 1. Günışığından yararlanmaya ilişkin önerilen dereceler. 

Düşey 
pencereler için  

önerilen 
derece 

Hedeflenen aydınlık düzeyi  Hedeflenen minimum 
aydınlık düzeyi Günışığı 

saatlerinin 
yüzdesi E (lx) Referans 

düzlem % E (lx) Referans 
düzlem % 

En az 300 % 50 100  % 95 % 50 
Orta 500 % 50 300  % 95 % 50 

Yüksek 750  % 50 500  % 95 % 50 
 

3. ÇALIŞMANIN KOŞULLARI VE KABULLER 
 
Bu çalışma İstanbul ilinin coğrafi konumu ve yıl boyunca saatlik iklimsel 
verileri dikkate alınarak iklim tabanlı günışığı programı DIVA-for-Rhino 
aracılığı ile yapılmıştır. EN 17037 standardındaki öneriler, işlev farkı 
gözetmeden içinde uzun süre bulunulan tüm hacimleri kapsamaktadır. Buna 
bağlı olarak, konut hacimlerinden yalnızca yaşama hacmi, yatak odası ve 
çocuk odası ele alınmış ve bu hacimlere yönelik boyut ve biçim araştırması 
yapılmıştır. Söz konusu konut hacimleri ile ilgili çalışmada ele alınacak biçim 
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ve boyut seçeneklerini belirlemek üzere İstanbul İmar Yönetmeliği, temel 
yapı tasarım kitapları, konuyla ilgili araştırmalar ve İstanbul’daki çeşitli konut 
projelerine başvurulmuştur [14]. En yaygın kullanılan plan biçimleri olan kare 
ve dikdörtgen hacimler üzerinde çalışılmasına karar verilmiş ve döşeme 
alanları Tablo 2’de gösterilen hacimler ele alınmıştır. Çok yönlü incelemelerin 
sonucunda dikdörtgen planlı hacimlerin kısa kenarının 3, 4, 5 ve 6 m olması 
uygun bulunmuştur. Dikdörtgen hacmin uzun kenarının kısa kenara oranı 1.2, 
1.4, 1.6 ve 1.8 oranlarında artırılarak bu hacim biçimine ilişkin seçenekler 
oluşturulmuştur. Her iki hacim biçimi için döşeme alanları yaklaşık 10 m2 - 
50 m2 arasında değişen hacimler oluşturulmuştur.    
 

Tablo 2. Ele alınan hacimlerin döşeme alanları 
Dikdörtgen planlı hacimler Kare planlı hacimler 

m2 m m2 m m2 m 
10.8 3.00  3.60 28.8 4.00  7.20 10 3.16  3.16 
12.6 3.00  4.20 30 5.00  6.00 15 3.87  3.87 
14.4 3.00  4.80 35 5.00  7.00 20 4.47  4.47 
16.2 3.00  5.40 40 5.00  8.00 25 5.00  5.00 
19.2 4.00  4.80 43.2 6.00  7.20 30 5.47  5.47 
22.4 4.00  5.60 45 5.00  9.00 35 5.91  5.91 
25.6 4.00  6.40 50.4 6.00 x 8.40 40 6.32  6.32 

 45 6.70  6.70 
50 7.07  7.07 

 
Çalışma kapsamındaki değişkenler, “hacmin biçimi ve boyutu, pencere duvarı 
sayısı ve pencerenin duvar içindeki konumu, yön ve hedeflenen aydınlık 
düzeyi”dir. Sıralanan değişkenler dışında kalan, aydınlık düzeyini 
etkileyebilecek öteki etkenler ise tüm hacimlerde sabit tutularak aşağıdaki 
değerler dikkate alınmıştır: 
 Aydınlık düzeyi hesaplarının yapıldığı referans düzlemin konumu: 

Döşemeden 0.85 m uzaklıkta, tüm duvarlardan 0.50 m uzaklıktaki yatay 
düzlem (Şekil 1) 

 Tavan yüksekliği (tavan ile döşeme arasındaki uzaklık): 2.80 m 
 Duvar kalınlığı: 0.25 m  
 Parapet yüksekliği (döşeme ile pencere camı arasındaki uzaklık): 0.90 m  
 Pencere camının yüksekliği: 1.5 m  
 Penceredeki düşey doğrama genişliği ve yatay doğrama yüksekliği: 0.07 

m ve 0.08 m 
 Doğramanın duvar kesiti içindeki yeri: Kesitin ortasında 
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 Hacmin duvar, tavan ve döşemesinin ışık yansıtma çarpanı: %70, %80, 
%40 

 Camın özellikleri ve ışık geçirme çarpanı: Standart çift cam (4+12+4), 
%80 

 Yön: Güney, Kuzey, Doğu, Batı, Güneybatı, Güneydoğu, Kuzeybatı, 
Kuzeydoğu 

 Hacmin kullanım günleri, kullanım süresi: Haftada yedi gün, tüm gün 
 

Tüm hacimlerde referans düzlem üzerinde 10 cm aralıklarla hesap noktaları 
tanımlanmış, elde edilen hesap sonuçları analiz edilmiştir. Şekil 1’de aydınlık 
düzeyi hesaplarının yapıldığı referans düzlemin konumu gösterilmiştir. 

 

    
Şekil 1. Hacimlerdeki referans düzlemin konumu. 

 

4. GÜNIŞIĞI AYDINLIK DÜZEYİ HESAPLARI 
 
Bu bildiri kapsamında bir duvarında penceresi olan ve iki duvarında birer 
penceresi olan hacimlere yönelik hesaplama sonuçlarına yer verilmiştir. Bir 
duvarında bir penceresi olan 14 dikdörtgen, 9 kare hacim; iki duvarında birer 
penceresi olan 10 dikdörtgen, 7 kare hacim ele alınmıştır.  Dört ana yön ve 
dört ara yön olmak üzere pencere duvarının baktığı sekiz yön için işlem 
yapılmıştır. Birbirine bitişik iki duvarında pencere olan hacimlerde ele alınan 
yön sayısı kare ve dikdörtgen planlı hacimler için sırasıyla 8 ve 16 olmuştur 
(Şekil 2-3).  Tüm hacimlerle ilgili hesaplama koşulları ve sonuçları toplu 
olarak Tablo 3’te gösterilmiştir. Tabloda ele alınan hacim (H) ve yön (Y) 
sayısı, yöne bağlı hacim sayısı (HY), günışığı hesap programında 
modellenen hacim sayısı (toplam 1200) ve hedeflenen üç ayrı düzeydeki 
aydınlıkların sağlandığı hacim sayıları yer almaktadır. Tüm hacimlerde 
pencereler pencere duvarına ortalanmıştır. Bir duvarında penceresi olan 
dikdörtgen hacimlerde pencereler uzun duvara yerleştirilmiştir. 
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Tablo 3. Ele alınan hacimler ile ilgili hesaplama koşulları ve sonuçları. 

Hacim özellikleri H Y H Y 
Model 
hacim 
sayısı 

Hedef aydınlığın 
sağlandığı hacim sayısı 
300 lx 500 lx 750 lx 

1 duvar, 1 pencere  
Dikdörtgen (10.8 m2-50.4 m2) 14 8 112 336 112 93 46 

1 duvar, 1 pencere  
Kare (10 m2-50 m2) 9 8 72 216 72 26 9 

2 duvar. 2 pencere  
Dikdörtgen (19.2 m2-50.4 m2) 10 16 160 480 160 160 108 

2 duvar. 2 pencere  
Kare (20 m2-50 m2) 7 8 56 168 56 56 27 

Toplam 400 1200 400 335 190 
  
Hedeflenen aydınlık düzeyi oluşuncaya değin cam yüzeyin genişliği her iki 
taraftan 0.05 m’lik (toplamda 0.10 m) adımlarla (örneğin, 1.00 m, 1.10 m, 1.20 
m, …, 1.60 m) artırılmıştır. Belirtilen adım büyüklüğüne bağlı olarak, cam 
yüzey genişliği en fazla “pencere duvarı genişliği - 0.20 m” olmuştur. İki 
duvarında birer pencere olan hacimlerde pencereler birbirine bitişik iki duvara 
yerleştirilmiştir. Kare hacimlerde cam alanı büyüklükleri iki duvarda eşit 
büyüklükte tutulmuştur. Dikdörtgen hacimlerin de bir bölümünde iki 
duvardaki cam alanı eşit büyüklükte oluşturulmuş, ancak pencere genişliğinin 
kısa duvarda maksimum boyuta ulaşmasına karşın hedef aydınlığın 
sağlanamadığı durumda uzun kenardaki cam alanı genişliğinin ritmik 
adımlarla koşullara göre artırılması ya da azaltılması sürdürülmüştür. Çocuk 
odalarında genelde çift pencere bulunmadığından küçük boyutlu hacimler bu 
başlık altında ele alınmamıştır. Belli bir boyutu olan ve belli bir yöne bakan 
bir hacimde istenen aydınlık düzeyinin sağlanmış kabul edilmesi için iki ayrı 
koşulun birden sağlanması esas alınmıştır. Örneğin, 300 lx aydınlığın 
hedeflendiği koşulda, hacmin referans düzleminin “en az %50 sinde 300 lx” 
ve bu düzlemin “en az %95 inde 100 lx” oluşması gerekmiştir. 

 

 
Şekil 2. İki duvarında pencere olan kare planlı hacimler için ele alınan yönler. 
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Cam genişliği maksimum boyuta getirilmesine karşın kimi hacimlerde orta 
ve/veya yüksek aydınlık düzeyleri elde edilememiştir. 
 

 
Şekil 3. İki duvarında pencere olan dikdörtgen planlı hacimler için ele alınan yönler. 

 

5. HESAPLAMA SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI  
 
Hedeflenen günışığı aydınlık düzeyini sağlayan cam alanının hacmin biçim 
ve boyutu ile yöne göre değişimine örnekler Şekil 4-5’de sunulan grafiklerde 
gösterilmiştir. Günışığı aydınlık düzeyi hesaplama sonuçlarının karşılaştırma 
ve değerlendirmesi aşağıda gibi yapılabilir: 

 

 Şekil 4a 
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 Şekil 4b 
Şekil 4.  Bir duvarda bir pencereli kare ve dikdörtgen planlı hacimlerde 300 lx 

aydınlık düzeyini sağlayan cam alanlarının karşılaştırılması. 
 

Bir duvarda bir penceresi olan kare ve dikdörtgen hacimler   
 Tüm hacim boyutları ve tüm hedef aydınlık düzeyleri için en yüksek 

aydınlıkların elde edildiği, dolayısıyla en küçük cam alanına gereksinme 
duyulan yön güneydir. Bu bağlamda yönlerin dizilişi en olumludan 
olumsuza doğru; G, GB, GD, B, D, KB, KD, K şeklindedir.  

 Düşük aydınlık düzeyi (≥300 lx) tüm hacim boyutları ve tüm yönlerde 
elde edilebilmiş, hedef aydınlık düzeyi yükseldikçe (≥500 lx, 750 lx)  
istenen koşul küçük hacimlerde ve olumlu yönlerde sağlanabilmiştir.   

 300 lx, 500 lx, 750 lx sağlanan hacim sayıları sırasıyla dikdörtgen hacim 
için 112, 93, 46 iken kare hacimlerde 72, 26, 9 olmuştur (Tablo 1). 
Modellenen dikdörtgen hacimlerin %75’inde, kare hacimlerin % 50’sinde 
hedef aydınlıklar elde edilebilmiştir. Bu bağlamda, günışığı ile 
aydınlanma bakımından dikdörtgen hacmin kare hacme göre daha olumlu 
olduğu sonucuna varılabilir. Biçimi kareye yakın olan dikdörtgen 
hacimlerde erişilen sonuçlar da bu saptamayı doğrulamaktadır.   
  

 Şekil 5a 
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Şekil 5b 
Şekil 5.  İki duvarda birer pencereli kare ve dikdörtgen planlı hacimlerde 

300 lx aydınlık düzeyini sağlayan cam alanlarının karşılaştırılması. 
 

 Alanları eşit/yakın olan kare ve dikdörtgen hacimler karşılaştırıldığında 
aynı hedef aydınlık için dikdörtgen hacimlere göre kare hacimlerde daha 
fazla cam alanı gerekmektedir. Hacim boyutu ve hedef aydınlık düzeyi 
yükseldikçe kare ve dikdörtgen hacimler arasındaki gerekli cam alanı 
farkının da genel olarak arttığı gözlenmiştir.  

 
İki duvarda birer penceresi olan kare hacimler 
 Tüm hacim boyutları ve tüm hedef aydınlık düzeyleri için en olumlu 

sonuç pencerelerin GB ve GD yönlerinde olduğu durumdur. Bir başka 
deyişle, GB-GD yönlerinde pencereleri olan hacimlerde en küçük cam 
alanı ile hedef aydınlıklar elde edilebilmiştir. Bu açıdan yönlerin en 
olumludan olumsuza doğru sıralaması GB-GD, G-B, G-D, KB-GB, KD-
GD, K-B, K-D, KB-KD biçimindedir.  

 Düşük ve orta aydınlık düzeyleri (300 lx, 500 lx) tüm hacim boyutları ve 
tüm yönlerde elde edilebilmiş, yüksek aydınlık düzeyi (750 lx) küçük 
hacimlerde ve en olumlu yönlerde sağlanabilmiştir.   

 
İki duvarda birer penceresi olan dikdörtgen hacimler 
 Tüm hacim boyutları ve tüm hedef aydınlık düzeyleri için en olumlu 

sonuç kısa duvardaki pencerenin GD yönüne, uzun duvardaki pencerenin 
GB yönüne baktığı durumdur (GD-GB). En küçük cam alanı ile hedef 
aydınlıkların sağlanabilmesi bağlamında yönlerin en olumludan olumsuza 
doğru sıralaması GD-GB, GB-GD, B-G, D-G, G-B, G-D, KB-GB, GB-
KB, KD-GD, GB-KD, B-K, D-K, K-B, K-D, KD-KB, KB-KD 
şeklindedir. Bu sıralamada yönleri belirten sembollerin ilki kısa duvardaki 
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 Alanları eşit/yakın olan kare ve dikdörtgen hacimler karşılaştırıldığında 
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İki duvarda birer penceresi olan kare hacimler 
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İki duvarda birer penceresi olan dikdörtgen hacimler 
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pencerenin baktığı yönü, ikincisi uzun duvardaki pencerenin baktığı yönü 
ifade etmektedir.      

 Düşük ve orta aydınlık düzeyleri (300 lx, 500 lx) tüm hacim boyutları ve 
tüm yönlerde elde edilebilmiş, yüksek aydınlık düzeyi (750 lx) küçük 
hacimlerde ve en olumlu yönlerde sağlanabilmiştir.   
 

İki duvarda birer penceresi olan kare ve dikdörtgen hacimler 
 300 lx, 500 lx, 750 lx sağlanan hacim sayıları sırasıyla dikdörtgen hacim 
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 Alanları eşit/yakın olan kare ve dikdörtgen hacimler karşılaştırıldığında, 
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hacmin G-B yön çiftine dikdörtgen hacimde G-B ve B-G yön çiftleri 
karşılık gelmektedir. Hacmin uzun duvarı söz konusu bu iki yönden 
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Bir duvarda bir pencere-iki duvarda birer pencere karşılaştırması  
 Kare hacimlerde, çoğunlukla iki duvardaki birer pencerenin toplam cam 

alanı, bir duvardaki bir pencerenin cam alanından daha küçüktür. Bir 
pencerenin baktığı 8 yön ve iki pencerenin baktığı 8 yön çifti göz önünde 
bulundurularak yapılan karşılaştırmada en olumlu ilk sekiz yönün 
sıralaması GB-GD, G-B, G-D, G, KB-GB, KD-GD, GB, GD 
şeklindendir. Bir duvarda bir pencere durumuna ait üç yönün sıralamadaki 
yeri koyu yazılarak belirtilmiştir. 

 Dikdörtgen hacimlerde, genel olarak düşük aydınlık düzeyinde iki 
duvarda birer pencere; orta ve yüksek aydınlık düzeylerinde ise bir 
duvarda bir pencere durumunun daha olumlu olduğu söylenebilir. Bir 
pencerenin baktığı 8 yön ve iki pencerenin baktığı 16 yön çifti dikkate 
alınarak karşılaştırıldığında en olumlu ilk altı yönün sıralaması düşük 
aydınlık için GD-GB, GB-GD, G, B-G, D-G, G-B; orta aydınlık için G, 
GB, GD, GD-GB, GB-GD, B; yüksek aydınlık için G, GD-GB, GB-GD, 
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GB, GD, B biçimindedir. Bir duvarda bir pencere durumuna ait yönlerin 
sıralamadaki yeri koyu yazılarak vurgulanmıştır.  
 

6. SONUÇ 
 

Günışığının oluşturduğu aydınlık düzeyi yıl boyunca her gün, gün boyunca 
değişmektedir. Bu değişim yapının bulunduğu coğrafi konuma göre de 
farklılık göstermektedir. Günışığı aydınlığını değerlendirmek üzere yılın belli 
gün ve saatleri için yapılan günışığı aydınlık düzeyi hesapları yerine 
günümüzde artık yapının coğrafi konumunu ve o bölgedeki yıl boyunca 
değişen iklimsel koşulları göz önüne alan yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu 
yaklaşım doğrultusunda hazırlanmış olan EN 17037 Avrupa Standardı’nda 
günışığından yararlanmanın ölçütleri tanımlanmıştır.  
 
Bu çalışmada konut hacimlerinde en az, orta ve yüksek derecede günışığı 
aydınlığı sağlayan pencere açıklıklarının boyutu araştırılmıştır. Kare ve 
dikdörtgen biçimli çeşitli boyutlarda hacimler oluşturulmuştur. Her hacim, bir 
duvarında bir pencere ve birbirine bitişik iki duvarında birer pencere olmak 
üzere iki farklı yaklaşımla modellenmiş ve model hacimler analiz edilmiştir. 
Elde edilen sonuçlar, hacim biçimi ve boyutu, pencere duvarının/duvarlarının 
baktığı yön/yönler bakımından karşılaştırılmıştır. Bir duvarda bir penceresi 
olan hacimlerde istenen aydınlığın en küçük cam alanı ile sağlanabildiği yön 
güney (G) olmuştur. Bunu sırasıyla GB, GD, B, D, KB, KD, K yönleri 
izlemiştir. Düşük aydınlık düzeyi tüm hacim ve yönlerde; orta ve yüksek 
aydınlık düzeyleri ise yalnızca küçük hacimlerde ve olumlu yönlerde elde 
edilebilmiştir. İki duvarında birer penceresi olan hacimlerde en olumludan 
olumsuza yönlerin sıralaması GD-GB, GB-GD, B-G, D-G, G-B, G-D, KB-
GB, GB-KB, KD-GD, GB-KD, B-K, D-K, K-B, K-D, KD-KB, KB-KD 
şeklindedir. Pencere duvarı sayısının artması düşük aydınlık düzeyinin yanı 
sıra orta düzeydeki aydınlığın da tüm hacim ve tüm yönlerde oluşmasına yol 
açmıştır. İstenen aydınlık düzeyleri dikdörtgen planlı hacimlerde daha rahat 
sağlanabilmiş, aynı aydınlık düzeyi için gerekli cam alanı dikdörtgen 
hacimlerde kare hacimlere göre daha küçük olmuştur. Bir duvarda bir pencere 
ya da iki duvarda birer pencere seçeneklerinden hangisinde daha az cam 
alanına gereksinme duyulduğu yönlere ve hedeflenen aydınlık düzeyine göre 
değişim göstermiştir. Kare hacimler için temelde iki duvarda birer pencere 
seçeneğinde daha az cam alanına gereksinme duyulmuştur. Dikdörtgen 
hacimlerde ulaşılan sonuçlar düşük aydınlık düzeyi için kare hacimlerle 
paralellik göstermiş, buna karşın orta ve yüksek aydınlıklarda bir duvarda bir 
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pencere durumunda olumlu sonuç elde edilen yön sayısı daha fazla olmuştur. 
Bu çalışma kapsamında yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda 
yapıların önemli bir mimari öğesi olan pencerenin tasarımında yararlanılabilir 
veriler ortaya konmuştur. Mimari tasarım sürecinde hacimlerin biçimlenmesi 
ve pencere açıklıklarının saptanmasında günışığı aydınlığı bakımından 
hedeflenen değerlerin karşılanması büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZET 
 
Aydınlatmanın insan üzerindeki psikolojik etkileri mekân algısı, 
performans ve duygu-durum ilişkisi üzerinden ele alınmalıdır. Bu 
amaçla ofislerde aydınlatmanın renksel özelliklerinin, mekânsal 
algıyı nasıl etkilediğine yönelik 1/1 ölçekli deney ortamında 
karşılaştırmalı bir analiz çalışması amaçlanmıştır. Çalışmada yer 
alan deney ortamı İstanbul Kültür Üniversitesi’nde bulunan 
Aydınlatma Laboratuvarı’dır. 1/1 ölçekli deney setinde kullanılan 
3000K ve 6500K renk sıcaklıklarına sahip iki farklı T5 tüp 
flüoresan kullanılmıştır. Sabit ve değişken parametrelerin yer aldığı 
1/1 ölçekli deney ortamında, kullanıcılara Senaryo 01, Senaryo 02 
ve Senaryo 03 olmak üzere üç farklı aydınlatma senaryosu altında 
çalışma performansı ve mekân algısını ölçmeye yönelik, semantik 
diferansiyel skalası üzerinden 5’li likert ölçeğinde 14 soruluk 
değerlendirme anketi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, aydınlatma 
renk sıcaklığının kullanıcı performansı ve mekân algısı-duygu 
durum ilişkisi üzerinden karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Ofis, yapay aydınlatma, performans, 
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1. GİRİŞ 
 

Nitelikli bir aydınlatma için doğal aydınlatma açısından cephe tasarımı, 
dolayısıyla saydamlık oranı ve camın ışık geçirgenliği, camın konumu, 
doğrama biçimi ve boyutu, ile mekâna ait biçimsel ve boyutsal özellikler, 
yüzeylerin renksel ve dokusal özellikleri ile mekân organizasyonu ve yapma 
aydınlatmanın birlikteliği gibi tasarım ölçütlerini bütüncül açıdan ele almak 
önemlidir. 
 
Görsel konforu etkileyen aydınlık düzeyi, renk ve parıltı parametreleri 
ölçülebilir büyüklükler olmalarının yanısıra mekânsal izlenimleri 
belirlemede de etkilidirler. Literatürde, kişilerin farklı aydınlatma koşulları 
altında tepkilerini ölçen pek çok deneysel araştırma bulunmaktadır. Bu 
çalışmalarda fiziksel büyüklüklerin ölçülerek tespit edilmesi ve limit 
değerler aralığında kontrol altında tutulmasının yanısıra anket ve gözlem 
yoluyla mekânsal algı ve mekânsal izlenimlerin değerlendirildiği 
görülmektedir (Flynn, J. E., v.d., 1992), (Kwallek v.d., 2006), (Küller v.d. 
2009), (Manav, B., Kutlu, R., Küçükdoğu, M.Ş., 2010), 
 
Fiziksel tasarım parametrelerinden aydınlatmaya dair ölçütlerin kullanıcı 
üzerinde etkilerinin incelendiği çalışmalardan Winterbottom ve Wilkins 
araştırmalarında; konvansiyonel sistem flüoresan aydınlatma ile 
oluşturulmuş bir mekânda parıltı seviyelerindeki belirgin değişimin 
öğrencilerde baş ağrısı ve görme performansında düşüşe neden olduğunu 
ortaya koymuştur. Aynı çalışmada doğal ve yapay aydınlatmanın ev ve ofis 
ortamında bireyler üzerindeki etkilerine de değinilmiştir. Yapılan çalışmalar 
sonucunda parıltı farklılıklarının, farklı kullanıcılar üzerinde olumsuz 
etkilerini gözlemlemişlerdir (Winterbottom, M., Wilkins, A., 2009). 
 
Boyce, aydınlatma kalitesinin sadece fiziksel ölçümlerle basit bir şekilde 
ifade edilemeyeceğini ve kaliteli aydınlatmayı tanımlamak için evrensel, 
uygulanabilir ve tek bir tanım olmadığını belirtmektedir (Boyce, P.R., 2003). 
 
Poursafar vd. çalışmalarında, İran ve Hindistan’ da mimarların ofislerinde 
renk ve aydınlatma durumuna göre tercihlerini belirlemek, verimi artırmak 
ve aydınlatmanın kişiselleştirilmesi üzerinde durmuşlardır. Toplam 202 
katılımcının yer aldığı çalışmada, bütün parametreler sabit tutulmuş ve tek 
değişken olan aydınlatma renk sıcaklığının, sıcaktan soğuğa geçişinde 
çalışanların verimliliğinde iyileşme gözlemlemişlerdir (Poursafar v.d., 
2016). 
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Mekânsal algı ve kullanıcı memnuniyeti açılarından aydınlık düzeyi, 
aydınlığın dağılımı, parıltı ve renk parametrelerinin etkilediği fizyolojik ve 
psikolojik görsel konfor koşullarının birlikte sağlanması nitelikli bir 
aydınlatma tasarımı için önemlidir. 
 

2. RENK SICAKLIĞININ PERFORMANS VE ALGIYA ETKİSİ 
 

Bu çalışmada konvansiyonel aydınlatma sistemlerinin, kullanıcıların 
mekânsal algıları üzerindeki etkileri, 1/1 ölçekli deney ortamında 
değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde sabit aydınlık düzeyi 
altında farklı renk sıcaklıklarına sahip konvansiyonel aydınlatma sisteminin -
flüoresan lambalı- denekler üzerindeki mekânsal algı verileri karşılaştırılıp 
incelenmiştir. 
 
Çalışma kapmasında yer alan deney çalışması İstanbul Kültür Üniversitesi 
bodrum katında bulunan Aydınlatma Laboratuvarı’nda   gerçekleştirilmiştir. 
Ofis ortamı olarak tanımlanan mekân; 5.20x3.40 metre (17.68m2) ve 2.35m 
yüksekliğe sahiptir. Oda duvarları, hareketli, kayan mekanizmalı ve farklı 
renk seçilme imkânı sunan panellerden oluşmaktadır. Deney çalışması 
belirlenen tek bir renk üzerinden türsüz mat yüzey olarak uygulanmıştır. 
Deney ortamının yerleşim planı Şekil 1’ de ve deney setinin görseli Şekil 2’ 
de belirtilmektedir. 

 

   
Şekil 1. Deney seti yerleşim planı.                     Şekil 2. Deney seti görseli. 

 
Deney setinde, oda yüzeylerinin renk ve yansıtıcılık değerleri, Konica 
Minolta CM-2600d kullanılarak ölçülmüştür. Deney seti içerisinde duvar, 
zemin, tavan ve çalışma düzleminin renk ve yansıtıcılık verileri Tablo 1’de 
belirtilmektedir. 
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Mekânsal algı ve kullanıcı memnuniyeti açılarından aydınlık düzeyi, 
aydınlığın dağılımı, parıltı ve renk parametrelerinin etkilediği fizyolojik ve 
psikolojik görsel konfor koşullarının birlikte sağlanması nitelikli bir 
aydınlatma tasarımı için önemlidir. 
 

2. RENK SICAKLIĞININ PERFORMANS VE ALGIYA ETKİSİ 
 

Bu çalışmada konvansiyonel aydınlatma sistemlerinin, kullanıcıların 
mekânsal algıları üzerindeki etkileri, 1/1 ölçekli deney ortamında 
değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde sabit aydınlık düzeyi 
altında farklı renk sıcaklıklarına sahip konvansiyonel aydınlatma sisteminin -
flüoresan lambalı- denekler üzerindeki mekânsal algı verileri karşılaştırılıp 
incelenmiştir. 
 
Çalışma kapmasında yer alan deney çalışması İstanbul Kültür Üniversitesi 
bodrum katında bulunan Aydınlatma Laboratuvarı’nda   gerçekleştirilmiştir. 
Ofis ortamı olarak tanımlanan mekân; 5.20x3.40 metre (17.68m2) ve 2.35m 
yüksekliğe sahiptir. Oda duvarları, hareketli, kayan mekanizmalı ve farklı 
renk seçilme imkânı sunan panellerden oluşmaktadır. Deney çalışması 
belirlenen tek bir renk üzerinden türsüz mat yüzey olarak uygulanmıştır. 
Deney ortamının yerleşim planı Şekil 1’ de ve deney setinin görseli Şekil 2’ 
de belirtilmektedir. 

 

   
Şekil 1. Deney seti yerleşim planı.                     Şekil 2. Deney seti görseli. 

 
Deney setinde, oda yüzeylerinin renk ve yansıtıcılık değerleri, Konica 
Minolta CM-2600d kullanılarak ölçülmüştür. Deney seti içerisinde duvar, 
zemin, tavan ve çalışma düzleminin renk ve yansıtıcılık verileri Tablo 1’de 
belirtilmektedir. 
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Tablo 1. Oda yüzeylerinin yüzey renk ölçümleri ve yansıtıcılık değerleri. 
 Yüzey Renk Ölçümleri Yüzey Yansıtıcılık Ölçümleri 

YÜZEY L a* b* r(%) 

Duvar 84,75 -0,65 6.61 66,49 

Zemin 61.28 1.66 6.11 25.91 
Tavan 96,19 -0.26 2.60 89.98 

Çalışma 
Düzlemi 78,98 -6,22 9,73 59,73 

 
Yapılan çalışma için deney ortamında konvansiyonel aydınlatma sisteminin; 
armatür ve lambaların teknik özellikleri Tablo 2’de verilmektedir. 

 
Tablo 2. Deney setinde kullanılan armatür ve aydınlatmaların teknik detayları. 

GÖRSEL TEKNİK 
ÖZELLİKLERİ 

IŞIK 
DAĞILIMI 

 

 
 

 
Philips TBS-631 

Balast-220V 

 
- 

 

Işık Akısı: 5200 lm 
Güç: 28w 

Renk Sıcaklığı: 3000K 
Ra≥80 

 

 

Işık Akısı: 5200 lm 
Güç: 28w 

Renk Sıcaklığı: 6500K 
Ra≥80 

 

 
1/1 ölçekli deney setinde Philips çoklu Dim Aydınlatma Kontrol sistemi 
kullanılmıştır. Deney aşamasında farklı senaryolar oluşturabilmesi için, Dim 
edilebilmeye uygun elektronik balast, armatür ve T5 tüp flüoresan 
aydınlatma elamanları kullanılmaktadır. Kullanılan armatürler aynı olmakla 
beraber 3000K ve 6500K renk sıcaklıklarına sahip iki farklı T5 tüp flüoresan 
kullanılmıştır. Flüoresan lambaların renksel geri verim değerleri Ra≥80 dir. 
Kullanılan bu sistem ile farklı aydınlık düzeyleri ve renk sıcaklıklarına sahip 
fiziki mekân deney ortamı olarak oluşturulabilmektedir. 
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Aydınlatma sisteminin mekânın algısı üzerine etkilerinin ölçüldüğü anket 
çalışmasında İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri deney çalışmasına katılmıştır. 
Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 3’te belirtilmektedir. 

 
Tablo 3. Deneye katılan katılımcıların demografik özellikleri. 

  (Değer) 
Yaş Grubu 18-28 47 

28> 4 

Cinsiyet Erkek 20 

Kadın 31 
Göz Bozukluğu 

Durumu 
Evet 20 

Hayır 31 
Gözlük veya 

Lens Kullanma 
Durumu 

Evet 25 

Hayır 26 

 
Ofis ortamı olarak kurgulanan 1/1 ölçekli çalışmada mekânın yüzey renkleri 
türsüz nötr olarak seçilmiş, aydınlık düzeyi 500 lx değerinde sabitlenerek 
değişken parametre lambaların renk sıcaklığı olarak alınmıştır. Buna göre; 
Senaryo 01: 500lx, 3000K ve Senaryo 02: 500lx, 6500K olarak iki farklı 
aydınlatma senaryosu tanımlanmıştır. Deney ortamında renk, parıltı ve 
aydınlık düzeyleri ölçülmüş, bu değerler TS-EN 12464’ de ofis ortamı için 
tavsiye edilen değerler aralığında sağlanmıştır. Gerekli standartlar ve 
koşullar sağlandıktan sonra aydınlatmanın, kullanıcıların mekânsal algısı 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi için anket çalışması yapılmıştır. 
 
Değerlendirme anketi; semantik diferansiyel skalası üzerinden 5’li likert 
ölçeğinde mekânsal algıyı ölçmeye yönelik sorular ve denek grubunun 
mekânı yorumlamaları için açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 
 
2.1. Senaryo 01: 500lx, 3000K 
Ofis ortamı olarak kurgulanan 1/1 ölçekli deney setinde 500lx sabit aydınlık 
düzeyi belirlenmiş, TBS-631 armatür ve 3000K renk sıcaklığına sahip 12 
adet T5 tüp flüoresan lamba ile homojen bir aydınlatma sağlanmıştır. Mekân 
algısı verileri için kullanıcılara on dört soruluk değerlendirme anketi 
uygulanmış, kullanıcıların içinde bulundukları ortamdan mennuniyetlerini 
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Cinsiyet Erkek 20 

Kadın 31 
Göz Bozukluğu 

Durumu 
Evet 20 

Hayır 31 
Gözlük veya 

Lens Kullanma 
Durumu 

Evet 25 

Hayır 26 

 
Ofis ortamı olarak kurgulanan 1/1 ölçekli çalışmada mekânın yüzey renkleri 
türsüz nötr olarak seçilmiş, aydınlık düzeyi 500 lx değerinde sabitlenerek 
değişken parametre lambaların renk sıcaklığı olarak alınmıştır. Buna göre; 
Senaryo 01: 500lx, 3000K ve Senaryo 02: 500lx, 6500K olarak iki farklı 
aydınlatma senaryosu tanımlanmıştır. Deney ortamında renk, parıltı ve 
aydınlık düzeyleri ölçülmüş, bu değerler TS-EN 12464’ de ofis ortamı için 
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koşullar sağlandıktan sonra aydınlatmanın, kullanıcıların mekânsal algısı 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi için anket çalışması yapılmıştır. 
 
Değerlendirme anketi; semantik diferansiyel skalası üzerinden 5’li likert 
ölçeğinde mekânsal algıyı ölçmeye yönelik sorular ve denek grubunun 
mekânı yorumlamaları için açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 
 
2.1. Senaryo 01: 500lx, 3000K 
Ofis ortamı olarak kurgulanan 1/1 ölçekli deney setinde 500lx sabit aydınlık 
düzeyi belirlenmiş, TBS-631 armatür ve 3000K renk sıcaklığına sahip 12 
adet T5 tüp flüoresan lamba ile homojen bir aydınlatma sağlanmıştır. Mekân 
algısı verileri için kullanıcılara on dört soruluk değerlendirme anketi 
uygulanmış, kullanıcıların içinde bulundukları ortamdan mennuniyetlerini 
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ölçmeye yarayan anlamsal farklılıklar (semantik diferansiyel) çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasının son aşamasındaki açık uçlu sorularda 
ofis ortamı olarak mekâna yönelik duygu ve düşüncelerini açıklamaları 
istenmiştir. 
 
Senaryo 01 olarak tanımlanan, 3000K renk sıcaklığında sabit 500 lx aydınlık 
düzeyi altında yapılan deney çalışmasında elde edilen verilere göre, 
katılımcıların mekânsal algı sorularına %53 ortalama ve üstü cevaplar 
verdiği, anketin son bölümünde yer alan açık uçlu sorulara ise %72,9 
oranında ortalama ve altında cevaplar verdiği gözlemlenmiştir (Tablo 4). 

 
Tablo 4. Senaryo 01 değerlendirme çalışması sonuçları. 

 Katılımcı 
(n) 

Yüzde 
(%) 

Düzenli-Düzensiz ve mekân algısı ilişkisi 51 72,5 

Rahat-Rahatsız ve mekân algısı ilişkisi 51 66,6 
Ferah-Sıkışık ve mekân algısı ilişkisi 51 29,4 

Uyumlu-Uyumsuz ve mekân algısı ilişkisi 51 58,8 

Alışılmış-Alışılmışın dışında ve mekân algısı 
ilişkisi 

51 
70,5 

Kullanışlı-Kullanışsız ve mekân algısı ilişkisi 51 50,9 

Resmi-Resmi olmayan ve mekân algısı ilişkisi 51 64,7 

Tatmin edici-Tatmin edici değil ve mekân algısı 
ilişkisi 

51 
43,1 

Statik-Dinamik ve mekân algısı ilişkisi 51 62,7 
Dinlendirici-Gerginleştirici ve mekân algısı 
ilişkisi 

51 
47 

Hoş-Hoş değil ve mekân algısı ilişkisi 51 37,2 
Sıcak-Soğuk ve mekân algısı ilişkisi 51 66,6 

Kaliteli-Kalitesiz ve mekân algısı ilişkisi 51 41,1 
Geniş-Dar ve mekân algısı ilişkisi 51 33,3 
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Anket çalışmasının son bölümünde yer alan açık uçlu sorulara verilen 
yanıtlara göre, katılımcılar genellikle aydınlatma sistemi renk sıcaklığından 
rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Deney setinde kullanılan yeşil renkli 
masa, aydınlatma değerlendirme kriterleri içerisinde yer almamasına rağmen 
kullanıcılar tarafından olumsuz değerlendirilmiştir. Çalışma düzleminin renk 
ve yansıtma özellikleri, kullanıcıların aydınlatma kalitesi bakımından da 
mekânsal algıya olumsuz etki ettiğini göstermiştir. 
 
2.2. Senaryo 02: 500lx, 6500K 

Ofis ortamı olarak kurgulanan deney seti, Senaryo 02 kapsamında 6500K 
renk sıcaklığı ve 500 lx sabit aydınlık düzeyi olarak 12 adet T5 tüp flüoresan 
lambalar homojen bir aydınlatma sağlanacak şekilde kurgulanmıştır. 
Senaryo 01’de deney seti içerisinde bulunan donatı ve aydınlatma 
elamanlarının konumu değiştirilmeden Senaryo 02 deney çalışması 
yapılmıştır. Mekân algısı verileri için kullanıcılara on dört soruluk 
değerlendirme anketi uygulanmış, kullanıcıların içinde bulundukları 
ortamdan mennuniyetlerini ölçmeye yarayan anlamsal farklılıklar (semantik 
diferansiyel) çalışması gerçekleştirilmiştir.  Anket çalışmasının son 
bölümünde kullanıcılara açık uçlu sorular yöneltilmiş ve mekân algısı 
bakımından olumlu-olumsuz özellikleri tanımlamaları istenmiştir.  
 
Senaryo 02 olarak tanımlanan, 6500K renk sıcaklığında sabit 500 lx aydınlık 
düzeyi altında yapılan deney çalışmasında elde edilen veriler ışığında; 
katılımcıların Senaryo 01’e %5 oranında daha olumlu yanıtlar verdiği 
gözlemlenmiştir (Tablo 5). 
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Anket çalışmasının son bölümünde yer alan açık uçlu sorulara verilen 
yanıtlara göre, katılımcılar genellikle aydınlatma sistemi renk sıcaklığından 
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masa, aydınlatma değerlendirme kriterleri içerisinde yer almamasına rağmen 
kullanıcılar tarafından olumsuz değerlendirilmiştir. Çalışma düzleminin renk 
ve yansıtma özellikleri, kullanıcıların aydınlatma kalitesi bakımından da 
mekânsal algıya olumsuz etki ettiğini göstermiştir. 
 
2.2. Senaryo 02: 500lx, 6500K 

Ofis ortamı olarak kurgulanan deney seti, Senaryo 02 kapsamında 6500K 
renk sıcaklığı ve 500 lx sabit aydınlık düzeyi olarak 12 adet T5 tüp flüoresan 
lambalar homojen bir aydınlatma sağlanacak şekilde kurgulanmıştır. 
Senaryo 01’de deney seti içerisinde bulunan donatı ve aydınlatma 
elamanlarının konumu değiştirilmeden Senaryo 02 deney çalışması 
yapılmıştır. Mekân algısı verileri için kullanıcılara on dört soruluk 
değerlendirme anketi uygulanmış, kullanıcıların içinde bulundukları 
ortamdan mennuniyetlerini ölçmeye yarayan anlamsal farklılıklar (semantik 
diferansiyel) çalışması gerçekleştirilmiştir.  Anket çalışmasının son 
bölümünde kullanıcılara açık uçlu sorular yöneltilmiş ve mekân algısı 
bakımından olumlu-olumsuz özellikleri tanımlamaları istenmiştir.  
 
Senaryo 02 olarak tanımlanan, 6500K renk sıcaklığında sabit 500 lx aydınlık 
düzeyi altında yapılan deney çalışmasında elde edilen veriler ışığında; 
katılımcıların Senaryo 01’e %5 oranında daha olumlu yanıtlar verdiği 
gözlemlenmiştir (Tablo 5). 
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Tablo 5. Senaryo 02 değerlendirme çalışması sonuçları. 
 Katılımcı 

(n) 
Yüzde 

(%) 
Düzenli-Düzensiz ve mekân algısı ilişkisi 51 76,4 

Rahat-Rahatsız ve mekân algısı ilişkisi 51 52,9 
Ferah-Sıkışık ve mekân algısı ilişkisi 51 56,8 
Uyumlu-Uyumsuz ve mekân algısı ilişkisi 51 54,9 
Alışılmış-Alışılmışın dışında ve mekân algısı 
ilişkisi 

51 
66,6 

Kullanışlı-Kullanışsız ve mekân algısı ilişkisi 51 70,5 
Resmi-Resmi olmayan ve mekân algısı ilişkisi 51 72,5 
Tatmin edici-Tatmin edici değil ve mekân algısı 
ilişkisi 

51 
47 

Statik-Dinamik ve mekân algısı ilişkisi 51 66,6 
Dinlendirici-Gerginleştirici ve mekân algısı 
ilişkisi 

51 
49 

Hoş-Hoş değil ve mekân algısı ilişkisi 51 45 
Sıcak-Soğuk ve mekân algısı ilişkisi 51 37 

Kaliteli-Kalitesiz ve mekân algısı ilişkisi 51 54,9 
Geniş-Dar ve mekân algısı ilişkisi 51 47 

 
Anket çalışmasının son bölümünde yer alan açık uçlu sorulara verilen 
yanıtlara göre, deney setinde kullanılan yeşil masa rengi aydınlatma 
değerlendirme kriterleri içerisinde yer almamasına rağmen Senaryo 01 ile 
doğru orantılı bir şekilde kullanıcılar tarafından olumsuz değerlendirilmiştir. 
Bu bağlamda çalışma düzlemi renk ve yansıtma özelliklerinin mekânsal 
algıya olumsuz bir etkisi olabileceğini göstermiştir. 
 
Senaryo 01(500lx, 3000K, T5 tüp flüoresan) ve Senaryo 02(500lx, 6500K, 
T5 tüp flüoresan) kapsamında yapılan değerlendirme çalışması sonuçlarına 
göre 5’li likert ölçeğinde istenilen mekânsal algı değerlendirme sonuçlarında 
Senaryo 02, %5 oranında daha olumlu sonuçlar gözlemlenmiştir.  
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Anket içerisinde denek grubuna sunulan mekâna yönelik duygu ve düşünce 
verilerine göre; denekler Senaryo 01’de %45 oranında olumlu sonuçlar 
vermektedir. Senaryo 02’de ise %59 oranında olumlu sonuç 
gözlemlenmektedir. 
 
Senaryo 01 ve Senaryo 02 çalışmalarından elde edilen verilere göre; denek 
grubunun soğuk renkli aydınlatma tasarımını daha kullanışlı bulduğu, fakat 
deney seti içerisinde yer alan çalışma düzlemi rengi hakkında olumsuz 
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tarafından daha çok tercih edilmiştir. Yapılan değerlendirme çalışması 
sonuçları, Şekil 3’te kesin ve daha ayrıntılı bilgi veren Kruithof Eğrisi ile 
benzerlik göstermektedir (Şekil 3), (Kruithof, 1941). 

 
Şekil 3. Kruithof Eğrisi (Kruithof, 1941). 

 
Kruithof Eğrisi, kullanıcıların aydınlık düzeyi(lx) ve aydınlatma renk 
sıcaklık(K) değerlerine göre mekân içerisinde memnuniyet durumunu 
incelemektedir. Ofis ortamı aydınlatması standartlarına göre 500lx ve 
üzerinde belirlenecek bir aydınlık düzeyinin, ılık veya soğuk bir aydınlatma 
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Konvansiyonel sistemde 1/1 ölçekli mekânda deneysel ortamda çalışması 
yapılmış ve kullanıcıların içinde bulundukları ortamdan mennuniyetlerini 
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Eğrisi ile benzerlik göstermektedir. Denek grubunun çalışma düzlem rengi 
üzerindeki eleştirisi dikkate alınıp mat beyaz olarak değiştirilmiştir. Senaryo 
01 ve Senaryo 02 çalışmalarına katılım sağlayan denek grubu içerisinden 16 
katılımcı ile 1/1 ölçekli deney seti içerisinde Senaryo 03 (500lx, 6500K) 
gerçekleştrilmiştir. Denek grubunun demografik özellikleri Tablo 5’te 
belirtilmektedir. 
 
Tablo 5. Senaryo 03 ( 500lx,6500K) deney seti katılımcıların demografik özellikleri. 

  (Değer) 
Yaş Grubu 18-28 12 

28> 4 
Cinsiyet Erkek 9 

Kadın 7 
Göz Bozukluğu 

Durumu 
Evet 8 
Hayır 8 

Gözlük veya Lens 
Kullanma 
Durumu 

Evet 8 

Hayır 8 

 
Denek grubu 9 erkek, 7 kadın olmak üzere 16 kullanıcıdır. Göz bozukluğu 
olan deneklerin tümünde gözlük veya lens kullanımı söz konusudur. 
 
2.3. Senaryo 03: 500lx, 6500K 

Senaryo 03; 6500K renk sıcaklığında 500lx sabit aydınlık düzeyi, TBS-631 
armatür ve 12 adet T5 tüp flüoresan kullanılarak homojen bir aydınlatma ile 
oluşturulmuştur. 
 
Değerlendirme çalışması sonucunda elde edilen verilere göre, çalışma 
düzlemi eleştirisi gözlemlenmemiştir. Kullanıcıların mekânsal algı 
bakımından Kruithof Eğrisi verileri ile doğru orantılı cevaplar verdiği 
görülmektedir. Denek grubunun değerlendirme anketi çalışmasında yer alan 
5’li likert ölçeğinde 14 soruluk mekânsal algı sorularına olumlu olarak 
verilen cevapların yüzdeleri yüzde (%) olarak Tablo 6’da belirtilmektedir. 
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Tablo 6. Senaryo 03 değerlendirme çalışması sonuçları. 
 Katılımcı 

(n) 
Yüzde 

(%) 
Düzenli-Düzensiz ve mekân algısı ilişkisi 16 87.5 

Rahat-Rahatsız ve mekân algısı ilişkisi 16 68.8 

Ferah-Sıkışık ve mekân algısı ilişkisi 16 50 

Uyumlu-Uyumsuz ve mekân algısı ilişkisi 16 68.8 

Alışılmış-Alışılmışın dışında ve mekân algısı 
ilişkisi 16 87.5 

Kullanışlı-Kullanışsız ve mekân algısı ilişkisi 16 75 

Resmi-Resmi olmayan ve mekân algısı 
ilişkisi 16 87.5 

Tatmin edici-Tatmin edici değil ve mekân 
algısı ilişkisi 16 56.3 

Statik-Dinamik ve mekân algısı ilişkisi 16 87.5 

Dinlendirici-Gerginleştirici ve mekân algısı 
ilişkisi 16 78.8 

Hoş-Hoş değil ve mekân algısı ilişkisi 16 75 

Sıcak-Soğuk ve mekân algısı ilişkisi 16 37.5 

Kaliteli-Kalitesiz ve mekân algısı ilişkisi 16 68.8 

Geniş-Dar ve mekân algısı ilişkisi 16 50 
 
Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların 5’li likert ölçeğinde sorulan 
sorulara verdikleri ortalama ve üstü cevapların %77,9 oranında olumlu 
olduğu gözlenmektedir. 
 
Senaryo 03 kapsamında çalışmaya katılan gönüllü on altı kullanıcının, likert 
ölçeğinde yapılan ortalama ve üstü değerlendirmeleri yüzde (%) olarak şu 
şekildedir; 
 
500lx sabit aydınlık düzeyi, 6500K renk sıcaklığı, konvansiyonel sistem 
kapsamında, kullanıcıların %87,5’i düzenli, %68,8’i rahat, %50’si ferah, 
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%68,8’i uyumlu, %87,5’i alışılmış, %75’i kullanışlı, %87,5’i resmi, %56,3 
tatmin edici, %87,5’i statik, %78,8 i dinlendirici, %75’i hoş, %37,5’i sıcak, 
%68,8’i kaliteli ve %50’si geniş olarak değerlendirmiştir.  
 
Kullanıcıların, mekânsal algı sorularını ortalama ve üstü değerlendirdiği 
gözlemlenmiştir. Değerlendirme anketi sonunda yer alan açık uçlu sorulara 
verilen cevapları değerlendirecek olursak, Senaryo 01 ve Senaryo 02 
değerlendirmeleri kapsamında çalışma düzlemi üzerindeki olumsuz 
eleştirilerin, Senaryo 03 kapsamında değerlendirmelerde yer almadığı 
görülmektedir. Bu sonuçlara göre değerlendirme aşamasında kullanıcıların 
sadece aydınlatma renk sıcaklığına odaklanarak sorulara yanıt verdiği 
görülmektedir. 
 

3. SONUÇ 
 
Yapılan araştırmalar aydınlatmanın psikolojik ve fiziksel konfor koşulları 
açısından birlikte ele alınmasının kullanıcı memnuniyeti ve mekân algısı 
üzerinde belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Ofis ortamında günün 
büyük bir bölümünü yapay aydınlatma altında geçiren kullanıcıların, 
mekânda bulunan aydınlatma kriterlerine göre çalışma performansında ve 
bulunduğu mekândan memnuniyetinde olumlu ya da olumsuz yönde 
etkilendiği görülebilmektedir.  
 
Görsel konfor parametrelerinden renk sıcaklığının psikolojik konforu 
etkileyerek mekân algılama, performans ve duygu-durum üzerinde önemli 
rol oynadığı bilinmektedir. Kullanıcıların mekânsal algıları, yaşları, 
cinsiyetleri, göz sağlıkları gibi etkenlere bağlı olarak değişim 
gösterebilmektedir. Mekân içeresinde yapılan işe ve ihtiyaca göre 
tasarlanmış bir aydınlatma sistemi kullanıcıların performansını olumlu yönde 
etkileyebilmektedir.  
 
Literatürde aydınlatma tasarımı üzerine yapılan deneysel araştırmalar, görsel 
konfor koşulları altında yer verilen fiziksel görsel konfor koşulları ve 
psikolojik görsel konfor koşulları ile beraber dikkate alınarak bir aydınlatma 
tasarımı yapıldığında, kaliteli bir aydınlatma tasarımının çıkacağını ortaya 
koymaktadır.  
 
Çalışma kapsamında, bir ofis ortamında kullanıcıların mekânsal algıları 
üzerine etkileri incelendiğinde; denek grubu, soğuk renkli aydınlatma 
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senaryolarında, mekânı daha işlevsel ve tercih edilebilir olarak 
tanımlamaktadır.  
 
Deneysel çalışma, İstanbul Kültür Üniversitesi Aydınlatma Laboratuvarı’nda 
ofis ortamı olarak kurgulanan odada gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 
aydınlatma senaryoları farklı bir mekân içerisinde kurgulandığı takdirde, 
farklı sonuçlar ortaya çıkabileceği veya yeni çalışmalara yol açabileceği 
öngörülmektedir. 
 
Deney seti içerisinde yer alan zemin, duvar ve tavan düzlemi yüzeyleri 
değiştirilmemiş sabit tutulmuştur. Deney seti içerisinde kullanılan yüzeyler, 
armatürler, ışık renk sıcaklıkları ve aydınlatma tasarımlarının değiştirilmesi 
ile farklı çalışmalar ve sonuçlar ortaya çıkabileceği ön görülmektedir. 
 
1/1 ölçekli deney ortamı üzerinden değerlendirmeye sunulan deney setinde 
gün ışığına yer verilmemiştir. Deney setinin bina içerisinde konum olarak 
değiştirilmesi veya gün ışığı alan bir deney seti oluşturulması durumunda, 
kullanıcıların mekânsal algı sorularına farklı cevaplar verebilmesi olasıdır. 
Günışığı hesaplanarak tasarlanan bir deney seti ile mekânsal algının 
kullanıcılar üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yeni bir çalışma 
ortaya çıkarılması önerilebilir. 
 
Deney çalışması 500lx sabit aydınlık düzeyinde 3000K ve 6500K renk 
sıcaklığında konvansiyonel aydınlatma sistemlerinin karşılaştırılmasından 
oluşmaktadır. Bu bağlamda aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığı değiştirilerek 
yapılacak deneysel çalışmalarla, kullanıcıların mekânsal algılarının farklı 
sonuçlar vereceği yeni bir çalışma önerilebilir. 
 
Sonuç olarak aydınlatma tasarımında farklı mekânlar ve farklı işler için 
tavsiye edilen değerler IES / CIE / CIBSE / TS EN 12464-1 standartlarında 
verilmiştir. Ofis ortamı için yapılan işe veya kullanıcıların tercihlerine göre 
aydınlık düzeyi, renk sıcaklıkları gibi parametreler farklılık 
gösterebilmektedir. Bu ve bunun gibi çalışmalar sayesinde tasarım sürecinde 
daha özgün aydınlatma planlamaları ortaya çıkarılabileceği öngörülmektedir.  
 
 
 
 
 
 



352

A. Kamali, R. Kutlu 

 

senaryolarında, mekânı daha işlevsel ve tercih edilebilir olarak 
tanımlamaktadır.  
 
Deneysel çalışma, İstanbul Kültür Üniversitesi Aydınlatma Laboratuvarı’nda 
ofis ortamı olarak kurgulanan odada gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 
aydınlatma senaryoları farklı bir mekân içerisinde kurgulandığı takdirde, 
farklı sonuçlar ortaya çıkabileceği veya yeni çalışmalara yol açabileceği 
öngörülmektedir. 
 
Deney seti içerisinde yer alan zemin, duvar ve tavan düzlemi yüzeyleri 
değiştirilmemiş sabit tutulmuştur. Deney seti içerisinde kullanılan yüzeyler, 
armatürler, ışık renk sıcaklıkları ve aydınlatma tasarımlarının değiştirilmesi 
ile farklı çalışmalar ve sonuçlar ortaya çıkabileceği ön görülmektedir. 
 
1/1 ölçekli deney ortamı üzerinden değerlendirmeye sunulan deney setinde 
gün ışığına yer verilmemiştir. Deney setinin bina içerisinde konum olarak 
değiştirilmesi veya gün ışığı alan bir deney seti oluşturulması durumunda, 
kullanıcıların mekânsal algı sorularına farklı cevaplar verebilmesi olasıdır. 
Günışığı hesaplanarak tasarlanan bir deney seti ile mekânsal algının 
kullanıcılar üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yeni bir çalışma 
ortaya çıkarılması önerilebilir. 
 
Deney çalışması 500lx sabit aydınlık düzeyinde 3000K ve 6500K renk 
sıcaklığında konvansiyonel aydınlatma sistemlerinin karşılaştırılmasından 
oluşmaktadır. Bu bağlamda aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığı değiştirilerek 
yapılacak deneysel çalışmalarla, kullanıcıların mekânsal algılarının farklı 
sonuçlar vereceği yeni bir çalışma önerilebilir. 
 
Sonuç olarak aydınlatma tasarımında farklı mekânlar ve farklı işler için 
tavsiye edilen değerler IES / CIE / CIBSE / TS EN 12464-1 standartlarında 
verilmiştir. Ofis ortamı için yapılan işe veya kullanıcıların tercihlerine göre 
aydınlık düzeyi, renk sıcaklıkları gibi parametreler farklılık 
gösterebilmektedir. Bu ve bunun gibi çalışmalar sayesinde tasarım sürecinde 
daha özgün aydınlatma planlamaları ortaya çıkarılabileceği öngörülmektedir.  
 
 
 
 
 
 

Aydınlatma renk sıcaklığının mekânsal algıya etkisi 
 

 

KAYNAKLAR 
 

[1] Boyce, P.R., Eklund, N.H., Simpson, S.N., 2000, Individual Lighting Control: 
Task performance, Mood and Illimunance, Illiminating Engineering Society. 

[2] CIBSE (2009). The SLL Lighting Handbook, The Society of Light and 
Lighting, Londra.  

[3] CIE(2001), ISO (2002). Lighting of indoor work places.  International standard 
ISO 8995:2002, CIE S 008/E-2001. 

[4] EN12464-1 Light and Lighting-Light of Workplaces-Part 1:Indoor Workplaces, 
European Committee for Standardization, 2002. 

[5] Flynn,J.E., v.d., Interim Study of Procedures for Investigating The Effect of 
Light On Impresion and Behaviour, Selected papers on Architectural Lighting. 
Ed. By Mark Rea, Washington: SPIE Opticsl Engineering Press, 1992 

[6] Kruithof AA. 1941. Tubular luminescence lamps for general illumination. 
Philips Tech Rev. 6(3):65–73. 

[7] Küller, R., Mikellidesi B., Janssens J., Colour, Arousal, And Performance-A 
Comparison Of Three Experiments, Colour Research and Application, Vol. 34, 
No.2,  2009,pp:141-152 

[8] Kwallek v.d., Work Week Productivity, Visual Complexity, and Individual 
Environment Sensitivity in Three Offices of Different Colour Interiors, Colour 
Research and Application, Vol.32, No.2,2006, pp:130-143 

[9] Manav, B., Kutlu, R., Küçükdoğu, M.Ş., (2010), “The Effects of Color and 
Light on Space Perception”, Color &Light in Architecture, International 
Conference, Venice, 11-12 November 2010, pp:173-178 

[10] Poursafar, Z., Devi, R. N., Rodrigues, L. L. R., 2016., Evaluation of Color and 
Lighting Preferences in Architect’s Offices For Enhancing Productivity., 
International Journal of Current Research and Review., Vol 8, Issue 3., 
February 2016. 

[11] Winterbottom, M., Wilkins, A., Lighting and discomfort in the classroom, 
Journal of Environmental Psychology, Volume 29, Issue 1, March 2009, Pages 
63-75. 



353

5.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 
Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: 

Eğitim-Araştırma-Uygulama 
9-11 Eylül 2021, Çevrim İçi 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
 
 
 
 

 
Tarihi kiliselerin akustik özelliklerinin 
incelenmesi: Surp Yerrortutyun Kilise 
Müzesi, Sivrihisar 

 
VİCDAN CANGÜR1*, AYŞE TAVUKÇUOĞLU2, 
MEHMET ÇALIŞKAN3 

 
 

ÖZET 
 

Türkiye’de müze olarak kullanılan birçok kilise yapısının müze 
etkinliklerinin yanı sıra toplumsal gelişime katkı sağlayabilecek 
kültürel, bilimsel ve sosyal etkinlikler için de kullanması önem 
kazanmış; iç mekânlarındaki akustik sorunların giderilmesi ya da 
işitsel konforu sağlayacak düzeyde kontrol edilebilmesi gereği 
ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ile Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 
bulunan 19.yy Osmanlı dönemine ait Surp Yerrortutyun Kilisesi 
Müzesi'nin iç mekân akustik özellikleri yapı boş durumda iken 
yerinde alınan akustik saha ölçümleri ile incelenmiş ve akustik 
performansı analiz edilmiştir. Analizler, bu yapıda yüksek çınlama 
sorunlarının varlığını ve konuşmaların anlaşılamadığını ortaya 
çıkarmıştır. Kilisenin mevcut durumunu tanımlayan akustik veriler, 
müze etkinliğinin dışında, konferans ve müzik dinletilerine yönelik 
gerekli akustik iyileştirme çalışmaları için yol gösterici niteliktedir. 

 
Anahtar Sözcükler: Kilise müze, kilise akustiği, yerinde akustik 

ölçümler, Surp Yerrortutyun Kilisesi 
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Türkiye’de müze olarak kullanılan birçok kilise yapısının müze 
etkinliklerinin yanı sıra toplumsal gelişime katkı sağlayabilecek 
kültürel, bilimsel ve sosyal etkinlikler için de kullanması önem 
kazanmış; iç mekânlarındaki akustik sorunların giderilmesi ya da 
işitsel konforu sağlayacak düzeyde kontrol edilebilmesi gereği 
ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ile Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 
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1. GİRİŞ 
 

Türkiye’de müze olarak kullanılan birçok kilise yapısı bulunmaktadır. Yerel 
belediyeler, T.C. Kültür Bakanlığı ve vakıflar, bu yapıları müze 
etkinliklerinin yanı sıra toplumsal gelişime katkı sağlayabilecek kültürel, 
bilimsel ve sosyal etkinlikler için de kullanmaktadırlar. Bu tür etkinliklerin 
düzenlemesi ile birlikte bu yapılarda yüksek çınlama sorunlarının varlığı 
görülmüş; uğultu üreten bu iç mekânlarda konuşmaların anlaşılamadığı 
ortaya çıkmıştır. Özetle, söz konusu tarihi yapıların çok işlevli kullanımı 
önem kazanmış olmakla birlikte, iç mekânlarındaki akustik sorunların 
giderilmesi ya da işitsel konforu sağlayacak düzeyde kontrol edilebilmesi 
gereği ortaya çıkmıştır. Koruma ve onarım projeleri kapsamında dikkate 
alınması gereken akustik tasarımlar için tarihi kiliselerin özgün akustik 
niteliklerinin belirlenmesi ve zaman içerisinde iç mekân akustik 
ortamlarında meydana gelen değişimlerin ve sorunların saptanması 
mekânların esnek mimari programlarının kurgulanmasında yol gösterici 
verileri ortaya çıkaracaktır. 

 
Bu çalışma kapsamında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan 19.yy 
Osmanlı dönemine ait Surp Yerrortutyun Kilisesi Müzesi'nin (Sivrihisar 
Ermeni Kilisesi) iç mekân akustik özellikleri incelenmiştir.  

 

2. AKUSTİK PARAMETRELER VE DEĞERLENDİRME 
ÖLÇÜTLERİ 

 
Çınlama süresi (RT) mekânı dolduran ses enerjisinin sönümlenmesi ile 
ilgilidir. Mekân içerisindeki ses kaynağının kapatılmasının ardından 
ortamdaki ses düzeyinin 60dB düşmesi için geçen süreyi ifade eden temel 
oda akustiği parametresidir. İşitsel konforun sağlanması için mekânın işlevi 
ile ilişkili olarak farklı çınlama süreleri tanımlanmaktadır [1]–[4]. Çınlama 
süresinin sönümleme eğrisinden hesaplanması, mekândaki ses düzeyinin 
30dB düşmesi için geçen süreyi ifade eden T30 veya 20dB düşmesi için 
geçen süreyi ifade eden T20 parametrelerinin ölçülmesi ile gerçekleşir. Bu 
araştırmada Surp Yerrorutyun Kilisesi’nin çınlama süresi saha ölçümlerinde 
T20’nin üç katı olarak hesaplanmıştır.  

 
Mekânların müzik ve konuşma etkinlikleri için sağlaması gereken çınlama 
süreleri birçok basılı kaynakta yer almaktadır. Örneğin, Berardi vd. [5], 
konuşmaların daha net algılanması için 1,0s ve müzik dinletileri için 2,5s 
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mertebelerinde çınlama sürelerinin uygun olduğunu belirtmektedir. Kilise 
yapılarında ise özellikle de kilise orgu ile müzik icra edilen kiliselerde, 3s ve 
üzerinde çınlama sürelerinin yaygın görüldüğü belirtilmektedir [5]. Egan’ın 
[1] verdiği 500-1000Hz orta frekans aralığındaki referans çınlama sürelerine 
göre, oda müziği için 1,2 – 1,9s aralığı, konferans salonları için 0,6 – 1,3s, 
kiliseler için ise 0,8 – 2,6s aralığı uygun çınlama süreleridir [1]. Bu referans 
çınlama süreleri, Berardi vd. [5]’nin belirttiği referans çınlama süreleri ile de 
örtüşmektedir. 

 
Erken sönümleme süresi (EDT), ses kaynağının kapatılmasından itibaren 
mekân içindeki enerjinin 10dB düşmesi için geçen sürenin altı katına eşittir. 
İnsanların çınlamaya gösterdikleri tepkileri, çınlama süresinden (RT, s) daha 
iyi nitelendirdiği için kullanılmaktadır [6]. EDT ve RT değerlerinin 
birbirlerine eşit olması, hacim içerisinde tamamen dağınık bir ses alanının 
sağlandığına işaret eder [6]. EDT süresi iyi kabul edilen bir salon akustiği 
için çınlama süresinin RT ± 10% sınırlarında olması beklenir [7]. 
 
Buna ek olarak erken yansıyan enerjinin geç yansıyan enerjiye oranı olarak 
ifade edilen berraklık (C80) parametresi de konuşmanın anlaşılabilirliği ve 
müzik performanslarında tınıların ayırt edilebilmesi ile yakın ilişkilidir. 
Çınlama süresinin çok yüksek olduğu durumlarda, sesler netliğini 
kaybetmeye başlar, bu durumda C80 değeri büyür ve negatif değer alır [2]. 
Kısaca, çınlama sürelerinin uzun olması sesin netliğini ifade eden berraklık 
(C80) değerini düşürür. Mekânlarda müzik ve konuşma etkinlikleri için 
uygun kabul edilen berraklık (C80) değerleri çok sayıda basılı kaynakta yer 
almaktadır. Örneğin, konser salonlarında müzikteki tınıların iyi 
algılanmasının önem taşıdığı müzik dinletileri için tavsiye edilen C80 
değerinin -2dB ile +2dB aralığında olması [3][5], sesin anlaşılabilirliğinin 
önem taşıdığı konuşma etkinlikleri için tavsiye edilen C80 değerinin 
+2dB'nin üzerinde olması beklenmektedir [5]. Ayrıca, -3dB’e kadar C80 
değerinin kabul edilebilir bir düzey olduğundan bahsedilmektedir [8]. C80 
değeri konser salonlarında müziğin/seslerinin netliği ve berraklığının ve 
konuşmanın anlaşılabilirliğinin güvenilir bir tanımlayıcısı olarak yararlı bir 
ölçüt olarak kabul edilmektedir [3][5][8]. 

 
Bir mekânda konuşmanın anlaşılabilirliğini tanımlayan bir diğer parametre 
ise ses aktarım kalitesini ifade eden konuşma iletim indisi (STI)’ dir. Farklı 
STI aralıklarına karşılık gelen anlaşılabilirlik tanımları ya da kalite nitelikleri 
Tablo 1’de özetlenmiştir [9]. Mekânlarda konuşmanın iyi bir şekilde 
anlaşılabilmesi için ses sinyalinin konuşma frekans bantlarında alıcıya 
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bozulmadan ulaşması gerekir. Bu bağlamda sesin yüksek çınlama süresine 
sahip mekânlarda, yankılanan ses enerjisinden ve arka plan gürültüsünden 
etkilenmemesi çok kritiktir [7]. 

 
Tablo 1. Referans alınan konuşma iletim indisi (STI) kalite değerleri [9]. 

Nitelik STI değeri 
Kötü 0.00 – 0.30 
Zayıf 0.30 – 0.45 
Makul 0.45 – 0.60 
İyi 0.60 – 0.75 
Mükemmel 0.75 – 1.00 

 
Ses enerjisinin mekândaki sönümlenme süresi ve ses kaynağının gücü 
konuşmanın anlaşılabilirliğini etkileyen önemli parametrelerdendir. Buna 
karşın, frekansa bağlı olarak değişen arka plan gürültüsünün maskeleme 
etkisi de konuşmanın anlaşılabilirliğini hissedilir şekilde zayıflatabilir [10]. 
Trafik, hava koşulları gibi çevresel gürültüler arka plan gürültüsüne sebep 
olabileceği gibi mekân içerisinde teknik bir teçhizat da sebep olabilir. Basılı 
kaynaklarda tavsiye edilen üst sınır gürültü ölçütleri (NC eğrisi) ve arka plan 
gürültüsü düzeyleri (dBA), 500 kişi ve altında seyirci kapasitesine sahip 
küçük oditoryumlar için NC25-NC30 (35-39dBA), kiliseler için NC20-
NC35 (30-44dBA), konser salonları için ise NC15-NC20 (25-30dBA) olarak 
belirtilmektedir [11]. Müzeler için ise bu değer NC-35 (45dBA) olarak 
önerilmiştir [12]. 
 

3. MALZEME VE YÖNTEM 
 
Surp Yerrortutyun Kilise Müzesi’nin 2013 yılında tamamlanan onarımlarının 
ardından mevcut iç mekân akustik ortamını değerlendirmek üzere 10 Ekim 
2020 tarihinde kesikli gürültü yöntemi ve oda darbe yanıtı yöntemi ile 
yerinde akustik ölçümler yapılmıştır.  
 
3.1. Malzeme 
Surp Yerrortutyun Kilise Müzesi (Sivrihisar Ermeni Ortodoks Kilisesi), 
1881 yılında Kutsal Üçlü adına Patrik Nerses II.Varjapetyan (1874-1884) 
döneminde inşa edilmiş bir Ermeni Ortodoks kilisesidir (Şekil 1) ve mimar 
Mintesh Panoyat tarafından tasarlanmıştır [13]. Yerel yapı malzemelerinden 
oluşan anıt Anadolu'nun en büyük kiliselerinden biridir. Yapının özgün 
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halinde, bir zemin kat ve günümüzde mevcut olmayan bir asma kattan 
oluştuğu belirtilmektedir [14]. 
 
Surp Yerrortutyun Kilise Müzesi, çapraz sahını olmayan (transeptsiz), üç 
nefli, üç apsisli ve kubbeli bazilika planına sahiptir (Şekil 2). Yapının 
siluetini merkezde yer alan kubbe, kemerler, tonozlar ve sütunlar oluşturur 
(Şekil 1). Çatı örtüsünde kubbe ile kesişen beşik tonozlar Latin haçını 
vurgular [13]. Anıt, ortak taşıyıcı sisteme bağlı güneyde rahip evi ve 
kuzeyde şapel olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır [15]. ÇE-MİM 
Mimarlık tarafından (2001) hazırlanan onarım projesi raporunda yapının 
taban alanının 1067m2 olduğu belirtilmiştir. Yapının çatı örtüsünde 
vurgulanan ve Latin haçının merkezinde yer alan sıva kaplı kubbe, dört 
sütun ve pandantiflerle birbirlerine bağlı sivri kemerler üzerinde 
yükselmekte ve çapı yaklaşık 8,70m, iç yüksekliği ise 20,40m’dir [15]. 
Rölöve çizimi esas alınarak üretilen anıtın üç boyutlu akustik modeline göre 
yerinde ölçümlerin yapıldığı ana salonun tahmini iç mekân akustik 
etkileşimli hacminin ODEON v15 yazılımı ile yaklaşık 9000m3 olduğu 
hesaplanmıştır. Şapel ve papaz evi dâhil edildiğinde toplam akustik 
etkileşimli hacmin yaklaşık 9500m3 olduğu belirlenmiştir. 
 

 
Şekil 1. Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin dışarıdan ve içeriden genel görünüşü. 

 
1900'lü yılların ilk yarısında kullanım dışı kalan kilise, yerel halktan alınan 
bilgilere göre 1960'lı yıllarda elektrik santrali olarak kullanılmıştır. Ana 
salonun özgün haline ilave duvarlar eklendiği, batı tarafında santral ünitesi 
kurulduğu ve bu nedenle zemin kaplamasının özgün halinden 
farklılaştırıldığı belirtilmektedir. Yapılan müdahalelerde bazı pencerelerin 
kapatıldığı, çan kuleleri ve galerilerin iptal edildiği (giriş ve kullanıma 
kapatıldığı) ve özgün halinde var olduğu bilinen asma katın kaldırıldığı 
anlaşılmaktadır. Mevcut durumda asma katın kiriş izleri yerinde 
izlenebilmektedir. Ancak, kısmi yıkılmış olan çan kulelerinin özgün yapısı, 
duvarda kiriş izleri bulunan asma katın özgün hali ve bu kata nasıl ulaşıldığı 
günümüzde bilinmemektedir [15].  
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Yapının yapıldığı döneme ilişkin bilgilerin aydınlatılması ve özgün haline ait 
malzeme ve mimari restitüsyon çalışmaları başlı başına ayrı bir araştırma 
konusudur. Özgün halinde kilisenin yapı ve bitirme malzemeleri moloz taş, 
kesme taş, sıva, harçlar, boya katmanları, cam, ahşap ve demir olarak 
özetlenebilir. Mevcut durumda, anıt içerisindeki taş yüzeylerin çoğu sıva 
üzeri boya ile, zemin yüzeyler doğal taş ile kaplanmıştır. Ana salondaki 
kolonlar, başlıklar, kaideler ve demir halatların da bu kapsamda onarıldığı 
bilgisi bulunmaktadır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 1975 
yılında anıtın korunması için tebliğ yayınlamış, 1987 yılında ise yapı tescil 
belgesi hazırlanmıştır [15]. Kilise müzenin bugünkü mevcut durumunu 2013 
yılında tamamlanan onarım çalışmalarından sonra aldığı anlaşılmaktadır. 
 
3.2. Yöntem  
Surp Yerrortutyun Kilise Müzesi için alınan ölçümler ISO-3382-1:2009 [16] 
ve IEC 60268-16:2011 [9] standartlarına bağlı olarak ve mekân boş 
durumdayken 12.00 ile 16.30 saatleri arasında yapılmıştır. Ölçümlerde 
akustik sinyal üretimi için “B&K Type 4292-L düzgün on iki yüzlü ses 
kaynağı” ve “B&K Type 2734 güç yükselteci” kullanılmıştır. Üretilen sesler 
belirlenen ölçüm noktalarından “NTI Audio Type XL-2-TA el tipi akustik 
analizör” ve “NTI Audio M2230 Type 1 mikrofon” ile yakalanmıştır. Alıcı 
noktalarındaki mikrofonlar dinleyicileri temsil edecek şekilde yerden 1,20 
m, kaynak noktaları ise sanatçıyı temsil edecek şekilde zeminden 1,50 m 
yukarıda konumlandırılmıştır. İç mekândaki arka plan gürültüsü R01 alıcı 
konumunda ölçülmüştür (Şekil 2, solda). Yerinde akustik analizler için üç 
farklı ölçüm yöntemi kullanılmıştır. İlk ölçümde, kaynaktan pembe gürültü 
sinyali verilmiş, sahne ve yan sahne olmak üzere iki kaynak (S1,S2) ve on üç 
alıcı noktası (R01-R13) için farklı düzenlerde kesikli gürültü yöntemi 
(interrupted noise method) ile veriler kaydedilmiştir (Şekil 2, solda). Bu 
ölçümler ile “çınlama süresi (T20, s)” hesaplanmış ve 50-10000 Hz frekans 
aralığında veri toplanmıştır. İkinci ölçümde, kaynaktan süpürme sinyali 
verilerek bir kaynak (S1) ve on üç alıcı noktası (R01-R13) için farklı 
düzenlerde oda darbe yanıtları (impulse response) kaydedilmiştir (Şekil 2, 
solda). 125-8000 Hz frekans aralığındaki ölçümlerde oda darbe yanıtı 
örnekleme frekansı 44.1 kHz ve 16 bit değerlerinde olup, kullanılan süpürme 
sinyali (sine sweep) 10,9 s’lik darbe uzunluğundaki kayıt için analiz 
edilmiştir. Sinyal üretimi ve verilerin analizi için “Easera Ölçüm Analizi” 
yazılımı kullanılmıştır. Bu ölçümler ile “erken sönümleme süresi (EDT, s)”, 
“berraklık (C80, dB)” ve “çınlama süresi (T20 ve T30, s)” parametreleri 
hesaplanmıştır. Üçüncü ölçümde, konuşma iletim indisi (STI) parametresinin 
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uzaklığa bağlı düşüşünü gözlemlemek için, Şekil 2 (sağda)’de gösterilen bir 
adet kaynak noktası (S3) ve aynı aks üzerinde yaklaşık 3m veya 6m artan 
aralıklarda konumlanmış altı adet alıcı noktasından oluşan (R14-R19) düzen 
esas alınmıştır. Kaynağa en yakın alıcı noktası (R14) kaynaktan yaklaşık 3m, 
en uzak alıcı noktası (R19) kaynaktan yaklaşık 29m uzaklıktadır. Test sinyali 
olarak STI-PA, ses kaynağı olarak “NTI Audio Talkbox” kullanılmıştır. Bu 
ölçümde “konuşma iletim indisi (STI, birimsiz)” değeri hesaplanmıştır. 
Yapılan ölçümlerde kullanılan cihazların kalibrasyonu “Norsonic Type 1251 
ses ayarlayıcı” ile yapılmıştır. 

 

Şekil 2. Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin planı ve saha ölçümlerinde sırasında RT, 
EDT, C80 (solda) ve STI (sağda) ölçümleri için ses kaynağı (S) ve alıcı (R) 

noktalarının konumları. 
 

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME  
 

Konuşma ve müzik etkinliklerinde mekânın akustik performansını 
tanımlamak için ise çınlama süresi (T20), erken sönümleme süresi (EDT), 
berraklık (C80) ve konuşma iletim indisi (STI) parametreleri ile arka plan 
gürültüsü verileri bir arada değerlendirilmiştir. Saha ölçümleri esnasında 
mekânda çalışma süresi ile ilgili kısıtlardan dolayı kesikli gürültü yöntemi 
ile elde edilen T20 verileri değerlendirmeler için esas alınmıştır. 
 
Son onarım çalışmalarının ardından yapılmış olan saha ölçümleri, yapının 
T20 çınlama sürelerinin düşük frekanslarda (125-250Hz) 11 – 13s aralığında, 
orta frekanslarda (500 – 1000 Hz) 9 – 11s aralığında, yüksek frekanslarda 
(2000 – 4000 Hz) 4 – 7s aralığında olduğunu göstermiştir (Şekil 3). Bu 
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Tarihi kiliselerin akustik özelliklerinin incelenmesi 

 

veriler, basılı yayınlarda müzik ve konuşma etkinlikleri ve kilise ortamı için 
önerilen çınlama sürelerinin oldukça üzerinde ve sesin anlaşılabilirliğini 
düşürecek düzeydedir. Surp Yerrortutyun Kilise Müzesi’nde ölçülen EDT 
değerleri, T20 değerleri ile benzerdir. Diğer bir deyişle, mekân içinde ses 
düzeyinin 10dB ve 20dB düşüşlerindeki davranışlarının birbirlerine yakın 
olması, sesin mekân içerisinde iyi dağıldığını göstermektedir (Şekil 3).  

 

   
Şekil 3. Surp Yerrortutyun Kilisesi saha ölçümlerinde elde edilen 1/1 oktav 

bandındaki T20 (s) ve EDT (s) verileri. 
 

Şekil 4’te özetlenen T20 verileri, kilise içerisinde farklı konumlardaki 
çınlama sürelerinde dikkate değer sapmaların bulunmadığı, dolayısıyla 
hacim içinde dağınık alan koşullarının sağlandığı durumunu 
desteklemektedir. Mekândaki ana kubbenin kulak hizasında ses odaklama 
sorununa yol açıp açmadığı, kubbenin yerden yüksekliği ve çapı dikkate 
alınarak kontrol edilmiştir. Kubbenin zemin kotundan itibaren iç yüksekliği 
20,40m, çapı 8,70m'dir. Kubbenin merkezi, seviye olarak, seyircilerin kulak 
hizasından çok yukarıda kalmaktadır. Bu sebeple kubbenin doğrudan 
seyircilerin kulak hizasında ses odaklanma problemine sebep olmadığı ve 
işitsel konforu olumsuz yönde etkilemediği anlaşılmaktadır. 
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Şekil 4. Surp Yerrortutyun Kilisesi’nde her bir alıcı noktası için kesikli gürültü 

yöntemi ile elde edilen T20 (s) çınlama süresi verileri.  
 

Surp Yerrortutyun Kilise Müzesi’nin saha ölçümlerinden elde edilen veriler 
ile C80 değerinin hacim ortalaması hesaplanmış ve Şekil 5’te özetlenmiştir. 
1/1 oktav bandındaki C80 hacim ortalaması değerleri -10dB ile -3,6dB 
aralığındadır. Bu değerler, müzik etkinlikleri ve konuşma etkinlikleri için 
tavsiye edilen -2dB eşik değerinin çok altındadır. Herhangi bir sosyal 
etkinlik düzenlendiğinde, özellikle iç mekândaki konuşmanın anlaşılabilirliği 
konusunda ciddi sorunların olduğuna işaret etmektedir. Yapının üç nefli ve 
kubbeli bir üst yapıya ve çoğunlukla yansıtıcı yüzeylere sahip olmasının, ses 
enerjisinin mekânda asılı kalma süresini arttırdığı ve mekân içinde güçlü geç 
yansımalara sebebiyet verdiği düşünülmektedir. 

 

 
Şekil 5. Surp Yerrortutyun Kilisesi’nde yapılan saha ölçümlerinden elde edilen 1/1 

oktav bandındaki C80 (dB) hacim ortalaması değerleri. 
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Tarihi kiliselerin akustik özelliklerinin incelenmesi 

 

Surp Yerrortutyun Kilise Müzesi’nin IEC 60268-16:2011 standardına göre 
yapılan saha ölçümlerinden elde edilen STI verileri Şekil 6’da özetlenmiş; 
Tablo 1’de verilen anlaşılabilirlik tanımları çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Kaynaktan ilk 3m mesafede konuşmanın anlaşılabilirliğinin “iyi” olduğu, 
yaklaşık 6m mesafede anlaşılabilirliğin “makul” seviyeye düştüğü, 9m ile 
17m arasında anlaşılabilirliğin zayıfladığı ve 17’den sonra da 
anlaşılabilirliğin “kötü” olduğu ölçülmüştür. Kaynağa en yakın olması 
sebebiyle yansımaların etkisi daha az görüleceğinden R14 alıcı konumundaki 
STI değerinin iyi çıkması beklenen bir durumdur. Ancak, kısa aralıklarda 
anlaşılabilirlik hızla düşmektedir. Konuşma etkinliklerinin olduğu 
mekânlarda STI hacim ortalaması değerlerinin makul seviyelerde ya da 
üzerinde olması beklenir. Oysaki Surp Yerrortutyun Kilise’sinin STI hacim 
ortalaması değeri 0,26’dır; yani mevcut durumda “kötü” olarak nitelendirilen 
bir anlaşılabilirlik seviyesine sahiptir. 

 

 
Şekil 6. Surp Yerrortutyun Kilise Müzesi’nde yapılan saha ölçümlerinden elde 

edilen Konuşma iletim indisinin (STI) verileri. 
 

Surp Yerrortutyun Kilise Müzesi’nde frekansa bağlı olarak değişen arka plan 
gürültüsünün mekânda sesin anlaşılabilirliğini nasıl etkilediği, sahada 
ölçülen arka plan gürültüsü ile değerlendirilmiştir. Mevcut durumda kilisede 
kurulu olan ve sürekli gürültü yaratan herhangi bir mekanik sistem 
bulunmamaktadır. Bu bakımdan, arka plan gürültü ölçümleri, ortamda hiçbir 
mekanik donanım çalışmazken yapılmıştır. Değerlendirmede, küçük 
oditoryum, konser salonu, kilise, konferans ve müze etkinlikleri için önerilen 
gürültü ölçülerinden en düşük arka plan gürültüsüne denk düşen NC15 eğrisi 
değerleri esas alınmıştır [1]. Şekil 7’de, üst sınır gürültü ölçütü olarak 
referans alınan NC15 eğrisine kıyasla saha ölçümlerinden elde edilen arka 
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plan gürültüsü verileri değerlendirilmektedir. Frekansa göre değişen arka 
plan gürültüsü verileri 36dB ile 12dB aralığındadır ve NC15 eğrisinin altında 
kalmışlardır. Buna ek olarak, arka plan gürültüsünün ağırlıklı ortalaması 
26,2 dBA ölçülmüştür, NC15 düzeyinde sağlanması beklenen 25dBA arka 
plan gürültüsü ağırlıklı ortalama değerine çok yakındır. Bu veriler, mekânın 
NC15 gürültü ölçütü koşullarını sağladığını, müzik ve konuşma etkinlikleri 
düzenlenen çok işlevli salonlar, dini mekânlar ve müzeler için uygun bir iç 
mekân gürültü düzeyine sahip olduğunu; kısaca arka plan gürültüsünün 
kabul edilebilir sınırlarda olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu durum, mekân 
içerisindeki arka plan gürültü seviyesinin akustik ölçümlerin 
gerçekleştirilebilmesi için uygun düzeyde olduğunu göstermektedir.  

 

 
Şekil 7. Surp Yerrortutyun Kilise Müzesi’nin saha ölçümlerinden elde edilen arka 

plan gürültüsünün (dB) NC15 eğrisi ile kıyaslanması. 
 

Elde edilen veriler, Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin uğultulu, anlaşılabilirliği 
kötü, kısaca işitsel konforu zayıf bir iç ortama sahip olduğunu 
göstermektedir. Son dönem onarımlar sonrasında, iç mekânda ağırlıkla ses 
yansıtıcı yüzeylerin bulunması, özgün halinde var olduğu bilinen asma katın 
günümüzde mevcut olmaması, kilise yapısının özgün akustik niteliklerinin 
değişmesine sebep olan etmenlerdir. Yapının bir kilise olarak inşa edildiği ve 
günümüzdeki çok işlevli kullanım talepleri göz önünde bulundurulduğunda, 
uğultu üreten bu akustik ortamın iyileştirilmesi gereği vardır. Bu kapsamda: 
 Konferans etkinlikleri için en fazla 1,5 s ve müzik dinletileri için de en 

fazla 3 s çınlama sürelerini sağlayacak, 
 Yapının özgün ve mevcut durumuna zarar vermeyecek hareketli ve/veya 

takılabilir çıkarılabilir iç mekân düzenlerinin planlanmasına ve  
 Bu iç mekân düzenlerinin akustik tasarımlarının yapılmasına ihtiyaç 

olduğu anlaşılmıştır. 
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Tarihi kiliselerin akustik özelliklerinin incelenmesi 

 

5. SONUÇ 
 
Birçok kilise yapısı, Türkiye’de müze olarak faaliyet göstermektedir. Yerel 
belediyeler ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, kilise yapılarının kültürel, 
bilimsel ve sosyal etkinlikler için ev sahipliği yapmasını teşvik etmektedir. 
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan 19.yy Osmanlı dönemine ait Surp 
Yerrortutyun Kilisesi de bu türden toplumsal kalkınma projeleri kapsamında 
değerlendirilmek istenen tarihi anıtlarımızdan biridir. Bu çalışma ile temel 
form nitelikleri günümüze kadar korunmuş kıymetli kültür varlıklarımızdan 
birisi olan bu yapının, son dönem onarımlarından sonraki iç mekân akustik 
özellikleri saha ölçümleri ile incelenmiştir. Elde edilen verilerin, ileride 
yapılması planlanan akustik iyileştirme ve onarım çalışmaları için yol 
gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir.  

 
Saha ölçümlerine göre, Surp Yerrortutyun Kilise’sinin mevcut durumdaki 
akustik ortamı, temel akustik parametreler olan çınlama süresi (T20), erken 
sönümleme süresi (EDT), berraklık (C80) ve konuşma iletim indisi (STI) ve 
arka plan gürültüsü verileri ile tanımlanmıştır. Elde edile veriler, 
değerlendirmeler için referans alınan kabul edilebilir eşik değerler ile birlikte 
Tablo 2’de özetlenmiştir. Sonuçlar, Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin uğultu 
üreten, seslerin iyi ayırt edilemediği ve birbirine karıştığı, anlaşılabilirliği 
kötü, kısaca işitsel konforu zayıf bir iç ortama sahip olduğunu 
göstermektedir. Yapının yüksek çınlama sürelerine rağmen, ses enerjisinin 
mekân içerisinde düzgün dağılabilmekte olduğu ve arka plan gürültüsünün 
kabul edilebilir seviyelerde olduğu söylenebilir.  

  
Tablo 2. Surp Yerrortutyun Kilise’sinin mevcut durumdaki akustik ortamını 

tanımlayan saha verileri ve referans değerler. 

Akustik Parametre Veri Referans (kabul edilebilir eşik) 
değerler 

T20, s (500-1000Hz) 10,58 – 8,88 
 

2,5 – 3,0s (müzik etkinlikleri) [1][5] 
0,6 – 1,3s (konuşma etkinlikleri) [1] 

EDT, s (500-1000Hz) 10,56 – 8,74 RT ± 10% [7] 

C80, dB -10,0  –  -3,6 -2dB  –  +2dB (müzik etkinlikleri) [1][3] 
C80 > +2dB   (konuşma etkinlikleri ) [5] 

STI, birimsiz 0,26 STI > 0,45 [9] 
Arka Plan Gürültüsü 
(dBA) 26,2 25 ± 1 dBA [11] 
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Surp Yerrortutyun Kilise yapısının günümüzde çok işlevli kullanım talepleri 
göz önünde alındığında, uğultu üreten bu sorunlu akustik ortamın 
iyileştirilmesi için özel akustik tasarımların planlanması gerekmektedir.  
Kilisenin tarihi sıvaları, duvar resimleri, yer kaplamaları gibi özgününde var 
olan bitirme malzemeleri hakkında ve şu anda mevcut olmayan asma katın 
formu ve kullanılan malzemeleri hakkında yeterince bilgi bulunmamaktadır. 
Yapının özgün bitirme malzemelerine benzer onarım ürünleriyle 
korunabilmesi veya onarılabilmesi için kapsamlı malzeme koruma 
araştırmalarının yapılması şarttır. Mevcut durumda ise, yapının konferans ve 
müzik dinletileri gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilmesi amacıyla yapının 
özgün ve mevcut durumuna zarar vermeyecek, geçici çözümler 
planlanmalıdır. Örneğin, hareketli ve/veya takılabilir çıkarılabilir iç mekân 
düzenlerinin planlanması ve bu iç mekân düzenlerinin akustik tasarımlarının 
yapılması bir çözüm olabilir. Bu araştırma konusu üzerine kapsamlı 
çalışmalara başlanmıştır.  
 
 
TEŞEKKÜR 

 
Saha ölçümlerindeki teknik desteklerinden dolayı Karakutu Elektroakustik 
Proje Uygulama Şirketi’ne, akustik benzetim analizleri kapsamındaki teknik 
desteklerinden dolayı Mezzo Stüdyo Akustik Tasarım ve Danışmalık 
Firması’na, saha ölçümlerine ve rölöve çizimlerinin teminine izin veren T.C 
Kültür Bakanlığı Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Eskişehir Koruma 
Kurulu ve Sivrihisar Belediyesi’ne teşekkür ederiz. 
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ÖZET 
 

Akustik tasarım, yalnız dinleme işlevli, performans sanatlarının 
sergilendiği yapılarda bir zorunluluk olarak görülse de farklı 
fonksiyonlardaki yapılarda da vazgeçilmez konfor gereksinimleri 
arasındadır. Bu anlamda, kapalı yüzme havuzlarının, izleyici ve 
sporcuların işitsel konforunu sağlayacak nitelikte tasarlanması 
büyük önem arz etmektedir. Kapalı havuzlarda, yüzme sporu için 
pek çok konfor parametresinin dikkate alındığı, ancak akustik 
konfor koşullarının son sırada değerlendirildiği ve kullanılan 
yapısal ve sistemsel elemanlar göz önüne alındığında uzun çınlama 
süresi ve yüksek arka plan gürültüsünün kaçınılmaz olduğu 
görülmüştür. Çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Kapalı 
Yüzme Havuzu, akustik konfor koşullarının alan ölçümleriyle 
belirlenmesi, değerlendirilmesi ve akustik koşulları iyileştirme 
yöntemlerinin tartışılması amaçlanmıştır. 
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Yüzme havuzlarında akustik konfor 

 

1. GİRİŞ 
 

Kapalı yüzme havuzları, kentlerde giderek yaygınlaşan, yüzme sporunun 
icrası sırasında hem profesyonel hem de hobi amaçlı yüzen farklı yaşlardan 
sporcular tarafından yoğun kullanılan hacimler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yapısal parametreleri ve konfor koşulları net olan bu yapıların 
her ülkede benzer standartlara sahip olmasından dolayı, evrensel birçok 
özelliği mevcuttur. Havuz büyüklüğüne ilişkin standartlar ve şartnameler, 
ortamda su etkisi ile oluşan yoğun nem, sporcu konforu için sağlanması 
gereken ortam sıcaklığı, buna bağlı olarak iklimlendirme sistemlerinin 
kurgulanması, hijyen koşulların sağlanması için gereken donanımlar vb. bu 
özellikler arasında yer almaktadır. Kapalı yüzme havuzlarında akustik ortam 
koşullarının temel belirleyicileri; büyük yansıtıcı yüzeyler (hijyen 
gereksinimi ön planda tutularak tercih edilirler), büyük hacimleri (standartlar 
baz alınarak büyük hacimlerde inşa edilirler), arka plan gürültüleri 
(kullanılan ekipmanlar ve kullanıcı yoğunluğundan kaynaklanır ve 
devamlılık arz eder) olarak tanımlanabilir. Bu kısıtlayıcı faktörler ideal 
akustik ortam koşullarını elde etmeyi engelleyebilmektedir. 
 
Çalışma kapsamında İzmir kent merkezinde yer alan kapalı yüzme havuzları 
listelenmiş, yapısal özellikleri incelenmiştir ve FINA kurallarına uygun 11 
havuz tespit edilmiştir. Bu yapılardan, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Sermed 
Akgün Kapalı Yüzme Havuzu olimpik ölçülere sahip olup geriye kalanların 
tamamı yarı olimpik ölçülere sahiptir. Listelenen 11 havuzdan, ikisinde 
akustik gereksinimlerin değerlendirildiği ve konu ile ilgili bazı 
uygulamaların yapıldığı görülmüştür. İlgili uygulamalardan birincisi, 
Karşıyaka Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunun çatısının iç yüzeyine ahşap 
yünü paneller yerleştirilerek nem dayanımı sağlayacak bir boyayla 
boyanması ile gerçekleştirilmiştir. İkinci uygulamada ise Özel Ege Lisesi 
Kapalı Yüzme Havuzunun çatısında, basketbol sahası bulunduğu için çatıya 
akustik yalıtım yapıldığı öğrenilmiştir. Ancak bu iki kapalı yüzme 
havuzunda da seyirci ve kullanıcı sayısı diğer havuzlara göre kısıtlıdır. Diğer 
kapalı yüzme havuzlarında ise akustik koşulların dikkate alınmadığı 
gözlemlenmiştir. İncelenen kapalı yüzme havuzları arasında yer alan Dokuz 
Eylül Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu, en iyi konfor koşullarını 
sağlaması ve kentin kolay erişim sağlanabilen bir mevkiinde bulunmasından 
dolayı yoğun olarak tercih edilmesi nedeni ile daha detaylı incelenmiş ve 
akustik konfor koşulları, alan ölçümleriyle belirlenerek değerlendirilmiştir. 
Bu çalışma sayesinde, kapalı yüzme havuzlarında genellikle göz ardı edilen 
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akustik konfor koşullarının yönetmeliklere ve benzer örneklere göre nerede 
konumlandığı tespit edilmiştir. 
 

2. KAPALI YÜZME HAVUZU 
 
Kapalı yüzme havuzları, günlük yüzme sporunun gerçekleştirildiği, yerel 
veya uluslararası düzeyde yarışmaların yapıldığı yapılardır. İlk akla bir 
yetişkin aktivitesi olarak gelse de yüzmenin çocuk gelişimi açısından 
önemine yönelik farkındalığın son yıllarda artmasıyla, bu sporun 
ilkokullarda yaygınlaşması ve hatta bebekler ve engelliler tarafından da 
yapılabilecek yegâne sporlar arasında olmasından dolayı, ülkemizde de 
tercih edilen sporlardan biridir [1]. Bu kadar geniş bir kitleye hitap 
etmesinden dolayı kapalı yüzme havuzlarının her şehrimizde sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu artıştaki en büyük katkı, üniversiteler ve belediyeler 
tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla yüzme havuzlarına erişim bir lüks 
olmaktan çıkmış ve artık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu yapılar, büyük 
yatırımlar gerektirmesi ve çok sayıda kişiyi aynı anda ağırlama hedefi 
nedeniyle, yarı olimpik veya olimpik ölçüdeki havuzlar ve bunlara uygun 
konfor koşulları baz alınarak inşa edilmektedir. 
 
Su ile ilgili mekanların birçok gereklilikleri mevcuttur. Yapılan literatür 
araştırmasında, kapalı yüzme havuzları ile ilgili olarak genellikle havuz suyu 
sterilizasyonu üzerine yoğun araştırmalara rastlanmaktadır. Buna karşılık 
mekânsal konfor koşulları adına yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. İlgili 
çalışmalarda da konfor koşulları, yine sterilizasyon sağlanması çerçevesinde 
tasarlanmıştır. Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise spor salonlarının, konser 
gibi çok işlevli kullanımının artışından dolayı ortaya çıkabilecek akustik 
problemler üstüne araştırmalar dikkat çekmektedir [2]. 
 
Türkiye’de havuz yapılarında olması gerekenlere dair uygulanılan kurallar 
uluslararası standartlar tarafından belirlenmektedir. Amerika, İngiltere ve 
Almanya’da ise havuz yapımına ait özgün standartlar ve şartnameler 
mevcuttur (ANSI, SPATA, ISPE, ASA vb.). Ülkemizde takip edilen 
talimatlar ise suyun dezenfektasyonuna dair olup “Uygulamalı Havuz 
Enstitüsü (UHE)” ve “Türk Standartları Enstitüsü” kurumlarınca 
düzenlenmektedir [3]. Bu konudaki en takip edilen yönetmelik ise, 1908'de 
kurulan FINA (Federasyon Internationale de Nation Ameteur) kurumuna 
aittir. Bu kurum sayesinde yüzme havuzlarının standartlaştırılması süreci 
hızlanmış ve uluslararası hale gelmiştir [4]. 
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FINA Tesis Kuralları, yüzme sporunun yarışma kuralları ve eğitimi için 
mümkün olan en iyi mekanların standartlarını belirtir. Bu standartlara göre: 
 
Ölçüleri: Olimpik havuzların uzunluğu 50m (Şekil 1), yarı olimpik 
havuzların ise 25m’dir. 

 

 
Şekil 1. Olimpik havuz ölçüleri [5]. 

 
FINA kurallarına göre havuz suyu sıcaklığı 25-28°C arasında seyretmelidir. 
Ortam sıcaklığının kabul edilebilir sınırları ise havuz suyu sıcaklığının 2-4°C 
üstüdür ve en çok 32°C olabilir [5]. Bu kısıt konfor koşulları açısından en 
bağlayıcı kurallardan biridir. Sudan çıkan sporcuların vücut yüzeyindeki 
suyun buharlaşması sonucu sporcunun üşümesi ihtimalinden dolayı bu 
parametre çok önemlidir. Diğer bir parametre ise nem oranıdır. Ortamdaki 
nem oranını sınırlayıcı iki unsur bulunmaktadır. Yapıdaki metal veya ahşap 
malzemelerin herhangi bir zarara uğramaması için bağıl nem %40 ile %60 
arasında tutulmalıdır. Bir diğer kritere göre ise nemden dolayı insan için 
ortamın bunaltıcı olmamasıdır. Buna göre ortam sıcaklığı 26 derece olan bir 
havuzun nem oranı %65 den düşük olmalıdır. Kapalı yüzme havuzları için 
gerekli sıcaklık ve nem dengesinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için 
iklimlendirme ve HVAC sistemleri kullanılır [6]. 
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3. YÜZME HAVUZLARINDA AKUSTİK KONFOR 
 
Kapalı yüzme havuzları özel ilgilenilmesi gereken yapısal özellikleri 
olduğundan diğer fonksiyonlu yapılarla aynı hacimde bulunmazlar. Bu 
durum, en çok inşa edildikleri okul kampüslerinde bile havuzların ayrı bir 
yapıda tasarlanması ile çözümlenmektedir. Ancak az sayıda da olsa 
yakınında spor salonu olan örnekler de mevcuttur. Bu yapılar aynı zamanda 
dış gürültülere maruz kalmayacağı ancak tamamen de ücra sayılmayacak 
yerleşkelerde inşa edilmektedir. Bu sebeplerle yapı akustiği açısından 
araştırmalar oldukça kısıtlıdır. Literatürde hacim akustiği açısından yapılan 
değerlendirmeler öznel ve nesnel parametreler üzerinden yürütülmüştür. Hall 
(2016)’in yaptığı araştırmanın öznel kısmında, akustik bilgilere sahip olan ve 
olmayan kişiler üzerinde yaptığı arka plan gürültüsü konulu anket ilgi 
çekicidir. Özetle, ortamda az süre geçiren kişilerde kısa süreli bunalmalar 
gözlenirken, bu hacimlerde uzun saatler çalışan kişilerde baş ağrıları ve 
yorulma gibi daha uzun süreli şikayetler gözlenmiştir. Ayrıca ortamdaki 
gürültü yoğunluğundan dolayı iletişim kurmak adına kullanılan düdük ve 
alkış gibi seslerin de bazı durumlarda iletişim için yetersiz kaldığından 
bahsedilmektedir [7]. 
 
Nesnel parametrelere odaklanılan çalışmalar ise çınlama süresi ve arka plan 
gürültü düzeyi ölçümleri üzerinedir. Bu araştırmalarda konfor koşullarına 
uygun olmayan kapalı yüzme havuzları tespit edilmiş ve bu örnekler 
üzerinden bahsi geçen nesnel parametreleri etkileyebilecek etmenler 
gözlemlenerek çözüm önerileri yapılmıştır. Son yıllarda inşa edilen bazı 
yapılar ise bu akustik sorunların tasarım aşamasında düşünülerek 
çözülebileceğini kanıtlamıştır. “Water Cube”, “Alfriston School Yüzme 
Havuzu” ve “London Aquatics Centre” yapıları akustik sorunlarının çözümü 
açısından örnek olarak gösterilmektedir. 
 
3.1. Çınlama Süresi (T60, RT) 
Çınlama süresi, belirli bir hacimdeki ses kaynağının kapatılmasından sonra 
sesin basınç seviyesinin 60dB azalması için geçen süre olarak tanımlanır. 
Uzun yıllardan beri hacim akustiğinin en temel ve en çok kabul gören 
parametrelerinden biridir. Hacme ve yüzey malzemelerine bağlı olarak 
değişiklik gösterir. Konuşma seslerinin anlaşılması beklenen mekanlarda 
düşük değerlere sahip olması idealdir [8]. Okul yapılarının akustik tasarımı 
üzerine İngiltere’de kullanılan yönetmelikte seyircisiz kapalı spor 
salonlarındaki çınlama süresinin orta frekans aralığında, 1,5 saniyenin 
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altında olması gerektiği belirtilmektedir [9]. 2007 yılına ait İsviçre 
standartlarına göre 1500 m3’ten küçük kapalı yüzme havuzlarının T20 değeri 
1,0 ile 1,2 aralığında olmalıdır [7]. Türkiye’de ise spor salonlarında 
beklenilen optimum değer 1,8’dir. 
 
Diğer bir yandan, başka bir çalışma da, spor salonlarındaki çınlama süresinin 
yüksekliğinin spor aktivitelerindeki heyecan ve rekabet duygularını arttırdığı 
için aslında istenilen bir durum olabileceğini savunmaktadır [10]. Ancak 
yüzme sporu seyirciler açısından tezahürat gerektiren bir spor olmadığından 
yüzücüler açısından ortam sesleri kesik kesik duyulan bir gürültüye 
dönüşmektedir. 
 
Çınlama süresi, yüzme havuzlarında yapısal olarak bulunması gereken 
birçok karakteristik özellikten dolayı kontrol altına alınması güç olabilecek 
bir parametredir. Büyük hacme sahip olmasının, yapının geometrisinin ve 
hacimdeki kimyasal ortam koşullarının çınlama süresine etkileri irdelenmesi 
gereken hususlardır [7]. 
 
Kapalı yüzme havuzlarının standart boyutları büyük olduğu için ve geniş 
makine dairesi alanlarına ihtiyaç duyulduğundan oldukça büyük hacimlerdir. 
Hacmin büyüklüğü de çınlama süresini arttıran en önemli etmenlerdendir. 
Hacmin büyüklüğü seyirci sayısına da etki etmekte ve dolayısıyla çınlama 
süresine de etki etmektedir. Dinleyiciler sesi yutucu özellikte olduğundan 
çınlama süresiyle ters orantılıdır [11]. 
 
Kapalı yüzme havuzlarında ortam sıcaklık ve nem değerleri sporcuların 
üşümemeleri için normalden yüksek derecelerde tutulmaktadır. Sıcaklık 
artışı da çınlama süresini arttıran diğer bir faktördür. Ancak, sıcaklığın 
hareketi sonucu dalgalanmalar oluşması ve nemli havadaki su moleküllerinin 
dağınık olması sonucu havanın homojen olmaması, çınlama süresi ve 
sıcaklık arasındaki ilişkinin analiz edilmesini zorlaştırmaktadır [12]. 
 
Çınlama süresini etkileyen diğer bir etmen de çatı ve plan şeklidir. Kapalı 
yüzme havuzlarının çatı çözümleri kolonsuz geçişe uygun tasarlanmalıdır. 
Bu sebeple bazı durumlarda kubbe ya da tonoz gibi tipolojiler tercih 
edilmektedir. Ancak bu şekiller akustik olarak ses odaklanmasına sebep 
olabilmektedir [12]. Havuz ölçüleri dikdörtgen olduğundan yine dikdörtgen 
planla karşılaşmak mümkündür. Dolayısıyla karşılıklı, zemine dik açılı, 
paralel duvarlar ve hatta bazı koşullarda zemin ve çatı da birbirine paralel 
konumda uygulanır. Bu durum akustik olarak tekrarlayan eko (flutter echo) 
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adlı bir probleme sebebiyet vermektedir [7]. Tekrarlayan ekonun oluşması 
için kapalı yüzme havuzlarının malzemesi de oldukça elverişli bir etmendir. 
Bu malzemeler fiziksel, kimyasal, mekanik, kullanım ve uygulama 
özellikleriyle oldukça karakteristik ve sınırlı seçeneklere sahiptir. 
Uygulanırken de sert ve pürüzsüz yüzeyler oluşturacak yöntemler kullanılır.  
FINA ve TSE gibi yönetmeliklerde bu malzemelere dair talimatlar 
bulunmaktadır. Bu malzemeler yapısal açıdan ihtiyaçları karşılasa da akustik 
konfor koşullarının kontrol altına alınmasını zorlaştırmaktadır. Çünkü 
gerekliliklerden dolayı kullanılan sert yüzeyler yansımaların artışına 
sebebiyet vermektedir [2]. Zemin ve duvar kaplaması olarak seramik, 
fayans, mermer, mozaik vb. sert yüzeylere sahip, temizlemesi kolay 
malzemeler tercih edilmektedir. Bazı durumlarda ise doğal aydınlatmayı 
arttırmak adına pencereler yoğun olarak kullanılmaktadır. Çatıda ise 
genellikle korozyona dayanıklı hafif metal malzemeler tercih edilir. Bahsi 
geçen malzemelerin tümü hem yansıtıcı özellikteki malzemelerdir hem de 
akustik malzeme olan alternatifleri sınırlı sayıdadır [7]. 
 
Su yüzeyi de akustik olarak stabil olmayan özelliklere sahiptir. Durgun su 
yüzeyi, akustik olarak sert bir yansıtıcı malzeme görevi görür [13]. Ancak 
bir yüzücü olduğunda veya düz yüzey bozulduğunda sıvı içindeki gaz 
kabarcıkları yüksek oranda ses emilimi sağlamaktadır [14].  
 
3.2. Arka Plan Gürültü Düzeyi 
Akustik açıdan önemli diğer nesnel parametre ortamdaki gürültü düzeyidir. 
Kapalı yüzme havuzunu etkileyen yapı içi ve yapı dışı gürültüler yüzücüleri, 
eğitmenleri, hakemleri ve seyircileri etkilemektedir. Arka plan gürültüsü 
olarak da adlandırılan bu sesler, gerekli diğer sesleri maskeleyebilmektedir. 
Gürültü öznel bir etken gibi değerlendirilse de arka plan gürültü düzeyi 
sayesinde ölçülebilir ve uluslararası standartlarda kullanılabilir değerler 
tanımlanmıştır. Türkiye’de “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik” ile gürültü düzeyi LAeq yapı fonksiyonlarına göre ulaşabileceği 
en fazla değerler belirtilerek sınırlandırılmıştır. Yüzme havuzlarında bu 
değer akustik performans sınıfına göre değişmekle birlikte (A sınıfı – C 
sınıfı) 41-49 dBA olarak belirtilmiştir [15]. Kapalı yüzme havuzlarında arka 
plan gürültüsünü önemli oranda etkileyebilecek (ve kullanım süresince 
kesintisiz olarak çalıştırılmak durumunda olan) havuz devir daim sistemi ve 
HVAC sistemi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, kullanıcı/seyirci sesleri, 
yüzme faaliyeti sırasında sporculardan kaynaklanan gürültüler, dış ortam 
sesleri gibi farklı ses kaynakları ortamın gürültü düzeyini etkilemektedir. 
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Havuz suyunu yüzeyden ve zemininden pompalar yardımıyla toplayan, 
devamında suyu önce filtreden sonrasında ısıtıcıdan geçirilerek havuzun 
duvarlarından ve zemininden besleme ağızlarıyla havuza tekrar verilmesini 
sağlayan düzenek devir daim sistemi olarak tanımlanır (Şekil 2). Bu sistem 
sayesinde havuz suyu hem temiz kalır hem de sıcaklığı sabitlenebilir [16]. 
Bu sistemde yer alan parçaların gürültü seviyeleri ise yaklaşık olarak Tablo 
1’deki gibidir. 

 

 
Şekil 2. Devir daim sistemi şeması (Accor Hotels, 2011 Çeviri: Aynur Gündüz). 

 
Tablo 1. Devir daim sistemi elemanları arka plan gürültü seviyeleri. 

 dBA 
Pompa x 2 ya da daha fazla 55-81 [17] 
Arıtma Filtresi 69-74 [18] 
Isıtıcı 11 [17] 
Besleme Ağızları (Jet Nozzles) 63-64 [19] 

 
Spor salonlarında, sporcuların aktiviteler esnasında terlemesi ve koku 
oluşması doğaldır. Bu sorunun çözümüne paralel olarak nem ve sıcaklık 
istikrarının da sağlanması için doğal havalandırma yöntemleri yerine 
havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tercih edilmektedir. Havuz 
içerisine havalandırma sistemiyle üflenen havanın hızı, üfleme sıcaklığı 
(maks. 45°C), havuzun su yüzeyi üzerindeki ve çevresindeki havanın hızı 
(0,15 – 0,3 m/s) ve ayrıca toplam hacim içerisindeki hava sirkülasyonu ihmal 
edilmemelidir. Çünkü çıplak insan vücudunun hava sirkülasyonuna karşı 
oldukça hassas olduğu değerlendirilmektedir. Havalandırma sisteminin 
görevleri arasında yüzme havuzunda buharlaşan suyun emilerek taşınması da 
bulunmaktadır. Ayrıca koku ve zararlı kimyasalların uzaklaştırılması da 
havalandırma sistemiyle sağlanmaktadır [6]. 
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4. DOKUZ EYLÜL İNCİRALTI KAPALI YÜZME HAVUZU 
 
Dokuz Eylül İnciraltı Kapalı Yüzme Havuzu kullanıcı yoğunluğu ve yaygın 
olarak kullanılan mimari özellikleri ile akustik inceleme açısından örnek 
olarak seçilmiştir. 2010 yılında inşa edilen yarı olimpik havuz, üniversite 
öğrencileri ve personelinin kullanımı yanı sıra; yüzme yarışlarına, su topu ve 
su altı rugby müsabakalarına ev sahipliği yapması nedeniyle kentlilerin de 
yoğun kullandığı bir yapıdır. Hacimde, 184 kişi kapasiteli ve tek taraflı bir 
tribün yer almaktadır. Yaklaşık hacmi 8050 m3 olup havuz hacmi soyunma 
odalarıyla da bağlantılıdır. Ayrıca üst katta spor salonu konumlanmıştır. 
Havuzun iç ortam ve su sıcaklığı 6 ay kış ve 6 ay yaz periyodu şeklinde 
planlanmıştır. Kış aylarında ortam sıcaklığı 29 C°, havuz suyu sıcaklığı 28 
C° olarak yaz aylarında ise ortam sıcaklığı 27,5 C°, havuz suyu sıcaklığı 26 
C° olarak sabit değerlerde tutulmaktadır. Havuzun akustik ortam koşullarını 
belirleyebilmek için akustik alan ölçmesi yapılmıştır. 
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4.1. Akustik Belgeleme Çalışması 
Dokuz Eylül İnciraltı Kapalı Yüzme Havuzunda 31 Ağustos 2020 ve 27 
Ekim 2020 tarihlerinde akustik belgeleme çalışması yapılmıştır. Akustik 
ölçüm esnasında sıcaklık 31,4 °C ve nem %48 olarak ölçülmüştür. Hacmin 
akustik koşullarının belirlenmesi amacıyla arka plan gürültü düzeyi ve hacim 
akustiği ölçmeleri gerçekleştirilmiştir. Buna göre; arka plan gürültü düzeyi 
ölçmelerinde, hacmin özellikleri göz önüne alınarak belirlenen 4 adet ölçme 
noktasında 15’er dakikalık ölçümler alınmıştır (Şekil 4 ve 5). TS 9315/ISO 
1996-1 ’ye uygun olarak gerçekleştirilen ölçmelerde, Bruel&Kjaer marka bir 
ses düzey ölçer kullanılmıştır. Ölçmeler süresince ses düzey ölçer 
döşemeden 1,50 m yükseklikte konumlandırılmıştır. 
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Havuzun boş olduğu ve havuz ve havalandırma donanımlarının çalışır 
durumda olduğu durumda ölçülen arka plan gürültü düzeyinin yanı sıra, 
sınırlı sayıda kullanıcının (iki yüzücü) bulunduğu antrenman anlarında da 
düzey ölçümleri gerçekleştirilmiştir ve sonuçları tablo 2’de aktarılmıştır.  

 
Tablo 2. Gürültü düzeyi ölçüm sonuçları. 

Konum Antrenmanlı 
Gürültü D. LAeq 

Antrenmansız 
Gürültü D. LAeq 

Seyirci 
Konumları 

1-Protokol Kotu 
(+165) 

62,8 dBA  
(Serbest Yüzme) 
(67,5 En yüksek) 

61,3 dBA 

2-Seyirci Holü 
(+570) 

62,2 dBA 
(Kelebek Yüzme) 60,3-60,5 dBA 

Yüzücü, 
Antrenör, 
Hakem 
Konumları 

3-Zemin Kat 
(+150) 
Atlama 
Platformunun 

63,9 dBA 62,2 dBA 

4-Zemin Kat 
(+150) 
Süzgeçlerin Yanı 

65-67 dBA 
(Kelebek Yüzme) 63,6 dBA 

 

Şekil 4. Arka plan gürültü düzeyi 
ölçüm noktaları. 

 
 

 
Şekil 5. Hacim akustiği ölçümü kaynak ve 

alıcı noktaları model gösterimi. 
  
Hacim akustiği ölçümleri için yine tamamı B&K marka olmak üzere 12 
yüzeyli ses kaynağı, ses yükseltici, çok yönlü (omdirectional) mikrofon ve 
DIRAC yazılımı kullanılmıştır. Ölçüm için bir kaynak ve 4 alıcı noktası 
belirlenmiştir (Şekil 5). Alıcı noktalarında frekansa bağlı ölçülen ortalama 
parametre değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 3). Konuşma 
İletim İndeksi (STI) parametresi ortalama değeri ise 0,34 olarak ölçülmüştür. 
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Tablo 3. Ölçüm ile bulunan frekansa bağlı ortalama nesnel akustik parametre 
değerleri. 

Parametre 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
RT 3,61 4,32 4,53 4,18 3,33 
EDT 3,81 4,32 4,67 4,04 3,20 
D50 0,22 0,19 0,21 0,19 0,24 

 
4.2. Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
3.2 numaralı başlıkta detaylıca açıklandığı gibi havuz donanımlarının gürültü 
seviyesi oldukça yüksektir ve beklendiği gibi en yüksek değerler Şekil 3’te 4 
numarayla belirtilen bölgede gözlenmekle birlikte, diğer ölçüm noktalarında 
da gürültü sınır değerlerinin üzerinde veriler elde edilmiştir. 
 
Gürültü Kontrolü Yönetmeliği’ne göre spor salonlarında arka plan gürültü 
seviyesi uygun değerleri akustik performans sınıfına göre değişmekle 
birlikte (C sınıfı) 49 dBA [15] değerinin çok üzerinde, yaklaşık 20 dBA 
üzerinde düzeyler ölçülmüştür. İsviçre yönetmeliklerine göre ise kapalı 
yüzme havuzlarında Leq seviyesi 45 dB olarak belirtilmiştir. Kullanımda 
olan bir havuzdan örnek vermek gerekir ise; Hall (2016)’nın yaptığı 
çalışmaya göre kullanıcı yokken LAeq değeri 46,3 kullanıcı varken ise 68 
dBA ölçülmüştür [7]. Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Kapalı Yüzme 
Havuzunda kullanıcı yokken yapılan ölçümler sınır değerlerin oldukça 
üzerindedir. Özetle, gürültü düzeyini kontrol edebilmek için kullanılan 
makine/donanım gürültü düzeyleri önem kazanmaktadır (Pandemi süreci 
nedeni ile seyircili ve yarışların olduğu durumlar için gürültü düzeyi 
ölçümleri gerçekleştirilememiştir). 
 
Hacim akustiği parametreleri açısından bakıldığında ise, çınlama süresinin 
yönetmelikler ile tanımlanan optimum değer aralıklarının oldukça üzerinde 
olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda, Türkiye, İngiltere ve İsviçre 
standartları ile literatürde yer alan çalışmalardan elde edilen yüzme havuzu 
T60 (çınlama süresi) ölçümlerinin karşılaştırılması yapıldığında (Şekil 6), 
çalışma alanı olarak belirlenen havuzda çınlama süresinin özellikle de orta 
frekanslarda uzun olduğu, bu durumun yüksek olduğu tespit edilen iç 
mekandaki gürültü düzeyinin daha da etkili olmasına neden olduğu 
görülmüştür. 
 
Uzun çınlama ve EDT süreleri ile bağlantılı olarak, konuşmanın 
anlaşılabilirliği için önemli olan D50 ve STI parametreleri de optimum 
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değerlerin altında ölçülmüştür. D50 Konuşmanın anlaşılabilirliğini 
değerlendirmekte kullanılan önemli nesnel parametrelerden biridir. Daha çok 
sesin kalitesini değerlendirmektedir. Ayırt edilebilirlik değerinin %50’nin 
üzerinde olması durumunda konuşmanın anlaşılabilirliği %90 değerine 
ulaşmaktadır. Bir başka deyişle, D50 parametresi için, konuşma amaçlı 
mekanlarda 0,5 ve üzeri değerler iyi olarak nitelendirilirken, STI parametresi 
için ise 0,30 – 0,45 aralığı “zayıf” olarak nitelendirilmektedir [8]. 
 

 
Şekil 6. Çınlama süresi (T60) için ülke standartları ve literatürde yer alan 

çalışmalardaki ölçüm yapılan yüzme havuzu örneklerinin karşılaştırılması. 
 

Uzun çınlama ve daha da uzun EDT süresi, mekânda yapılan anons, duyuru 
ya da konuşmaların anlaşılabilirliğini olumsuz etkileyecektir. Bu durum 
düşük STI (Konuşmanın Anlaşılabilirliği) değerleri ile de tespit edilmiştir. 
Elde edilen veriler doğrultusunda, havuz hacmi için akustik koşulların 
iyileştirilmesine yönelik bir çalışma yürütülmesi gerekliliği ortaya 
konmuştur.  
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5. SONUÇ 
 
Konfor koşulları göz önüne alındığında gürültü kontrolü önemli niteliklerden 
biridir. Özellikle gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği kentleşme 
sorunları sonucunda gürültü yoğunluğunun azaltılması konfor koşulları 
arasında giderek önem kazanmış, artması ise insan sağlığını ciddi biçimde 
etkileyebilecek bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’de de önemi artan akustik 
konfor koşulları, kapalı yüzme havuzları gibi birçok kişiye hizmet eden ve 
yapım süreci zahmetli olan yapılarda daha da önemlidir. Özellikle kapalı 
yüzme havuzları üzerinden konuşursak, yapı tamamlandıktan sonra, akustik 
önlemlerin etkin kullanımı daha güç olabilmektedir. 
 
Çalışma kapsamında değerlendirilen havuz hacminde hem gürültü düzeyinin 
hem de çınlama süresinin sınır değerlerin üzerinde olduğu gözlenmiştir. 
Literatürde değerlendirilen ve Şekil 4’te de aktarılan çınlama süreleri 
değerlendirilecek olursa, yüzme havuzlarında akustik koşulların genellikle 
göz ardı edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Buradan hareketle; yüksek 
gürültü düzeyleri ve çınlamadan kaynaklı en büyük etki çalışanlar üzerine 
olacak ve bu ortamlarda saatlerce bulunan kişiler birçok psikolojik ve 
fizyolojik olumsuzlukla karşı karşıya kalacaklardır. Hem bu yorucu 
koşullarda çalışmak hem de seslerini duyurabilmek için düdük vb. araçlar 
kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda, Dokuz Eylül İnciraltı 
Kapalı Yüzme Havuzu, İzmir’in en çok tercih edilen havuzlarından biri 
olarak birçok konfor koşuluna hizmet vermesine rağmen akustik 
iyileştirmelere ihtiyaç duyan bir yapı olarak değerlendirilmektedir. 
 
Çınlama süresini ve gürültü düzeyini azaltacak, havuz ortamının nemli ve 
sıcak koşullarından etkilenmeyecek malzemeler ile çözüm önerileri 
geliştirilmelidir. Böylece, özellikle son yıllarda akustik tasarımı daha sıklıkla 
dile getirilen okul, hastane gibi yapılara benzer olarak yüzme havuzlarının 
akustiği de gündelik hayatta birçok kişinin sağlığında önemli farklılıklar 
yaratacaktır. Örneğin, yüzme yarışı sırasında tezahürat yapılmasa da ortamda 
bulunan seyirci gürültüsünün izleme kalitesine etkisi önemlidir. Akustik 
koşulların konfor koşullarına uygunluğu arttıkça, yüzme antremanları 
sırasında kurulan iletişim daha sağlıklı olacaktır. Bir kişi yaralandığında ya 
da acil bir durum yaşandığında sesin daha rahat duyulması sonucu ekipler 
daha hızlı müdahalede bulunabilecektir. 
 
Bu bağlamda, bildiri ile yüzme havuzlarının akustik kalitesinin önemine 
vurgu yapılarak, tasarımcılar ve uygulayıcılar için bir kaynak 
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oluşturulmuştur. Malzeme ve yapım teknolojisindeki gelişmeler, 
havuzlardaki ortam koşullarına dayanıklı yutucu malzeme ve detay 
kullanımlarının artmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca kullanılan ekipman 
ve donanımın daha tasarım aşamasında gürültü düzeyleri açısından 
değerlendirilmesi, düzeyin başlangıçta kontrol altına alınması bakımından 
önemli bir faktördür. Bu anlamda hem proje tasarımcılarının hem de 
malzeme ve ekipman üreticilerinin “gürültü kontrolü” başlığını da tasarım 
kriterlerinden birisi olarak dikkate alması gerektiği ortadadır. 
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ÖZET 
 

Dijital fabrikasyon mimaride bilgisayar destekli tasarım, üretim ve 
birleştirme süreçlerini içeren kompleks bir yapım yöntemidir. Bu 
üretim şeklinin yapılarda olanak tanıdığı biçimsel imkanlar yeni bir 
dönemin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde mimar adaylarının 
güncel teknolojiye uygun şekilde eğitilmesi gerekmektedir. Bu 
çalışmanın amacı mimarlık okullarının, dijital fabrikasyon 
öğretilerini lisans düzeyinde zorunlu eğitim müfredatları içerisinde 
kullanıp kullanmadıklarını ve eğer kullanıyorlarsa hangi tür ders 
içeriklerine sahip olduklarını irdelemektir. Çalışma kapsamında 
Elsevier Yayıncılık Kuruluşunun 2020 yılında başarı ölçütlerine 
göre yaptığı değerlendirme neticesinde ilk 50 sırayı alan mimarlık 
okullarının eğitim müfredatları ve ders içerikleri analiz edilmiştir. 
Analizler sonucunda dijital fabrikasyon tesisine sahip okulların 
sayısının çok fazla olmadığı ve bu teknoloji bağlamında eğitim 
müfredatı içerisinde zorunlu derslerin seçmeli derslerden daha az 
yer bulduğu sonuçlarına varılmıştır.  
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Dijital fabrikasyonun mimarlık eğitiminde irdelenmesi 

 

1. GİRİŞ 
 

Mimarlık, insanlığın birincil ihtiyaçlarına hizmet eden, kökeni oldukça eski 
tarihlere dayanan bir meslektir. İnsan varoluşunun ilk zamanlarında ilkel 
olarak uygulanan bu meslek, ham madde keşifleri ve malzemeyi kullanım 
yöntemleri geliştikçe ilerlemiştir. Gelişimin hızlandığı kırılma noktası 
olarak, birçok meslek dalında olduğu gibi, Sanayi Devrimi’nden söz 
edilebilir. Sanayi Devrimi ile birlikte gücün kullanım yöntemleri 
keşfedilmiş, malzemelerden daha fazla verim alınmış ve yeni teknolojilerin 
gelişme potansiyeli artmıştır. 
 
Sanayi Devrimi, 18. yüzyılda başlamıştır ve günümüzde de devam 
etmektedir. Ancak bu teknolojik devrimde kendi içerisinde gelişmeler 
yaşanmış ve bu gelişmeler genel kabule göre 4’e ayrılmıştır [1]:  
1. Birinci Sanayi Devrimi (1784); buhar gücünün kullanımı, 
2. İkinci Sanayi Devrimi (~1900); seri üretim, 
3. Üçüncü Sanayi Devrimi (~1970); elektronik ve bilgi teknolojilerinin 

kullanımı, 
4. Dördüncü Sanayi Devrimi (~2010); siber fiziksel sistemlerin kullanımı 

(Şekil 1). 
 

 
1.0 Gücün kullanımı – 2.0 Seri üretim – 3.0 Otomasyon – 4.0 Dijitalleşme 

Şekil 1. Sanayi Devrimi’nde yaşanan gelişmeler [2]. 
 

Sanayi Devrimi neticesinde gelişen teknolojiler ile birlikte mimarlık 
mesleğini icra edenler de her zaman olduğundan daha fazla arayışa girmiştir. 
Artık farklı yapıların (form, strüktür, malzeme vb. bağlamda) gerçekleşme 
olanağı zanaatkarlık seviyesi kadar değil, tasarım kabiliyetinin teknik 
beceriye dökülebildiği sınırlara ulaşmıştır. Bu sınır özellikle Üçüncü Sanayi 
Devrimi olarak kabul edilen bilgisayarın kullanıma girmesiyle çizgisini her 
gün genişletmektedir. 
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Bilgisayar teknolojisinin mimarlık alanında kullanımı; tasarım, simülasyon 
yöntemleri, üretim vb. birçok konuda gelişmeyle birlikte değişimi de 
beraberinde getirmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar daha kademeli olan 
gelişim, bilgisayarlar ile birlikte oldukça hız kazanmıştır. Artık mimarlar 
gelişime entegre olmalı ve sürekli güncel kalmalıdır. Bunu sağlamanın temel 
yolu ise gelişmeleri mimarlık eğitimine dahil etmektir. Çünkü mimarlık 
mesleği ile mimarlık eğitimi arasında güçlü ilişki bulunmakta ve mimarların 
nitelikleri büyük ölçüde aldıkları eğitime bağlı olmaktadır [3]. 
 
Mimarlık eğitimi, 20. yüzyıla kadar gelenekselliğini korumuştur, ancak 1918 
yılında Almanya’da ortaya çıkan Bauhaus Düşüncesi bu alanda değişimin 
başlangıcı olmuştur. Bauhaus Düşüncesi (Manifestosu) endüstriyel 
teknolojiyi eğitime entegre etme fikrini ve uygulamalı eğitimi benimsemiştir. 
Bu düşünce ile uygulanan sistem uzun sürmese de mimarlık eğitimini ve 
düşüncesini oldukça etkilemiştir [4]. Bu denemenin kısa süre ardından 
bilgisayarlar mimarlık eğitimine entegre olmuştur. Yeni yetişen mimarlar, 
Bauhaus Düşüncesine benzer şekilde, mesleklerinde yoğun olarak güncel 
teknolojiyi avantajları yönünde kullanmışlardır [5]. 
 
Üçüncü Sanayi Devrimi ile gelişen endüstriyel aracın mimarlık eğitimine 
başarılı bir şekilde entegre edilmesinden sonra mimarlık eğitimi yeni bir 
meydan okumayla karşı karşıya kalmıştır; “Dördüncü Sanayi Devrimi ile 
gelişen dijital fabrikasyon teknolojisinin mimarlık eğitimine entegrasyonu”. 
Dijital fabrikasyon, bilgisayarlar yardımıyla, tasarım, bilgi modellemesi, 
üretim ve birleştirme süreçlerini içeren yapım yöntemidir [6]. 2010’lu 
yıllarda gündeme gelen dijital fabrikasyon teknolojisi, günümüzde bazı 
üniversitelerde laboratuvarlar, atölyeler vb. aracılığıyla kullanılmaya 
başlanmış durumdadır. Ancak bu teknolojiye sahip laboratuvarı bulunan 
üniversiteler de dahil olmak üzere dijital fabrikasyon eğitim müfredatına 
entegre olamamıştır. Bu yapım yönteminin mimarlık eğitiminde kullanımı ve 
öğrenimi, genellikle lisansüstü çalışmalar veya seçmeli dersler ile sınırlıdır. 
 
Güncel teknoloji kullanılarak gelişen yöntemi meslek dalına entegre etmek 
için, bilgisayar teknolojisinde olduğu gibi, yeni gelişen araçların kullanımı 
eğitim müfredatına dahil edilmelidir. Yeni teknoloji, mimarlık eğitiminin 
içerisinde yer alırsa, yeni yetişen mimarların bu yöntemi kullanma imkânı 
olacaktır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, dijital fabrikasyon teknolojisine 
ve altyapısına sahip mimarlık okullarının, dijital fabrikasyon öğretilerini 
zorunlu eğitim müfredatları içerisinde kullanıp kullanmadıklarını ve eğer 
kullanıyorlarsa hangi tür ders içeriklerine sahip olduklarını irdelemektir. 
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Dijital fabrikasyonun mimarlık eğitiminde irdelenmesi 

 

Bunun için Elsevier Yayıncılık Kuruluşunun 2020 yılında H-indeksi (H-
index Citations), üretilen yayınların alıntılanması (Citations per Paper) ve 
akademik tanınırlığa (Academic Reputation) göre yaptığı değerlendirme 
neticesinde ilk 50 sırayı alan mimarlık okullarının eğitim müfredatları ve 
ders içerikleri analiz edilmiştir [7]. Analiz grubu içerisinde ilk 6 sırayı 
oluşturan okulların müfredat verileri örneklem olarak sunulmuştur. Analizler 
sonucunda farklı okulların eğitim müfredatları karşılaştırılmış ve 
tartışılmıştır. 
 

2. MİMARLIK EĞİTİMİ 
 
Mimarlık eğitimi, mimarlık alanında bilginin aktarıldığı ve becerinin 
geliştirildiği teorik, pratik ve stüdyo derslerini içerir [3]. Bir mimarlık 
öğrencisi, mimarlık bilim dalı soyut ve somut öğretileri birlikte içerdiği için, 
oldukça kapsamlı ve farklı alanlarda bilgi sahibi olmalıdır. Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası 
Mimarlar Birliği (UIA) mimarlık eğitiminin bu çok kapsamlı halini üç temel 
öğretiye ayırmıştır; bilgi, tasarım ve beceri [8]. Ghonim ve Eweda (2018), 
UNESCO/UIA (2011)’in verilerini, tasarım eğitiminin mimarlık eğitim 
taksonomisinin omurgasını oluşturacak şekilde değerlendirmiştir. Bilgi ve 
beceri eğitimi ise tasarım eğitimine kaynak oluşturmaktadır. Bilgi eğitimi, 
birçok bilim dalını içermektedir. Bu bilim dallarının başlıcaları; tarih ve 
teori, güzel sanatlar, beşerî bilimler, sürdürülebilirlik, şehircilik, 
konstrüksiyon, mühendislik, programlama, tasarım, genel kültür vb.’dir. 
Beceri eğitimi ise üç gruba ayrılmıştır; düşünme becerisi, kişisel beceriler ve 
psikomotor becerileri (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Mimarlık eğitimi taksonomisi [3]. 
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Mimarlık eğitiminde bilgisayar ve dijital fabrikasyon gibi yeni teknolojilerin 
kullanımı kişisel beceriler alt başlığında incelenebilir [3]. Ancak bu öğretiler 
beceri eğitiminin yanı sıra teorik bilgi gelişimini de içermelidir. Bilgisayar 
öğrenimi ve kullanımı, tasarım becerisini geliştirmektedir. 20. yüzyılın 
sonlarında, bilgisayar destekli tasarım, simülasyon ve modelleme mimarlık 
okullarında yoğun kullanılmaya başlanmış ve mimarlık okullarının müfredat 
yapısını yeniden şekillendirmiştir [5]. 
 
2.1. Bilgisayar Destekli Mimarlık Eğitimi 
Gelişen teknoloji ve bilgisayarların mimarlık eğitimine dahil olmasıyla 
birlikte mimarlık eğitiminin yapısında değişiklikler olmuştur. Dijital ortamda 
tasarım ve araştırma araçlarının kullanımı öğrenme hızını ve kalitesini 
artırmıştır. Bunun neticesinde geleneksel yöntemle çizim ve maket 
yapımının hâkim olduğu mimarlık eğitimi, yerini bilgisayar destekli eğitime 
bırakmıştır [9, 10]. Guney (2014) bilgisayar destekli eğitimin amacını şöyle 
açıklamıştır: Öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve öğretim elemanlarının 
eğitim etkinliklerini artırmak [11].  
 
Mimarlık eğitiminde bilgisayarların kullanımına yönelik seçmeli ve zorunlu 
dersler mevcuttur. Bu şekilde öğrencilerin bilgisayar teknolojilerine yönelik 
bilgi ve becerileri artırılmaktadır. Öğrenciler, üniversite derslerinde ve 
informal şekilde aldıkları derslerde öğrendikleri becerileri, diğer mimarlık 
derslerinin içerisinde kullanmaktadırlar. Bu şekilde bilgisayarlar, mimarlık 
eğitiminin önemli bir parçası haline gelmektedir. 
 

3. DİJİTAL FABRİKASYON 
 
Üçüncü Sanayi Devrimi ile birlikte bilgisayar, üretim sürecine dahil 
olmuştur. Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte ise bilgisayar kontrollü 
yapım-üretim araçları geliştirilmiştir.  Bu araçlarla birlikte üretim yöntemleri 
de gelişimini sürdürmüştür. Geliştirilen yeni üretim yöntemi, dijital 
fabrikasyon olarak adlandırılmıştır. Dijital fabrikasyon, bir üretim sürecinde 
fizibilite çalışması ve son ürün arasındaki süreci kapsamaktadır. Yani 
tasarım, programlama ve ürünü oluşturma süreci dijital fabrikasyon 
dahilindedir [6, 12, 13]. 
 
Dijital fabrikasyon kavramı 1940’lı yıllarda bilgisayar kontrollü kesim ile 
ortaya çıkmıştır. Keşfedildiği ilk dönemlerde daha çok makine, havacılık ve 
otomobil sektöründe kullanılan bu üretim yöntemi zamanla mimarlık alanına 
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Dijital fabrikasyonun mimarlık eğitiminde irdelenmesi 

 

da entegre olmuştur. Mimarlık alanına öncelikle bilgisayar destekli tasarım 
(Computer Aided Design – CAD) kavramıyla giriş yapan yöntem, 
tasarlanabilen farklı geometrik kurguların üretim ihtiyacına yönelik olarak 
bilgisayar destekli üretim (Computer Aided Manufacturing – CAM) ile 
alanını genişletmiştir. Daha sonra yapı bilgi modellemesi (Building 
Information Modelling – BIM) ve üretim parçalarının birleştirilmesi 
(montaj) ile geniş bir süreç elde edilmiştir. Bu üretim yöntemi mimari 
yapıların farklılaşmasına neden olmuştur ve free-form architecture (serbest 
biçimli mimari), liquid design (akışkan tasarım), non-standart form (standart 
olmayan form) gibi yeni kavramları mimarlık literatürüne katmıştır [6, 12, 
13]. 
 
Serbest form mimarisi gibi yeni akım oluşturabilecek potansiyele sahip 
tasarım şekillerini kullanmak açısından geleneksel yöntemler yetersiz 
kalmaktadır. Yıldız mimarlar olarak isimlendirilen önde gelen isimler bile bu 
tarz bir yöntemi kullanma açısından yetkin değildirler [14]. Mimarların 
dijital fabrikasyonu kullanarak modern tarzda ve güncel teknolojide yapıları 
yapabilmelerini sağlamanın öncelikli yolu dijital fabrikasyon teknolojisini, 
bilgisayar teknolojisinde olduğu gibi, zorunlu mimarlık eğitimi müfredatına 
dahil etmektir. Böylece bu alanda da yetişen ve yetkinlik kazanan mimarlar 
sektöre katılacaktır. 
 
3.1. Dijital Fabrikasyonun Mimarlık Eğitim Müfredatına Entegresi 
Mesleki nitelik ve yeterlik kazanmak için üniversiteler vb. kurumlarda alınan 
formal eğitimde dersler zorunlu ve seçmeli dersler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Seçmeli dersler kişinin ilgisine göre alacağı farklı alanlardan 
oluşabilmekte ancak zorunlu dersler, eğitim veren kurumun eğittiği kişide 
olmasını gerekli gördüğü nitelikleri içerisinde barındırmaktadır. Bu nedenle 
çalışma kapsamında da belirtildiği gibi, dünyanın farklı bölgelerinden öne 
çıkan üniversitelerin lisans düzeyinde zorunlu eğitim müfredatları 
incelenmiştir. Tablo 1’de, belirlenen örneklem grubunun eğitim müfredatı 
içerisinde dijital fabrikasyonu temel alan zorunlu dersleri ve dijital 
fabrikasyon laboratuvar görselleri sunulmuştur.  
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Tablo 1. Dijital fabrikasyon öğretileri kapsamında üniversitelerin zorunlu eğitim 
müfredatına dahil ettiği dersler. 

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Department of 
Architecture (ABD) 

 

    
Dijital fabrikasyon laboratuvarı ve araçları [15]. 

 
Dijital Fabrikasyonla İlişkili Zorunlu Dersler [16]: 
1. 4.500 Design Computing: Art, Objects and Space (Hesaplamalı Tasarım)  
Bu derste öğrencilere 3B CAD modelleme tanıtılır. Çeşitli modelleme 
ödevleriyle birlikte modelleme teknikleri öğretilir. 
 

2. 4.501 Advanced Design Projects in Digital Fabrication 
(Dijital Fabrikasyonda Gelişmiş Tasarım Projeleri) 

Bu derste öğrenciler CNC yöntemli lazer kesim, 3B baskı vb. üretim araçları 
ile ürettikleri dijital tasarımları üretirler. 
 

3. 4.502 Advanced Visualization: Architecture in Motion Graphics (Gelişmiş 
Görselleştirme) 

Bu derste öğrencilere gelişmiş görselleştirme ve video düzenleme yazılımları 
tanıtılır; mekânsal tasarım ile grafik formatı arasındaki ilişkiler anlatılır. 
 

4. 4.451 Computational Structural Design and Optimization  
(Hesaplamalı Strüktür Tasarımı ve Optimizasyonu) 

Bu derste öğrenciler bireysel projelerinin yapısal tasarımı için yenilikçi bir 
hesaplamalı tasarım geliştirmeye ve uygulamaya çalışır (Zorunlu seçmeli 
derstir). 
 

5. 4.520 Visual Computing (Görsel Programlama) 
Bu derste geçmiş uygulamalar ve projeler aracılığıyla biçim grameri 
konusunda öğrenciler eğitilir (Zorunlu seçmeli derstir). 
 

6. 4.411J D-Lab Schools: Building Technology Laboratory  
(Yapım Teknoloji Laboratuvarı) 

Bu ders iklim analizi, termal konfor, doğal havalandırma, günışığı 
aydınlatması ve yapısal tasarımı kapsamaktadır. Öğrencilere verilen uygulama 
bilgileri, belirli yazılım programları aracılığıyla simüle edilerek rapor halinde 
teslim alınır (Zorunlu seçmeli derstir). 
 
 

Tablo 1’in devamı 
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Tablo 1’in devamı 
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2. Delft University Of Technology Faculty of Architecture and the 
Built Environment (Hollanda) 

   
Dijital fabrikasyon laboratuvarı ve araçları [17]. 

 
Dijital Fabrikasyonla İlişkili Zorunlu Dersler [18 ]: 
1. BK3OV3 5 EC Overdracht en vorm 1 (Form Bilgisi) 
Bu derste parametrik tasarım, analiz ve optimizasyon konusunda öğrenciler 
eğitilir. 
 

Bu bölümde dersler temalarına göre ayrılmaktadır. Bunlardan “teknoloji 
(technology)” ve “sunum, görselleştirme ve form (representation, visualisation 
and form)” temaları içerisinde dijital tasarım araçlarının kullanıldığı 
belirtilmektedir. Ancak bu temaların ders içerikleri hakkında bilgiye 
ulaşılamamıştır. 
 
3. University College London The Bartlett School of Architecture 

(İngiltere) 

   
Dijital fabrikasyon laboratuvarı ve araçları [19]. 

 
Dijital Fabrikasyonla İlişkili Zorunlu Dersler [20]: 
Bu bölümün lisans düzeyindeki ders ve içeriklerinde, doğrudan dijital 
fabrikasyon konusunu temel alan zorunlu ders bulunmamaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
Tablo 1’in devamı 
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4. ETH Zurich Department of Architecture (İsviçre) 

  
Dijital fabrikasyon laboratuvarı ve araçları [21]. 

 
 

Dijital Fabrikasyonla İlişkili Zorunlu Dersler [22]: 
1. 052-0605-00L Mathematics and Programming I  

(Matematik ve Programlama) 
Bu ders dijital mimari kavramını öğrencilere anlatır. Derste kodlamanın temeli 
öğretilmektedir. Dersin amacı, öğrencilerin mimar ve dijital üretim yetkinliği 
olan birey olarak gelişmeleridir. 
 

2. 052-0606-00L Mathematics and Programming II 
Bu ders “Matematik ve Programlama I” dersinin devamı niteliğinde farklı 
dönemde yürütülmektedir. 
 

3. 052-0635-00L Mathematical Thinking and Programming III 
(Matematiksel Düşünme ve Programlama) 

Bu ders “Matematik ve Programlama II” dersinin devamı niteliğinde farklı 
dönemde yürütülmektedir. 
 

4. 052-0636-00L Mathematic Thinking and Programming IV 
Bu ders “Matematiksel Düşünme ve Programlama III” dersinin devamı 
niteliğinde farklı dönemde yürütülmektedir. 
 
5. Harvard University Graduate School of Design The Department 

of Architecture (ABD) 
 

   
Dijital fabrikasyon laboratuvarı ve araçları [23]. 

 
 

Dijital Fabrikasyonla İlişkili Zorunlu Dersler [24]: 
Bu bölümün lisans düzeyindeki ders ve içeriklerinde, doğrudan dijital 
fabrikasyon konusunu temel alan zorunlu ders bulunmamaktadır. Stüdyo 
derslerinde dijital fabrikasyon araçlarının kullanıldığı belirtilmiştir. 

Tablo 1’in devamı 
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6. University California Berkeley College Of Environmental 
Design The Department Of Architecture (ABD) 

   
Dijital fabrikasyon laboratuvarı ve araçları [25]. 

 
Dijital Fabrikasyonla İlişkili Zorunlu Dersler [26]: 
Bu bölümün lisans düzeyindeki ders ve içeriklerinde, doğrudan dijital 
fabrikasyon konusunu temel alan zorunlu ders bulunmamaktadır. 
 

 
3.2. Türkiye’de Dijital Fabrikasyon Öğretilerinin Mimarlık Eğitim 
Müfredatına Entegre Edilme Örnekleri 
 

Türkiye’de dijital fabrikasyon tesisi bulunan mimarlık okullarında da, tüm 
dünyada olduğu gibi, dijital fabrikasyon teknolojisi öğretilerinin eğitim 
müfredatına entegresi başlangıç aşamasındadır. Dijital fabrikasyon tesisine 
sahip bazı okullar, bu teknoloji kapsamındaki derslere sadece lisans seçmeli 
ve lisansüstü ders müfredatında yer verirken (Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ve Anadolu Üniversitesi gibi) bazı okullar zorunlu ders müfredatında da yer 
vermiştir (İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi-
ODTÜ). Tablo 2’de İTÜ ve ODTÜ’nün dijital fabrikasyon kapsamında 
zorunlu eğitim müfredatında bulunan ders içerikleri gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Türkiye’de dijital fabrikasyon öğretileri kapsamında üniversitelerin zorunlu 
eğitim müfredatına dahil ettiği dersler. 

 

  
Dijital fabrikasyon laboratuvarları (sırasıyla İTÜ ve ODTÜ) [27; 28]. 

 
 

1. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Dijital Fabrikasyonla İlişkili Zorunlu Dersler [27]: 
1. MIM 120E Mimaride Hesaplamalı Tasarım Araçları ve Yöntemlerine 

Giriş 
“Bu ders kapsamında öğrencilere çeşitli dijital tasarım, fabrikasyon ve 
üretim teknolojilerinin mimari tasarımdaki uygulamalarına dair giriş 
seviyesinde bilgi verilmekte ve yine giriş seviyesinde geometrik 
modelleme yazılımı, algoritmik düşünce yazılımı ve lazer kesici 
kullanımına yönelik uygulamalı bilgi ve yöntemler aktarılmaktadır.” 

 

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Dijital Fabrikasyonla İlişkili Zorunlu Dersler [29]: 
1. ARCH203 Digital Media In Architecture I (Mimaride Dijital Medya) 

Bu derste dijital araçlar aracılığıyla iki boyutlu çizim, üç boyutlu 
modelleme ve bina bilgi modelleme kavramları uygulanır. 

2. ARCH204 Digital Media In Architecture II 
Bu derste modelleme araç bilgileri, binaların analiz edilmesi, yapımın 
planlanması ve iki-üç boyutlu tasarım becerileri geliştirilmektedir. 
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modelleme yazılımı, algoritmik düşünce yazılımı ve lazer kesici 
kullanımına yönelik uygulamalı bilgi ve yöntemler aktarılmaktadır.” 

 

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Dijital Fabrikasyonla İlişkili Zorunlu Dersler [29]: 
1. ARCH203 Digital Media In Architecture I (Mimaride Dijital Medya) 

Bu derste dijital araçlar aracılığıyla iki boyutlu çizim, üç boyutlu 
modelleme ve bina bilgi modelleme kavramları uygulanır. 

2. ARCH204 Digital Media In Architecture II 
Bu derste modelleme araç bilgileri, binaların analiz edilmesi, yapımın 
planlanması ve iki-üç boyutlu tasarım becerileri geliştirilmektedir. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Dijital fabrikasyon, üretim sektöründe yenilikçi bir yöntemdir ve mimarlık 
mesleğinde hızla kendine yer bulmuştur. Her teknolojide olduğu gibi dijital 
fabrikasyon teknolojisinin de yaygınlaşması için, bu teknolojiyi kullanan 
nitelikli insan sayısının artması gerekmektedir. Mimarlık mesleğinde 
nitelikli birey yetiştirmenin ilk adımı lisans eğitimidir. Bu amaçla dijital 
fabrikasyon teknolojisinin yaygınlaşması ve gelişmesi kapsamında 
üniversitelerin eğittiği meslek adaylarında bu teknolojinin öğretilerinin 
olmasını gerek görme olgusu sorgulanmıştır. Bunun için mimarlık eğitiminin 
geliştiği üniversitelerin lisans düzeyinde zorunlu eğitim müfredatları analiz 
edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda şu veriler elde edilmiştir: 
o  Dijital fabrikasyon tesisleri ve araçları mimarlık okullarının birçoğunda 

henüz mevcut değildir. Bunun nedeninin araçların yüksek maliyeti, 
yetersiz alan ve konuya hâkim, nitelikli eleman eksiği olabileceği 
düşünülmektedir. 

o  Dijital fabrikasyon laboratuvarı veya araçları bulunan birçok eğitim 
kurumunda, bu teknolojinin öğretilerini içeren dersler zorunlu eğitim 
müfredatına entegre değildir. Bu dersler genellikle lisansüstü düzeyde 
seçmeli veya lisans düzeyinde seçmeli dersler kapsamında 
bulunmaktadır. 

o  Dijital fabrikasyon öğretilerinin sunulduğu zorunlu lisans dersleri, farklı 
üniversitelerde çeşitli alt başlıklarda ele alınmıştır. Bu alt başlıklar 
şöyledir; dijital fabrikasyon kavramlarının öğretimi, hesaplamalı tasarım 
düşüncesinin öğretimi, dijital tasarım becerilerinin geliştirilmesi, BIM 
programlarının uygulaması ve üretim-sentez öğretileri. 

o  Türkiye’de bulunan mimarlık okullarının dijital fabrikasyon araçlarını 
kullandığı ancak öğretilerinin zorunlu eğitim müfredatına entegresi 
konusunda hızlı ilerleme sağlayamadıkları söylenebilir. 

 
Dijital fabrikasyon teknolojisinin yeni geliştiği ve bu alanda yetkin 
eğitimcilerin sayısının sürekli arttığı göz önünde bulundurularak, mimarlık 
eğitim kurumlarının bu teknoloji kapsamında vereceği zorunlu lisans 
derslerinin artacağı ve bu teknolojinin bilgisayar teknolojisinde olduğu gibi 
kısa sürede mimarlık eğitimine farklı alt çalışma alanlarını da kapsayacak 
şekilde entegre olacağı öngörülmektedir. 
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ÖZET 
 

Mimarlığın geleceği ya da özgün bir üretim için, madde ve 
yöntemle olan ilişkiler tanımlanmalıdır. Bu çalışmanın kapsamında 
mimari düşünce ile mimari ürün arasındaki aralık tektonik 
üzerinden incelenmiştir. Bu aralık tanımlanırken, mimari yapının 
geçmişten günümüze ilişkili olduğu durumları anlamak için çeşitli 
felsefi söylemlere yer verilmiştir. Bu çalışma; mimari düşünce ve 
bu düşünce sonucunda ortaya çıkan ürün arakesitinde, mimarlık 
ürününün üretim sürecini sorgulamaktadır. Çalışmada; TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 1. sınıfların dersleri 
kapsamında yürütülen Yapı Teknolojileri 108 derslerinin içeriği, 
mimari tasarım sürecinde malzeme, teknik, teknoloji ve tektonik 
kavramlarının alışılagelmiş ayrımı dışında daha bütünsel bir 
yaklaşımla ele alınmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Teknoloji, teknik, tektonik, mimarlık 

eğitimi, malzeme 
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1.GİRİŞ 
 
Bu çalışmada yeni tektonikler, 21. yüzyıl mimarisinin oluşturulmasında 
madde ve teknolojinin rolü ile yeni bir mekânsal üretim olarak 
sunulmaktadır. Yeni tektonikler, tasarım sürecinde dijital teknolojilerin etkisi 
ile tasarımcının yeni mimari mekânlar oluşturmasına olanak tanımaktadır. 
İlk olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapı Teknolojileri 108 
dersi kapsamında öğrencilerden önce hayal kurmaları istenmektedir. Bu 
hayale göre ne yapıldığını anlatan bir eylem belirlemeleri ve bu eylemin 
yerini, mekânını tanımlamaları beklenmektedir. O mekânın niteliklerine 
uygun zemin, yüzey ve örtüyü kurgularken aynı zamanda bağlamı ve eylemi 
birlikte düşünmeleri istenmektedir. Bu bağlamda mekânı kurgulayan 
girdiler, manzara, yağmur, deniz gibi parametreler ile birlikte kurulan hayal 
de etkili bir parametredir. Bu kurgu, öğrencilerin daha sonraki süreçte dijital 
koşulları tasarıma eklemesini sağlayacak zihinsel aşamaları somut olarak 
üretmelerini amaçlamaktadır. Bağlama ait veriler ile maddesiz olarak 
üretilen hayalin yemek yemek, bakmak gibi bir eylem belirleyerek madde 
haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede zemin, çeper, örtü gibi 
tektonik ifadeye dair mekânın unsurları aktarılmaktadır. Daha sonra da 
edinilen bu bilgilerin dijital ortama taşınması beklenmektedir. 2012 yılından 
beri 1. sınıflara verilen bu eğitim doğrudan bilgiyi öğreten alışılagelmiş yapı 
teknolojileri dersi kapsamından farklı olarak öğrencilerin keşif yapmasını 
içeren bir yol izlediğinden özgün olmayı amaçlamaktadır. 

 
Stüdyo ortamında yapmayı öğrenecek, bir maddeyi işlemenin ve onu bir 
araya getirmenin yöntemi tasarım geni olarak adlandırılmaktadır. Yapma 
yönteminin en küçük elemanı olan tasarım geni olarak adlandırılan bu 
unsurlar parametrik olarak tekrarlar üzerinden eylemlerle ve bağlamıyla 
kurduğu ilişki sonrası zemin, yüzey ve çeperi oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
bu çalışmada, mimari düşüncenin mimari ürüne dönüşümü anlatılırken, bu 
ürünün teknolojinin gerektirdiği yeni tektonikler sonucu dijital üretimin 
kuramsal altyapısını anlatmayı amaçlamaktadır.    
 
Ders içeriği ile ilgili öğrencilere Yapı Teknolojileri 108 dersinde kavramsal 
altyapısı ile maddenin bir araya geliş yönteminin aktarılması tasarım genleri 
ile amaçlanmıştır. Tasarım genleri ile öğrenciler mekânı oluşturan unsurları 
parçaların farklılaşması ile elde etmektedirler (Şekil 1). Ders kapsamında 
tekniğin eylemler ile kavratılması sağlanır ve zihinsel sürecin mimari ürünü 
olarak sonuca yansımaktadır. Tektoniğin özünü oluşturan yapısal unsurları 
zihinsel süreçte oluşturmaktadırlar. Öğrenciler istedikleri herhangi bir 
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malzemeyi yapıştırıcı veya benzer bir malzeme kullanmadan ekleme, 
çıkarma, eksiltme, üst üste getirme, yığma, örme, çatma, bükme ve 
kümeleme gibi belirli bir araya geliş yöntemleri ile tasarım genini 
oluşturmaktadır. Bu genler farklılaşarak mekânı üreten asal öge haline 
gelmektedir. Bu durumda, mekânı oluşturan unsurlar olan zemin, yüzey ve 
örtünün bir araya geliş yönteminin kavratılması amaçlanmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Tasarım geni örneği olarak öğrenci çalışmaları. 

 
Bir mimari ürünün gerçekleşmesinden önce yapılan tasarım aşaması ile 
sonuç olarak ortaya çıkacak ürünün ekonomi, kültür, ekoloji, teknoloji ve 
mekânsallık gibi olasılıkları yeniden tanımlanmaktadır [1]. Böylelikle özgün 
mimarlıktan bahsetmek ve yapıların teknik olarak hesaplanmasını sağlamak 
mümkün hale gelmektedir. En karmaşık yapılar çeşitli mimari tasarım 
araçları ile gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla tektoniğin şu anki 
durumlarına göz atmak ve tektoniği değişen durumları ile incelemek 
gerekmektedir.  
 
Tektonik kavramı, Antik Yunan ile birlikte terim olarak mimaride birkaç 
yüzyıldır varlığını sürdürürken Karl Bötticher, Gottfried Semper, Eduard 
Sekler ve Kenneth Frampton gibi teorisyenlerle farklı açılımlar 
oluşturmuştur. Bu çalışma, günümüzde söz konusu olan yeni tektonikleri 
anlamak için kavramsal olarak bu tartışmalardan yola çıkmaktadır.    
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2. TEKNİK 
 
Teknik, tasarımsal duruma ait bütünlüklerdir. 20.yüzyılda Avrupa’da gelişen 
durumlar çeşitli düşünürlerin tekniği uzun bir süre ele almasına neden oldu.  
Heidegger Yunan felsefesine göre tekniği tanımlarken tekniğin özünde 
olanın gerçeği üretmek, ortaya çıkarmak ve yaratmak anlamına gelen poiesis 
kelimesini kullanmaktadır. Tekniğin özünde sadece tekniğe ait olan 
durumlar değil gerçeği açığa çıkaran durumlar vardır [2]. Dolayısıyla tekniği 
daha geniş bir anlam bütününde düşünmek gereklidir.  
 
Madde ve yöntemlerle oluşmayı temsil eden teknik, Semper’e göre duvar, 
ocak, çatı ve zemin olmak üzere dört ögeye göre düzenlenmektedir [3]. 
Maddenin kendine ait özellikleri ve nitelikleri, onun teknik özellikleri ve 
üretim becerileri mekânsal olarak ele alınmaktadır. Teknik, maddenin 
içeriğine ilişkin formun gelişmesini sağlayan süreçlerdir.  

 
18.yüzyıl sonlarına doğru sanayileşme ile birlikte makineleşme süreci ve 
sonrasında modernizm düşüncesi, mimari düşünce ve üretimin değişmesine 
neden olmuştur. Mimari, standartları vurgulayan bir yol izlemiştir. Hazır 
üretim yöntemleri ile mimari ürünün aynılaşmaya gittiği söylenebilir. 
Dolayısıyla benzer mekânsal üretimlerin oluşması, tekniğin içeriğinin 
sorgulanmasını gerektirmektedir.  
 
Kütlesi olan ve yer tanımlayan her madde, özünde ne olduğunu taşımaktadır. 
Bunu mimari ürüne dönüştüren tasarımcı/mimar ise belirli bir yapma 
yöntemi ile maddenin özüne uygun hareket etmektedir. Dolayısıyla teknik 
henüz var olmayan durumların açığa çıkmasına yardımcı olmaktadır. Belirli 
bir türe dönüşerek ve kullanım amacına göre ortaya çıkan cam, çelik ve daha 
sonra da beton gibi malzemelerin kullanımının farklı yapma yöntemleri ile 
oluşturduğu mekânsal durumların olasılıkları tekniğin anlam değerini artıran 
unsurlardır.  
 
Teknik, yeni üretimlerle, yeni maddelerle, yeni çözümler imkanını sağlayan 
bir ifade etme yöntemidir. Diğer bir anlamla teknik, maddenin özü ile biçim 
alan ve günümüzün mimarlık anlayışına bağlı kalan yapma yöntemidir.  
Tasarım, teknoloji ve üretim teknikleri ile ilgili bağlamın değiştiği bu 
dönemde; mimari mekânın da değiştiği görülmektedir. Tekniğin ortaya 
çıkardığı çözümler güncel durumların getirdiği unsurlar ile madde ve yapma 
yöntemine bağlı olarak yeniden ele alınmalıdır.  
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3. TEKNOLOJİ 
 
Antik Yunan’da yapma sanatı anlamına gelen tekhne teknolojinin kökenini 
oluşturmaktadır. Ancak tekhneyi sanat ve el emeği ile ilişkilendirmişlerdir. 
Tekhne, bir evin ahşap işçiliğiyle başlamaktadır [4]. Geçmişte, sadece bu 
alanda değil aynı zamanda bir bilgi sistemini de ifade etmektedir. Gerçeğin 
özünü ortaya çıkarmaktır. Martin Heidegger’e göre tekhneyi şiirsel ve 
görünür olan tanımlamaktadır [5]. Antik Yunan'daki tarihsel köken 
bağlamında mimari düşünce ile mimari ürün arasındaki ilişkiyi açıklarken, 
mimarlığın kendisini bir teknoloji olarak değerlendirmek ve mimarinin hangi 
araçlarla mekânın özünü oluşturduğunu anlamak gerekmektedir. 
 
Teknolojinin gelişmesi ve mimari ürün ile mimari düşünce arasındaki 
değişim, mimari anlayışı geçmişinden ayırmaktadır. Antik Yunan’da teori ve 
teknik arasındaki çizgi bulanıkken mimarlar ve filozoflar aynı geleneği 
sürdürmektedir. Eski Yunan geleneklerine göre günümüzde var olan bir 
mimari anlayış yoktur. Bu anlayışı sürdürebilmek için teknoloji kavramı ile 
tektonik kavramına odaklanmak gerekmektedir.  
 
Teknoloji dışarıdan etki eden, içselleşemeyen, zihinde erimeyen durumları 
anlatırken gündelik yaşantıda yer alış tarzı ile tanımlanmaktadır. İlişki 
kurulan nesnenin girdilerini bütün olarak kendi içerisinde yer etmesidir. 
Teknoloji ve üretimdeki gelişme makineleşme ve iktidarın sermayeyi elinde 
bulundurması klasik dönemin sonunda modernizme gelindiğinde mimarlığı 
doğrudan etkilemiştir. Tasarım ve inşa etme süreci teknoloji doğrultusunda 
farklılaşmıştır.  
 
Tasarım ve üretim ile ilgili yöntem ve teknikler, teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte değişmektedir. Mimari ürünü gerçekleştirmenin ve anlamanın en 
önemli bileşeni teknolojidir. Teknoloji, mimari hayal gücünü 
şekillendirmekte ve yapıda kullanılan malzemeleri ve mimarinin sınırlarını 
belirlemektedir. Günümüz teknolojileriyle mimari düşünceler, mimari 
tasarım yönteminde başka bir tasarım fikrine dönüşerek, yeni üretim 
biçimlerindeki rolünü ve yeni teknolojilerle mimari mekânın rolünü yeniden 
tanımlamaktadır. Bu yeni mimari ürünler, yeni endüstriyel üretim 
biçimlerinden ve tasarım araçlarından doğmakta ve yeni tektonikleri 
içermektedir.  
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Mimari tasarım sürecinde yeni tektonikler 
 

 

 

4. TEKTONİK 
 
Tektonik sözcüğü, Antik Yunan’da inşaat ustası, marangoz anlamına gelen 
tekton kelimesinden gelmektedir. Semper’e göre ise tektoniğin özü, kültürel 
bir ifade yaratmak için mimari üründe farklı maddelerin kullanımını 
kavramaktır [3]. Kenneth Frampton’a göre tektonik, yapma ile düşünceyi bir 
araya getiren bir unsurdur. Frampton, tektoniği kendine özgü bir yapma 
yöntemi olarak tanımlarken yapının şiirsel ifadesi ile yapıyı sanatsal boyuta 
taşımıştır. Ona göre, her şeyden önce yapı varlığını sürdürürken sonradan 
yüzey, hacim ve düzlemler gelmektedir [6].  
 
Tektonik ifade doğrudan strüktür, konstrüksiyon ve bunları bir araya getiren 
kuvvet ile ilişkilidir. Konstrüksiyon ve strüktürün değiştirilemez olduğu 
durumlarda tektonik, mekânı üretmede olasılıklar yaratmaktadır [7]. 
Tektonik madde, yöntem, formun ve bunları oluşturan tekniğin mimari ürün 
olarak mekânsal karşılığını aramaktır. Mekânsal karşılığın sonuçları zemin, 
örtü ve çeperdir. Çeper, bir şeyin sınırlarının tanımlanmadığı sürece varlığa 
gelmemesi anlamına gelmektedir.  
 
Noesis, Antik Yunan’da bilincin, gerekliliklerin, malzemenin ve formun 
keşfedilmesidir. Bu keşfetme süreci bilme ile başlamaktadır. İnsan bu bilme 
yetisi ve bilinci sayesinde maddeyi düşünerek, algılayarak ve tasarlayarak 
dönüştürür. İnsanın önce kendisinin bilmesi ile başlayan bu süreç maddeyi 
ve çevreyi bilmesi ile devam etmektedir. Yeterli bilinçlilik düzeyi maddeyle 
ve çevreyle kurulan ilişkide aklın bilgisinin ortaya konulması ile 
sağlanabilir. Çevre ile kurulan bilinçli tasarımsal ilişkide sınır, mimari 
ürünün içeriğini tanımlamayla başlamaktadır. Sonuç olarak mimarlık, zemin 
ile mekânı oluşturabilirken çeperi tanımlamasaydı mekânı tanımlayamazdı. 
Yapısal ve tasarımsal kuramda zemin ve çeper kavramları ayrılamaz bir 
bütündür. Ders kapsamında da bu kavramlar öğretilirken bunlar arasında 
ilişki kurulması beklenmektedir (Şekil 2). 
 



405

M. Sönmez, I. Ağca 

 

 
Şekil 2. 2019-2020 Yapı Teknolojileri 108 Dersi dijital ortamdan tasarım geni ile 

zemin ve çeper ilişkisini gösteren öğrenci çalışması. 
 
Mimari düşünce ile yeniden üretilen bir çevrede formu verebilecek bilincin 
kavratılması gerekmektedir. Sınırları tanımlamak, içeriği tanımlarken o 
içerikle ilgili nitelikleri de tanımlamaktadır. Semper zemini, bağlamdan 
ayıran ve doğal olandan kopan bir unsur olarak tanımlamıştır [8]. Zemin ile 
birlikte sınırların tanımlanması, tasarımcının yeryüzündeki süregelen 
durumlara müdahale etme biçimidir. Taş ustalığı olan tekton mesleği ile 
içerikler arasında ilişkiler kurulmalıdır. Doğal olan ile kopma anı, toprak ile 
oluşturulan kopma anını tanımlayan taş dizgiselliği mimarın dünyayı 
değiştirmekte yaptığı ilk müdahaledir. Tektonik, mekânı kuran unsur olarak 
çeperi ele alış biçimini yansıtmaktadır. Çeper tasarlanmaya başlandığı 
zaman, özdeş olan iki boşluk eylem aracılığı ile içerik tanımlamaya 
başlamaktadır. Bağlam, zemin, yüzey ve örtü ilişkisi mimarlık ürününü 
tanımlarken eylem ile kurduğu ilişki sınırsız boşluk düzeninde bir kararlılık 
anını tarif etmektedir (Şekil 3).  
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Mimari tasarım sürecinde yeni tektonikler 
 

 

 

 
Şekil 3. Yapı Teknolojileri 108 Dersi dijital ortamda bağlam, zemin, yüzey, örtü ve 

eylem ilişkisini gösteren öğrenci çalışması. 
 

Doğal olan durumlar çeşitli müdahaleler ile şekillenmiş her türlü durumda 
mekânsal olmaktadır. Çeper, mekânı dışarıdan ayırırken aynı zamanda 
program oluşturan boşluk üretmemizi sağlayan unsurdur. Böylelikle çeper, 
orta çağ boyunca taş veya pişmiş toprak ile üretilirken günümüzde teknoloji 
ile üretim biçimi değişmektedir. Modernizm sonrası yeni yapı malzemeleri 
ile de bu değişim gözlenmektedir.  
 
Yeni yapı malzemeleri ve bilgisayar yazılımları aracılığı ile mimari üretimde 
yeni olasılıklara yer verilmektedir. Dolayısıyla bu yeni olasılıklar, geleneksel 
tektonik kavramına başka bir anlam ekleme ihtiyacı ile dijital tektonik 
kavramını doğurmaktadır. Dijital tektonik, maddenin öneminin artmasıyla 
birlikte mimari ve mühendisliği bir araya getiren geleneksel dijital tasarım 
düşüncesini ayırt etme girişimi olarak görülmektedir. Bilgisayar yazılımları, 
maddesiz bir evreni tanımlarken, aynı zamanda da maddi bir süreç olan inşa 
etme ile doğrudan ilişkilidir [9]. 
 
Bu bağlamda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapı Teknolojileri 
108 kapsamında öğrenciler, katmanların bir araya geliş yöntemini, 
kullanıldığı tekniği, maddeyi ve yöntem tektoniğini öğrenmektedirler. Dijital 
teknolojiler sayesinde de, tasarım genleri ile edinilen bilgi ve mekânı 
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oluşturan unsurları daha sonra dijital ortama aktararak mekânın 
olasılıklarının yollarını aramaktadırlar (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Yapı Teknolojileri 108 Dersi dijital ortamda öğrenci çalışmaları. 

 
Sonuç olarak mekânsal tektonik, bu dizginin nasıl kurulduğu ile ilgilidir. 
Eylemi tanımlarken mimarın kendisini, maddeyi ve çevresini bilmesi ile 
oluşan süreçte iyi bir bilinçlilik düzeyi ile tektonik yapı tanımlanabilir. 
Yapısal parçalar ve tasarımcının duruşu bu duruma etki eden unsurlardır. 
Tektonik, bu unsurlar ile mekân bakış açısının ve yöntemlerin nasıl ele 
alınabileceğini ifade etmektedir.   
 

5. SONUÇ 
 
Dünyanın mimarlık alanındaki geleceği maddenin ve yapma yönteminin 
yeniden keşfi üzerine kuruludur, kurulu olacağı söylenebilir. Mimari ürün ve 
tektonik kendi özünü korurken dijital teknolojilerin etkisi ile teknik olarak 
değişmektedir. Yeni tür üretim ve mimari araçlardan ortaya çıkan bu yeni 
mimari ürünler, mimara ve mimari ürünü deneyimleme açısından başka bir 
mimari anlayış gerektirmektedir. Yeni teknolojiler sayesinde yeni 
tektoniklerin üretimi söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada yeni 
tektonikler kavramı, mimari tasarım sürecinde klasik tektonik anlayışı ile 
dijital tektonik kavramının bir aradalığından doğmaktadır. Yeni tektonikler 
mimarı ve kullanıcıyı günümüz dünyası ile bir araya getirmektedir. Yapısal 
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unsurlara yeni ifadeler geliştirilerek başka türden düşünmeyi ve yeni mimari 
mekânları oluşturmayı önermektedir. Böylelikle teknik ve teknoloji 
doğrultusunda yeni bir görüş geliştirilerek yeni tektonikler oluşturmanın 
yolları aranmalıdır.  
 
Mimari tasarım eğitimi arakesitinde ise bu ders kapsamında öğrenciler, 
tasarım geni ile yapma yöntemi ilişkisini kurmayı öğrenirken aynı zamanda 
madde, teknik ve teknoloji kavramları ile tektonik ifadesini oluşturmayı ve 
dijital teknolojiler aracılığı ile yeni tektoniklerin üretimini öğrenmektedir. 
Mekânın tektoniğini tanımlarken öğrenciler, zemin, çeper, örtü kavramlarını 
bağlam ile birleştirerek yapma yöntemine dair bir söylem üretmeyi ve onu 
dijital ortamda oluşturmayı hedeflemektedir. Sonuç olarak derste aktarılan 
ve bu çalışmada yer alan yeni tektonik kavramının klasik tektonik kavramı 
ile dijital tektonik tanımını hedeflediğini belirtmek önemlidir.  
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ÖZET 
 
2003’ten bu yana ortaya çıkan üç virüs kökenli salgının sonuncusu 
olan Covid-19 diğerlerinden çok daha geniş bir coğrafyada etkili 
olarak neredeyse tüm dünyadaki yaşamın ve ekonomilerin 
durmasına neden oldu. Salgın, büyük ölçüde havadaki asılı duran 
damlacıklar ve temasla yayıldığından bireyler arasındaki sosyal 
mesafe ve kapalı mekânlardaki yetersiz havalandırma konuları öne 
çıkmıştır. Bu özelliği nedeniyle virüs kaynaklı salgınlar dikkate 
alınmadan yapılan mekân tasarımları sorgulanmaya başlanmıştır. 
Pandemi sonrası, kent planlanmasından binaların kat sayılarına, 
eğitim, barınma ve çalışma vb. mekân tasarımlarına değin yapılı 
çevrelerde değişimler beklenmesi nedeniyle, salgının 
öğrettiklerinin mimarlık eğitimine nasıl yansıyacağı konusunda 
tartışmalar yükselmektedir. Mevcut mimari normlarla tasarlanan 
mekânlar salgına engel olamadığı gibi yayılmasına da neden 
olduğundan pandemi sırasında da kullanılacak bu mekânların nasıl 
tasarlanması gerektiğinin mimarlık okullarında ele alınması 
gerektiği açıktır. Bildiri, mimar adaylarının yetiştirilmesinde yeni 
mekânsal değişimlerden örnekler vererek sorunun ne denli önemli 
olduğunu görünür kılmayı hedeflemektedir.  
 
Anahtar Sözcükler: Covid-19 ve mimari tasarım, Covid-19 

sonrası mimarlık eğitimi, iç mekân hava 
kalitesi, yeni sosyal mesafe 
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Covid-19 sonrası mimarlık eğitimi  

 

1. GİRİŞ 
 
Birinci Dünya Savaşı döneminde ilk olarak Avrupa’da daha sonra da kısa 
sayılabilecek sürede dünyanın birçok ülkesinde görülen ilk virüs kaynaklı 
salgın, üç dalga şeklinde iki yıl sürmüş ve tahminen 20 ile 50 milyon 
arasında insan yaşamını yitirmiştir. O dönemdeki 2 milyarlık dünya 
nüfusunda ekonomik ve sosyal yıkımlara yol açmıştır [1]. 

 

 
Şekil 1. 1918 yılındaki maske kullanımı (GettyImages). 

 
Ancak salgına neden olan virüs, 10 yıl sonra tanımlanabildiğinden (ve 
insanoğlunun bir süre sonra geçirilen afetleri unutmaya eğilimli yapısı 
nedeniyle) bu salgına karşı koruyucu anlamda mekân tasarımı gündeme 
gelememiştir. 

 
2003 yılında Hong Kong’tan başlayıp haftalar içinde 37 ülkeye yayılan 
SARS’ta 8422 vakaya karşın 916 ölüm olmuştur. SARS bir şiddetli akut 
solunum yolu sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome) olarak 
tanımlanmaktadır. SARS gibi bir diğer Corona virüsü olan MERS, 
Ortadoğu’dan 7 ülkeye yayılarak yaklaşık 800 vakaya karşın 300 ölüme 
neden olmuştur [2]. 
 
Son 20 yıllık dönemde son ortaya çıkan Corona tipi virüs Covid-19’dur.  1 
Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde ilk vakası görülen Covid-19 
virüsünün çok kısa sürede tüm dünyaya yayılması sonrası, Dünya Sağlık 
Örgütü, 1 Mart 2020'de küresel salgın ilan etmiştir. Pandemi ilanından 
yaklaşık 1 yıl sonra 9 Mayıs 2021 itibarı ile 158.777.400 vakaya ulaşan 
salgında 3.302.750 kişi ölmüştür [3], [4].  Görüldüğü üzere Covid-19, 1918 
İspanyol Gribi diye isimlenen salgından bu yana yayılım alanı ve etki olarak 
en büyük ikinci büyük pandemidir. 
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Endüstrileşmenin ivme kazanmaya başladığı dönemlerde, dönemin kentleri 
yoğun nüfus baskısı ve kanalizasyon gibi alt yapı yoksunluğu sonucu tifo ve 
kolera gibi bakteri kökenli salgınlarla yüzleştiler. Pandemiler sonrasında 
alınan dersler sonucu bu dönemde yapılan evler, fare ve sürüngenlere karşı 
daha korunaklı hale getirildi, kanalizasyonlar yapıldı ve hijyene verilen 
önem arttı. Bu önemlerle birçok kentte salgın hastalıklardan ölümler büyük 
ölçüde azaldı [8]. 
 
Foster, pandemi gibi şehirleri etkileyen krizlerin bina standartlarında ve 
sağlık odaklı mimaride iyileştirmeleri getirdiğini belirtmektedir. Örneğin, 
1666 yılındaki büyük yangının yanmaz tuğla icadına yol açtığını, 19. 
yüzyılın ortalarındaki kolera salgını sonrası daha önce adeta açık bir 
kanalizasyon olan Thames'ın temizlendiğini ve bunun modern sanitasyonun 
doğuşunu getirdiğini, ardından halka açık parklara da sağlık boyutu 
geldiğine dikkat çeker. Tüberkülozla mücadele, mimaride büyük pencereler, 
güneş ışığının iç mekâna daha fazla alınması, teraslar, temizliğin simgesi 
beyaz rengi getirerek modern hareketin doğuşuna neden olmuştur [9].  
 

2. COVİD-19 PANDEMİSİ VE MİMARLIK EĞİTİMİ  
 
2.1. Covid-19 Pandemisinin Öğrettikleri 
İçinde yaşadığımız zaman kesiti, mimarlık eğitiminde fiziksel konfor kadar 
psikolojik gereksinimlerin de eş zamanlı karşılanması gerektiğini 
göstermiştir. Salgın sırasında zorunlu yapılan sosyal izolasyon bireylerin 
içlerine kapanmalarına neden olarak bir takım nöro-psikolojik sorunlara yol 
açabilmektedir.  
 
Pandemi sürecinde çoğu ülkede endüstriyel tesislerin çalışmalarına ara 
verilmesi, uzaktan eğitim ve özellikle uzaktan çalışma etkisi ile, kentlerdeki 
karbon emisyonunun düştüğü gözlemlenmiştir. Uzaktan yapılan etkinlikler, 
çok geniş bir kitleye video konferans yönetmelerini öğreterek, sempozyum, 
kongre gibi aynı etkinlik için binlerce km’lik geliş-gidişleri önlemiştir [10]. 
 
Bir diğer olumlu sonuç da, özellikle virüsten korunma yöntemleri ve aşı 
konusunda bilimsel araştırmalar geniş kitlelerce takip edilir olmuş ve bilime 
karşı ilgi ve saygı genel olarak önemli ölçüde artmıştır [5]. 
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Covid-19 sonrası mimarlık eğitimi  

 

2.2. Yeni Sosyal Mesafe 
Özellikle iletişim, bekleme ve sirkülasyon işlevli mimari mekânlarda, farklı 
coğrafya ve kültüre bağlı olarak kişisel alan boyutları ve dolayısıyla da 
mekân büyüklükleri farklılaşmaktadır. Covid-19 salgını sonrasında, mekân 
boyutlarına olan bu yerellik etkisinin, (sağlık alanındaki bilim insanlarının 
tavsiye ettiği) “yeni sosyal mesafe” nedeni ile kalıcı olarak azalacağı 
beklenebilir. Sosyal mesafenin yanında virüs kaynaklı pandemilerde öne 
çıkan ikinci kavram ise izolasyondur. Son yaşanan ve tüm dünyada yaşamı 
durduran salgının gerektiğinde yeni sosyal mesafe ve sosyal izolasyona 
uygun mekânların nasıl olması gerektiği sorunsalı mimarideki yeni normları 
gündeme getirecektir. Günlük yaşam rutinlerinin değişime uğradığı yeni 
duruma uyum çabası örneğinde olduğu gibi küresel ölçekte yayılım gösteren 
son salgın sonrasında mimaride birçok olguda değişimler söz konusu 
olacaktır. 
 
Covid-19 salgını bulaş tehlikesi ve ölüm oranı nedeniyle yaşamı durduran 
bir pandemidir. Covid-19’dan kişisel hijyen ve maske gibi önlemlerin 
yanında mutlaka 1.5-2 metrelik sosyal mesafe ile korunmanın 
sağlanabileceği üzerinde anlaşılmış bilimsel bir gerçektir. Kişisel mesafenin 
korunması ilk bakışta bireylere bağlı olarak görünürken gerçekte mimarın o 
mekâna yüklediği anlam ve imar vb. yönetmeliklerde tanımlanan kullanıcı 
yoğunluğu ile belirlediği mekân boyutları ile ilgilidir.  
 
Rahul Mehrotra2 mimari, kentsel tasarım, kentsel planlama ve peyzaj 
mimarisi disiplinlerinin “yeni normal” olarak tanımladığı sosyal mesafenin 
farkındalığında öğrencilerini yetiştireceklerini savunarak bugün içinde 
yaşadığımız acil durum modunun mimarlık eğitiminde mutlaka iz 
bırakacağını ifade etmektedir [7]. 
 
2.3. Pandemi Sürecinde Mekân Kullanıcısının Mimari Talepleri 
Günlük yaşamdaki değişim, kültürel kodlardan bağımsız hale gelen sosyal 
mesafe evrenselliğe evrilirken, daha fazla açık mekân ve doğal kaynak 
kullanımı talebi anlamında yerellik yönünde olmaktadır. Mekân kullanıcıları, 
Covid-19 salgını sonrasında fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruyabilmek için 
mekân tercihi konusunda bu kadar açık bir talep oluşturmuştur. Özellikle 
kullanıcıların eğitim ve çalışma ortamı tercihleri veya konut satın almak ve 

 
2Harvard Graduate School of Design Dekanı 
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kiralamak için oluşturdukları bu talebin mimarlık eğitiminde karşılıksız 
kalması mümkün değildir.3 
 
Salgın sırasında, bahçeden yoksun-terası olmayan apartman dairelerinde çok 
uzun zaman geçirmek insanın bağışıklık durumunu ve ruhsal sağlığını 
bozmaktadır. Covid-19 salgını sürecinde bireyler zihinsel, duygusal ve 
fiziksel sağlıklarını, sosyalleşmesine olanak veren mekânlarda kuracağı 
anlamlı, güvenilir sosyal ilişkilerle koruyabilirler [5]. 
 
Covid-19 Pandemisi sürecinde, gün içinde daha fazla zaman geçirilen kapalı 
mekânlardaki insanların beklentileri de değiştirmiştir. Tüm dünyada uzaktan 
eğitim ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile daha fazla oda ihtiyacı 
doğmuş, psikolojik konfor için ise teras, büyük balkon, iç avlu, bahçe gibi 
açık mekânlara ve bunu sağlayan müstakil konutlara ilgi artmıştır. 
 
Pandemi ile özellikle konut ve çalışma mekânlarında güneş ve rüzgâr gibi 
doğal kaynaklardan yararlanılmasının ne denli önemli olduğu farkedilmiştir. 
Özellikle vaziyet planı ölçeğinde (yönlenme gerektirmediği halde) bina 
bloklarının avlu oluşturmak veya biçimsel kaygılarla farklı yönlerde 
düzenlenmesi sonucu, birçok konut kullanıcısı psikolojik yönden rahatlatıcı 
etkisi olan gün ışığından mahrum olduklarını görmüştür.  
 
Pandemi sürecinde ev, okul ve işyerinde gerek birim içindeki benzer faaliyet 
gösteren kişileri ve gerekse komşu birimleri rahatsız etmeden huzurlu bir 
çalışma ortamı için duvar ve döşemelerde ses yalıtımına ihtiyaç 
duyulduğunun farkına varılmıştır. 
 
Çalışma mekânlarında Covid-19 salgını öncesi ortak kullanım alanları ve 
sosyal alanları ile tercih edilen açık ofis sistemleri ve farklı kullanıcılarla 
paylaşılan ofisler artık rağbet görmemektedir [12]. 
 
2.4. Covid-19 Salgınının Mimarlık Eğitimine Olası Etkileri  
Kültürel olarak daha yakın kişisel alana sahip toplumlarda, yeni sosyal 
mesafenin kalıcı bir norm olarak yerleşmesi ile başta mimarlık olmak üzere 
birçok disiplini yeniden yapılandırması beklenebilir. Hızlı nüfus artışı ve 
1970’lerdeki petrol krizi sonrası etkileri görünür hale gelen küresel ısınma, 

 
3Tasarım ev alanındaki önemli temsilcilerinden olan emlakçı Albert Hill, koronavirüs salgını sonrası 
insanların açık plan yaşamından uzaklaşma eğilimi içinde olduklarını gözlemlediklerini ve yaşam 
alanlarında farklı etkinlikler için çeşitli farklı odalara sahip evleri aradıklarını belirtmektedir [17]. 
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insanların açık plan yaşamından uzaklaşma eğilimi içinde olduklarını gözlemlediklerini ve yaşam 
alanlarında farklı etkinlikler için çeşitli farklı odalara sahip evleri aradıklarını belirtmektedir [17]. 
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tasarım önceliklerine sürdürülebilirlik kavramını sokmuş, modern 
mimarlığın iklim ve coğrafyaya uyum konusundaki abartılmış özgürlüğünü 
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2.5. Mevcut Mimarlık Eğitimine Eleştirisel Bir Bakış 
Mimarlık eğitiminde, insanların %90 oranında yaşamlarını geçirdiği kapalı 
mekânların tasarımları için (sadece bir kavram veya temayı esas alarak sanat 
ağırlıklı olduğu düşünülen, strüktürün yüzeysel ele alındığı ve empati 
yapılmasını teşvik etmeyerek mekân kullanıcısının taleplerinin ne 
olabileceğinin düşünülmediği mimari projelerle bir eğitim yerine) 
pandemiler yaşandığında mekân kullanıcılarının sağlıklarını gözetecek 
çözümler ve ilkelerin üzerinde durulması konusu tartışmaya açılmalıdır. 
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Hem kültürel hem de ölçek, şekil ve biçim olarak bağlamından kopuk 
olduğu için eleştirilen modernizmi temel alan mimari ve tasarım çözümleri 
[6] mimarlık okullarının tasarım bölümlerinde yüceltilmektedir. Brian L. 
McLaren4, yaşanan pandeminin mimarlık okullarındaki eğitime yönelik 
kolaycı ve boş biçimcilikten uzaklaşmaları yönünde bir vesile olacağını 
savunmaktadır [7]. 
 
Ülkemizde ve dünyada kendine kuram, felsefe ve sanat ağırlıklı bir vizyon 
seçmiş olan mimarlık okullarından, daha teknik çözümlere yoğunlaşan 
okullara değin geniş bir yelpazede farklı ekollerde mimarlık eğitimi 
verilmektedir. Ülkemizdeki mimarlık okullarının önemli bir bölümünde, 3-4 
adet anabilim dalı altında eğitim sürdürülmektedir. Tasarım derslerini veren 
öğretim elemanlarının yapı fiziği uzmanlıkları5 genellikle bulunmazken 
yerleşik mimarlık okullarında yapı bilgisi ana bilim dalı öğretim elemanları 
da genellikle mimari proje yürütmemektedir. Bu nedenle, mimarlık 
okullarındaki mimari proje kritiklerinde önerilen tasarımlardaki (salgının 
hızla yayılmasına neden olacak olan ve insanların toplu halde ve uzun süreli 
kaldığı) mekânların iç hava kalitesi ve yeterliliği sorgulanmamaktadır.  
 
Birçok araştırmada belirtildiği gibi gelişmiş ülkelerdeki insanlar 
zamanlarının çok büyük bir bölümünü kapalı mekânlarda geçirmektedir. 
Konuyu halk sağlığı ve verimlilik bağlamında ele alırsak iç mekân hava 
kalitesinin ne denli önemli olduğu görülecektir. Örneğin, yaygın olarak 
bilinenin aksine iç ortamdaki hava kirliliği, dış mekândan çok daha fazla 
seviyede olduğu yapılan ölçümlerde gösterilmiştir. Bu çalışmalarda havadaki 
kirleticilerin uzun süre havada asılı kaldığı tespit edilmiştir [13]. Bu tespit, 
virüs kaynaklı pandemilerde bulaşın ağırlıklı olarak yayılma şekli ile 
paralellik göstermektedir. Bu nedenle, kapalı mekânlar için doğru seçilecek 
tasarım strateji ve kararları ile doğal bir havalandırılma yapılmalıdır.6 

 
4Associate Professorand Chair, University of Washington Department of Architecture 
5Mimarlık okullarındaki proje derslerine giren öğretim elemanları da usta-çırak ilişkisi ile yetiştiklerinden 
genellikle kendi lisans zamanlarında öğrendiklerini aktarırlar. Bu kişiler, proje konusu olarak ekolojik bir 
tasarım teması seçmemişlerse, o kompleksteki olabildiğince tüm mekânların doğal kaynaklardan 
yararlandırılması, iç mekânların kullanıcı sayısına bağlı olarak temiz hava ihtiyacına göre mekân boyut ve 
yüksekliğine karar verme, kapalı mekânların ışık girişi ve havalandırmaları için pencere düzenleri, 
koridorlar, galeriler, hollerin gerek kendi içlerinde ve gerekse işlevsel mekânlar için hava akımı yapacak 
şekilde plan düzenlenmesi yapma becerisi ve deneyimi gibi konuları ele almazlar. 
6Candan, mimarlık ve kent planlama alanlarında halk sağlığının şimdiye kadar ihmal edildiğini belirterek 
tasarım sürecine insanı alarak yoğunlukların azaltılıp yeşilin artırılmasını ve doğa ile uyumlu yerel 
yönetim organizasyonuna ihtiyaç duyulduğunu ifade etmektedir [11]. 
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Heather Roberge7, mevcut mimarlık eğitiminde, iklim değişikliği, şehircilik 
ve bina performansı konularının daha fazla yer almasını istemektedir [7].  
 
Ülkemizdeki mimarlık müfredatlarında fiziksel konfora ilişkin çok sayıda 
zorunlu veya seçmeli ders yer alırken psikolojik konfordan ise sadece proje 
derslerindeki yorumlar içinde bahsedilmektedir. Psikolojik konfor, kişinin 
yaptığı bir işte daha istekli, verimli olmasını sağlayarak iletişim kurduğu 
diğer insanlara olan (pozitif olma anlamında) bulaşıcı etkisiyle de önemlidir. 
Pandeminin getirdiği kısıtlamalar altında, bireylerin evde ve işyerinde ruhsal 
sağlıklarını koruyabilmeleri için psikolojik konforun yaşamsal bir önemi 
vardır. Bilişim, sağlık, telekomünikasyon sektörlerinde çok hızlı 
gelişmelerin olduğu bir zaman diliminde, mekân kullanıcısının sağlık ve 
beklentileri yönüyle Maslow’un piramidinin en alt katmanındaki 
ihtiyaçlarını tam olarak başaramadan üst katmanlarda yoğunlaşmaya çalışan 
tasarım eğitimine sahip mevcut mimarlık okullarının eğitim yöntemleri 
eleştirilmektedir. 
 
Mimarlık öğrencisine estetiğin, sanatsal yaklaşımın ancak kullanıcının 
fiziksel ve ruhsal konforunu dikkate alan tasarımlarla değerli ve geçerli 
olabileceği bilinci verilmelidir. Örneğin mimari tasarımda bir cephe 
tasarlarken pandemi için yaşamsal öneme sahip olan doğru havalandırmaya 
izin vermeyen tasarımların veya insanın antropometrik boyutlarına uygun 
olamayan göstermelik vasistas çözümlerinin boş bir biçimcilikten ileri 
gitmeyeceği hem proje derslerinde hem de bunu destekleyen kuramsal 
derslerde öğretilmelidir. Mimarlık öğrencisi tasarladığı her mekân için ısıl, 
işitsel ve görsel konforu sağlayıp sağlayamadığını sorgulamalı, bu 
mekânlarda en üst seviyede doğal kaynak kullanım olanaklarını 
araştırmalıdır. 
 
2.6. Mimarlık Eğitimi ve İç Mekân Hava Kalitesi  
Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA)’na göre, mekanik havalandırmanın 
olumsuz bir sonucu olarak bilinen hasta bina sendromu sağlık sorunları 
arasında ilk dörtte yer almaktadır [15].  
 
Okul ve açık ofis gibi insanların pandemi sürecinde zorunlu olarak toplu 
halde bulunduğu mekânların tasarımında kişisel mesafenin yanında diğer bir 
etken ise kişi başına düşen hava miktarıdır. Mekânın kullanılma süresi ve 

 
7University of California, School of theArts an Architecture, Bölüm Başkanı 



419

C. Karagülle 

 

mekândaki kullanıcı sayısına bağlı olarak hesaplanan ideal hava miktarı, o 
hacmin olması gereken yüksekliğini de belirlemektedir. Mekân boyutlarında 
belirleyiciliği olan bu veriler, pandemi ortamında değişiklik göstereceğinden 
yaşamın durmaması için bu mekânların esnek tasarım stratejisi ile 
belirlenmesi gerekebilecektir. Mimarlık eğitimindeki proje derslerinde 
özellikle insanların toplu halde bir araya geldiği mekânların tasarımında 
belirleyici olan bu ve bunun gibi bilgilerin daha önceden kuramsal diğer 
derslerle öğretilmesi gerekir.  
 
Pandemilerde bulaşma en fazla iyi havalandırılmayan mekânlarda 
gerçekleşmektedir. Yapılarda etkin doğal havalandırma sadece bina 
tasarımında açılabilir pencerelere yer vererek sağlanamaz. Etkili ve nitelikli 
bir doğal havalandırma için, binaların hâkim rüzgârdan yararlanabilecek 
şekilde konumlanması, pencerelerin iç mekânda hava devinimi oluşturacak 
şekilde bina kabuğuna uygun boyut ve konumda yerleştirilmesi, kat 
planındaki duvarların ve bina kesitinde oluşturulacak düşey boşlukların hava 
akımına uygun olarak düşünülmesi gerekir. Pandemik koşullara göre 
yapılacak yeni yapı tasarımında, (havada asılı kaldığı belirtilen) virüslerin 
bina dışına atılabilmesi ancak yapı fiziğinin doğal havalandırma konusunda 
gerektirdiği düzenlemelere uymakla mümkün olur. 
 

 
Şekil 2. Mekânlardaki pencere seçimine bağlı olarak doğal havalandırma etkinliği 

[14]. 
 

Mimari planlarda genellikle iki boyutlu olarak (mekânlar arasındaki ilişki 
düzeyini) sorgulanan “işlev” tanımının pandemi sonrası daha kapsayıcı bir 
yapıda olması beklenir. Bir başka deyişle, mimari tasarımlarda mekânın 
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fiziksel ve psikolojik konforunun yanında salgın sırasında iç mekân hava 
kalitesini sağlayacak düzenlemenin varlığı da sorgulanacaktır.  
 
LEED bina sertifikasyon sisteminin altı ana başlığından biri olan “yapı içi 
çevresel kalite” başlığı altında yer alan iç mekân hava kalitesi, doğal 
havalandırma ve gün ışığından yararlanma alt kriterlerinin bir binada 
sağlanması salgın sırasında kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırabilir. 
Yapılan bir araştırmada, bu tip sertifikasyon sistemlerinin anlatıldığı çevresel 
tasarım, ekolojik mimarlık ve sürdürülebilirlik içerikli kuramsal derslerin 
ülkemizdeki çok az mimarlık okulunun lisans eğitiminde zorunlu olduğu 
görülmektedir [16]. 
 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Salgın kontrol altına alınıp tıbbi olarak sonlandırılsa da (deprem sonrasında 
olduğu gibi) sosyo-ekonomik ve psikolojik travmaların daha uzun süreler 
hissedileceği öngörülmektedir. Bu salgını yaşayan insanların pandemiye 
uygun mekân talebi her zaman gündemde olacağından bunun mimarlık 
okullarında nasıl öğretileceği planlanmalıdır.  
 
Mimarlık eğitiminde, tasarım ve yapı bilgisi alanındaki kopukluk ve 
birbirlerini besleyemedikleri gözlemlendiğinden ülkemizde bazı mimarlık 
okullarında uygulandığı gibi ana bilim dalları tek bir bilim dalı altında 
birleştirilebilir.  
 
Pandemi sonrası mimarlık müfredatlarına “kentsel sağlık” gibi seçmeli ve 
zorunlu dersler eklenebilir. Mimarlık ve kentsel planlama gibi diğer farklı 
dallarla birlikte lisansüstü ortak programların açılması gündeme gelebilir [6]. 
Pandemi konusunda farklı disiplinlerin birlikte yapacağı bilimsel 
araştırmalar TÜBİTAK gibi kurumlar ve üniversitelerce mali olarak 
desteklenmelidir. 
 
İç mekân hava kalitesine ilişkin kuramsal bilgilerin mimari proje dersleri 
gibi uygulamalı derslerde pekiştirilmesi ile cephe tasarımı ve doğal 
havalandırmanın eş zamanlı düşünülmesi pratiği geliştirilebilir. 
 
Mimarlık öğrencisinin tasarımını yaptığı zaman kesitindeki sanat, estetik 
temelli duygu, kaygı ve düşünceler kadar salgınlar gibi gelecekteki zaman 
dilimlerindeki olabilecek olay ve olguları dikkate alacak bir eğitim modeli 
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oluşturulmalıdır. Tasarımı yapılan mekânların bugünkü ve gelecekteki 
kullanıcılarının sağlık ve beklentileri konusunda mimar adayının empati 
yapabilme becerisini geliştirmek mimarlık eğitiminin ana hedeflerinden biri 
olmalıdır.  
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oluşturulmalıdır. Tasarımı yapılan mekânların bugünkü ve gelecekteki 
kullanıcılarının sağlık ve beklentileri konusunda mimar adayının empati 
yapabilme becerisini geliştirmek mimarlık eğitiminin ana hedeflerinden biri 
olmalıdır.  
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Mimarlığın tarih boyunca farklı etkenler bağlamında sürekli 
değişime ve dönüşüme uğradığı söylenebilir. Günümüzde de 
“Covid-19 Salgını” ile bu değişimin ve dönüşümün giderek hız 
kazandığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma 
mimarlığın eğitim ve pratik alanlarının değişen koşullardan nasıl 
etkilendiğinin sorgulamasını yapmayı hedefler. Bu çerçevede, 
oluşturulan “arch.futures” düşünce platformu aracılığıyla 
mimarlığın ilgili tüm alanlarında “salgın öncesi” ve “salgın süreci” 
göz önüne alınarak “mimarlığın geleceği” üzerine düşünmek ve 
sorgulamalar yapmak amacıyla bir tartışma ortamı kurulmuştur. 
Derinlemesine görüşme ve anket araştırma yöntemlerinin 
kullanıldığı bu çalışma, mimarlığın eğitim ve pratik alanlarına 
yönelik olarak uzman kişilerin katılımı ile çoklu bakış açısı 
geliştirmeye, sorun tespit etmeye ve geleceğe yönelik çözümler 
üretmeye odaklanmıştır.  
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Mimarlık eğitimi ve pratiğinin geleceği üzerine düşünmek 

 

1. GİRİŞ 
 

Mimarlık multidisipliner ve dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle 
zamana uyum sağlayan, bu uyum sürecinde sürekli değişime uğrayan bir 
disiplin olduğu; kültürel, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik birçok etkiye 
maruz kalarak, durumlar karşısında kendini güncelleyen dinamik bir yapıya 
sahip olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bu çalışma, bugün birçok etkenin 
yanı sıra özellikle içinde olduğumuz Covid-19 salgınının mimarlığın her 
alanında değişim ve dönüşümleri hızlandırdığını iddia etmektedir. Hayatın 
birçok yönünü etkileyen salgının mimarlığın kuramsal ve pratik alanlarını da 
etkilemesi söz konusudur. Birçok farklı disiplin veya alan için 
değişikliklere/dönüşümlere neden olan salgın süreci göz önüne alındığında, 
toplumsal katmanları oluşturan her alanın ve disiplinin içeriğinin 
sorgulanmasını gerektiren bir kırılma noktası oluşturduğu düşünülmektedir. 
Bu kırılmanın mimarlık alanında nasıl oluştuğu bu çalışmanın kapsamını 
oluşturmaktadır.  
  

2. ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Çalışma, Covid-19 salgını ile dönüşümü hızlanan mimarlığın, eğitim ve 
pratik alanına yönelik yeni bakış açıları geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Uzaktan eğitim ve etkileşimli iletişim ortamlarında mimarlık eğitimi ve 
pratiği üzerine uzman kişilerin katılımı ile farklı araştırma yöntemleri 
kullanılarak yapılmakta olan tez çalışması mimarlığın güncel sorunlarına 
odaklanarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tespitini yapmayı 
hedeflemektedir. Çalışmanın sonuçlarının yaygın etkisini arttırmak için 
arch.futures adı altında dijital bir düşünce platformu oluşturulmuştur. Bu 
düşünce platformu aracılığıyla, 10 mimar eğitimci ve 10 akademisyen 
eğitimci olmak üzere toplamda 20 alanında uzman kişi ile görüşülmüştür. 
Yapılan görüşmeler video kaydı alınarak arch.futures sosyal medya hesabı 
aracığıyla mimarlık ortamı ile paylaşılmıştır. Video kayıtları tez çalışmasının 
araştırma yöntemlerinden birisi olan derinlemesine görüşmeleri 
kapsamaktadır. Bu görüşmelerde mimarlığın eğitim ve pratik alanlarının 
daha geniş bir perspektifte değerlendirebilmesi açısından mimarlığın farklı 
alanlarına yönelik olarak 8 araştırma sorusu belirlenmiştir ve görüşmeler bu 
sorular üzerinden yürütülmüştür. Bu sorular, mimarlığın eğitim ortamlarında 
araştırması yapılan ve anlaşılmaya çalışılan değişim ve dönüşümlerin ne 
olduğunun, bunlara bağlı olarak mimarlığın eğitim ve pratik ortamlarının 
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geleceğinde ne olabileceğinin/nasıl olabileceğinin anlaşılmasını sağlamak 
içindir. 

 

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
 
Literatür taramalarında mimarlık eğitimi üzerine yapılmış birçok çalışma 
tespit edilmiştir. Hande Nalçakan, mimarlık eğitimi üzerine yapmış olduğu 
çalışmasında mimarlık eğitiminin geliştirilmesi ve değiştirilmesi gereken 
yönlerinin neler olduğunu bulmaya odaklanmıştır [1]. Bu çalışma, mimarlık 
eğitimi üzerine yapılan araştırmalar bağlamında Nalçakan’ın araştırması ile 
ortaklık kursa da salgın dönemini incelemesi yönüyle farklılık 
göstermektedir. Tayfun Yıldırım mevcut mimarlık eğitiminin, dijital 
teknolojiler ile entegrasyonu üzerine bir araştırma yapmış ve salgın öncesi 
dönemde uzaktan eğitim modelini değerlendirmiştir [2]. Fakat salgın öncesi 
bir çalışma olması ve uzaktan eğitim modelinin yeterince büyük bir kitle 
tarafından deneyimlenmemiş olması şu an devam etmekte olan çalışma ile 
farklılığını ortaya koymaktadır. Bu iki çalışma, deneyim öncesi ve deneyim 
sonrası uzaktan eğitim modelinin değerlendirilmesi yönünden yeni bir 
araştırma konusu olabilir. Tamer Sarı, salgın sürecini değerlendirerek eğitim 
alanında yaşanan sorunlar ve fırsatlar üzerine çalışmıştır. Buradan elde ettiği 
veriler ile eğitim modelini güçlendirecek öneriler sunmuştur [3]. Sarı’nın 
çalışması uzaktan eğitim modelini güçlendirmek olması açısından bu 
çalışma ile farklılık göstermektedir. Ana Vale, yeni eğitim modelinde 
teknolojik kaynakların yoğun kullanımına bağlı olarak öğretme ve öğrenme 
sürecinde yenilik sorgulamaları yapmaktadır [4]. Bu çalışma, Vale’ın 
çalışması ile benzer yaklaşımlar tespit edilmesinin yanı sıra odak noktası 
olarak ayrışmaktadırlar. Vale genel eğitim konusu üzerine araştırma 
yapmıştır. Bu çalışmada ise, mimarlık eğitimi üzerine yoğunlaşarak, 
mimarlık alanından uzman kişilerin katılımı ile araştırma alanı 
özelleştirilmiştir. Hilmi Ekin Oktay, mimarlık öğrencilerinin uzaktan eğitim 
modeli ile ilgili algılarının başarılarını nasıl etkilediğini araştırmıştır [5]. 
Oktay’ın çalışması salgın sürecini yalnızca sanal ortam açısından ele alması 
yönünden bu çalışmadan ayrılmaktadır. Yaren Şekerci, uygulamalı derslerin 
uzaktan eğitim ile devamlılığı üzerine araştırma yapmıştır [6]. Şekerci’nin 
çalışması, bu çalışma ile bazı noktalarda örtüşmektedir fakat araştırma 
alanını uygulamalı dersler olarak daraltması açısından bu çalışma geniş bir 
çerçeveyi kapsamakta ve daha bütüncül bir yaklaşım sergilemektedir.  
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Mimarlık eğitimi ve pratiğinin geleceği üzerine düşünmek 

 

4. ARAŞTIRMA SORULARI 
 
Bu bölümde tezin aşamalarından birisi olan derinlemesine görüşme 
aşamasının odak noktaları olan 8 soru başlığı detaylandırılacaktır. Bu soru 
başlıkları ile mimarlık eğitimi ve pratiği mimarlığın farklı alanlarına yönelik 
olarak sorgulanarak daha geniş bir bakış açısıyla ele alınacaktır.  
Katılımcıların mimar eğitimci ve akademisyen eğitimci olarak iki gruptan 
oluşması bu soruların alanında detaylı olarak değerlendirilmesinde önem 
taşımaktadır.  
 
4.1. Nasıl Tasarlayacağız? 

Tasarım bilme ve kavramsallaştırma ile ilişkili bir süreçtir. Tasarım aynı 
zamanda hayal edilen geleceği kurgulaması açısından zaman ile ilişkili bir 
süreç olarak tanımlanır. Tasarımcı gelecekteki belirsizlikleri tanımlayarak 
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4.3. Nasıl İletişim Kuracağız? 
Mimari tasarımın temelini oluşturan iletişim, temel olarak anlam yaratma 
olarak tanımlanabilir. İnsanlar iletişim içeriklerini algılamaya başladığı anda 
anlam yaratma süreci başlamış olur [11]. Bu anlamlandırma; sözel, görsel ve 
duyusal iletişimle olmaktadır. İletişim birçok farklı enstrüman üzerinden 
gerçekleşmektedir. Günümüzde bilgisayar ve CAD alanlarındaki teknolojik 
gelişmeler, tasarım temsillerini ve iletişimin enstrümanlarını 
değiştirmektedir. Salgın süreci ile birlikte her alanda gerçekleşen uzaktan 
eğitim/üretim/tasarım alanına yönelik değişimler nedeniyle iletişim 
yöntemlerimizin ve araçlarımızın ne olacağı önemli bir sorgulama alanıdır.  
 
4.4. Nasıl Temsil Edeceğiz? 
Anlam ve temsil, geçmişten bu yana mimarlık gündeminin çokça tartışılan 
konularından olmuş ve birçok farklı yaklaşım ile tanımlanmıştır. Savaş’ın 
yaklaşımıyla “temsil” kavramı, henüz gerçekleşmemiş olanla doğrudan 
ilişkili araçlar olarak tanımlanmaktadır [12]. Olagelmiş ve tarihsel süreçte 
sürekli devinen kültür ve değerlere bağlı olarak, özellikle güncel salgın 
şartları çerçevesinde, temsil ve temsil araçlarının yeniden ele alınması 
önemlidir. Bu soru başlığı, yeni temsil etme teknolojileri ve kavramları 
üzerine düşünce üretmeyi ve geleceğe yön vermeyi sorgulamaktadır.  
 
4.5. Nasıl Üreteceğiz? 
Üretme, Gropius’a göre bir ürünün hangi mimar tarafından tasarlanıyor 
olduğunu, nasıl üretildiğine bağlı olarak mimarın kimliğini ortaya koyan ve 
toplumun her kesimine mekân üretmek amacıyla ortaya atılmış bir kavram 
olduğunu gösterir [13]. Üretim konusunda Lefebvre’de mimarlık üretiminin 
ele alınması gerekliliği üzerine yoğunlaşarak, tüketim dinamiklerinin 
uzantısında meydana gelen mekân üretiminin bir parçası olarak bu 
gerekliliği çalışmanın omurgasını oluşturan bir izlek olarak görmüştür [14]. 
Bir diğer izlek ise mekân üretim süreçleri içinde mimarlık üretiminin bir 
duruş getirebileceği yönünde düşünülmüştür [15]. Üretim üzerine birçok 
farklı yaklaşımdan bahsetmek değişen dünya standartlarında çok da 
beklenmedik bir durum değildir. Üretmenin kökenlerine yönelik bir 
değişimden söz etmek mümkündür. Günümüzde salgının da etkisiyle üretim 
üzerine yeni sorgulamalar yapılmıştır.  
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4.6. Nasıl İnşa Edeceğiz? 
İnşa etme, teknik ve teknolojik bilgi üzerine kurulu bir süreçtir. İnsanın bir 
şeyi nesneye dönüştürücü eylemlerinin temelinde yapmanın bilgisi vardır. 
Yapmanın bilgisi, eski Yunan düşüncesinde öne çıkan, techne kavramıyla 
açıklanabilir. Bu kavram, öncelikle el sanatlarını kapsayan yetenek, beceri 
ve zanaat anlamında kullanılmıştır. Bir şeyin öne çıkması, görünüm bulması, 
hep techne’ye aittir. Techne, bilgi/bilmek ile ilişkidir. Bilmek ise bir 
çalışmanın biçimlenişinden önce, geleceğini görebilmek anlamında 
kullanılabilir. Bugün bir şeyin var edilmesinden önce onun nasıl 
oluşabileceğini görmek (görselleştirmek) giderek daha önemli bir hale 
gelmektedir. Teknoloji tabanlı yazılımlar bir şeyin inşa edilmesine ait tüm 
süreçleri fiziki üretiminden önce görmemize olanak sağlamaktadır. Nasıl 
inşa edeceğiz sorusu bu nedenle artık bir temsil sorunu haline gelmiştir. Bu 
temsil; yapısal sistemler, malzemeler, çevre koşulları gibi yapıya etki eden 
süreçleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla bugün inşa etme fiziki bir karşılık 
barındırırken, gelecek bu fiziki karşılıklardan önce teknoloji tabanlı 
programlara yönelik soyut bir üretimi gerektirebilir. Bu durumda inşa etme 
bir sonuç eylem olarak zaten bilinenin var edilmesi gibi bir ifade haline 
gelebilir. İnşa etmenin fiziksel bir karşılık olmaktan çıkma olasılığı bu 
çalışmada hangi biçimlerde ve nasıl sorularının sorulmasına neden 
olmaktadır. 
 
4.7. Nasıl Eğiteceğiz? 
Mimarlık eğitimi; öğrencilerin, toplumun ve bireyin ihtiyaçlarına fiziksel bir 
biçim getiren ve bunu yaparken; duygu, akıl ve sezgi arasındaki gerilimleri 
dengelemesi gereken mimarlık uygulaması bağlamında inşa etme eylemini 
kavramsallaştırabilme, tasarlayabilme ve gerçekleştirebilme kapasitelerini 
geliştirmektedir [16]. Bu kavram süregelen zaman içerisinde sıklıkla 
gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştur. Günümüzde salgının 
etkileriyle en çok tartışılan konulardan biri olduğu söylenebilir. Bugün 
kaçınılmaz olarak içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sistemi, mimarlık 
eğitiminin doğasında var olan karşılıklı konuşmayı, üretilen çalışmaları yüz 
yüze değerlendirmeyi farklı bir boyuta taşımıştır. Bu soru başlığı ile eğitimin 
bugün ve geçmişte maruz kaldığı durumlar üzerinden geleceğe yönelik 
öngörüler değerlendirilmiştir. 
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4.8. Nasıl Yöneteceğiz? 
Yönetme; mesleki alanda etik, kişisel nitelikler, uygulama bilgisi, yetkinlik 
olarak tanımlanabilecek içeriklerle ilişkilendirilebilir [17]. Mimarlık alanı ve 
onu oluşturan tüm katmanlar/paydaşlar düşünüldüğünde; salgın süreci hem 
eğitim hem pratik alanlarda yeni iş birliklerinin kurulmasını öngörmektedir. 
Ayrıca, yeni yönetim araçlarının geliştirilmesi, var olanların değiştirilmesi 
ve teknolojik/dijital olana yönelik yönetimsel bakış açılarının oluşturulması 
gerekmektedir. Mesleğin etik içeriklerinin belirlenmesi ve bu sayede var 
olan dağınıklığın bir tutarlılığa kavuşturulması başta olmak üzere yaşanan 
değişim ve dönüşümleri içselleştirmek için nasıl yöneteceğiz sorusu güncel 
mimarlık ortamının önemli bir tartışma alanıdır. 
 

5. METODOLOJİ 
 
Tez çalışmasının her aşamasında ilgili uzman kişilerden bilgi toplanmıştır. 
Bu bilgi toplama süreci nicel araştırma ve nitel araştırma olmak üzere 
toplamda iki aşamadan oluşmaktadır. Çalışmanın 1. Aşaması, derinlemesine 
görüşmelerden oluşmaktadır. Çalışmanın 2. Aşaması, betimsel tarama 
(anket) aşamasıdır. Bu iki aşama 10 akademisyen eğitimci ve 10 mimar 
eğitimci olmak üzere toplamda 20 katılımcı ile yürütülecektir.  

 

 
Şekil 1. Birinci ve ikinci aşama katılımcıları. 
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Şekil 2. Araştırma metodolojisi. 
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5.1. Derinlemesine Görüşme (1. Aşama) 
Bu aşamada nitel bir araştırma yöntemi olan derinlemesine görüşme yöntemi 
seçilmiştir. Kahn’ın ifadesiyle derinlemesine görüşmeyi, görüşmeci ile 
görüşülen kişi arasında yapılan ve her ikisinin de ortak olarak paylaştığı ve 
katıldığı karşılıklı bir etkileşim veya başka bir deyişle zihinsel bir mücadele 
şeklinde tanımlamak mümkündür [18]. Nitel araştırmalarda sıkça tercih 
edilen bir teknik olan görüşme tekniği, göremediklerimiz hakkında bilgi 
edinme ve gördüklerimiz hakkında ise alternatif açıklama yapma fırsatı 
vermesi gibi güçlü özellikleri nedeniyle tercih edilmiştir. Bu proje 
kapsamının ilk etabında, yarı-yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılmıştır. 
Söz konu görüşmelerde, aynı zamanda video kayıtları alınmış, arch.futures 
adlı sosyal medyada da yayımlanmıştır. Bu bağlamda iki grup ile 
derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bu gruplar akademisyen eğitimciler (P1) 
ve mimar eğitimcilerden (P2) oluşmaktadır (Şekil 1). Toplamda her bir 
gruptan 10 kişi olmak üzere toplamda 20 kişi ile derinlemesine görüşme 
yapılmıştır. Görüşmeler birer saat ile sınırlandırılmış ve kayıt altına 
alınmıştır. Bu görüşmelerde her bir grup için yukarıda yer alan 8 soru dizgisi 
bağlamında karşılıklı görüşme yapılmıştır. Görüşmeler, tez çalışmasının 
yürütücüleri tarafından yönetilmiştir. Bu çalışmada derinlemesine görüşme 
yapılmasının amacı, salgın ile dönüşümü hızlanan mimarlıkta, eğitim ve 
pratiğe yönelik ortamların karşılaştıkları sorunlar ve olası çözümlerin ne 
olabileceğine yönelik odakları tanımlamaktır. 
 
Derinlemesine görüşme aşamasında, video kayıtları tam metin haline 
dönüştürülmüştür ve “MAXQDA 10” yazılımı aracılığı ile kodlar ve alt 
kodlar oluşturularak, metinler deşifre edilmektedir. Deşifre sürecinde 
metinler konulara yaklaşımları bağlamında hangi kavramlara değinildiği ve 
bu kavramların hangi açıdan ele alındığı göz önüne alınarak bir veri havuzu 
oluşturacak şekilde analiz edilmektedir.  Elde edilen kavramlar problem 
alanına yaklaşımları bağlamında belirli başlıklar altında toplanmaktadır. 
Daha sonrasında bu kavramlar “Graph Commons” yazılımı ile “Kavram 
Haritası”na dönüştürülecektir. Deşifre süreci devam etmektedir. Çalışmanın 
son hali tez çalışmasında yer alacaktır. Devam eden deşifre sürecinde elde 
edilen ilk veriler kullanılarak örnek teşkil etmesi açısından bir kavram 
haritası hazırlanmıştır (Şekil 3).  
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Şekil 3. Kavram haritası. 

 
Tezin analiz aşamasından elde edilen ilk verilerden yola çıkılarak mimarlık 
eğitimi ve pratiğinin genelden özele doğru bir değerlendirilmesinin 
yapıldığını söylemek mümkündür. Görüşmelerde; eğitim (yüz-yüze ve 
uzaktan eğitim), teknoloji (dijital iletişim araçları ve dijital temsil araçları), 
yarışma ortamları, ilişkili diğer disiplinler, mimarlık ortamının genel 
sorunları ve düşünsel yaklaşımlar genel kavramlar olarak tespit edilmiştir. 
 
Mimarlık eğitiminin ve pratiğinin salgın sürecinde uzaktan iletişim 
ortamlarına maruz kalması olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirilmiş 
ve teknolojinin mimarlık ile etkileşimi yine bu bağlamda ele alınmıştır. 
Ayrıca mimarlık eğitiminin içeriği güncelliği ve özgünlüğü üzerinden 
tartışılırken ayrıca diğer disiplinler ile ilişkisi sorgulanmıştır. Salgın 
sürecinde yaşanan deneyim, tecrübe ve zorlukların mimarlığın eğitim ve 
pratik alanlarında gelecekte birtakım değişikliklere yol açabileceği 
düşüncesi, analizlerin tamamlanmış kısmı göz önüne alınarak, 
görüşmelerden elde edilen genel bir değerlendirme olarak kabul edilebilir. 
Analiz süreci devam etmektedir ve analizlerin son hali bir tez çalışması 
olarak sonuçlanacaktır.  
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5.2. Anket Çalışması (2. Aşama) 
1. Aşamada derinlemesine görüşmeler sonucunda belirlenen problem 
alanları, ikinci aşama olarak tanımlanan bu bölümde nicel araştırma yöntemi 
olan anket (betimsel tarama) çalışmasıyla detaylandırılmaktadır. Hazırlanmış 
olan anket çalışmasında salgının farklı dönemlerine yönelik sorgulamalar yer 
almıştır. Böylece katılımcı gruplarının karantina süresince karşılaştıkları 
problemler ve zorluklar incelenecek, deneyimleri değerlendirilecek ve ilgili 
alanda gelecek öngörüleri araştırılmaktadır. Bir konuda iki farklı araştırma 
yöntemi kullanılması, problem alanına ilişkin farklı bakış açılarının ortaya 
konması açısından önem taşımaktadır. Bu aşama derinlemesine görüşme 
yöntemi aşamasına katılmış olan 20 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 
1). Böylece salgın sürecinin farklı zaman dilimlerini değerlendirme fırsatı 
sunulmuştur.  
 
5.2.1. Anket İçeriği ve Yöntemi 
Tez çalışmasının 2. aşamasını oluşturan anket aşamasında, mimarlığın hem 
eğitimine hem de pratiğine yönelik derinlemesine görüşmelerde belirlenen 
(1. Aşama) odak tartışma konularını detaylandırma amaçlanmıştır. Salgının 
farklı dönemleri ve bunlara yönelik yapılmış olan çalışmanın aşamaları 
aşağıdaki gibidir:  
 
Bölüm 1: Salgın öncesi dönemin değerlendirilmesi,  
Bölüm 2: Salgın sürecinin değerlendirilmesi,  
Bölüm 3: Salgın sonrası (gelecek) öngörüler.  
 
Bu üç ana bölüm; eğitim, mimari pratikler, teknoloji, informel eğitim gibi 
konu başlıkları altında toplanan soru gruplarından oluşmaktadır. Anket 
analiz süreci devam etmektedir. Anket analizleri tez çalışmasında detaylı 
olarak değerlendirilecektir.  
 

6. TARTIŞMA VE SONUÇ  
 
Salgın ile dönüşümü hızlanan mimarlığın eğitim ve pratik alanına yönelik 
bakış açıları geliştirmeyi öngören bu çalışma, derinlemesine görüşmeler ve 
anket sonuçlarından elde edilen bulgular her iki aşama karşılıklı olarak 
analiz edilerek sonuçlanacaktır. Şu an analiz aşaması devam eden araştırma 
sürecinde elde edilen ilk veriler doğrultusunda; günümüzde yaşanan salgının 
mimarlık ortamı ve mimarlık eğitimi için bir kırılma noktası olabileceği 
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görülmektedir. Mimarlık pratiğini ve mimarlık eğitimini derinden etkileyen 
bu süreç içerisinde mesleki anlamda alışkanlıklarımız oldukça değişmiştir. 
Uzaktan eğitim modelinin zorunlu hale geldiği bu dönemde, program 
içeriklerinin ve eğitim araçlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. 
Salgın sürecinde deneyimlerimiz salgın sonrası eğitim modelinde belirli 
değişikliklere yol açabilme olasılığı taşımaktadır. Teorik derslerin ve yüksek 
lisans derslerinin uzaktan eğitim modeli ile devam etmesi olası 
görünmektedir. Fiziksel şartların ortadan kalkması, üniversite ve ders 
içerikleri bağlamında öğrencilerin bilgiye ulaşmasına hem kolaylık hem de 
daha geniş içeriğe sahip olması nedeniyle zengin bir içerik ortamı sunabilir.  
Fakat bu olumlu etkiler yanında analizlerin olumsuz tarafları da tespit 
edilmiştir. Dijital ortamın mimarlık eğitimi ve pratiğinde temsil araçları ve 
etkileşim ortamları nedeniyle tek düzelik yaratabileceği öngörülmektedir.  
Ayrıca eğitimcilerden elde edilen geri dönüşlere bağlı olarak öğrencilerin 
uygulamalı derslerde yüz-yüze eğitimde daha başarılı olduğu 
düşünülmektedir. Sosyal etkileşim göz önüne alındığında ise, üniversite ve 
kampüs ortamının sağladığı yüz-yüze iletişim ortamı, teknik bilgi dışında 
öğrenci-öğrenci, öğrenci-akademisyen, akademisyen-akademisyen gibi ikili 
ve çoklu iletişim ortamları entelektüel bilgi birikimi açısından olumlu 
değerlendirilmekte ve bu açıdan dijital etkileşim ortamları sorgulanmaktadır. 
 
Analizlerin tamamlanmış hali sonuç bölümünün tekrardan ele alınmasını 
gerektirmektedir. Bu sebeple sonuçlar değişiklik gösterebilme olasılığı 
nedeniyle tez çalışmasında son hali ile yer alacaktır.  
 
 
7. TEŞEKKÜR 

  
Tez çalışmasına ve bu makaleye derin entelektüel birikimleri ve uzman 
katkıları nedeniyle ve ayrıca bizlere ayırdıkları değerli zamanlarından dolayı 
tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.  
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Yığma ahşap mimari mirasın korunması 
bağlamında Bursa Aktopraklık Höyük Açık 
Hava Müzesi’ne taşınan yapıların 
değerlendirilmesi 
 
SEDA ÖZTEKİN1 
 
 
ÖZET 
 
Geleneksel mimariyi oluşturan somut ve somut olmayan öğelerin 
korunması ve özgünlüğünün devamlılığı niteliğinde 
oluşturulabilecek en iyi koruma yöntemi kuşkusuz yerinde olan ve 
kendi kullanıcıları ile olan korunmadır. Küreselleşmenin getirdiği 
kente göç, kırsal konutun korunması ve sürekliliği için gereken 
malzeme ve ustalığın da azalmış olması bütüncül korumayı daha 
da güçleştirmektedir. Kırsal hayat ve mimarinin korunmasının 
sağlanması adına bir koruma modeli olarak kurulan açık hava köy 
müzeleri dünyada ilk olarak 19. yüzyılda İskandinav ülkelerinde, 
ardından Avrupa’da çeşitli ülkelerde yaygınlaşmıştır. Türkiye’de 
açık hava müzesinin kurulması konusu ilk kez 1945 yılında dile 
getirilmiştir. 2004 yılında Bursa’da açılan Aktopraklık Höyük Açık 
Hava Müzesi günümüzde aktif olarak faaliyette olan açık hava 
müzelerinden biridir. Alanda yapılan gözlemlere dayanarak, alana 
taşınan ahşap yığma yapıların mimari özellikleri ve peyzaj 
unsurlarının korunmuşluk değerleri ile taşıma durumunun yerel 
bağlamları üzerine etkisinin belirlenmesi kapsamında bir 
değerlendirme yapılacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Yığma ahşap yapılar, taşıma, açık hava 

müzesi 
 

1 Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No:82 Beyoğlu İstanbul; 
Tel: 0(212)9242444; sedaoztekin@halic.edu.tr 
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Aktopraklık Açık Hava Müzesi’ne taşınan yapılar 

 

1. GİRİŞ 
 
Korunması gerekli kültür mirası, içinde bulunduğu kültür ile etkileşim içinde 
meydana gelmiş, yerel bağlamları içinde kullanıcısının etkisi ile değişim 
geçirmiş ve değişim geçirmeye de devam etmektedir. Miras olarak 
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çok ötesine geçen kompleksleri korumaktır. Miras olarak tanımlanan yapı ya 
da alanların koruma kararları alınırken, kendi yerel bağlamı içinde 
değerlendirmek gerekmektedir. SOKÜM (Somut Olmayan Kültürel 
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duygusunun korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak 
kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Çünkü, yere özgü 
olma/kimlik sahibi olma hali, o yerin içinde bulunduğu toplum kimliğinden 
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kimliğini oluşturan ürünlerin korunması, sergilenmesi ve ziyaretçilerin 
bilgilendirilmesi için müzecilik kavramının katkısı büyüktür.  
 
Bir kültüre ait topluluğun varoluşunun koşulu olarak kendini ve 
özgünlüğünü koruma fikri ve ihtiyacı anlaşılmalı, sonraki nesillere 
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ortamdır ve amacı değerlerin, bilgilerin, deneyimlerin aktarılmasıdır. 
Taşınabilir kültür varlıklarının bakım onarım ve sergileme eylemlerinin 
gerçekleştiği müzelerden farklı olarak, yaşayan tarih müzeleri olarak da 
bilinen birçok açık hava müzesi bulunmaktadır. Değişen müzecilik kavramı 
içinde “yaşayan müze” tanımı ile, geleneksel müzecilik içinde yer alan nesne 
merkezli yaklaşımdan insan ve kültür ilişkisinin deneyim ile sağlandığı aktif 
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dinamik bir yapıdadır.  



441

S. Öztekin 

 

Yaşayan müzenin ne olduğu konusunda çeşitli yayınlarda farklı kullanımlar 
görülmektedir. Genellikle halk mirası veya yöresel kültürel miras ile 
ilişkilendirilen yaşayan müzeler, toplumsal tarihi ve geleneksel yaşam 
biçimlerini temsil etmeyi amaçlamaktadırlar. Uluslararası Müzeler Konseyi 
(2008) yaşayan müzeyi açık hava müzesi ile eş anlamlı kullanmış; 
koleksiyonlarını kapılarının dışında/dış mekânda sergileyen ayrı bir müze 
türü olarak bu tanımla ilişkili müzeleri; açik hava müzeleri, binalar müzesi, 
çiftlik müzeleri, yaşayan tarih müzesi ve halk müzeleri olarak 
örneklendirmiştir. ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi)’a bağlı olarak 
çalışan Avrupa Açık Hava Müzeleri açık hava müzelerini şöyle tanımlar: 
“yapısal ve işlevsel varlıklar olarak yerleşim şekillerini, konutları, 
ekonomiyi ve teknolojiyi gösteren çeşitli yapıların/kuruluşların açık 
havadaki bilimsel koleksiyonları”. AEOM (Açık Hava Müzeleri Birliği)’e 
göre günümüzde açık hava müzeleri çok çeşitlidir. Her müze farklıdır, 
yaşam biçimi, gelenekler, yapı kültürü ve belirli bir bölgenin veya ülkenin 
tarihinin anahtarıdır. Açık hava müzeleri aynı zamanda benzerdir. 
Bilgilendirme ve sunma, üç boyutlu ve birebir ölçeğe göre sunma ve birçok 
ziyaretçiye ve farklı hedef gruba ulaşma konusunda güçlü bir yeteneğe 
sahiptir. Açık hava müzelerinin çoğu yeri değiştirilmiş/taşınmış bina ve 
yapılardan oluşur; ancak bazı müzeler yapıları orijinal konumunda da 
değerlendirebilmektedir [1]. 
 

2. AMAÇ 
 

Özgün kullanıcı tarafından bakımsız kalma ve terk edilme gibi durumlara 
maruz bırakılan kırsal mimari ürünlerinin, bir müdahale kararı olarak 
taşınması ve açık hava müzesinde sergilenmesi, korumanın bir yöntemi 
olarak kabul görmektedir. Ancak, açık hava müzelerinin bu yöntemle birlikte 
bilimsel çerçevede planlanmış, eğitim ve deneyim odaklı bir paylaşım 
sunması önemlidir. 2015 yılında açılmış olan Aktoprak Höyük Açık Hava 
Müzesi, arkeolojik açık hava müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Alana 
taşınan 6 adet ahşap yığma tekniğindeki köy evinin bu kurgu içindeki yeri ve 
koruma yöntemi içindeki koşullarını değerlendirmek amacıyla bir alan 
çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonunda, müzeden sorumlu yetkili ile 
yapılan görüşmeler dahilinde, taşınan yapıların mevcut fiziksel özellikleri, 
restitüsyon ve onarım sorunları, çevre düzenlemesi sorunları bakımından 
değerlendirilip, mevcut şartlarının iyileştirilmesi yönünde, ilgili tüzüklerce 
tavsiye kararları belirlenecektir.  
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3. İLK AÇIK HAVA MÜZELERİNİN KURULMASI FİKRİ 
 
19. yüzyılın ikinci yarısı sanayileşmenin ve dolayısıyla köylü toplumların 
işçi ve kentliye dönüşümünün hızlandığı bir dönemdir. Köylülerin, 
kasabalıların, fakir ve evsizlerin tarihini kucaklıyordu. Böylelikle açık hava 
müzelerinin doğumu için gerekli toplumsal, siyasal, ekonomik bütün şartlar 
hazırlanmış oluyordu. Artur Hazelius tarafından kurulan Skansen Açık Hava 
Müzesi (1891), İsveç’in çeşitli bölgelerinden taşınan çiftlik evleri iç mekân 
özellikleri de gözetilerek bir arada köy ortamı içinde sergilenmeye 
başlamıştır. Skansen, uluslaşma, millî birlik ve beraberliği yansıtma 
anlamında bir kurum olup, folklorizm alanındaki ilk örneklerdendir [2]. 
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından harap olan pekçok kent merkezinin kentsel 
hafıza, ulusal bellek gibi kavramları desteklemesi düşüncesi ile 
rekonstrüksiyon uygulamaları yapılmıştır. Bu dönemde açık hava köy 
müzelerinin kurulması devam etmiştir.  
 
Türkiye’de açık hava müzesinde eserlerin kendi doğal çevre ortamında 
sergilenmesi kaygısı, oldukça erken bir tarihte 1945’te Hamit Zübeyir Koşay 
tarafından dile getirilmiştir. Avrupa’da 1950 ve 1970 yılları arasında ikinci 
yayılma dalgasını yaşayan, hatta dünyada kavram ve uygulama anlamında 
yaygınlaşan açık hava müzelerinin Türkiye müzecilik tarihi ile ilişkisi bu 
dönemde de kurulamamıştır. Türkiye’den Türk köyü projesi, arkeolog, 
filolog, halk bilimci ve etnografya uzmanı Dr. Hâmit Zübeyr Koşay’ın 
(1897–1984) Türkiye’de yıllar önce açık hava halk müzeleri ve köy müzeleri 
kurma düşüncesi ilk kez ortaya konmuştur. Kendisi 1957 yılında katıldığı 
Danimarka ve İsveç’te toplanan Açık Hava Müzeleri Konferansı’nda Açık 
Hava Müzeleri ve Türkiye Açık Hava Halk Müzeleri Kurma İmkânları 
başlıklı bir rapor hazırlamış ve yayın haline getirmiştir [3]. 
 
Türkiye’de açık hava müzesi kurunumunun ilk örneği 1999 yılında açılan 
Kırklareli, Aşağıpınar Açık Hava Müzesi’dir. Aşağı Pınar kazılarında ortaya 
çıkartılan kalıntıların, eserlerin ve bilginin paylaşılması adına arkeolojik 
alanın koruma ve sergilenmesine yönelik çalışmalar gerçekleşmiştir (Şekil 
1). Bir sonraki açık hava müzesi 2006 yılında Samsun’da açılmıştır. Bağış 
yolu ile alana taşınan yapılar arasında yığma ahşap yapıların varlığı dikkat 
çekicidir (Şekil 2). 2013 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde kurulan açık 
hava müzesi, alana taşınan nitelikli konaklar ve geleneksel köy yaşantısının 
ziyaretçilerce deneyimlenmesi amacıyla kurulmuştur (Şekil 3).  2015 yılında 
açılan Bursa, Arkeopark Açık Hava Müzesi ve Arkeoloji Okulu, sit alanı 
içinde yer alır. Tarih öncesi dönemlere ait neolitik ve kalkolitik döneme ait 
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yerleşim alanlarının canlandırılması ile, Eskikızılelma Köyü’nden 6 adet 
yığma ahşap yapının taşınması işlemi gerçekleşmiştir. Bu alan detaylı bir 
şekilde çalışmaya konu olacaktır. Ülkemizde en son açılan hava müzesi ise, 
2016 yılında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde açılan “Yaşayan Köy” Anadolu 
Açık Hava Müzesi’dir (Şekil 4). 

 

 
Şekil 1. Aşağıpınar AHM.’de inşa edilen iğmeli yapı örneği (Kaynak: Yazar). 

 

 
Şekil 2. Samsun, Ladikköy AHM. (http://samsun.gov.tr) 

 

                                         
Şekil 3. Ankara Altınbaş AHM. (http://www.altinkoy.tc) 



444

S. Öztekin 

 

yerleşim alanlarının canlandırılması ile, Eskikızılelma Köyü’nden 6 adet 
yığma ahşap yapının taşınması işlemi gerçekleşmiştir. Bu alan detaylı bir 
şekilde çalışmaya konu olacaktır. Ülkemizde en son açılan hava müzesi ise, 
2016 yılında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde açılan “Yaşayan Köy” Anadolu 
Açık Hava Müzesi’dir (Şekil 4). 

 

 
Şekil 1. Aşağıpınar AHM.’de inşa edilen iğmeli yapı örneği (Kaynak: Yazar). 

 

 
Şekil 2. Samsun, Ladikköy AHM. (http://samsun.gov.tr) 

 

                                         
Şekil 3. Ankara Altınbaş AHM. (http://www.altinkoy.tc) 

Aktopraklık Açık Hava Müzesi’ne taşınan yapılar 

 

     
Şekil 4. Ankara Yaşayan Köy AHM. (Kaynak: Yazar). 

 

4. TÜZÜK VE İLKE KARARLARINCA AÇIK HAVA 
MÜZELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Avrupa'da en önemli açık hava müzeleri ICOM’a bağlı AEOM (Avrupa 
Açık Hava Müzesi Birliği) bünyesinde düzenlenmiştir. ABD, bu yaklaşıma 
“Yaşayan Tarih Müzeleri” adıyla yeni bir boyut getirerek, 1950 sonrası, 
“Yaşayan Tarihi Çiftlikler ve Tarım Müzeleri Kurumu” yaşayan tarih 
anlayışının felsefe ve terminolojisinin kurulmasında öncü bir kurum rolü 
üstlendi. Ardından, ICOM tarafından 9 Temmuz 1956 tarihinde İsviçre’de 
düzenlenen IV. Uluslararası Konferansı’nın ve V. Genel Kurulu’nun açık 
hava müzeleri ile ilgili aldığı kararlar sonucu, kaybolan halk kültürü ve 
mimarisinin korunması ve yaşatılması adına bir metod olarak açık hava 
müzelerinin kurulması konusunda ülkeler teşvik edilmiştir. Ancak, 1964 
Venedik Tüzüğü ile, anıtın veya anıta ait elemanların zorunlu haller dışında 
kendi bağlamından koparılmaması ve “in stue” yerinde koruma fikrinin 
benimsenmesi ile bu müzelerin açılması yavaşlamıştır [sema açıldı açılıyor]. 
1971 yılında ICOMOS tarafından gerçekleştirilen Halk Mimarisi 
Uluslararası Kolokyumu’nda açık hava müzelerinde de yerinde (in situ) 
korumanın özendirilmesi fikri benimsenmiştir.  1972 yılında kurulan AEOM 
ile, açık hava müzeleri konusu daha bilimsel çerçevede ele alınmaya 
başlanılmıştır. Bu tarihten sonra açık hava müzesi çalışanları, uzmanları 
düzenli olarak bir araya gelerek seminer düzenlemeye ve yayın yapmaya 
başlamışlardır. 1970’li yıllarda çıkan bu ilk yayınlar incelendiğinde Avrupa 
Açık Hava Müzeleri Birliği’nin köy müzesi kurmak için bilimsel ölçütleri 
ayrıntılı olarak tanımladığı ve bu ölçütlere uymayan, ziyaretçinin yalnızca 
eğlenmesine ve konaklamasına yönelik oluşturulan köy düzenlemelerini 
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“disneylandvari” uygulamalar olarak değerlendirip birliğe kabul etmeme 
yönünde bir yaklaşımı benimsediği anlaşılmaktadır [4]. 
 
ICOMOS Burra Tüzüğü’nde ise (1976), bir yerin fiziksel konumunun 
kültürel öneminin bir parçası olduğunu ileri sürerek ve kültürel miras önemi 
olan bir yapının hareketinin kabul edilemez olduğunu belirterek yer 
değiştirmeyi kabul etmemektedir. ICOMOS Kanada’nın Appleton 
Tüzüğü’nde de (1983), kategorik olarak “mevcut bir kaynağın yeniden 
yerleştirilmesi ve sökülmesinin, koruma başka herhangi bir yolla 
sağlanamıyorsa, yalnızca son çare olarak kullanılması gerektiğini” 
belirtilmiştir. ICOMOS Yeni Zelanda'nın Kültürel Miras Değerine Sahip 
Yerlerin Korunması Tüzüğü (1992), yer değiştirmeye daha pragmatik bir 
yaklaşım önermiştir. Buna göre, tarihi bir yapının bulunduğu alan kültürel 
miras değerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte, yeniden 
yerleştirme, ancak o yapının; alan ilişkili bir değere sahip olmaması, yeniden 
yerleştirmenin yapıyı korumanın tek yolu olması ya da yer değiştirmenin 
kültürel miras değerinin sürekliliğini sağlaması koşullarını barındırması 
durumunda mümkün olabilir. Özgünlük kaygısı tartışmaları ile ICOMOS, 
1994 yılında Nara Özgünlük Belgesi’ni kabul etti. Bu tüzüğün 13. 
maddesine göre, bir anıt ya da sitin doğasına ve kültürel bağlamına bağlı 
olarak; özgünlük yargısı çok çeşitli bilgi kaynaklarına bağlıdır. Bu 
kaynaklar; tasarım ve biçimi, malzeme ve nesneyi, kullanım ve işlevi, 
gelenek ve teknikleri, konum ve yerleşimi, ruh ve anlatımı, ilk tasarım ve 
tarihsel evrimi içerir. 
 
Özetle, günümüzde çeşitli ICOMOS sözleşmeleri, restore etme veya koruma 
adına alınacak bir müdahale yöntemi olarak taşıma/yeniden yerleştirmeyi, 
ulusal veya uluslararası çıkarlara uyma için gerekli olduğu son çare 
durumları dışında reddetmektedir. Bu tüzük ve ilke kararları çerçevesinden 
açık hava müzesi kurma fikri değerlendirildiğinde, halk kültürünün bir ürünü 
olarak halk mimarisinin sergilenmesi ve sürdürülmesi fikri, ancak o müzenin 
deneyimlenebilir bir alana dönmesi ve dinamik bir biçimde kullanılması ile 
mümkün olabilmektedir.  
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5. AKTOPRAKLIK HÖYÜK AÇIK HAVA MÜZESİ’NE TAŞINAN 
YAPILAR 
 
Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesi, Bursa'nın 25 kilometre batısında 
Nilüfer ilçesinde, Akçalar Sanayi Bölgesi içinde yer almaktadır. Yerleşik 
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çatıları saz örtü evler ile Kalkolitik döneme ait kübik formdaki evler iç 
mekân kurgusu ile birlikte, gelen ziyaretçilere tarih öncesi devirlere dair 
bilgi vermesi açısından canlandırılmıştır. Arkeolojik açık hava müzesi fikrini 
benimseyen Aktoprak Açık Hava Müzesi’nin üç hedef kitlesi bulunmaktadır. 
Bu kitle, arkeoloji ve ilgili bölümlerde okuyan/mezun üniversite öğrencileri, 
orta öğretim öğrencileri ve günlük ziyarete gelenlerdir. Ortaöğretim 
kurumlarının önceden aldığı randevular ile eğitim programı ve ziyaret 
programı oluşturularak, kazı alanı ziyareti ve deneysel arkeoloji kısmında 
uygulama yaptırılmaktadır. Ek olarak, yaz aylarında, gündüz pratik, akşam 
teorik olmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik bir haftalık eğitim 
verilmektedir.   
 
Alana daha yakın geçmişe ait kırsal mimari örneklerinin taşınma kararı ile il 
genelinde araştırmalara başlanılmıştır. Kazıda çalışan işçilerin 
Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma köyünden geldikleri ve kendi 
köylerinde terk edildikleri gerekçesi ile bakımsız durumdaki evlerden 
bahsetmesi üzerine köye bir araştırma gezisi düzenlenmiştir. Yapıların 
sahipleri ile görüşülmüş ve bağış yolu ile açık hava müzesine taşınmasına 
karar verilmiştir. Açık hava müzesine taşınmasına karar verilen 6 yapı için 
uzmanlardan oluşan bir ekip kurulmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadide Karkıner’ın köyün 
sosyolojik çalışmasını bitirmesi ile evlerin mimari belgelemesi yapılmıştır. 
Taşınmasına karar verilen konutların ahır ve depo olarak zemin katı ve 
ailenin yaşam alanını oluşturan odanın yer aldığı bir üst kattan oluşmaktadır. 
Her iki katta tek bir mekân olarak yapılmıştır. Odaların önünde hayat denilen 
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dış sofa bulunmaktadır. Yerel kullanıcılar bu evlere “çatma ev” adını 
vermektedirler. Ahşap yığma sisteminde yapıların inşa edilmeleri sırasında, 
üst üste konulan kütüklerin, arasına uygulanan “kıskı” denilen geleneksel bir 
uygulama yöntemi bulunmaktadır. Bu uygulama, ağaç kütükleri arasına dal 
ve ağaç parçaları ile bir harç (kil, saman ve kireç) ile dolgu yapılmaktadır. 
Eskikızılelma köyünde kendi evlerinden yaşamayı sürdüren 4-5 ailenin hala 
bu uygulamayı yaptıkları bilinmektedır. Bu evlerin bazılarının tamamı dıştan 
bu tip sıvalı ya da harç olmasa da yalnızca kireç ile sıvalıdır. İlk yapıldığı 
dönemde evlerin çatı kaplama malzemesi olarak ahşap kullanılmış ve bu 
kaplama yöntemine “yırtma” denilmektedir.  
 
Taşınmadan önce yerinde belgeleme ve tespit işlerinin tamamlanmasından 
sonra, tek tek numaralandırılarak sökülen ahşap elemanlar traktöre 
yüklenerek taşınmıştır (Şekil 5, Şekil 6). Tescilli olmayan yapıların tabii 
olduğu yasal bir prosedür uygulamasına gerek kalmadan taşıma işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Taşınan evlerin yerleşimine, arkeolojik dolgunun 
olmadığı yer tespiti ardından karar verilmiştir (Şekil 7). Jeo-radar tarama ile 
bu tespitler yapılmıştır. Bir arada durmaları ve aynı aks üzerinde olmasına 
dikkat edilmiştir. (Şekil 8).  Taş temel kurgusu ardından evler yeniden inşa 
edilmiştir. Çatı inşasında tercih edilen yeni malzemelerle birlikte, Bursa’da 
bir hurdacıdan alınan eski Merinos Fabrikası kiremitleri uygulanmıştır. 
Gelen ziyaretçilerin tarihsel sıra dahilinde gördükleri dönem evlerinin son 
kısmını oluşturan bu evlerin içi, dönemine ait kullanımı sergileme amaçlı 
dekore edilmiştir. Taşınan evlere ek olarak bir köy canlandırması yapılması 
düşünüldüğünden ötürü, bir köy kahvesi, fırın, pekmezlik, değirmen inşa 
edilmiştir. Köyde samanlık olarak kullanılan tek katlı yapı maden atölyesine 
dönüştürülmüştür. Çatıları yıkılmış olarak alana taşınan yapıların onarımları 
modern malzemeler ile yenilenmiştir. Uygulama sırasında osb, membran 
gibi yalıtım amaçlı ve bakımı daha kolay olacağı düşünülen malzemeler 
seçilmiştir. Merdiven onarımı, çit onarımı uygun malzeme ile 
değiştirilmektedir. Taşınan evlerin hayat kısmı değiştirilerek yeniden 
uygulanmıştır. Bel boyu hizasında parmaklık uygulaması yapılmıştır. Alana 
yerleştirilen evlerin her birine değişik işlevler yüklenerek, geleneksel köy 
yaşantısına ait eylemleri anlatır biçimde iç mekân düzenlemeleri yapılmıştır. 
Bu yapıların her biri ayrı ayrı, köy evi, masal evi, dokuma evi, gelin evi, 
muhtarlık, mutfak isminde ziyarete açılmıştır (Şekil 9, 10, 11, 12, 13, 14). 
Taşınan evlere ek olarak, köy yaratma düşüncesi ile çeşme, köy kahvesi ve 
pekmezlik yapıları yeni yapılar olarak inşa edilmiştir (Şekil 15, 16). 
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Şekil 5: Eskikızılelma Köyü’nden taşınan yapı (TÜBA-KED 8/2010) 

 

  
Şekil 6: AHM ‘de yeniden kurulan yapı (TÜBA-KED 8/2010) 

 

  
Şekil 7 : Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapılar. 
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Şekil 8 : Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapıların Olduğu Kısmi 
Vaziyet Planı (Kaynak: Arkeolog Azim Tarlan) 

 

 
Şekil 9 : Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapı 

Örneği.(Mutfak)(Kaynak:Yazar) 
 

 
Şekil 10 : Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapı Örneği.(Mutfak İç 

Mekan) (Kaynak:Yazar) 
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Şekil 8 : Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapıların Olduğu Kısmi 
Vaziyet Planı (Kaynak: Arkeolog Azim Tarlan) 

 

 
Şekil 9 : Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapı 
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Şekil 10 : Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapı Örneği.(Mutfak İç 

Mekan) (Kaynak:Yazar) 
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Şekil 11 : Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapı Örneği.(Dokuma 

Evi) (Kaynak:Yazar) 
 

 
Şekil 12 : Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapı Örneği.(Dokuma 

Evi İç Mekan) (Kaynak:Yazar) 
 

 
Şekil 13 : Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapı Örneği.(Gelin Evi) 

(Kaynak:Yazar) 
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Şekil 14: Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapı Örneği.(Gelin Evi 

İç Mekan) (Kaynak:Yazar) 
 

 

 
Şekil 15: Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Yeni Yapılan Köy 

Kahvesi.(Kaynak: Yazar) 
 

 
Şekil 16: Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Yeni Yapılan Pekmezlik 

(Kaynak: Yazar) 
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Şekil 14: Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Taşınan Yapı Örneği.(Gelin Evi 

İç Mekan) (Kaynak:Yazar) 
 

 

 
Şekil 15: Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Yeni Yapılan Köy 

Kahvesi.(Kaynak: Yazar) 
 

 
Şekil 16: Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesine Yeni Yapılan Pekmezlik 

(Kaynak: Yazar) 
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6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 

Kırsal mimari mirasın örnekleri içinde değerlendirilebilecek Eskikızılelma 
Köyü ahşap evlerinin, yöreye özgü uygulamaları ve bu uygulamalar içinde 
kullanmış oldukları terimler, somut olmayan kültür miras niteliğinde değer 
taşımaktadır. Ve bu doğrultuda, yöreye özgü geleneksel ustalık ve yapım 
sistemlerinin özgünlüğünden bahsetmek mümkündür. Günümüz sosyo-
kültürel ve politik etkenler doğrultusunda, kente göç ile kırsal alanlarda 
yalnızlaşma olgusu görülmeye başlamıştır. Ülkemizde geleneksel kırsal 
mimarinin korunmasına dair yasal boşluklardan dolayı, kırsal alanların 
değerleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Kırsal mimari 
miras niteliğindeki bu yapıların taşınarak bir açık hava müzesinde 
sergilenmesi fikri ise, 1972 yılında kurulan AEOM ile, daha bilimsel 
çerçevede ele alınmaya başlanılmıştır. Açık hava müzelerinde yapılan 
düzenli seminerler, eğitimler, uzman kadrosu, bakım-onarım laboratuvarları 
ve tespitlerinin bir sonucu olarak yapılan yayınlar sayesinde, araştırmacı ve 
bilimsel tarafını sürdürmüşlerdir.  
 
Yerinde yapılan incelemeler sonunda, taşınan yapıların mevcut durumlarına 
ilişkin koruma ölçütlerince bazı sorunlar tespit edilmiştir. Aktopraklık Açık 
Hava Müzesi’ne taşınan yapılar mevcut fiziksel özellikleri, restitüsyon ve 
onarım sorunları, çevre düzenlemesi sorunları bakımından 
değerlendirilmiştir. Mevcut fiziksel özellikleri kapsamında, yapıların yeni 
yerine yerleştirilmesi sırasında özgün peyzaj unsurlarının dikkate alınmadığı 
söylenebilir. Yapılar, özgün konumlarına hakim yön, rüzgar, güneş gibi 
fiziksel özelliklere dikkat edilmeksizin yerleştirilmişlerdir. Yapıların özgün 
temel sistemi incelenerek yeni yerinde yeniden yapılmıştır. 
Numaralandırılarak alana taşınan ahşap elemanlar, aynı sistemde 
birleştirilmiştir. Eski yerinde ve son halinde çatı oldukça hasarlı, kısmen 
çökmüş olduğu gerekçesi ile, tüm evlerin çatıları yeniden ve güncel 
malzemeler kullanılarak tamamlanmıştır. Yapıların plan çözümlemelerinde 
bir değişikliğe gidilmemiş ancak, hayat bölümlerinin kısmen kapatılması 
uygulaması ile özgün cephe sistemine müdahale edilmiştir. Özetle, yapıların 
her birinin yeniden inşaasında çatı ve hayat bölümlerine yapılan bu 
müdahaleler ile, sergilenilmesi düşünülen yapıların özgün nitelikleri zarar 
görmüştür. Bu yapılara ek olarak, köy yaratma düşüncesi ile yakın 
çevresinden kurgulanan çeşme, köy kahvesi ve pekmezlik yapıları, alanda 
yeni yapılar olarak çağdaş yapım tekniğinde yapılmıştır. Bu durum, 
geleneksel dokuya aykırı durmaktadır. 
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Bunların yanı sıra, Aktopraklık Açık Hava Müzesi’ne kırsal mimari 
örneklerin taşınması hususundaki fikir, yok olma tehlikesi altında bulunan 6 
evin özgün mimari özelliklerini sürdürmek ve tanıtmaktır. Köy yaratma 
düşüncesi ile de tarihi ve unutulmaya yüz tutmuş milli maddi ve manevi 
mirası korumak ve canlandırmak suretiyle günümüz ve gelecek nesiller için 
miras kavramını anlatma prensipleri yatmaktadır. Arkeolojik açık hava 
müzesi ve arkeopark oluşumu içinde aktif deneysel arkeoloji uygulayıcısı 
olan kurumda, taşınan yapıların bakım onarım ve bilimsel yöntemlerle 
değerlendirilmesi konularında eksikler bulunmaktadır. Avrupa Açık Hava 
Müzeleri Birliği’nin tavsiyeleri doğrultusunda bilimsel bir yapılaşmanın 
organizasyonu yapılmalıdır. Bu nitelikte örnek teşkil edebilecek olan, 1936 
yılında Romanya’da açılan Dimitrie Gusti Açık Hava Müzesi ile 1966 
yılında Rusya’da açılan Kizhi Açık Hava Müzesi’nin, kendi bünyelerindeki 
koruma ve onarım laboratuvarları ile müze içindeki yapıların bakım ve 
onarımları sürdürülmektedir. Aynı şekilde, düzenli seminer ve 
organizasyonları ile kendini geliştiren bir müze ekibi, yaptıkları yayınlar ile 
paylaşımlarını sürdürmektedirler. 
 
Ülkemizde genel olarak, yeni bir açık hava müzesi kurmaktan öte, mevcut 
olan örneklerin bu yönde eksiklerini tamamlayarak bilimsel nitelikte 
varlıklarını sürdürmeleri önemlidir. Bu da üniversitelerin Mimarlık Bölümü 
Restorasyon Ana Bilim Dalları ve Büyükşehir Belediyesi’nin koruma 
uygulama ve denetim büroları ile iş birliği içinde çalışmalar yürütülerek 
hayata geçirilebilir. 
 

 
KAYNAKLAR 

 
[1] Akmehmet Tezcan, K. (2017). Yaşayan Müze Kavramı Üzerine Bir İnceleme, 

Yaratıcı Drama Dergisi, 12(2), 1-16. 
[2] Demir, S., (2013). Halk Bilimi Müzeciliğinde Deneysel Yaklaşımlar: Yaşayan 

Müze, Turkish Studie International Periodical For the Languages, Literature 
and History of Turkish or Turkic, Volume 8/9. 

[3] Demir, S., (2013). Türkiye’ de Açık Hava Müzeleri ‘Açıldı’ Açılıyor: Açık 
Hava Müzelerine Yeni Bir Bakış, Milli Folklor Sayı:99. 

[4] Eres, Z., (2020), Kırsal Mimarlığın ‘Miraslaşma’ Süreci: Avrupa Açık Hava 
Köy Müzeleri Üzerinden Bir Değerlendirme, Mimarist Dergisi, 67, 40-51. 

[5] Karul, N, Avcı B. M, Deveci A., Kalkıner, N, (2010), Bursa Aktopraklık 
Höyük’te Kültür Sektörünün Oluşturulması: Çok Yönlü Bir Proje, Tüba-Ked 
Dergisi, 8, 241-262. 



454

S. Öztekin 

 

Bunların yanı sıra, Aktopraklık Açık Hava Müzesi’ne kırsal mimari 
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düşüncesi ile de tarihi ve unutulmaya yüz tutmuş milli maddi ve manevi 
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Ülkemizde genel olarak, yeni bir açık hava müzesi kurmaktan öte, mevcut 
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ÖZET 
 

Bodrum’un simge yapılarından biri olan Bodrum Kalesi, XV. 
yy’da, St. Jean Şövalyeleri tarafından inşa edilmiştir.   Günümüzde 
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermekte olan 
Kale’nin, 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları, belli 
kısımlarda halen devam etmektedir. Bildiri konusu, Bodrum Kalesi 
restorasyonunun, 2017-2018 yıllarını kapsayan, çoğunlukla kalenin 
sur duvarları ve kulelerinin restorasyonunu içeren bölümünün 
sunumudur. Onarım konsepti geçmiş dönem onarımlarına saygı 
olarak belirlendikten sonra, etaplama yapılarak, yapısal sorunlara 
ve malzeme bozulmalarına yönelik müdahale kararları 
geliştirilmiştir. Bu kapsamda, Bodrum Kalesi restorasyon 
uygulamasının başlangıcından sonuna kadar olan çeşitli 
aşamalarına kısaca değinilmiş, bu aşamalardan, bildirinin esasını 
oluşturan, sur ve kule restorasyonlarında kullanılan yöntemler 
detaylandırılmıştır. Bu yöntemler; GPR-CX taraması, enjeksiyon 
uygulaması, taş tamamlama ve derz onarımı olarak özetlenebilir.  
Makalede bu teknikler kullanılarak elde edilen sonuçlar 
değerlendirilmiştir. 
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1. GİRİŞ 
 
Koruma altına alınmış tarihi yapılar, geçmişi günümüze taşıyan, önceki 
dönemlere ait bir çok bilgiyi (gelenek, kültür, teknik, tasarım, sosyo-
ekonomik yapı, yönetim anlayışı vb.) barındıran yapılardır. Koruma 
uzmanlarının görevi, bugüne taşınmış olan bu bilgiyi sonraki kuşaklara 
aktarabilecek koruma yöntemleri geliştirmektir. Bu koruma yöntemlerinin, 
koruma altındaki yapıların geleceğe aktarılmasıyla birlikte, günümüz 
koşullarına uyumunu kolaylaştıracak modernizasyonlara izin vermesi 
gerekir.  
 
Tarihi bir yapının korunabilmesi için, tanımının, durum tespitlerinin, ilk 
yapıldığı zamandan günümüze kadar gelen hayat hikayesinin detaylı ve 
doğru bir şekilde ortaya konması gerekir. Yapılan inceleme ve analizler 
sonucu karşımızdaki yapının tam olarak ne olduğunun ve ne gibi sorunları 
olduğunun tespitinden sonra, işin en önemli ve en zor kısmı olan onarım 
kararlarının belirlenmesi safhasına geçilir. Tarihi yapılara koruma amaçlı 
yapılacak her müdahale, her yapının kendine özgü koşulları göz önüne 
alındığında farklılaşır. 
 
Kale yapıları askeri savunma amacıyla inşa edilmiş yapılar olduklarından, 
yapısal oluşumları, mekân kullanımları farklıdır. Bu yapılar, sıkça 
karşılaşılan diğer anıtsal yapı tiplerine nazaran daha az ele alınmış, 
incelenmiş ve restorasyona konu olmuştur. Kale gibi farklı bir mimari, 
tasarım ve kütle biçimine sahip yapıların analiz ve onarım yaklaşımı da her 
kale için farklılık gösterir.   
 
Bodrum Kalesi, Rodos St. Jean Şövalyeleri tarafından inşa edilmiş bir Haçlı 
kıyı kalesidir. Bu dönem kalelerinin konumlanacağı yer seçiminde siyasi 
atmosfer, coğrafi ve stratejik konum önemli rol oynar. Kıyı kalelerinin yer 
seçiminde temel prensip, kalenin kurulacağı alanın, kayalık bir zeminde, üç 
tarafının denizlerle çevrili olması, komuta merkezinin yüksekte olmasıdır. 
Genel olarak sur ve kuleler ana kaya üzerine oturur [1]. Günümüzde Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak 
işlevlendirilmiş olan Bodrum Kalesi’nin restorasyon projeleri 2014-2016 
yılları arasında hazırlanmıştır. 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 
belli kısımlarda halen devam etmektedir. Bildiri konusu, Bodrum Kalesi 
restorasyonunun, 2017-2018 yıllarını kapsayan, çoğunlukla kalenin sur 
duvarları ve kulelerinin restorasyonunu içeren dönemde yapılan uygulama 
tekniklerinin sunumudur.  
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2. BODRUM KALESİ VE TARİHÇESİ  
 

Bodrum Yarımadası, ülkemizin önemli bir turistik merkezi olmanın yanı 
sıra, tarihi ve kültürel açıdan da dikkat çekici bir coğrafyadır. Tarih öncesi 
çağlardan beri varlık göstermiş yerleşim dokusunun en önemli Ortaçağ eseri, 
XV. yy’da St. Jean Şövalyeleri tarafından inşa edilmiş, Bodrum Kalesi’dir. 
Bodrum Kalesi, Bodrum şehir merkezinde, antik çağda ada olduğu bildirilen, 
Zephyria olarak isimlendirilen yarımada üzerinde kurulmuştur (Şekil 1). 
Kale, coğrafi konumunun da sağladığı avantajla tarih boyunca Doğu 
Akdeniz ticaretinde önemli bir rol üstlenmiştir. Arkeolojik araştırmalar, kale 
ve çevresinde elde edilen bulguların Geç Tunç Çağı sonuna kadar gittiğini 
göstermektedir [2]. 
 

 
Şekil 1. Bodrum Kalesi, genel görünüm. 

 
MÖ. 392/391 sonrası Halikarnassos olarak bilinen şehir Pers Satrapı 
Maussollos tarafından anıtsal yapılarla donatılmıştır. Bugün Bodrum 
Kalesi’nin de üzerinde bulunduğu yarımada üzerindeki sarayını olasılıkla bu 
dönemde inşa ettirmiş olmalıdır. Zaman içinde Halikarnassos şehri Rodos 
yönetimine girmiş, Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinden sonra 
ise Piskoposluk merkezi olmuş ve Aphrodisias Metropolitliği’ne 
bağlanmıştır [3]. 1415’te, Rodos Şövalyeleri’nin yönetimine girmesiyle, 
Şövalyeler ilk iş olarak Zephyria Yarımadası üzerinde bulunan ve aynı adı 
taşıyan kaleyi yıkarak yenisini inşa etmiştir. Adını da Sen Petrum 
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koymuşlardır [4]. Kanuni Dönemi’nde Kaptan Mustafa Paşa, 1522 yılında 
Rodos’u fethinden sonra Bodrum’u ele geçirmiş, XVI. yy. boyunca İstanköy 
Sancağı’na bağlı bir kale olarak kalmasını sağlamıştır [5]. Menteşe 
Sancağı’nın en büyük hapishanesi olan, Bodrum Genel Hapishanesi 1895 
yılında tarihi Bodrum Kalesi’nin, bazı tamirat ve değişikliklerle, genel 
hapishaneye dönüştürülmesi sonucu hizmete açılmıştır. 1915 yılında İngiliz 
ve Fransız savaş gemileri tarafından bombardımana tutulan hapishane 
tahliye edilmiştir [6]. Uzun süre terkedilmiş bir şekilde kalan kale, 1964 
yılında, Kültür Bakanlığı’nın kontrolünde, Bodrum Müzesi olarak hizmete 
geçmiştir. 1966 yılında sualtı eserlerinin sergilenmesine başlandığı Müze, 
1981 yılından beri Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet 
vermektedir. 
 

 
Şekil 2. 1963 yılı hava fotoğrafı (Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğü Arşivi) 

 
Kale, T.K.T.V. Yüksek Kurulu’nun 07.03.1986 tarih ve 2031 sayılı kararıyla 
anıtsal yapı olarak, aynı Kurulun 03.07.1987 tarih ve 3492 sayılı kararı ile de 
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır.   
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3. BODRUM KALESİ MİMARİSİ, MALZEME KULLANIMI VE 
SORUNLARI 
 
3.1. Mimari 
Genel olarak sur ve kulelerden oluşan Bodrum Kalesi kareye yakın bir forma 
sahiptir. 27 dönüm üzerine oturan kale hendeklerle sınırlandırılmıştır. Sur 
duvarları farklı kalınlıklara sahiptir ve üzerindeki seyirdim, dendan ve okçu 
mazgalları çeşitlilik gösterir. 5 adet kulesi bulunmaktadır. İkisi kare, biri 
dikdörtgen, biri daire, bir diğeri yarım daire formuna sahiptir. Kuleler gibi 
savunma amaçlı bir diğer yapı elemanı bastiyondur. Bodrum Kalesi’ndeki 
çokgen bastiyon Gatineau Kulesi’dir. Kalenin, oturduğu engebeli zemin 
sebebiyle, istinatlarla desteklenmiş aşağı ve yukarı avluları bulunmaktadır. 
Aşağı avluda dikdörtgen planlı yuvarlak apsisli bir şapel yer alır.  Kalenin su 
ihtiyacı çoğunlukla ana kayaya oyularak oluşturulmuş, içi sıvalı, on dört 
sarnıçdan karşılanır. Kale sur ve kuleleri üzerinde görülen dendanlar beş 
tiptir. Üçgen, kulakçıklı dikdörtgen, kulakçıklı düz, eğimli, sivri olarak 
sınıflandırılabilirler. Kale yapıları için önemli bir mimari eleman olan 
senkandaz ise bir iki kule ve surda, taş konsollar ise bir çok bölümde görülür 
[7].  
 
St. Jean Şövalyeleri Bodrum Kalesi’nde kaldıkları yaklaşık 100 yıl boyunca 
yaptıkları tüm inşai faaliyetlerde duvarlara armalarını yerleştirerek referans 
vermişlerdir. Tüm bu veriler ışığında, Haçlı kaleleri arasında en büyük 
örneklerden biri olan Bodrum Kalesi, Avrupa, Bizans ve Ermeni askeri 
mimarisinin bir sentezi olarak kendini göstermektedir. Akpolat’a göre bu 
kalenin en önemli karakteristik özelliği topçuluk için yapılmış olmasıdır [8]. 
 
3.2. Yapı Malzemeleri 
Kale genelinde gözlenen ana yapı malzemesi olan taşın cinsi andezit, 
mermer ve kireçtaşı olarak üç çeşittir. Andezit ise yüksek dayanıklılığa sahip 
(kahverengi renkli), düşük dayanaklılığa sahip (yeşil renkli) olarak iki 
çeşittir. Andezit çoğunlukla sur ve kule duvarlarında kullanılmış, mermer ise 
duvar yüzeylerinde bulunan arma, lento, söve ve eşiklerde kullanılmıştır. 
Kireçtaşı cinsi taşlar daha çok onarım görmüş moloz taş duvarlarda görülür 
[9]. 
 
Kesme taş blokların arası derzlidir. Sıva izine pek rastlanmaz. Sadece bir 
sarnıçta özgün sıvaya rastlanmıştır. Taşların biçimleri irdelendiğinde, kesme 
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(kahverengi renkli), düşük dayanaklılığa sahip (yeşil renkli) olarak iki 
çeşittir. Andezit çoğunlukla sur ve kule duvarlarında kullanılmış, mermer ise 
duvar yüzeylerinde bulunan arma, lento, söve ve eşiklerde kullanılmıştır. 
Kireçtaşı cinsi taşlar daha çok onarım görmüş moloz taş duvarlarda görülür 
[9]. 
 
Kesme taş blokların arası derzlidir. Sıva izine pek rastlanmaz. Sadece bir 
sarnıçta özgün sıvaya rastlanmıştır. Taşların biçimleri irdelendiğinde, kesme 
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blok, bosajlı kesme blok ve kaba yonu şeklinde karşımıza çıkar. Kalenin 
inşasında kullanılan kahverengi bosajlı kesme blok taşların Antik 
Halikarnoassos’ta bulunan eski kaleye ait olduğu, yeşil andazit kesme blok 
taşların Mausolleum’un temellerinden devşirilmiş olduğu düşünülmektedir.  
Diğerleri kale inşası sırasında ocaktan getirilmiş olmalıdır [10]. 
 
3.3. Sorun Analizleri 
Kale bünyesinde bulunan sorunlar proje müellifince, rölöve analiz paftaları 
ve eki raporu ile tespit edilmiştir. Buna göre, yapısal bütünlüğünü büyük 
oranda koruyarak günümüze ulaşmış kale, kullanım ve çevre etkileri ile 
zaman içinde yapılmış onarımlar sonucu önemli değişikliklere uğramış 
durumdadır. Bu bozulmalar; yapısal sorunlar, yok olmalar, malzeme 
bozulmaları, özgün yapıya risk oluşturan sorunlar, niteliksiz onarım ve ekler 
olarak sınıflandırılmıştır [11].  
 

4. RESTORASYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA KARARLARI 
 
Restorasyon projesi üretimi sürecinde öncelikli konu bir onarım yaklaşımı 
oluşturulmasıdır. Bu bağlamda Bodrum Kalesi’nin onarım çalışmalarına 
başlanmadan önce bilim kurulu, bakanlık kontrollük teşkilatı, proje müellifi 
ve yükleniciden oluşan  bir ekip kurulmuş, öncelikle bir onarım yaklaşımı 
belirlenmiştir. Onaylı proje restorasyon kararları proje müellifi ve danışma 
kurulu ile yeniden gözden geçirilmiş, bazı bölümler için yeni bir konsept 
oluşturulmuş, yeni yol haritaları geliştirilmiş, diğer bölümlerde proje 
doğrultusunda uygulamaya geçilmiştir.  
  
Koruma ve restorasyon yaklaşımı temel olarak, kalenin ilk yapıldığı 
zamandan bugüne kadar yapılmış olan dönem onarımlarına saygı göstermek 
olarak tanımlanabilir. Zaman içinde yapılmış en belirgin müdahaleler 
kalenin hapishane olarak kullanıldığı 1895 ve sonrası dönemde yapılan 
onarımlar ile müze olarak işlevlendirildiği 1964 ve sonrası dönemde yapılan 
onarımlardır. (Müze kullanımına bağlı olarak yakın geçmişte yapılmış olan 
değişiklikler için projenin getirmiş olduğu öneriler mahkeme kararıyla iptal 
edilmiş olduğundan, bu dönemde yapılan değişikliklere yeniden koruma ve 
restorasyon önerisi kurgulanmıştır.) Kalede geçmiş dönemde görülen en 
kapsamlı onarım kalenin müze olarak işlevlendirilmesine karar verildikten 
sonraki 1964 onarımıdır.  
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Şekil 3. 1964 onarımı öncesi güney sur duvarları 

(Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Arşivi). 
 

 
Şekil 4. 1964 onarımı sonrası güney sur duvarları 

(Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Arşivi). 
 
Onarım konsepti geçmiş dönem onarımlarına saygı olarak belirlendikten 
sonra, etaplama yapılarak, yapısal sorunlara ve malzeme bozulmalarına 
yönelik müdahale kararları geliştirilmiştir. 
 
4. 1. Etaplama  
Bodrum Kalesi restorasyonu 4 ana başlıkta programlanmıştır; 
1. Araştırma ve temizliğe yönelik kazı ile eser taşıma çalışmaları, 
2. Onaylı restorasyon projesine ek olarak yerinde tespitler sonucu 

belirlenmiş sorunlara yönelik müdahale kararlarının geliştirilmesi,  
3. Çevre düzenlemesi, 
4. İşleve bağlı olarak teşhir-tanzim uygulamaları.  

 
Ana başlıklar halinde ele alınan programa göre, uygulamalar kimi 
durumlarda eş zamanlı olarak başlamış, kimi durumlarda ise birbirini takip 
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eden uygulamalar şeklinde planlanmıştır. Örneğin araştırmaya yönelik kazı 
ve temizlik çalışmaları ile kale içerisinde avlu, sergi salonları ve depolarda 
bulunan eserlerin paketlenerek taşınması ve restorasyon çalışmaları eş 
zamanlı olarak başlamıştır. Bildiri konusu ise yazarın içinde bulunduğu, 
restorasyon yöntemi ve müdahale kararlarının belirlendiği dönem olan 2. 
etabın 2017-2018 yıllarını kapsamaktadır.  
 

 Sur ve kule onarımları için öncelikli olarak proje-laboratuvar 
analizleri değerlendirilmiş, yeni analizler ve ölçümler yapılmış, 
sorunlar tespit edilmiştir. 

 Problemlerin çoğunlukla derzlerde olduğu, 
 Surların yüzey kaplamalarının görünmeyen arka bölümlerinde 

boşluklar bulunduğu, 
 Yüzey kaplamalarında eksik tekil taşlar olduğu tespit edilmiştir.  

 
4.1.1. GPR-CX Taraması  
Birçok bilim dalının ortak çalışmaları ile gerçekleştirilen restorasyon 
çalışmalarında, tahribatsız araştırma yöntemleri ile yapılan hasar tespit ve 3 
boyutlu görüntüleme çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır [12]. Yeraltı 
radarı (GPR), sistem olarak elektromanyetik frekanslar ile yeraltından bilgi 
toplamaya dayanır. Tarihi yapıların duvarlarındaki kırık, çatlak, boşluk 
yapılarının belirlenmesinde yapı radarı ile yapılan 3 boyutlu görüntüleme 
hızlı ve başarılı bir sonuç ortaya koymaktadır [13]. 
 
Bodrum Kalesi’nin restorasyonu amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 
sur ve kule duvarlarında Yapı Radarı (GPR-CX 1.6 GHz) ile mevcut 
boşlukların tespitine yönelik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Kale duvarlarında 
kurulmuş olan iskeleler üzerinde tüm duvarlar taranmıştır (Şekil 5). GPR-
CX ölçümlerinde alanda hem yatayda hem de dikeyde 10 cm’de bir profiller 
ile ölçüm yapılmış olup ölçülen alan m² başına 20 mtül’dür. 
 
Duvar çalışmalarında veriler değerlendirildikten sonra Matlab programı 
yardımı ile sur duvarındaki tüm GPR-CX ölçümleri birleştirilip Autocad 
ortamına atılmış, duvarı en iyi temsil ettiği düşünülen 40 cm, 60 cm, 80 cm 
ve 100 cm derinliklerindeki kesitler sunulmuş, yüzde cinsinden boşluk 
oranları hesaplanmıştır. Bilim kurulu tarafından, GPR taraması sonucu üst 
sınır olarak belirlenen boşluk oranını geçen bölümlerde enjeksiyon 
uygulaması yapılmasına karar verilmiştir. Örneğin; S12 sur duvarında 
yapılan ölçüm sonuçları aşağıdaki gibidir (Şekil 6). 
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Şekil 5. S12 Sur duvarlarında georadar taraması. 

 

 
Şekil 6. 1.6 GHz frekanslı antenli MALA CX ölçümlerin tüm sur üzerinde 40 cm 

derinlik kesiti gösterimi (Bodrum Kalesi Restorasyonu Jeofizik Çalışmaları Raporu). 
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4.1.2. Enjeksiyon Uygulaması  
Enjeksiyon işlemi Vakıflar Birim Fiyat Kitabı’nda tariflenmiştir. Buna göre 
özetle; taşıyıcı duvarı taş ve tuğla olan yapıların beden duvarlarında oluşan 
çatlakların onarımı ve/veya duvar içindeki boşlukların doldurulması için, 
derzlerden isabet edecek şekilde, derze uygun çapta enjeksiyon delikleri 
açılır. Açılan deliklere enjeksiyon hortumları yerleştirilir. 
 
Enjeksiyon işleminden önce açılan delikler su ile nemlendirilir. Homojen 
hale getirilen hidrolik kireç bağlayıcı şerbet, enjeksiyon makinesiyle en fazla 
2 bar basınçla en alt sıradaki hortumdan başlayarak yapıya verilir. 
Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra 
yüzeyde kalan hortumlar kesilir [14]. Bodrum Kalesi sur ve kule 
duvarlarında bilim kurulunca belirlenmiş üst sınır boşluk oranını aşmış olan 
yüzeylerde yukarıda aşamaları anlatılan enjeksiyon işlemi 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 7). 
 
4.1.3. Taş Tamamlamaları  
Mevcut taşlar ağırlıklı olarak andazit, kireç taşı ve mermer kayaç türündedir. 
Çoğunlukla Mausoleum’dan devşirilmiş, dolayısıyla yarımadadaki 
Hekimköy ve Koyunbaba Mevkii’ndeki antik ocaklardan gelmiştir. Öneri 
taşlar yine aynı bölgeden alınan numuneler doğrultusunda seçilmiştir. 
 
Duvarlarda eksilmiş boşalmış yüzeylerde önceki dönemlerde yapılmış 
dolgular sağlamlık durumuna göre korunmuştur. Özellikle sur duvarlarında 
örgüde yok olmuş taşların kalan parçaları çürütme yöntemiyle yerinden 
alınmış, yerine aynı nitelikte taş yerleştirilmiştir (Şekil 8). Yenilenen taşlar 
yüzey işleme yöntemi farklılaştırılarak ayırt edilebilir kılınmıştır. Bu şekilde 
tekil ölçekte eksilmiş, yok olmuş, erimiş taşlar tamamlanmıştır. 
 

      
       Şekil 7. Enjeksiyon harcı hazırlama. Şekil 8. Mevcut boşlukların tamamlanması. 
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4.1.4. Mevcut Derzlerin Onarımı 
Sur ve kule duvarlarında çok çeşitli derz biçimlerine rastlanmıştır. Büyük 
boyutlu taşların bir araya geldiği sur duvarı örgülerinde 5-7 cm gibi 
genişliklere ulaşan derzlerde, derz içine küçük çakıl taşları konularak güçlü 
bir derz oluşturulmaya çalışıldığı, dönem onarımlarında ise zamanla erimiş 
büyük boyutlu taşların eriyen kısımlarına yeni bir taş örgüsü uygulandığı, 
kimi yerde kireç, kimi yerde çimento esaslı derzleme yapıldığı gözlenmiştir 
(Şekil 9). Geç dönem onarımlarında kireç harçla yapılmış sağlam derzler 
korunmuştur. Derz boşalması görülen ve çimento esaslı harç ile onarım 
görmüş kısımlar temizlenerek, yine özgün harç bileşenleri kullanılarak, 
içerlek derz yapılmıştır. Özgün harç analizi ve laboratuvar testleri sonucu 
önerilen harç analizi değerlendirilmiş, çeşitli denemeler sonucu bulunan harç 
içeriği uygulanmıştır. 
 

           
Şekil 9. Mevcut derz örnekleri. 

 

5. SONUÇ 
 
XV. yy’da, St. Jean Şövalyeleri tarafından inşa edilen bir Ortaçağ kalesi olan 
Bodrum Kalesi, döneminin önemli ve ayakta kalmış kıyı kalelerinden biridir. 
Günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermekte olan 
kalenin restorasyonunun, 2017- 2018 yıllarını kapsayan bölümü bu bildiride  
sunulmaya çalışılmıştır.  
 
Onarım konsepti geçmiş dönem onarımlarına maksimum saygı olarak 
belirlendikten sonra, etaplama yapılarak, yapısal sorunlara ve malzeme 
bozulmalarına yönelik müdahale kararları geliştirilmiştir. Genel olarak sur 
ve kulelerin onarımına yönelik geliştirilmiş olan restorasyon teknikleri GPR-
CX taraması, enjeksiyon uygulaması, taş tamamlama ve derz onarımı 
şeklinde sıralanabilir. Bu uygulamalar ile sur ve kule duvarlarının görünen 
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yüzeylerinin arkasında GPR-CX ile tespit edilen, yer yer büyük boyutlara 
ulaşan boşluklar enjeksiyon ile doldurulmuş, özellikle 1915 
bombardımanında yok olmuş yüzey kaplamaları tamamlandıktan sonra, 
bozulmuş derzler orijinaline uygun olarak yenilenmiştir.  
 
Halen devam eden restorasyon, çevre düzenleme, teşhir ve tanzim 
uygulamaları tamamlanma aşamasına gelmiş olmakla birlikte, Bodrum 
Kalesi bölgenin en önemli çekim merkezlerinden biri olma görevini, restore 
edilmiş önemli bir kültür varlığı olarak, yerine getirmeye devam edecektir.  
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ÖZET 
 

Gülbahçe Kaplıcası, İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe Körfezi’nde 
yer alan, tarih boyunca var olduğu düşünülen sıcak su kaynağının 
üzerinde inşa edilmiş mütevazı bir yapıdır. Yapı, sıcak su 
havuzunu çevreleyen beşik tonozla örtülü tek bir yıkanma 
biriminden oluşmakta olup, yığma yapım tekniğinde inşa 
edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde özgün işlevini 
sürdürmekte olan tarihi kaplıcanın kültür varlığı niteliklerini 
tanımlamak, korunması için gerekli olan müdahale kararlarını 
ortaya koymaktır. Yöntem; arazi çalışması, görsel ve yapısal 
analiz, tarihi araştırma, karşılaştırma, koruma amaçlı 
değerlendirme ve öneri geliştirmedir. Tarihi süreçteki 
depremlerden, çevresini saran deniz suyundan ve rüzgârdan yapısal 
olarak olumsuz etkilenen kaplıcanın hasarlı duvarlarına ve 
tonozuna müdahale edilmesi gerekmektedir. Yapının kültür varlığı 
değerlerine uygun müdahale önerileri uygulanarak içinde 
bulunduğu doğal çevre ile korunması önerilmektedir.  
 
Anahtar Sözcükler: Kaplıca yapıları, şifalı sular, tarihi yapı, 

koruma kararları 
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1. GİRİŞ 
 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bulunan doğal sıcak su kaynakları eski 
uygarlıklardan itibaren tedavi ve yıkanma amacıyla kullanılmaktadır. Üstü 
açık havuzlar biçiminde kullanılanlara ılıca adı verilirken mimari bir yapı ile 
üstü kapatılanlar için kaplıca (kapalı-ılıca) terimi kullanılmaktadır [1]. 
Kaplıca yapıları, işlev bakımından hamam yapıları ile benzer özelliklere 
sahip olmalarına karşın, yapı ölçeği, mekansal organizasyon ve sıcak su 
kaynağının sağlanma biçimi bakımından farklılık göstermektedirler. Hamam 
yapıları anıtsal ölçeğe, çoklu mekân organizasyonuna ve suyun ısınmasını 
sağlayan kapalı bir mekâna sahiptir. Kaplıca yapıları ise genellikle tek 
mekânlı organizasyona sahiptir ve doğal sıcak su kaynaklarından 
faydalanmak için inşa edilir.  
 
Fay hatlarının yoğun olduğu İzmir ilinin Urla-Seferihisar Bölgesi jeotermal 
nitelikleriyle bilinmektedir. Urla, Gülbahçe’deki sıcak su kaynağının da 
erken dönemlerden itibaren var olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmaya konu 
olan Gülbahçe Kaplıcası, Gülbahçe Körfezi’nde bulunan şifalı sudan 
faydalanmak üzere deniz kıyısında, Akdeniz kırsal peyzajı içinde inşa 
edilmiş mütevazı bir yapıdır. Bu çalışmanın amacı, günümüzde özgün işlevi 
ile kullanılmakta olan tarihi Gülbahçe Kaplıcası’nın kültür varlığı 
niteliklerini tanımlamak ve korunması için gerekli olan müdahale kararlarını 
ortaya koymaktır. Yöntem; arazi çalışması, görsel ve yapısal analiz, tarihi 
araştırma, karşılaştırma, koruma amaçlı değerlendirme ve öneri 
geliştirmedir8.  
 
1.1. Coğrafi Özellikler 
Urla ilçesi, İzmir ilinin batısında, Ege Denizi’nde bulunan kendi adını 
verdiği Urla Yarımadası’nda yer almaktadır. Urla’nın kuzeyinde İzmir 
Körfezi ve Karaburun, doğusunda Güzelbahçe, güneyinde Seferihisar ve Ege 
Denizi batısında Çeşme ilçesi ile çevrilidir. Urla İlçesi 50-150 m. arasında 
değişen düz olmayan bir arazide konumlanmıştır [2]. Urla ilçesinin 

 
8 Gülbahçe Kaplıcası, 2015 yılında Aslı Çağlıyurt tarafından halen devam etmekte olan “Gülbahçe 
Kaplıcası’nın Koruma Sorunları” başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında belgelenmiştir. Bu çalışmada, 
2019 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Valiliği iş birliğinde gerçekleştirilen “Gülbahçe 
Kaplıcası Restorasyon Projesi” kapsamında yeniden üretilen çizimler kullanılmıştır. Gülbahçe Kaplıcası 
Restorasyon Projesi, Prof. Dr. Mine Turan koordinatörlüğünde Ayşen Etlacakuş ve F. Sezgi Mamaklı 
tarafından hazırlanmış olup; taşıyıcı sistem, analizi, koruma sorunları ve restorasyon projesi Doç. Dr. 
Engin Aktaş koordinatörlüğünde Kutay Yücetürk ve Ertuğrul Türker Uzun tarafından hazırlanan statik 
değerlendirme raporu göz önüne alınarak oluşturulmuştur.    
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kıyılarının oluşmasında bölgedeki tektonik faaliyetlerin ve fay hatlarının rolü 
önemlidir. Urla’nın batısı yönündeki yamaçlarını takiben denize doğru fay 
hatları boyunca sıcak ve soğuk su kaynakları mevcuttur [3]. Urla ilçesinde 
Akdeniz iklimi görülmektedir ve neredeyse her mevsim rüzgarlıdır [4]. 
Yerleşimde Akdeniz bitki örtüsü görülmektedir. Urla’nın batı sahilinde yer 
alan ve kaplıca yapısının bulunduğu Gülbahçe Körfezi’nin doğal çevresini 
ise geven, ayakyakan, kekik gibi Akdeniz bitki örtüsü oluşturmaktadır [5]. 
 
1.2. Tarihsel Gelişim 
Urla’nın bulunduğu topraklar, 12 İyonya kentinden biri olan Klazomenia 
antik kentinin sınırları içindedir [6] (Şekil 1). Urla 1080 yılında Türklerin 
eline geçmiştir [4]. 14. yüzyıl başlarından itibaren de Aydınoğulları 
Beyliği’nin sınırlarında yer almıştır. Erythrai, Hypokremnos ve Klazomenai 
yerleşimleri boyunca devam eden kervan yolu üzerinde bulunan Urla’nın 13. 
ve 14. yüzyıllarda Ege Denizi’nde ticarete hâkim olan Ceneviz ve Venedikli 
tüccarlar ve korsanların durağı olduğu düşünülmektedir [7]. 14. yüzyılın 
sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılan Urla, dış 
ticarette tarih boyunca önemli bir rol oynayan Çeşme liman kenti ile 
Anadolu arasında bir pazar görevi üstlenmiştir. Az nüfusa sahip bir köy olan 
Urla ticaret yolu üzerinde bulunması sebebiyle, 17. yüzyıl başlarında 
İzmir’in ortaya çıkıp Çeşme limanının öneminin azalmasına kadar nüfusu 
artarak, ekonomisi gelişerek önemli bir kasaba [4]; Cumhuriyet’in ilanından 
sonra da İzmir’in bir ilçesi haline gelmiştir. 
 

 
Şekil 1. Gülbahçe Kaplıcası ve çevresinin tarihi haritası [8]. 
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2. GÜLBAHÇE KAPLICASI’NIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 
 
Gülbahçe Kaplıcası’nın fiziksel özellikleri olarak, yapının mimari ve yapısal 
özellikleri ile koruma sorunları anlatılacaktır.  
 
2.1. Mimari ve Yapısal Özellikleri  
Gülbahçe Kaplıcası’na İzmir-Çeşme karayolu üzerinde bulunan İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü arazisi sınırları içindeki patika yoldan yaklaşık 
1,5 km kuzeye doğru ilerleyerek ya da Gülbahçe Mahallesi merkezinden 
doğuya doğru hareket edip; denize ulaşınca suyun sığ olduğu noktalardan 
karşı kıyıya geçerek ulaşılır (Şekil 2). Yapının batısında, tarihi Hypokremnos 
köprü kalıntısı bulunmaktadır [9]. 
 

 
Şekil 2. a. Gülbahçe Kaplıcası vaziyet planı. b. Gülbahçe Kaplıcası genel görünümü, 

(Etlacakuş, 2021) 
 

Toplamda 55 m2 alan kaplayan, dikdörtgen planlı, tek katlı (zeminden üzengi 
hattına yükseklik ~ 2,25 m) kaplıca; kuzeybatı-güneydoğu yönünde bir beşik 
tonozla (tonozun maksimum yüksekliği 3,54 m) örtülmüş; kuzeydoğu ve 
güneydoğu duvarları ana kayaya oturmuştur. Kuzeydoğu duvarında 
anakayadan denize doğru kot farkı 2m iken güneybatı duvarında (giriş 
cephesi) 1m’dir. Yapının tonoz üst örtüsü güneybatı ve kuzeydoğu 
kenarlarından 90 cm içeri çekilmiştir ve bu yönlerdeki tonozu taşıyan 
duvarların kalınlığı 120 cm ile 140 cm arasında, diğer iki duvar ise 60 cm ile 
80 cm arasında değişmektedir (Şekil 3 ve Şekil 5). Güneybatı cephesinde yer 
yer tuğla malzemeye rastlansa da yapı yığma moloz taş tekniğiyle inşa 
edilmiş olup sıvasızdır. Duvarlarda kireç harcı, tonozda portland çimentosu 
katkılı kireç harcı kullanılmıştır [10]. Kuzeybatı cephesi (deniz cephesi) ve 
güneybatı cephesindeki su seviyesi ve yapının kum zeminle birleştiği hat, 
deniz suyunun yükselip alçalmasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 
Ancak sular yükselse bile kaplıca girişini tehdit etmemektedir (Şekil 3). 

Hypokremnos 
Köprüsü K 

Kaplıca 
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Yapı, güneybatı cephesindeki girişten ve tonozun kuzeydoğu yönünde 
kısmen yuvarlak yaklaşık 40 cm çapındaki açıklıktan ışık almaktadır. 

 

 
Şekil 3. a. Gülbahçe Kaplıcası güneybatı (giriş) cephesi. b. Gülbahçe Kaplıcası 

kuzeydoğu cephesi, (Mamaklı, 2019).  
 

Güneybatı cephesinden tek merkezli kemere sahip, zeminden maksimum 
yüksekliği 191 cm, zeminden üzengi hattına mesafesi 158 cm olan ve 78 cm 
genişlikte bir açıklık aracılığıyla kaplıcaya girilmektedir. Kuzeydoğu ve 
güneybatı cephesinin iç yüzlerinde duvarlarla hemyüz yığma taş, yaklaşık 45 
cm genişliğinde ve tüm duvar boyunca devam eden iki adet seki 
bulunmaktadır. Kaplıcanın merkezinde yaklaşık 14.2 m2 alana ve 140 cm 
derinliğe sahip bir sıcak su havuzu bulunmaktadır. Yapının kuzeydoğu 
cephesi iç yüzünde, sekinin alt kısmında, tuğla bir kemerle geçilen bir niş 
mevcuttur. Bu nişin hemen önündeki kayanın yanından kaynayan su 
güneybatı kenarına yakın bir noktadan ve havuz ortasındaki bir noktadan 
tahliye olarak denize ulaşmaktadır (Şekil 4 ve Şekil 5). 
 

  
Şekil 4. a. Gülbahçe Kaplıcası güneybatı iç cephe ve seki. b. Sıcak su havuzu, 

(Mamaklı, 2019). 
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Şekil 4. a. Gülbahçe Kaplıcası güneybatı iç cephe ve seki. b. Sıcak su havuzu, 

(Mamaklı, 2019). 
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Şekil 5. Gülbahçe Kaplıcası rölöve çizimleri; +1,25 kotu planı, A-A, B-B kesiti 

 
2.2. Koruma Sorunları 
Yapı, zaman içinde beslendiği fay bölgesindeki depremlerin, çevresini saran 
deniz suyunun ve rüzgârın fiziksel ve kimyasal etkilerine maruz kalmıştır. 
Kuzeybatı cephesinin orta bölümünde bulunan ve kuzeybatı-kuzeydoğu 
cephelerinin birleştiği noktada bulunan duvarın dış katmanlarının 
dökülmesiyle oluşan geniş delikler yapının bütünlüğünün korunmasını riskli 
hale getirse de duvar tonoz yükü almadığından ayakta kalmıştır. Planda 
duvar kalınlığı/açılma kalın duvarlarda 0.15 iken ince duvarlarda 0.07 
civarındadır. Güneybatı cephesindeki düşey çapraz çatlağın bu açılmadan 
kaynakladığı düşünülmektedir. Tonozun kuzeybatı ve güneydoğu 
kenarlarından dökülen taşlar, seki altında yer alan kemerden dökülen tuğlalar 
ve tonoz üzerinde taş kaybı sonucu oluşan iki delik yapının diğer 
hasarlarıdır. Giriş cephesinin bir kısmına, kuzeybatı cephesinin ve beşik 
tonozun iç yüzeyine çimento benzeri sıva ile müdahale edildiği 
görülmektedir. Yapının kullanımına bağlı, seki üstlerinde erimiş mum 
parçaları, duvarlarda is lekeleri ve duvar yazıları görülmektedir. 2015 ve 
2019 yıllarında gerçekleşen arazi çalışmaları sonucunda kuzeybatı 
cephesinin kuzeydoğu cephesi ile birleştiği noktadaki geniş delikte bulunan 
taşların düşeyde iki sıra daha döküldüğü gözlenmektedir. 30 Ekim 2020 
tarihinde gerçekleşen 6.6 [11], 6.9 [12], 7.0 [13] moment büyüklüğündeki 
depremden sonra aynı cephede yapısal bir değişim gözlenmemiştir (Şekil 6). 
1 Şubat 2021 tarihinde Karaburun açıklarında, 5.1 [10], 5.2 [12] ve 5.2 [13] 
moment büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. Depremler sonrası 
şubat ayında yapılan ziyarette de yapısal bir hasar oluşmadığı, fakat 
kaynayan su debisinin önemli miktarda arttığı gözlenmiştir. Daha önce 
aletsel ölçümlerle belirlenebilen suyun kaynadığı noktalar, artan su debisiyle 
gözle görülebilir hale gelmiştir. Artan su debisinde tektonik hareketlerin 
etkisi olabileceği gibi kış aylarındaki yağışlar sonucu yer altı su basıncı 
etkisi de olabileceği düşünülmektedir. Bunların yanında deprem sonrası 
bölgede yeni sıcak su çıkış noktaları oluştuğu tespit edilmiştir [14]. 
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Şekil 6. Gülbahçe Kaplıcası kuzeybatı cephesi değişimi a. 2015 durumu (Çağlıyurt, 

2015). b. 2019 durumu (Mamaklı, 2019). c. 2021 durumu (Etlacakuş, 2021) 
 

3. RESTİTÜSYON 
 
Gülbahçe Kaplıcası plan tipi olarak Urla ve Seferihisar’daki mütevazı 
kaplıcalarla benzerlik göstermektedir, ancak yayınlanmış kaplıcalarla 
eşleştirilmemiştir. Özgünlük açısından değerlendirildiğinde üst örtü ve 
duvarların ilk inşa edildiği zamandaki özelliklerini yitirdiği tespit edilmiştir. 
 
Urla-Seferihisar-Çeşme bölgesi doğal sıcak su kaynakları bakımından 
zengindir [3]. Gülbahçe Kaplıcası’nın mimari ve yapısal özellikleri Urla’da 
bulunan Ilıksu Kaplıcası ve Seferihisar’da bulunan Kelalan, Karakoç ve 
Cumalı Kaplıcaları ile karşılaştırılmıştır. Mekân kurguları izlendiğinde, 
kaplıcaların kırsal peyzaj içinde tek hacimli, tonozlu ya da hanım ve beyler 
için iki ayrı hacmi bulunan, ortası havuzlu, kenarlarında sekiler olan yalın 
yapılar oldukları görülmüştür. Ancak örneklerde çimento harcı ve sıvası ile 
yapılan tamirler, özgün malzemeleri ve yapı ayrıntılarını örtmüştür. Bu 
sebeple Gülbahçe Kaplıcası’nın daha özgün olduğu gözlenmiştir. 
Gülbahçe’deki pınarın, fay hatlarının yoğun olduğu Gülbahçe Körfezi 
kıyısında erken dönemlerden itibaren var olduğu düşünülmektedir. Ancak 
depremler nedeniyle, kaynağın konumunun tarihi süreçte değişmiş olması 
mümkündür. Tarih içinde kaplıcaların kendilerinden önceki hamam ya da 
kaplıca yapılarının temelleri üzerinde yeniden inşa edildiği bilinmektedir [1]. 
Urla-Seferihisar bölgesinde 15.-16.yüzyılda inşa edildiği arşiv kaynaklarıyla 
bilinen çok sayıda hamam vardır [4, 5, 15]. Gülbahçe Kaplıcası’nın bu 
hamam geleneğinin parçası olarak; pınarın üzerine yapıldığı ya da buradaki 
daha erken bir kaplıca temeli üzerinde yeniden inşa edildiği düşünülebilir. 
Pausanias, İonya’da kayaya oyulmuş havuzları olan ılıcalardan söz etmiştir 
[16]. Gülbahçe Kaplıcası yapım tekniği ve yuvarlak kemerli girişi sebebiyle 
18. ve 19. yüzyıllara tarihlendirilmiştir [15]. Ancak benzer taş duvar örgüsü 
ve yuvarlak kemer, bölgedeki daha erken tarihli hamamlarda belgelenmiştir 
[17]. Bu çerçevede; halihazır yapı kalıntısı değerlendirilmiş, üç dönem 
olasılığı belirlenmiştir: 15.-16. yüzyıl dönemi, geç 19. yüzyıl dönemi ve 
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erken 20. yüzyıl dönemi olarak planlanmıştır. Olası antik dönem kapsam 
dışında tutulmuştur (Şekil 7). 
 
15.-16. yüzyılda kaplıcanın; tek hacimli bir yapı olarak pınar üzerine inşa 
edilmiş olabileceği düşünülmektedir. İlk yapımında ana kaya üzerine oturan, 
güneybatı ve kuzeydoğuda moloz taş ve tuğla (30 x 30 cm) yığma duvarlar, 
güneydoğu ve kuzeybatıda sadece moloz taş yığma duvarlar ve bunların 
üzerini örten yarım daire profilli, tuğla (46 x 46 cm) beşik tonoz ile inşa 
edilmiştir. Beşik tonozun tepe hattında 4 adet altıgen formlu ışıklık 
bulunabileceği ve bu ışıklıkları filgözü cam fanusların örtebilecekleri benzer 
dönem tarihi hamamlarla yapılan karşılaştırmalar sonucunda 
değerlendirilmiştir [18]. Bölgedeki benzer kaplıca kalıntılarının üst örtüleri 
çok müdahale gördüğünden bu konuda fikir vermemektedir. Tarihi 
hamamlarda görülen iki tabakalı horasan sıva sisteminin, yöresel yapıların 
yapım tekniği ile karşılaştırıldığında tonozun dış ve iç yüzeyi ve duvarların 
iç yüzeyine uygulandığı düşünülmektedir [17]. Yöresel yapılarda dış 
duvarlar sıvasız bırakılmaktadır. Günümüzde var olan dış havuzun ilk inşa 
edildiği tarihte de var olduğu ve ilgili dönemde bu dış havuzların çamaşır 
yıkamak için kullanılabileceği düşünülmüştür. Zira Urla Yarımadası’nda, 
köylerde çamaşırhane geleneği vardır [19]. Günümüzde kapı girişinin 
üzerinde bulunan tonozda görülen tuğla parçaları, yapının özgününde aynı 
noktada tuğla bir tonozun olduğunu göstermektedir. 
 
Kaplıca’nın; 1739 yılı İzmir merkezli; 1873 yılı Sisam, İzmir ve Aydın 
merkezli; 1880 yılı Menemen, Emiralem ve İzmir merkezli; 1889 yılı 
Midilli, Sakız ve İzmir merkezli [20]; Richter ölçeği ile yaklaşık 7 
büyüklüğü ve üzerindeki depremler esnasında kısmen yıkılmış olabileceği 
düşünülmüştür. Dolayısıyla, yapının kısmen yıkık olduğu ve mali 
yetersizlikler, savaşlar nedeniyle onarılamadığı bir süreç söz konusu 
olmalıdır. Ayrıca 1905 yılına ait Osmanlı arşiv kaynaklarında; Urla 
yakınlarında ılıca hamamlarının olmadığı belirtilmiştir [21]. Bu belge de bu 
dönemde kullanılan bir kaplıca yapısının olmadığı düşüncesini 
desteklemektedir. Kaplıcanın önceden belirtilen depremlerden birinde 
kuzeydoğu duvarının iç yüzeyinde görülen tuğla hattına, kapı girişinde 
görülen tuğla tonoz hattına ve güneydoğu cephesinin de ana kayaya oturan 
kısma kadar yıkıldığı düşünülmektedir. Ayrıca kuzeybatı cephesinin orta 
bölümünün yıkıldığı, örgü sistemindeki farklılıktan ötürü ileri sürülebilir. 
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde; dönemin dar bütçe olanakları ve gelenek ile 
modernleşme kesitindeki ustalık becerileriyle tekrar yapıldığı 
düşünülmektedir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde, yıkılan duvarlar, moloz 
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taş yığma tekniğinde tekrar inşa edilmiştir. Beşik tonozun inşası için ahşap 
iskele kurulmuş, ahşap kalıplar içerisine moloz taşlar dizilmiş ve üzerine 
çimento benzeri şerbet dökülerek kalıplar sökülmüş olmalıdır. Günümüzde 
tonozun iç yüzeyinde görülen kalıp izleri bu dönemde uygulanan inşa 
yönteminin işareti olarak değerlendirilmiştir. Tonoz yeniden inşa edilirken; 
kuzeydoğu yönünde, mahremiyet açısından en uygun konumda, kısmen 
yuvarlak formlu bir açıklık bırakılmış ve bu açıklık ışıklık olarak 
kullanılmıştır (Şekil 7). 
 

 
Şekil 7. Gülbahçe Kaplıcası’nın inşası, kısmi yıkımı ve bütünlenmesi. 

 

4. DEĞERLENDİRME VE KORUMA ÖNERİLERİ 
 
Gülbahçe Kaplıcası mimari ve yapısal özellikleri bakımından günümüzde 
özgün işlevini sürdürmesi sebebi ile kullanım değerine sahiptir. Bununla 
birlikte, koruma sorunları olmasına karşın mekân organizasyonu, yapım 
tekniği ve malzeme kullanımı olarak özgünlük değerini sürdürmektedir. 
Yapıldığı dönemlerin yapım tekniği ve malzeme özelliklerini tüm dönem 
ekleri ile ortaya koyduğu için yapı belge değeri taşımaktadır. 
 
4.1. Restorasyon Yaklaşımı 
Kaplıcanın sahip olduğu değerler ve koruma sorunları ele alındığında temel 
restorasyon yaklaşımı; yapının kırsal peyzajla sağladığı bütünlük ve tarihi 
tedavi/sağlık işlevindeki süreklilik dikkate alınarak, kaplıca olarak 
kullanılmaya devam etmesi ve doğal çevre özelliklerinin sürdürülmesidir. 
Yapının restitüsyon çalışması sırasında belirlenen evrelerine ait tüm izler ve 
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kalıntılar, yaşam öyküsünün parçası olarak değerlendirildiğinden dönem 
eklerinin korunması uygun görülmüştür. Yapının tonozunun sistemli bir taş 
örgüsü göstermemekle beraber, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin onarım 
yaklaşımının belgesi olarak sağlamlaştırılarak korunması düşünülmüştür. 
 
Çağdaş konfor koşullarının sağlanabilmesi için; tuvalet ve soyunma kabini 
gibi servis gereksinimlerinin genel peyzaj planlaması kapsamında, yapıya 
güney yönünden yaklaşılan patika üzerinde tasarlanması ve yapı ile görsel 
ilişki içinde olmaması önerilmektedir. Böylece yapının mütevazı ölçeği ile 
yarışan yeni ekler yaratılmasının önüne geçilmiş olacaktır.  
 
4.2. Müdahale Kararları 
Gülbahçe Kaplıcası restorasyon projesi kapsamında; inşaat öncesi, 
restorasyon aşaması ve restorasyon sonrasında uygulanacak müdahale 
kararları belirlenmiştir.  
 
4.2.1. İnşaat Öncesi 
İnşaat öncesinde yapılacak olan hazırlık çalışmaları kapsamında kuzeybatı 
cephesine uygulanacak tamamlama işlemi öncesinde temel kotuna inilip 
temelin gözlemlenmesi gerekmektedir. Bu gözlemler ve sonrasındaki 
imalatlar için; duvarla deniz suyunun teması, konusunda uzman kurum ve 
kişiler tarafından özellikleri belirlenecek olan pompa ve prefabrik perde 
duvarlardan oluşan drenaj sistemi ile önlenecektir. Yapının termal 
özelliklerinin özgünlüğünü sürdürebilmesi için; kaynak suyunun giriş ile 
çıkışlarının ve havuz içindeki suyun akım yönlerinin konusunda uzman 
kurum ve kişiler tarafından kesinleştirilmesi ve restorasyon uygulaması 
sırasında bu giriş ve çıkışların hasar görmemesi için gerekli önlemlerin 
alınması büyük önem taşımaktadır. Yapıda birinci ve ikinci döneme ait 
olduğu düşünülen kısımlardan harç örneği alınması, alınan özgün örneklerin 
karakterizasyonu yapıldıktan sonra, onarım harcının bu özelliklere uygun 
hazırlanması gerekmektedir. Kaplıcanın tonozunda ve duvarlarında 
yapılacak onarım, tamamlama, enjeksiyon ve temizleme işlemleri için, 
yapının içinde çam malzeme ile geçici inşaat iskelesi kurulacaktır.  
 
4.2.2. Restorasyon Aşaması 
Restorasyon aşamasında alınan müdahale kararları, temizlik, enjeksiyon, 
tamamlama, söküm-yeniden yapım ve koruyucu ek yapılmasını 
kapsamaktadır. Sekiler üzerinde bulunan mum lekeleri, yapı duvarlarındaki 
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yazılar ve is lekeleri, cephelerdeki mikrobiyolojik oluşumlar ve bitkiler 
temizlenecektir. Yapının tonozunda ve duvarlarında zaman içinde meydana 
gelen çatlaklar akışkan hidrolik kireç şerbeti ile enjeksiyon yöntemiyle 
onarılacaktır. Yapıda malzeme kaybı görülen tüm yüzeyler; duvar, tonoz, 
muhdes açıklık, iç güneybatı cephesindeki tuğla kemer onarım ve 
tamamlama işlemleri özgün malzeme ve yapım tekniği ile yapılacaktır. 
Kuzeybatı cephesinde temel kotuna inildikten sonra, duvar sökülüp özgün 
malzeme ve yapım tekniği ile yeniden örülecektir. Yeni malzeme ile eski 
malzemenin ayırt edilebilmesi için, bu iki malzemenin arası bir sıra kiremit 
dizisiyle ayrıştırılacaktır. Tonozun dış yüzünü iklim koşullarından korumak 
için yapılacak olan horasan sıva, 1,5 cm ince ve en az 3,5 cm kaba sıva 
olmak üzere çift tabaklı olacaktır (Şekil 8).  

 

 
Şekil 8. Gülbahçe Kaplıcası restorasyon çizimleri; +1,25 kotu planı 

A-A kesiti, B-B kesiti 
 
4.2.3. İzleme ve Bakım 
Yapının restorasyonu tamamlanıp kullanıma açıldıktan sonra, belirlenecek 
uzmanlar tarafından yapı periyodik olarak (her yılın mart ve eylül aylarında) 
izlenecektir. Yapıda zaman içinde meydana gelebilecek hasarlar, projeye 
uygun olarak giderilecektir. 
 

5. SONUÇ 
 
Gülbahçe Kaplıcası’nın şifa amaçlı yıkanma işlevinin sürmesi, doğal 
bağlamı, mekân kurgusu ve yapım özellikleri özgün nitelikleridir. Bir 
cephesi kaya formasyonuna dayanan yapının tam karşı cephe duvarı sığ su 
içinde yer almaktadır. Bu cephe duvarında kısmi yıkılma ve duvarda riskli 
olarak nitelendirilebilecek duvar kalınlıklarında azalma görülmektedir. 
Çimento katkılı kireç harcı ile önemli miktarda müdahale görmüş tonozun 
belge değeri olması sebebiyle korunması amaçlanmaktadır. Bunun yanında, 
tonoz bölümündeki çatlak formasyonları, yapının deniz tarafı duvarının 
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Gülbahçe Kaplıcası’nın koruma sorunları 
 

 
 

düzlem dışına deplase olduğunu düşündürmektedir. Sismik açıdan riskli bir 
bölgede bulunan yapıda, hasarlı duvarlara ve tonoza birlikte müdahale 
edilmesi gerekmektedir. Kaplıca olarak kullanılmaya devam etmesi, doğal 
çevre özelliklerinin sürdürülmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 
 

Yeni yolların ve köprülerin yapımını gerçekleştirmesinin yanı sıra, 
tarihi köprülerin bakım ve onarımlarını sağlamak da Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün asli görevleri arasında yer almaktadır. Bu 
çalışma kapsamında; otantik/özgün detayları ile halen ayakta olan, 
sorunları ve malzeme teknolojisi açısından iyi bir örnek olduğu 
düşünülen Çankırı ili, Çerkeş ilçesinde bulunan tarihi ahşap 
Güvem Köprüsü’nde, 2018-2020 yılları arasında Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon proje ve 
uygulama çalışmaları anlatılacaktır. Bu kapsamda kullanılan görsel 
analiz ve tahribatsız test metotları ile ahşap elemanların 
sağlamlık/bozulmuşluk durumları tespit edilmiş olup, aynen 
muhafaza edilmesi, onarılması ve değiştirilmesi gereken ahşap 
elemanlar belirlenmiş, restorasyon kararları bu doğrultuda 
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın, tarihi ahşap yapıların korunarak 
gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çalışan uzmanlara, 
araştırmacılara ve uygulayıcılara yol gösterir nitelikte olması 
hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Ahşap köprüler, koruma, tahribatsız analiz 
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Tarihi ahşap Güvem Köprüsü koruma çalışmaları 

 

1. GİRİŞ 
 
Ahşap, köprülerin yapımında kullanılan en eski yapı malzemesi olmasına 
karşın, düzenli bakım gerektirdiği için açık hava koşullarındaki dayanımı 
taşa göre zayıftır. Bu nedenle, yapım tarihleri en fazla 150 yıl öncesine 
dayanan ve az sayıda ahşap köprü günümüze ulaşabilmiştir. Tarihi 
Köprülere Ait Envanter kayıtlarına göre, genellikle Orta ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde bulunan, 19. yüzyıl sonlarında yerel ustalar tarafından sarıçam, 
karaçam ve kestane cinsi ağaçlar kullanılarak inşa edilmiş olan 41 adet ahşap 
köprünün varlığı bilinmektedir [1]. Bu sebeple çok değerli olan az sayıdaki 
bu özgün köprülerin teknik özelliklerinin keşfedilmesi büyük önem arz 
etmektedir. 
 
Günümüze az sayıda ulaşabilmiş olan tarihi ahşap köprülerin bakım ve 
onarımı kapsamında tüm teknik detayları ile bozulmuşluk/sağlamlık 
durumlarının doğru tanımlanması ve en az müdahale ile koruma altına 
alınması gerekmektedir. Teknik araştırmalar ile desteklenmeyen onarım 
çalışmaları çoğunlukla ahşap köprülerin yeniden yapımları 
(rekonstrüksiyonları) ile sonuçlanmaktadır. Bu köprüler, yeniden yapımları 
sırasında özgün değerlerinin büyük bölümünü kaybetmektedir.  
 
1999 yılında ICOMOS tarafından “Tarihi Ahşap Yapıların Korunması için 
Genel İlkeler” yayınlanmış olup, bu kapsamda; 

 Ahşap kültür mirasının dünya kültür mirasının bir parçası olarak 
değerlendirilmesi, kültürel önemine saygı göstererek, özgün değerleri 
ile korunması, 

 Her türlü müdahale öncesinde bilimsel yöntemlere dayalı, hasar 
vermeyen tahribatsız yöntemler ve laboratuvar deneyleri kullanılarak 
ayrıntılı ve doğru bir teşhis yapılması, 

 Müdahalelerin en az düzeyde olması, ahşap yapının biçimi, 
malzemesi, birleşim detayları da korunacak şekilde özgünlüğünün ve 
bütünlüğünün sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır.  
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2. ÇALIŞMANIN AMACI 
 
Bu çalışma kapsamında; otantik/özgün detayları ile halen ayakta olan, 
sorunları ve malzeme teknolojisi açısından iyi bir örnek olduğu düşünülen 
nitelikli tarihi ahşap bir köprüde yürütülen koruma çalışması anlatılacaktır. 
Onarım öncesi yapılması gereken ve tahribatsız analizleri de içeren teknik 
araştırmaların planlanması ve bu araştırma sonuçlarına dayanarak 
restorasyon proje ve uygulama sürecinin şekillendirilmesi açısından örnek 
teşkil eden bir çalışma olması hedeflenmekte olup, üretilen bilimsel veri ve 
bilgiler ışığında restorasyon çalışmalarının yürütülmesine esas teşkil edecek 
uygulama ilke ve esaslarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu 
çalışma ile, ahşap köprülerin korunması ile ilgili standartların 
geliştirilmesine yönelik bir altyapının oluşturulması hedeflenmiş olup, elde 
edilen çıktıların bu amaca hizmet ederek uygulayıcılara ve araştırmacılara 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
 

3. LİTERATÜR ÖZETİ 
 
3.1.Ağaç Malzemede Yarı Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene 
Yöntemlerinin Kullanımı 
 

Tahribatsız muayenenin en eski yöntemlerinden biri görsel kereste 
değerlendirilmesi veya sınıflandırılmasıdır. Görsel değerlendirme tamamen 
sübjektiftir, ölçümü yapan kişi tarafından yönetilir. Tahribatsız muayene 
testi bu kısıtlamaların ikisini de ortadan kaldırmak için bir imkân sağlamıştır 
[2].  
 
Tahribatsız muayene yöntemleri (TMY); bir malzemenin fiziksel ve 
mekanik özellikleri, kusurları vb. özellikleri hakkında bilgi edinmek için, 
malzemeyi kullanılamaz hale getirmeden veya bir parçanın görevine 
uygunluğunu o parçaya herhangi bir zarar vermeden denetlemek şeklinde 
ifade edilebilir [3], [4], [5].   “Nondestructive testing” ya da “Nondestructive 
evaluation” olarak adlandırılan bu yöntemlerin [5], aslında bu ifadelerin tam 
karşılığını ifade etmediği, materyalin test edilmesi ve verilerin 
değerlendirilmesini de kapsayan bir sürecin tahribatsız değerlendirme olarak 
isimlendirilmesini savunan görüşler de mevcuttur [6], [7].    
 
Tahribatsız metotların gelişimi, bilimsel olarak 20. yüzyılda elastiklik ve 
odun özelliklerinin ölçümünde enstrümantasyon yöntemlerinin gelişimiyle 



486

S. Yılmaz, Ö.Ö. Tokel, A. Avşin, E.M. Partal 

 

2. ÇALIŞMANIN AMACI 
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birlikte olmuştur [5], [8], [9]. Öncelikle statik metotlarla elastikiyet 
modülünün karar verilmesine öncelik verdiler. Daha sonra Avrupa’ da 
(Hearmon, 1948), Kuzey Amerika (Jayne, 1955; James, 1959) ve Japonya’ 
da (Fukada vd., 1956) odunun elastikiyet modülünü ölçmek için çeşitli 
çalışmalarla dinamik metotlar ve akustik titreşimlerin kullanılması 
yaygınlaşmıştır [10], [11], [12], [13]. 
 
1960’lı yıllarda dünyada odunun içyapısının değerlendirilmesi amacıyla X–
ray tekniklerinin geliştirilmesi isteği arttı. Sonrasında X–ray tekniği 
Japonya’da odundaki selülozun kristalliğini ölçmek için geliştirilmiştir [13]. 
Yine 1960’ların başında Hoyle (1961), Senft vd. (1962), ve Pellerin (1965), 
yapısal kerestelerin tahribatsız muayeneleri için vibrasyon kullanarak 
dinamik test sonuçlarından söz etmişlerdir [14], [15], [16]. İngiltere’de 
Hearmon (1965), elastikiyetin belirlenmesi için uyguladığı ultrasonik 
tekniklerden bahsetmiştir [17]. 1970’li yıllardan itibaren dünya üzerinde 
tahribatsız odun değerlendirmesinde Amerika’da Washington State 
Üniversitesi’nde Pellerin tarafından Orman Ürünleri Laboratuarları ile 
birlikte, 1990’ların başından itibaren Avrupa’da da çalışmalar teşvik 
edilmektedir. 
 
Tahribatsız tekniklerin gelişimi, odun özelliklerinin belirlenmesi, materyalin 
davranışı ve kullanıldığı koşullar altındaki performansını anlamak için çok 
önemlidir. Gelecekte doğal, ekolojik ve geri dönüşümlü bir ham madde olan 
ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin kullanım hacminin büyüyeceği 
düşünülecek olursa, tahribatsız yöntemlerin kullanımının artması ve 
yaygınlaşması kaçınılmaz görünmektedir [18]. 

 
Bu çalışma kapsamında; yapısal ahşabın, görsel muayeneye ek olarak ve 
onu desteklemek amacıyla, rutubet tayini, akustik amaçlı tahribatsız 
test yöntemi (stres dalga yöntemi), mikro delme yöntemi (mikro-
delme yöntemi) ve ahşap elemanlardan çıkarılan 1-2 mm çapında 
karotlar üzerinde yapılan mikro testler (fraktometre yöntemi) 
uygulanarak, yapısal ahşap elemanların mevcut sağlamlık/ 
bozulmuşluk durumları ortaya konmuştur.  
 
Birden fazla tahribatsız ve yarı tahribatlı muayene metodunun bir 
arada kullanıldığı, elde edilen somut verilerin bir arada 
değerlendirilerek yapısal ahşap elemanlara yönelik koruma 
kararlarının geliştirildiği bu çalışmanın uygulayıcılara ve araştırmacılara 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM  
 
Çalışma kapsamında; Çankırı ili, Çerkeş ilçesinde bulunan ve özgün 
detayları ile halen ayakta olan, tarihi ahşap Güvem Köprüsü’nde, 2018-2020 
yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
restorasyon proje ve uygulama çalışmaları anlatılacaktır. 
 
Bu kapsamda öncelikle köprünün mevcut durumunu belgelemek amacı ile, 
güncel rölövesi alınmış olup, tüm ahşap elemanları tek tek 
numaralandırılmıştır. Tahribatsız ve yarı tahribatlı analiz metotları 
kullanılarak, her bir ahşap elemana ilişkin sağlamlık/bozulmuşluk durumu 
tespit edilmiş ve elde edilen sonuçlar köprünün restorasyon kararları ile 
restorasyon projesinin geliştirilmesinde veri olarak kullanılmıştır. Onaylı 
restorasyon projeleri doğrultusunda restorasyon uygulama çalışmaları 
yürütülmüştür [19]. 
 
3.1. Tarihi Güvem Köprüsü Mimari Özellikleri 
Güvem Köprüsü, Çerkeş ilçesine bağlı Çaylı Köyü’nde, Melen Çayı 
üzerinde kurulmuştur. Kitabesi ve vakfiyesi olmayan köprü, Salname 
kayıtlarına göre 19.yy.’a tarihlenebilmektedir. Köprü, Ankara Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 25.06.2012 tarih 
ve 750 sayılı karar ile tescil edilmiş, koruma grubu (1) olarak belirlenmiştir. 
Üç açıklıklı köprü, 55m uzunluğunda, 2.20m genişliğinde olup, en büyük 
açıklığı 15.20m olmak üzere diğer açıklıkları 8,90m ve 11.40m’dir. Ayakları 
kaba yonu taşlarla inşa edilmiş olan köprünün ana taşıyıcı kirişleri ve üst 
yapısı ahşaptır [19],[20]. 

 

 

 

 

 
 
             Şekil 1. Memba cephesi                              Şekil 2. Köprü girişi. 
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Ülkemizde bulunan ve günümüze ulaşabilen tarihi ahşap köprüler, büyük 
çoğunlukla çatılı köprüler olup, tarihi Güvem Köprüsü de beşik çatılı 
köprüler grubundadır. Çatının üst örtüsü oluklu kiremitlerle örtülüdür. Üç 
açıklıklı olan köprünün, tek açıklığı yaşanan bir sel felaketinde yıkılmış 
olup, diğer iki açıklığında bulunan ahşap elemanların yapılan görsel analizler 
neticesinde sağlam olduğu değerlendirilmiştir (Şekil 1,2,3). 
 
Köprünün ana açıklıkları, dairesel kesitli ahşap basit kirişlerle geçilmiş olup, 
sehim kontrolünü sağlayabilmek amacıyla da kirişler ahşap askı elemanları 
ile desteklenmiştir (Şekil 4). Kastamonu ve Çankırı’daki ahşap köprü 
örneklerinde sıklıkla görülen bu sistem, ülkemizdeki geleneksel ahşap köprü 
yapım sisteminin önemli ve ayırt edici özelliklerindendir. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Şekil 3. Çatı detayı.                                     Şekil 4. Ahşap askı sistemi. 
 
3.2. Koruma Projesi 

3.2.1. Rölöve Çizimleri 
Restorasyon uygulama çalışmaları öncesinde köprünün tüm yüzeyleri lazer 
tarayıcı ile taranmış ve üç boyutlu modeli oluşturulmuştur. Bu model 
üzerinde ülke koordinatlarına bağlanan köprü ve civarına ait rölöve çizimleri 
hazırlanarak, tüm ahşap elemanlar tek tek numaralandırılmıştır. Bu 
çalışmalarla birlikte, köprünün ve köprüye ait sorunların iyi analiz edilmesi 
amacıyla teknik araştırmaları yürütülmüş, bu kapsamda tahribatsız ve yarı 
tahribatlı analizler yapılarak her bir ahşap elemanın bozulmuşluk/sağlamlık 
durumu, proje üzerine aktarılmıştır. Ayrıca, köprüden mekanik yöntemlerle 
5*5*20 cm boyutlarında ahşap numune alınarak, cins tayini ve mekanik 
dayanım özelliklerinin tespiti yapılmıştır. 
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3.2.2. Teknik Araştırmalar 
3.2.2.1. Tahribatsız Analizler5 

Tahribatsız analizler kapsamında, görsel muayene, nem ölçümü, stres dalga 
yöntemi kullanılmıştır [19], [21]. 
 
Görsel Muayene 

Tahribatsız analizler, tüm ahşap elemanların görsel muayenesi ile 
başlatılmış olup, her bir yapı elemanının görünür kısımlarında biyotik 
(mantar, böcek vb.) ve abiyotik (rutubet, güneş vb.) zararlıların neden 
olduğu görünür kusurlar ve renk değişimleri araştırılmıştır. Görsel muayene, 
çekiç testi, bıçak ucu testi gibi basit muayene teknikleri ile desteklenmiştir. 
 
Nem Ölçümü 

Direnç tipi elektrikli rutubet ölçer kullanılarak ahşap yapı elemanlarının 
mevcut rutubet içerikleri tespit edilmiştir. Ölçümlerde çivi tipi elektrot 
kullanılmış ve bu elektrotlar yapı elemanlarının kalınlığının 1/5 ila 1/4'ü 
derinliğe kadar ölçümler yapılmıştır. Köprü ahşap elemanlarının 
rutubetlerinin %7 ile %17 arasında değiştikleri ve ortalama %10 oldukları 
tespit edilmiş olup, %20 rutubet değerinin altında olan değerlerinin, ahşabın 
açık hava etkilerine maruz kaldığı bir kullanım alanı için iyi bir düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. 
 
Stres Dalga Yöntemi 

Tarihi Güvem Köprüsü’nde, stres dalga yöntemi ile tahribatsız olarak tüm 
ahşap elemanların liflere dik ve paralel yönlerde direkt ve en-direkt ses 
iletim hızı ölçülerek (Şekil 5,6) dinamik elastikiyet modülü hesaplanmıştır. 
Ses dalga geçiş süresinin ölçülmesinde piezoelektrik özellikte sensörler ve 
zaman ölçerler kullanılmış olup, hesaplanan geçiş süresi ya da hız değerleri 
sağlam ahşap için elde edilmiş referans değerlerle karşılaştırılarak yapı 
elemanın durumu değerlendirilmiş, proje üzerine aktarılmıştır. 
 

 

 

 
5 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği üyelerinden Prof. Dr. Türker 
Dündar ve Doç. Dr. Evren Terzi tarafından yürütülmüştür.  
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5 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği üyelerinden Prof. Dr. Türker 
Dündar ve Doç. Dr. Evren Terzi tarafından yürütülmüştür.  
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Şekil 5. En-direkt ölçüm.              Şekil 6. Direkt ölçüm. 
 
3.2.2.2. Yarı Tahribatlı Analizler6 

Yarı tahribatlı analizler kapsamında, mikro delme yöntemi (rezistograf) ile 
yapılan testler, mikro karot testleri, kimyasal testler kullanılmıştır [19], [21]. 
 
Mikro Delme Yöntemi (Rezistograf) 

Mikro-delme tahribatsız test yöntemi ana taşıyıcı kirişlerde her bir metrede 
bir, diğer yapı elemanlarında ise yapı elemanının durumuna göre tespit 
edilen iki ya da üç noktadan uygulanarak kullanılmıştır (Şekil 7). Yapı 
elemanlarından elde edilen direnç profilleri (Şekil 8), stres dalga test 
sonuçları ile eşleştirilerek yapı elemanlarının durumu analiz edilmiş ve test 
sonuçlarının karşılıklı sağlaması yapılmıştır. 

 
 

 

 

 

 
      Şekil 7. Mikro delme yöntemi ile ölçüm.            Şekil 8. Direnç profili. 
 

 
6 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği üyelerinden Prof. Dr. Türker 
Dündar ve Doç. Dr. Evren Terzi tarafından yürütülmüştür.  
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Karotlar Üzerinde Yapılan Mikro Testler 

Yapı elemanlarından artım burgusu ile alınan ahşap kalemler (karot) 
üzerinde mekanik testler uygulanmış olup, bu mikro testler yalnızca gerekli 
görülen ana taşıyıcı yapı elemanlarına uygulanmıştır. Çıkarılan karotlarda 
fraktometre test cihazı ile eğilme momenti, eğilmede kırılma yükü ve liflere 
paralel basınçta kırılma yüklerinin tayini için testler yapılmıştır (Şekil 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Ahşap elemanlardan artım burgusu ile karot numunesi alınması. 
 
Kimyasal Analizler 

Köprü ahşap elemanlarında herhangi bir koruyucu kimyasal madde 
uygulamasının yapılıp yapılmadığı kimyasal ayıraç uygulaması yoluyla 
denetlenmiş olup, bu amaçla son 50 yıllık süreçte çoğu emprenye 
maddesinin aktif bileşeni olan bakırın tespiti amacıyla Krom Azurel S 
çözeltisi kullanılmıştır. Krom Azurol S çözeltisi uygulaması sonrasında bakır 
varlığının olduğu bölgeler menekşe rengine dönüşmekte olup, köprüden 
artım burgusu ile alınan kalemler üzerinde yapılan kimyasal ayıraç 
testlerinde herhangi bir koruyucu uygulama/emprenye işlemi tespit 
edilmemiştir (Şekil 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 10. Karot numunelerine Krom Azurol S çözeltisi uygulama sonrası görünüm. 
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maddesinin aktif bileşeni olan bakırın tespiti amacıyla Krom Azurel S 
çözeltisi kullanılmıştır. Krom Azurol S çözeltisi uygulaması sonrasında bakır 
varlığının olduğu bölgeler menekşe rengine dönüşmekte olup, köprüden 
artım burgusu ile alınan kalemler üzerinde yapılan kimyasal ayıraç 
testlerinde herhangi bir koruyucu uygulama/emprenye işlemi tespit 
edilmemiştir (Şekil 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 10. Karot numunelerine Krom Azurol S çözeltisi uygulama sonrası görünüm. 
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3.2.2.3. Laboratuvar Deneyleri7 
Köprünün yapımında kullanılan ahşabın cinsi ile, temel fiziksel ve mekanik 
özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla, köprü üzerinden sağlam ve hasarlı 
olmak üzere iki adet numune alınmıştır [19], [21]. 
 
Cins Tayini  

Yapılan analizler sonucunda numunelerden birinin sarıçam ve diğerinin ise 
karaçam olduğu tespit edilmiştir. Özellikle Kastamonu kıyı kesimleri ile 
Tosya ilçesinde sarıçam ve karaçam ormanları günümüzde de halen 
mevcuttur. Bu bilgi, tek açıklığı yıkılmış olan köprüde yapılacak tamamlama 
ve onarım çalışmalarında kullanılacak ağacın cinsinin belirlenebilmesi 
açısından önem arz etmektedir. 
 
Yoğunluk  

Çeşitli biyotik ve abiyotik faktörlerin etkisi altında kalan ahşap malzemede 
yoğunlukta meydana gelen düşüşler direnç özelliklerini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Bu bağlamda hava kurusu ve tam kuru yoğunluk değerleri 
tespit edilmiş, literatürdeki referans değerlerle karşılaştırılmıştır. 
 
Mekanik Deneyler 

Ahşap köprüden alınan numunelere TS 2474(1976), TS 2478 (1976), TS 
2595 (1977) standartları kullanılarak eğilme direnci, eğilmede elastikiyet 
modülü ve basınç direnci testleri uygulanmış, literatürdeki referans 
değerlerle karşılaştırılmıştır. 
 
3.2.2. Restorasyon Uygulama Projesi 
Tahribatsız ve yarı tahribatlı deneyler ile laboratuvar analizlerin ortak 
değerlendirilmesi sonucunda, tüm özgün ahşap elemanlar; (i) yerinde aynen 
muhafaza edilecek, (ii) onarıldıktan sonra yerinde muhafaza edilecek,                   
(iii) değiştirilecek ahşap elemanlar olarak ifade edilen lejantlarla restorasyon 
proje paftaları üzerinde gösterilmiş, değiştirilmesi gereken ahşap elemanlar 
için ahşap malzeme seçimi, korunacak ve değiştirilecek ahşap elemanların 
ise restorasyon sonrası için koruma önerileri geliştirilmiştir. Köprünün 
yıkılmış olan bölümü, köprü üzerinden ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla, 
özgün malzeme, yapım sistemi ve detayları ile uyumlu olacak şekilde 

 
7 Laboratuvar deneyleri Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi’nce yapılmıştır. 



493

S. Yılmaz, Ö.Ö. Tokel, A. Avşin, E.M. Partal 

 

tamamlanmıştır. Hazırlanan restorasyon uygulama projeleri Ankara I No.’lu 
Koruma Bölge Kurulu’nun 17.01.2019 tarih ve 6346 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır (Şekil 11, 12), [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 11. Restorasyon uygulama projesi, memba cephesi. 

Şekil 12. Çatı ve kilit sistemi detayları. 
 
3.3. Restorasyon Uygulama Çalışmaları 

3.3.1. Yeni Ahşapların Temini ve Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi 
Restorasyon uygulama çalışmaları kapsamında kullanılacak yeni ahşaplar, 
köprü ile aynı iklim özelliklerine sahip, yakın çevresinde bulunan Tosya 
sarıçam ormanlarından temin edilmiş olup, bitki suyu faaliyetlerinin en az 
olduğu kış mevsiminde kesimleri yapılmıştır. Kesim sonrası üstü kapalı ve 
yanları açık depo alanına taşınan ahşap tomruklar, açık hava koşullarında ve 
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doğal yollarla kurutulmuş, rutubet değerlerinin %20’nin altına düşmesi 
sağlanmıştır (Şekil 13,14,15). 

 
 

 

 

 

 
Şekil 13,14,15. Yeni ahşapların temini (sol), taşınması (orta), yarı açık depo 

alanında doğal yollarla kurutulması. 
 
Ahşabın kabuklarının soyulması, parçalara bölünmesi ve tomruklanması gibi 
işlemler, geleneksel yöntemlere uygun olarak ve liflerde süreksizlik 
yaratmayacak şekilde balta yonusu ile yapılmış olup, geleneksel ahşap köprü 
yapım teknolojisinin önemli unsurlarından olan lamba, zıvana, diş, yuva, 
çentik gibi özgün birleşim detayları aynen korunmuş, çivi bağlantıları için 
geleneksel yöntemlere üretilen dövme demir çiviler kullanılmıştır (Şekil 
16,17,18). Kuruyan ahşap elemanlar, çift vakumlu emprenye metodu ile 
emprenye edilmiştir. 
 
1.  
 
 

 

 
Şekil 16,17,18. Ahşapların balta yonuşu ile biçimlendirilmesi, özgün geçme 

detaylarının korunması, dövme demir çivilerin üretilmesi. 
 
3.3.2. Köprünün Numaralandırılarak Sökülmesi 
Onaylı restorasyon projesi doğrultusunda, köprünün altı adet olan boy 
kirişlerinin beş adedi yerinde korunmuş, ancak büyük oranda yanmış olan bir 
tanesinin, değiştirilmesi kararı alınmıştır. Üst yapı ile bağlantılı olan bu 
kirişin sökülebilmesi ve bu esnada da yapı elemanlarının zarar görmemesi 
açısından, tüm elemanlar numaralandırılmış, hazırlanan söküm projesi 
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doğrultusunda sistematik bir şekilde köprünün sökümü yapılmıştır. Sökülen 
ahşap elamanlar, depo alanına, bir platform üzerine, düzenli ve karolajlı bir 
şekilde istiflenmiştir (Şekil 19,20,21). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Şekil 19,20,21. Ahşapların numaralandırılması (sol, orta) ve söküm sonrası 
istiflenmesi (sağ). 

 
Yerinde muhafaza edilecek ahşaplar aynen kullanılmış, onarıldıktan sonra 
yerinde muhafaza edilecek olanlar temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra 
yerinde kullanılmış, değiştirilecek olanlar ise, özgün ahşaplar ile uyumlu 
kurutulmuş ve emprenye edilmiş ahşaplarla değiştirilmiştir (Şekil 22,23,24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 22,23,24. Restorasyon sürecinde özgün ve yeni ahşap elemanların bir arada 
kullanımı (sol, orta, sağ), birbirine alıştırılması (sağ). 

 
Büyük oranda özgün ahşap elemanları yerinde korunan tarihi ahşap 
köprüdeki restorasyon uygulama çalışmaları, çatı onarımı, köprü girişleri ve 
çevre düzenleme çalışmalarının yapılması ile Kasım 2020 yılında 
tamamlanmıştır (Şekil 25,26,27). 
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4. SONUÇ 
 
Bu çalışma ile; araştırmacılara ve uygulayıcılara, tarihi ahşap bir köprüde 
onarım öncesi yapılması gereken teknik araştırmaları örnekleyen ve bunların 
sonuçlarına dayanarak köprüde onarım sürecinin nasıl şekillenebileceğini 
gösteren yol gösterir nitelikte bir çalışma hazırlanması amaçlanmıştır. 
Günümüze çok az sayıda ulaşabilen bu köprülerin özgün değerleri ile büyük 
oranda korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için, koruma çalışmaları 
kapsamında, tahribatsız analizlerin yaygınlaştırılması ve minimum müdahale 
ilkesine bağlı kalınarak onarım çalışmalarının sürdürülmesi gerekmektedir. 
 

 

 

 

 
 

 
Şekil 25,26,27. Restorasyon sonrası köprü döşemesi, çatı altı gergi elemanları, 

mansap cephesinde özgün ve yeni ahşap elemanların görünümü. 
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Yeşil çatılarda su yalıtımı ve drenajın 
sağlanması 
 
BARIŞ TEMUR1*, SEHER GÜZELÇOBAN MAYUK2 
 
 
ÖZET 
 
Çatıların yapıları örterek çeşitli dış etmenlerden koruma temel 
işlevi bulunmaktadır. Su yalıtımı ve drenaj da çatıların sahip 
olduğu temel koruma işlevlerinden birisidir. Son yıllarda; dünya 
genelinde, yapılarda yeşil çatı uygulamalarının arttığı 
gözlenmektedir. Buna karşın, yeşil çatı uygulamalarının çatıların 
suyla temasını artırması söz konusudur. Bu problemin ise 
ülkemizde yeşil çatı ve yeşil terasların uygulama alanı bulmasını 
olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Yeşil çatıların kullanımı 
sürecinde sorun oluşturmaması için, yeşil çatıların tasarımı ve 
uygulanmasında su yalıtımının ve drenajın sağlanması önem 
taşımaktadır. Bu çalışmada, yeşil çatılarda karşılaşılan su yalıtımı 
sorunları ve bu sorunlara karşı alınması gereken tedbirler, suyun 
yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik yöntemler belirlenecektir. Bu 
yöntemler belirlenirken kullanılan malzemeler ve uygulama 
yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Elde edilen verilerin, 
sektördeki yeşil çatı uygulamacılarına ve denetçilerine yol 
göstereceği, yeşil çatıların ve yeşil terasların özellikle ülkemizde 
yaygınlaşmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Yeşil çatı, su yalıtımı, drenaj 
 

 
 

 
1 Gebze Teknik Üniversitesi, 41400 Gebze Kocaeli; Tel:05397661600; brstemur@hotmail.com 
2 Gebze Teknik Üniversitesi, 41400 Gebze Kocaeli; Tel:05055293126; sgmayuk@gtu.edu.tr 
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sorunları ve bu sorunlara karşı alınması gereken tedbirler, suyun 
yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik yöntemler belirlenecektir. Bu 
yöntemler belirlenirken kullanılan malzemeler ve uygulama 
yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Elde edilen verilerin, 
sektördeki yeşil çatı uygulamacılarına ve denetçilerine yol 
göstereceği, yeşil çatıların ve yeşil terasların özellikle ülkemizde 
yaygınlaşmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
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1. GİRİŞ 
 
Binalarda su yalıtımının sağlanması, yapıları sudan ve onun etkilerinden 
korumak için büyük bir önem taşımaktadır. Su, yapıların maruz kaldığı 
çevresel tehditlerden birisidir. Yapılar temelden çatıya kadar sudan 
korunmalı, hem yapının ömrü, hem de yapıyı kullanan insanların sağlığı için 
gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yapıların temel, açık teras, çatı 
gibi bölümleri zemin, yağmur ve kar suyuna daha fazla maruz kalırlar. Bu 
nedenle bu bölgelerin su yalıtımında en doğru malzemeler ve uygulama 
yöntemleri tercih edilerek eksiksiz bir su yalıtımı uygulaması yapılması 
gerekmektedir.  

 
Yapılarda suya en fazla maruz kalan yapı elemanlarından birisi çatılardır. 
Çatılar farklı sistemler ile örtülür. Bu sistemlerinden birisi de yeşil çatılardır. 
Yeşil çatılar günümüzde dünyadaki kullanımı yaygınlaşmış modern bir 
uygulama olmasına rağmen tarihi M.Ö.2500 yıllarına kadar uzanmaktadır. 
Yeşil çatılar, yapıların çatılarının bitki yaşamına elverişli hale getirilmesi 
esasına dayanır. Ekşi’ye göre ise bitkilendirilmiş çatı sistemleri; çeşitli alt 
sistemler, katmanlar ve ekipmanlar aracılığı ile çatı alanlarının bitki 
yetiştirmeye uygun hale getirilmesi olarak açıklanmıştır [1]. Bu sayede 
yapıların çatı, teras gibi bölümlerinde alternatif yeşil mekanlar oluşması 
sağlanmaktadır. Yeşil çatıların gerek sosyal gerek ekolojik yönden birçok 
faydası bulunmaktadır. Fakat yeşil çatıların hem yağmur suyuna maruz 
kalması, hem de içerdiği toprak yapısından dolayı, yapıda su yalıtım 
problemlerine sebep olabilmektedir. Yeşil çatıların yapısında suyu tutması 
ve genelde yaşam mekanlarının üzerinde olması nedeniyle özel bir su yalıtım 
ve drenaj sistemine sahip olması gerekmektedir. 

  

2. YEŞİL ÇATILAR 
 

Yeşil çatılar, yapıların eğimli veya düz çatılarında oluşturulan, çatıların bitki 
yaşamına elverişli hale getirilmesini sağlayan, su yalıtımı, ısı yalıtımı, 
drenaj, toprak gibi temel katmanları barındıran bir çatı örtü sistemidir. Yeşil 
çatılar günümüzde sürdürülebilir ve çevreci bir sistem olarak ön plana 
çıkmakta, tarihi M.Ö. 2500 yıllarına kadar uzanmaktadır.  
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Şekil 1. Modern düz yeşil çatı sistemi. 

 
İnsan yapımı bahçelere dair bilinen ilk tarihsel referanslar, eski 
Mezopotamya’da yer alan Ziggurat’lardır. Zigguratlar’ın ilk iki katı bitümen 
denilen zift katran ile örtülüdür. Katran bugün de çatı yüzeylerine su yalıtımı 
yapmak için yapılarda kullanılmaktadır. Yeşil çatıların tarihine bakıldığında 
sürekli olarak su sızıntılarını minimuma indirecek tedbirler düşünülmüştür. 
Mimar Babil, doğal bir asfalt oluşturarak pişmiş tuğladan yapılmış yapıyı 
neme karşı korumuştur. Çim çatılı konutlar; İzlanda ve İskandinav 
ülkelerinde 300 yıldan fazla süredir yer almaktadır. Tanzanya’da çim çatılar 
konutları sıcak havaya karşı serinletmede kullanılmaktadır [2]. Gerçek 
modern yeşil çatılar; üreticiler, peyzaj mimarları ve üniversite araştırmacıları 
tarafından 1970’li yılların başında Almanya’da tanıtılmıştır. Avrupa 
pazarında yeşil çatıların kabul görmesi 1980’lere dayanmaktadır [3]. 
Günümüzde yaygınlaşan modern yeşil çatılar genel olarak düz betonarme 
çatılar üzerinde uygulama alanı bulmaktadır (Şekil 1). 

 
Yeşil çatılar çevresel, ekolojik, ekonomik, sosyal ve estetik açıdan birçok 
fayda sağlamaktadır. Yeşil çatılar, kentsel biyolojik çeşitliliğin artırılmasını, 
kentsel ısı adası oluşumunun engellemesini, yağmur suyunun verimli bir 
şekilde kullanılabilmesini, yapılarda alternatif yeşil alanlar oluşmasını, yaz 
ve kış mevsimleri arasında, çatı yüzeyindeki sıcaklık farklarının 
bitkilendirilmiş çatı sistemlerinde daha az olması ile de su yalıtım 
malzemesinin ömrünün uzamasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yeşil 
çatılar doğal bir ses ve ısı yalıtım katmanı oluşturarak binalarda enerji 
tasarrufunu artırır. Doğru bir şekilde uygulanmış yeşil çatı, çatı strüktürünü 
ve su yalıtımını koruyarak çatının ömrünü artırmaktadır [4]. Yeşil çatıların 
sağladığı faydalar, doğru uygulama ve kullanım yöntemleri ile en üst düzeye 
çıkarılarak, yeşil çatılardan en yüksek performansı almak mümkündür. Bina 
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çatısına fazla yük binmesine ve su yalıtım sorunlarına neden olması ise yeşil 
çatıların başlıca dezavantajlarındandır. 

 
Bitkilendirilmiş çatı sistemleri; kullanılan bitki türüne ve bu bitki türünün 
ihtiyaçlarına bağlı olarak oluşan alt sistem özelliklerine göre iki grupta 
incelenebilirler. Bunlar yoğun bitkilendirilmiş çatı sistemleri ve seyrek 
bitkilendirilmiş çatı sistemleridir [4]. Yeşil çatının doğru bir şekilde 
işleyişini sağlayan evrensel olarak kabul gören bazı bileşenleri vardır. Bu 
bileşenler, su yalıtım tabakası, koruyucu tabaka, ısı yalıtım tabakası, kök 
tutucu tabaka, drenaj tabakası, filtre tabakası, yetişme ortamı ve 
bitkilendirme tabakasıdır. 

 
2.1. Yeşil Çatılarda Uluslararası ve Yerel Standartlar 
Yeşil çatı ile ilgili birçok proje geliştirilmesi nedeniyle bu projelerin izin ve 
denetim süreci olmalıdır. Yeşil çatılar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de yenidir, dolayısıyla uygulama amaçlı yönetmelik ve standartlar eksiktir. 
Ancak çeşitli kuruluşlar tarafından belli başlı standartlar geliştirilmektedir.    
 
Türkiye’de Binalarda Su Yalıtım Yönetmeliği, dünyada ise FLL Kılavuzu, 
ASTM Standartları, IGRA (Uluslararası Yeşil Çatı Derneği), USGBC 
(A.B.D Yeşil Bina Konseyi), NRCA (Ulusal Çatı Müteahhitleri Derneği), 
AIA (Amerikan Mimarlar Enstitüsü), ASLA (Amerikan Peyzaj Mimarları 
Topluluğu), GRHC (Sağlıklı Kentler için Yeşil Çatılar) gibi kuruluşlar ve 
standartlar ile yeşil çatıların yaygınlaştırılması ve doğru bir şekilde 
uygulanması amaçlanmaktadır. 
 

3. YEŞİL ÇATILARDA SU YALITIMI 
 
Yeşil çatılar yapısındaki toprak ve bitki katmanı nedeniyle yapının çatısında 
sürekli sulu ve nemli bir ortam oluşmasına neden olur. Suyun yapıya nüfuz 
etmesi, yapının strüktür yapısının zarar görmesine, donatıda korozyona ve iç 
mekân konforunun bozulmasına neden olmaktadır. Bu problemler yapının 
sağlığını olumsuz etkilediği gibi insan sağlığına da zarar vermektedir. Bu 
nedenle yeşil çatılarda su yalıtımında özel önlemler alınmalı ve 
uygulanmalıdır. Bu önlemler, gerek su yalıtım malzemesinin ve sistem 
katmanlarının seçiminde, gerekse su yalıtım uygulaması esnasında atılan 
doğru adımlarla alınabilmektedir. 
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3.1. Yeşil Çatılarda Kullanılan Su Yalıtım Malzemeleri 
Su yalıtım uygulamaları esnasında kullanılan su yalıtım malzemeleri ve 
uygulama yöntemleri, uygulama yapılan mekânın kullanım amacına, mevcut 
iklimine, yüzey cinsine göre değişebilmektedir. Su yalıtımı esnasında 
kullanılan su yalıtım malzemesi uygulama yöntemine göre sürülerek 
uygulanan sıvı halde bulunan su yalıtım malzemeleri ve serilerek uygulanan 
örtü membranlar olarak iki farklı başlık içinde incelenebilir. Likit su yalıtım 
malzemeleri yalnızca beton ve çelik yüzeylerde kullanılabilirken örtü 
membranlar eğimli ahşap çatılarda da kullanılabilmektedir. 

 
Sıvı halde bulunan su yalıtım malzemeleri farklı ham madde içerikli olabilir. 
Başlıca sıvı halde bulunan su yalıtım malzemeleri, poliüretan, elastomerik 
reçine, bitüm, bitüm-poliüretan, poliürea, çimento esaslı olanlardır. Yapıların 
teras ve çatılarında genel olarak elastikiyeti ve mukavemeti yüksek olan 
poliüretan, hibrit poliüretan, bitüm-poliüretan ve polyurea esaslı likit su 
yalıtım malzemeleri uygulanmaktadır. Terasların kullanım amacına göre, 
güneş ışınlarına, kimyasallara, basınca dayanımına uygun olan su yalıtım 
malzemeleri tercih edilmelidir.  
 
Yeşil çatılarda likit su yalıtım malzemesi seçimi yapılırken çatıda kullanılan 
bitki tipleri, toprak tipi ve kalınlığı, zeminin mevcut durumu ve cinsi dikkate 
alınmalıdır. Likit su yalıtım malzemeleri zemine sürülmeden veya 
püskürtülmeden önce astar uygulaması yapılmalıdır. Yeşil çatılar yapısında 
suyu ve nemi sürekli muhafaza ettikleri için sürekli bir su yalıtım sağlanması 
gerekmektedir. Bu nedenle zemin hazırlık işlemlerinden sonra yapılacak 
olan astar uygulamasında astarların nem toleranslı olmasına dikkat 
edilmelidir. Bu sayede zeminden kaynaklanan nem problemlerinin önüne 
geçilebilir.  

 
Yeşil çatılarda likit su yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken 
özelliklerden birisi de kök dayanımıdır. Bitki kökleri hem fiziksel olarak 
hem de salgıladıkları kimyasallar nedeniyle su yalıtım malzemesine zarar 
verebilmektedir. Bu nedenle kullanılan su yalıtım malzemesinin bu etkilere 
karşı dayanımlı olması gerekmektedir. Eğer su yalıtım malzemesi kök 
dayanımına sahip değil ise, yalıtım üzerinde kök tutucu örtü katmanı 
bulunmalıdır. Bu kök tutucu örtünün, bitki çeşidine göre en uygun 
dayanımda olacak şekilde seçimi yapılmalıdır.  
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Yeşil çatılarda kullanılan bir diğer su yalıtım malzemesi de örtü 
membranlardır. Bu membranlar PVC, bitüm ve tekstil esaslı olarak üç farklı 
tipe ayrılırlar. Bu membranlar farklı özelliklerde ve farklı kalınlıkta olacak 
şekilde üretilirler. Yeşil çatılarda kullanılacak olan örtü membranların da 
gerekli su geçirimsizlik ve basınç değerlerine uygun olması, kök dayanımına 
sahip olması gerekmektedir. Eğimli yeşil çatılarda örtü membranların çatı 
kaplaması üzerinde kullanılması gerekmektedir.  
 
3.2. Yeşil Çatılarda Su Yalıtım Uygulaması 
Yeşil çatılarda su yalıtım uygulaması yapılırken tüm detaylar göz önünde 
bulundurulmalı, aksi takdirde geri dönüşü maliyetli olabilmektedir. 
Öncelikle yeşil çatılarda su yalıtım uygulaması yapılacak zemin betonu en az 
28 günlük ve mukavemetini almış olmalıdır. Betonarme zemine sahip yeşil 
çatılarda, zemin tüm toz, pas, yağ gibi maddelerden arındırılmalı, zeminde 
bozulmalar varsa uygun tamir harçları ile tamir işlemleri yapılmalıdır. Köşe 
ve birleşim noktalarında su geçirimsiz özelliğe sahip elastik çimento esaslı 
harçlar ve bantlarla pah yapılmalıdır. Bu işlemlerden sonra astar 
uygulamasına geçilir. Astar uygulamasından önce zeminde silim işlemi 
yapılıp düzeltilmeli, daha sonra ise zemin yapılacak işlemlerle 
pürüzlendirilmelidir. Zeminin pürüzlendirilmesi kullanılacak astarın zemine 
tutunmasını kolaylaştırmaktadır. Zeminde astar uygulaması yapıldıktan 
sonra tespit edilen kılcal çatlaklar poliüretan esaslı su geçirimsiz mastikler 
ile doldurulmalıdır. Tüm bu işlemlerden sonra su yalıtım uygulamasına 
geçilebilir. 
 
Su yalıtım uygulaması yeşil çatılarda, bitüm esaslı membranlar, PVC esaslı 
membranlar, likit su yalıtım malzemeleri veya tekstil membranlar 
kullanılarak yapılabilir. Likit su yalıtım uygulamaları en az iki kat olarak 
uygulanmalı, gerekirse üç kat su yalıtımı yapılmalıdır. Katlar arasındaki 
bekleme sürelerine dikkat edilmelidir. 
 
Yeşil çatılarda su yalıtım katmanının üzerine farklı katmanlar gelmektedir. 
Bu nedenle su yalıtımını bu fiziksel yükten korumak ve üzerinde yapılacak 
çalışmada su yalıtım katmanının hasar görmesini engellemek için, malzeme 
tam kürüne ulaştıktan sonra en az 500 gr/m² ağırlığında geotekstil keçeler, su 
yalıtım malzemesinin üzerine serilmelidir. 
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Şekil 2. Isı yalıtım katmanı içermeyen, yüksek performanslı yeşil çatı sistem kesiti. 

 
Şekil 2’de ısı yalıtım katmanına sahip olmayan yeşil çatı sistem kesit örneği 
görülmektedir. Bu tip sistemler genellikle otopark üzeri yeşil çatı ve teras 
uygulamalarında tercih edilmektedir. 

 
Yapının içinde ve betonda bulunan nem, su yalıtım katmanına zamanla zarar 
verebilmektedir. Bu nedenle teraslarda ve yeşil çatılardaki su yalıtım 
uygulamalarında belirlenen noktalarda en az 40 m² aralıklarla olacak şekilde 
havalandırma bacası yerleştirilmelidir. Yerleştirilen havalandırma bacaları 
kullanılacak su yalıtım malzemesine uygun olarak poliüretan, bitüm veya 
PVC esaslı olmalıdır. Bu şekilde yaşam alanlarında ısınan ve yükselen hava, 
havalandırma bacaları ile su yalıtımına zarar vermeden yapıdan 
uzaklaştırılır. Yeşil çatı sistemlerinde nemin su yalıtımına ve diğer 
malzemelere zarar vermesini engellemek için, sistemde su buharı geçişine 
olanak tanıyan malzemeler kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

 
Yeşil çatılar, kapalı otopark üzeri gibi yaşam olanı olmayan mekânların 
üzerinde yapılır ise sistemde ısı yalıtım katmanına gerek duyulmayabilir. 
Fakat yeşil çatının altında yaşam alanları var ise ısı yalıtımı yapılması 
gerekmektedir. Kullanılacak tüm ısı yalıtım malzemeleri sudan ve nemden 
etkilenen veya yapısı bozulan malzemelerdir. Bu nedenle yapılacak sistemin 
doğru çalışması için ısı yalıtım katmanı su ve su buharından korunmalıdır. 
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Şekil 3. Yaşam alanı üzerinde bulunan, yüksek performanslı yeşil çatı sistem kesiti. 

 
Şekil 3’te yaşama alanı üzerine yapılmış bir yeşil çatı sistemi görülmektedir. 
Sistemde betonarme döşeme yüzeyi üzerine ve eğim şapı yüzeyi üzerine 
olmak üzere iki farklı su yalıtımı yapılmıştır. Eğim şapı üzerine yapılacak 
olan su yalıtımının örtü membran olması, eğim şapı nedeniyle yaşanılacak 
olası problemlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Eğer eğim şapının 
üzerine sıvı su yalıtım malzemesi yapılması gerekirse, eğim şapının tam 
mukavemetini alması beklenmeli, yüzeyde uygulama öncesi silim işlemi 
yapılmalıdır. 
 

4. YEŞİL ÇATILARDA DRENAJ 
 

Çatıya gelen suyun bir kısmının bitkilerin su ihtiyacı için depolanması, fazla 
suyun ise binadan uzaklaştırılması için drenaj katmanı ve drenaj sisteminin 
kullanılması gerekmektedir. Çatıya gelen fazla suyun depolanmaması 
bitkilerin su ihtiyacı olan dönemlerde ihtiyaçlarını karşılayamamalarına ve 
ölmelerine neden olur. Fazla suyun uzaklaştırılmaması da hem bina taşıyıcı 
sistemine fazla yük gelmesine hem de yüzeyde biriken fazla suyun bitki 
katmanına zarar vermesine neden olacaktır [5]. 
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4.1. Çatı Eğimi 
Düz çatılarda suyun yönlendirilmesi için minimum da olsa belirli bir eğim 
yapılmaktadır. Bu eğim döşeme betonu ile yapılabileceği gibi eğim şapı ile 
de yapılabilmektedir. Bu sayede çatıdaki göllenme engellenip suyun 
yönlendirilmesi sağlanmış olacaktır. İçerisinde yoğun bir su barındıracak 
olan yeşil çatılar, minimum %2 eğime sahip bir yüzeyde kurgulanmalıdır.  

 
Eğimli çatılarda mevcut eğimden dolayı su, kanallara doğrudan ulaşacaktır. 
Bu nedenle eğimli yeşil çatılarda drenaj sorunu düz çatılara oranla çok daha 
düşüktür. Fakat strüktür problemleri nedeniyle eğimli çatılarda modüler 
sistemli drenaj levhaları kullanılıp toprak ve bitki katmanı bu modüler 
sistemin üzerine yerleştirilmelidir. 

 
4.2. Drenaj Levhası ve Filtrasyon Katmanı 
Yeşil çatılarda özel olarak üretilmiş yeşil çatı drenaj levhaları 
kullanılmalıdır. Bu drenaj levhaları farklı basınç dayanımlarda ve farklı su 
tutma kapasitelerine sahiptir. Yeşil çatı drenaj levhaları yeşil çatının 
bulunduğu konumun iklim yapısı dikkate alınarak seçilmelidir. Yıllık yağış 
miktarı yüksek olan yerlerde su tutma kapasitesi fazla olan drenaj levhaları 
kullanılmalıdır. Yeşil çatı drenaj levhaları çift taraflı ve delikli olmalıdır. 
Topraktan filtrasyon keçesi aracılığı ile süzülüp drenaj oluklarına dolan 
suyun fazlası, bu delikler aracılığı ile süzgeçlere yönlendirilir. Bu sayede 
toprakta fazla su birikiminin önüne geçilir ve mevcut bitkilerin çürümesi 
engellenmiş olur. Fazla suyun bu şekilde drene edilmesi su yalıtımı ve diğer 
sistem katmanlarının da ömrünü uzatmaktadır.  

 
Drenaj levhası üzerinde filtrasyon katmanı bulunmalıdır. Filtrasyon katmanı 
üzerindeki toprak yükünün ağırlığına göre farklı teknik özelliklere sahiptir. 
Filtrasyon katmanının drenaj levhasına lamineli olması uygulama açısından 
kolaylık sağlayacaktır. Aksi takdirde örtü şeklinde serilen filtrasyon 
keçelerinde bindirme paylarına dikkat edilmeli, tüm drenaj levha yüzeyi 
kaplanmalıdır. 
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Şekil 4. Yeşil çatı drenaj levhası ve filtrasyon katmanı. 

 
Yeşil çatılarda toprak katmanında drenajı kolaylaştıran bir toprak çeşidi 
kullanmak drenaj için avantaj sağlayacaktır. Bu amaçla kullanılan granüllü 
bir yapıya sahip olan Lecat veya özel olarak üretilmiş boşluklu yapıya sahip 
mineral levhalar bitki yetişecek olan toprak katmanının altında altlık olarak 
kullanılabilir (Şekil 2). Lecat ve özel mineral yünü levhalar düşük yoğunluğa 
sahiptir ve toprak kalınlığının da azalmasını sağlayarak bina çatısına binecek 
yükü önemli oranda düşürmektedir. Bitkilendirilmiş çatı sistemlerinde yük 
oluşturan etmenler; yerçekiminden dolayı sistemin kendi ağırlığı, rüzgâr 
yükü, deprem yükü, birikmiş kar ve yağmur suyu yükü, darbe yükü ve 
kullanıcı yükleri olarak sıralanabilir [5]. Sonradan yeşillendirilecek mevcut 
çatılarda karşılaşılan yük probleminin önüne Lecat ve boşluklu yapıya özel 
mineral yünü levhalar kullanılarak geçilebilir.  
 
Yeşil çatıların parapet ve duvar ile birleşim noktaları, nehir veya dere çakılı 
içeren bir şerit halinde mevcut kenar boyunca düzenlenmelidir. Çakıl ile 
toprak arasına metal ayırıcı tabaka yerleştirilmelidir. Bu uygulama ile 
beraber toprak yapısında bulunan mevcut suyun dışarıdaki kanal ve derelere 
aktarımı sağlanacaktır. 
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5. SONUÇ 
  

Günümüzde küresel bir sürdürülebilirlik mücadelesinin verildiği bu 
günlerde, birçok alanda sürdürülebilir yaklaşımlar ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Kentlerde artan yapılaşma, kent havasını olumsuz etkilemekte, 
yeşil alanları azaltmakta, bu etmenler de kentlerde yaşayan insanlar için 
yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu anlamda sürdürülebilir 
bir uygulama yöntemi olan yeşil çatıların, kent ve birey ölçeğinde birçok 
faydasının bulunduğu görülmektedir. Yeşil çatıların kullanım alanlarının 
artması kentlerdeki sürdürülebilirliğin sağlanmasına önemli katkı 
sağlamaktadır. Yeşil çatıların kullanım alanının artmasını sağlamak için 
öncelikle neden olduğu problemleri çözme yoluna gidilmelidir. Bu 
problemlerden en önemlisi su problemidir. Uygulama alanlarında tespit 
edilen yeşil çatılardaki su problemlerinin geri dönüşü maliyetli ve 
uygulaması zor olmaktadır. Yaşanan bu problemler ve problem yaşanma 
şüphesi yeşil çatıların kullanım alanlarını ciddi şekilde düşürdüğü 
gözlenmektedir. Bu çalışmada uygulamacı ve üretici firmalarla görüşülmüş 
ve literatür taraması yapılarak yeşil çatılarda su ve drenaj problemlerin 
çözümüne yönelik yöntemler belirlenmiştir. Bu yöntemler sayesinde 
uygulama alanlarında görülen yeşil çatı problemleri en aza indirilebilecektir. 
Yeşil çatıların kentsel alanlarda kullanımının artması sürdürülebilirlik 
açısından kritik olup, bu konuda geride olan ülkemizde bir bilinç 
oluşturulması ve doğru uygulamaların yapılması, kentsel alanlarımızın 
geleceği açısından büyük bir öneme sahiptir. 
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Pasif havalandırma ve pasif serinletme 
stratejileri için yeni bir deneyimsel 
öğrenme metodu: “Serinletici Baca”  
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ÖZET 
 

Doğal havalandırma, sadece kaynak ve enerji ihtiyacını azaltmakla 
kalmaz, bunun yanında hava yoluyla bulaşan salgın hastalıkların 
kontrol altına alınmasına da ciddi katkı sunar. Mimarların, tasarım 
kararlarını alırken insan sağlığına, güvenliğine ve konforuna etki 
edecek her türlü faktörü göz önünde bulundurma sorumlulukları 
vardır. Bu çalışma kapsamında, mimarlık öğrencilerinin kendi 
üretebilecekleri bir düzenek tasarlanmış, bu sayede farklı pasif 
havalandırma ve serinletme stratejilerini deneyimlemeleri 
amaçlanmıştır. Serinletici Baca olarak adlandırılan bu deney 
düzeneği sayesinde yapı çeperindeki çeşitli açıklıklardan ve 
sıcaklık farkından yararlanarak pasif stratejiler ve bunların etkileri 
sıcaklık verileri takip edilerek gözlemlenebilmekte ve 
kıyaslanabilmektedir. Farklı açıklıkların kombinasyonları ile test 
edilen düzenekte, en verimli durumun tahmin edilenin aksine tüm 
açıklıkların aktif olduğu mod yerine sadece baca ve çaprazındaki 
menfezin açık bulunduğu mod olduğu tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Sözcükler:  Pasif havalandırma, pasif soğutma, mimarlık 

eğitimi, deneyimsel öğrenme, baca etkisi 
 

 
1Yapı Bilimleri Doktora öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar 
Bulvarı No:1 06800 Çankaya/Ankara; Tel:0(554)8429514; basakyuncu@gmail.com 
2Yapı Bilimleri Programı Yüksek Lisans öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mah. 
Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Çankaya/Ankara; Tel: 0(533)1957147; ebru.kilic.1994@gmail.com 
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Pasif stratejilerin deneyimsel öğrenme metoduyla aktarılması 

 

1. GİRİŞ 
 

Son 20 yılda SARS, MERS ve COVID-19 gibi hava ve damlacık yoluyla 
bulaşan hastalıklarla mücadele ederken, binalarda havalandırmanın hayati 
önem taşıdığı kanısı küresel çapta kabul görmüştür [1,2,3,4,5]. Mekanik 
havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde, iç ortamdaki havayı beslemek 
üzere kullanılan taze havanın oranı artırıldıkça harcanan enerjinin de arttığı 
bilinmektedir. Bu nedenle, hem küresel ısınma ve iklim değişikliği ile hem 
de salgın hastalıklarla başa çıkmak üzere, daha verimli, daha sağlıklı 
havalandırma ve iklimlendirme çözümleri geliştirilmelidir. Bu noktada, 
tasarladıkları binalarda kullanıcıların sağlık, güvenlik ve konforundan 
sorumlu olan mimarlara iç ortam havası konusunda da büyük görevler 
düşmektedir. Mimari tasarım esnasında iç ortam hava kalitesinin pasif 
stratejiler kullanılarak göz önünde bulundurulması, yapıya sonradan eklenen 
mekanik sistemlere kıyasla çok daha sürdürülebilir bir yaklaşımdır [6]. 
Ancak, ülkemizde, mimari tasarım aşamasında pasif havalandırma ve 
iklimlendirme stratejileri geliştirmek ve bunu uygulamak yaygın mimari 
pratiğinin ve günümüz yapı kültürünün içinde hak ettiği önceliği 
kazanamamıştır. Mevcut yapılarda iç ortam havasına genellikle mekanik 
sistemlerle ya da açılabilir pencerelerle müdahale edilmektedir. Ancak bina 
ölçeğinde ve kentsel ölçekte akıllıca kurgulanmış, çok daha kapsamlı pasif 
havalandırma ve serinletme çözümleri ile enerji verimliliği ve konfor şartları 
sağlanabilir. Bu nedenle, geleceğin mimarlarının tasarladıkları projelere 
pasif havalandırma ve pasif serinletme stratejilerini etkin bir şekilde 
uygulamaları halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.  

 
Deneyimleyerek öğrenme, diğer meslek eğitimi programlarına kıyasla 
mimarlık eğitiminde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat, özellikle 
yapı fiziği alanındaki teknik bilgiler, mimarlık öğrencilerine çoğu zaman 
yüzyıllardır değişmeyen öğretici merkezli yöntemlerle aktarılmaya 
çalışılmaktadır. Mimarlık eğitiminde teorik konuların öğrencilere 
deneyimleme yoluyla aktarılmasının gerekliliği, yapılı çevrenin algılanması 
üzerine tartışılagelen konular arasındadır [7, 8]. Somut deneyimin 
gerçekleşmesi için öğrenenlerin katılımcı konumda yer alması ve risk içeren 
deneyimlere maruz kalmaları gerekir [9]. Bu öğrenim şekli didaktik 
yaklaşımlara oranla daha eğlencelidir ve kalıcı öğrenme sağlar [10]. Bu 
noktada, geleceğin mimarlarına teknik alanlarda gerekli kritik bilgi ve 
becerilerin kalıcı olarak kazandırılması için, yapı fiziği alanında da 
deneyimsel öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygın olarak 
kullanılması gerekir.  
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Bu çalışma kapsamında, mimarlık öğrencilerinin, kendi üretebilecekleri, 
farklı pasif havalandırma ve serinletme stratejilerini kurgulayıp 
deneyimleyebilecekleri bir deney düzeneği geliştirilmiştir. Rüzgâr ya da 
sıcaklık farkının etkisiyle binaların farklı kısımlarında basınç değişiklikleri 
oluşmaktadır. Ortaya çıkan basınç farkı, bina içindeki havanın dışarıdaki 
hava ile yer değiştirmesi amacıyla kullanılabilir. Dış ortamdaki rüzgârdan 
yararlanan havalandırma teknikleri, karşılıklı yerleştirilen pencerelerin 
açılması ile cereyan oluşturmak gibi, gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan ve 
aşina olunan uygulamalar iken sıcaklık farkından yararlanılan tekniklerin 
öğrenciler tarafından algılanması nispeten daha güçtür. Gerçek hayatta 
genellikle rüzgâr ve sıcaklık farkı aynı anda mevcut olduğu için birinin 
diğerinden farkını gerçek binalarda gözlemlemek de kolay olmayacaktır. Bu 
çalışmada, rüzgâr olmaksızın yalnızca sıcaklık farkına bağlı olarak 
gerçekleşen hava akımına ve onun etkilerine odaklanılmıştır. Çalışmanın ana 
amacı, lisans düzeyindeki mimarlık öğrencilerinin sıcaklık farkına bağlı 
gerçekleşen pasif havalandırma tekniklerini anlamalarını kolaylaştırmaktır. 
Açıklıkların farklı modları ile “tek yönlü havalandırma”, “çapraz 
havalandırma”, “baca etkisi” gibi stratejiler ve etkileri gözlemlenip 
kıyaslanabilmektedir.  
 

2. MALZEME VE YÖNTEM 
 
Deney düzeneğinde, makette bulunan iki yanal menfez (menfez-A ve 
menfez B) ve bir adet baca ile yapı kabuğuna ait olası havalandırma 
açıklıkları canlandırılmıştır. Böylece çeşitli havalandırma stratejileri 
üzerinden havalandırma yöntemlerinin etkileri somut olarak 
gözlemlenebilmektedir. Deney düzeneği, aşağıdaki malzemeler kullanılarak 
üretilmiştir: 
- 2 mm kalınlığında kraft kartonu 
- 3 mm kalınlığında akrilik cam plaka 
- Menteşeler 
- Pencere contası 
- Halojen ampul 
- Işık anahtarı 
- Ampul için elektrik kablosu 
- Duy 
- Arduino Uno minidenetleyici 
- Arduino Sketch Programı 
- Arduino için USB kablosu 
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- Bilgisayar 
- Bağlama teli (jumper wire) 
- DHT 22 sıcaklık sensörü 
- PLX-DAQ Arduino’dan Excel’e Aktarma Programı 
 
Deney maketine ait havalandırma açıklıklarını oluşturan menfez-A, menfez-
B ve baca, Şekil 1’de gösterildiği gibidir (Şekil 1). Halojen ampul ısı 
kaynağı olarak maketin merkezine gelecek şekilde konumlandırılmıştır. 
DHT 22 sıcaklık sensörü, ışımadan muhafaza edilecek şekilde korunarak 
ampulün gerisine yerleştirilmiş ve ampul ile sensör arasına konan bir karton 
parçası ile gölgede kalması sağlanmıştır. Maketin içi, akrilik cam pencereden 
kolaylıkla gözlemlenebilmektedir.  

 
 

                  
Şekil 1. Açıklıklar kapalı halde deney düzeneği (solda), açıklıklar açık halde deney 

düzeneği (sağda). 
 
İç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak gerçekleşen 
havalandırma teknikleri, “ısınan hava yükselir” prensibi ile çalışır. Sıcaklık 
yükseldiğinde hava genleşir, yoğunluğu düşer ve yükselmeye başlar. Eğer iç 
ortamda üst kısımlarda bir açıklık mevcut ise sıcak hava oradan ortamı terk 
edecektir. Yukarı doğru gerçekleşen bu hareketin negatif basınç yaratması 
sonucunda alt kısımda yer alan açıklıklardan dış ortamdaki taze hava 
kendiliğinden vakumlanarak iç ortama doğru çekilir. Özellikle kurak iklime 
sahip sert iklim koşullarında bulunan ve yüksek katlı binalarda sıcaklığa 
bağlı gerçekleşen bu hava hareketi baca etkisine sebep olur. Bu baca etkisi, 

menfez-A açık 
menfez-B kapalı 

menfez-A açık 

menfez-B açık 

baca kapalı 
baca açık 
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mimari tasarımların bir parçası olarak akıllıca kullanıldığında enerji 
verimliliği yüksek olan bir havalandırma ve serinletme aracı olacaktır. 
 
Yapılarda, baca etkisini birçok dış etken de etkilemektedir. Bu çalışmada 
deneyler laboratuvar ortamında yürütülerek ortam sıcaklığı sabit tutulmuş, 
böylece kontrol edilemeyen hava akımlarından kaçınılarak düzenek dış 
etkenlerden soyutlanmıştır. Hazırlanan düzenek Şekil 2’de gösterildiği 
gibidir. 

 

   
Şekil 2. Deney düzeneğine ait fotoğraflar. 

 

3. ÖRNEK UYGULAMA SÜRECİ 
 
Sınıfta gerçekleştirilecek örnek uygulama süreci için deney düzeneğindeki 
açıklıkların kapalı veya açık olduğu çeşitli kombinasyonlarından oluşan 5 
farklı mod belirlenmiştir. Deney süresince sınıfın ortam sıcaklığı 26°C’de 
sabittir. Her bir mod deneye tabi tutulmadan önce maketin iç ortam sıcaklığı, 
halojen ampulün yaydığı ısı sayesinde 30°C’ye gelene dek beklenmiştir. Bu 
süreçte tüm açıklıklar kapalı tutulmuştur. Sonrasında farklı modlar test 
edilirken ampül 5 dakika boyunca açık tutularak maketin iç ortam sıcaklığı 2 
saniye aralıklarla ölçülmüştür. Her bir deney süresince aşağıdaki işlemler 
sırayla uygulanmıştır: 
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1. Adım: Ampul kapalı iken dış ortam sıcaklığı ölçülür. Ardından ampul iç 
ortam ısısı 30°C’ye ulaşıncaya kadar açık tutularak önceden ısıtma işlemi 
gerçekleştirilir. 
2. Adım: Açıklıklar, hangi modun etkileri gözlemlenmek isteniyorsa ona 
uygun hale getirilir (Bkz. Tablo 1). 
3. Adım: Bilgisayar Arduino-Uno ve DHT-22 sensörü ile bağlandıktan sonra 
sıcaklık ölçümü için gerekli kod çalıştırılır. PLX-DAQ Excel’e Aktarma 
Programı aktif hale getirilir ve ‘bağlan’ düğmesine basılır.  
4. Adım: Beş dakika boyunca, tablodaki ayarlanan durumlara göre iç ortam 
sıcaklığına dair veri toplanır. Bu aşama tamamlanmadan önce deney 
süresince açıklıkların yanlışlıkla açılıp kapanması engellenmelidir. 
5. Adım: Sürenin sonunda toplanan veri, grafik oluşturulmak üzere Excel’e 
aktarılır. Bu grafik, sıcaklık (°C) ve zaman (saniye) ilişkisini göstermelidir. 
6. Adım: 5 dakika sonunda deney sonlandırılır. Ampul kapatılır. Eğer farklı 
modlar test edilecek ise düzeneğin içindeki hava sıcaklığı 30°C’ye ulaşana 
denk havalandırılır veya ampul açılarak iç ortam sıcaklığı arttırılır. Böylece 
bir sonraki durum testi için şartlar başlangıçtaki haline geri dönmüş olur. 2. 
adımdan başlanarak bir sonraki deneye devam edilir. 
 
Öğrenciler ile birlikte gözlemlenmek üzere seçilen 5 farklı mod sınıfta 
tanıtılmıştır. Deneylere başlamadan önce, sınıftakilerden, hangi modun 
düzenek içindeki havayı en düşük sıcaklıkta tutacağını tahmin etmeleri 
istenmiştir. Açıklamalar 15 dk., deneyler 25 dk. ve sonuçların tartışılması ise 
10 dk. olmak üzere toplamda 50 dakika süren bir ders yapılmıştır. Her bir 
mod için gözlemlenen süreç ve sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 
 
İlk olarak, tüm açıklıkların kapalı olduğu Mod-1, iç ortamdaki havanın sabit 
olduğu ve sabit bir sıcaklık kaynağı tarafından ısıtıldığı kontrol modudur. Bu 
durum, havalandırılmayan iç ortamın insanlar tarafından kullanımı sürecinde 
gerçekleşen sıcaklık artışına benzetilebilir. Bu deney sonucunda sıcaklığın 
beş dakika sonunda 30°C’den 32°C’ye yükseldiği görülmüştür (Şekil 1). 
 
Mod-2, bacanın bir havalandırma kanalı olarak çalıştığı iç ortamlarda 
gerçekleşen hava akışının canlandırmasıdır (Tablo 1). İç ortamın sıcaklığı 
ampul yardımıyla arttırıldığında ısınan hava, ortamı üst kısımda yer alan 
bacadan çok düşük bir süratle terk eder. Deney sonucunda iç ortam 
sıcaklığının beş dakika içinde 30°C’den 31.7°C’ye ulaştığı tespit edilmiştir 
(Şekil 1). Bu modda hiçbir havalandırmanın olmadığı kontrol moduna oranla 
%15 daha az sıcaklık artışı gerçekleşmiştir. 
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Mod-3, iç ortamdaki havanın baca ile tahliye edildiği ve menfez-A ile taze 
hava girişinin sağlandığı durum canlandırılmıştır (Tablo 1). Isınan hava 
ortamı baca üzerinden terk ederken, serin ve taze hava menfez-A üzerinden 
giriş yaparak boşaltılan havanın yerini almıştır. Deney sonucunda iç ortam 
sıcaklığının 30°C’den 29.9°C’ye düştüğü gözlemlenmiştir (Şekil 3). 
Böylece, bu açıklık kombinasyonu sayesinde, menfez üzerinden hava akışı 
sağlanarak sıcaklık artışı engellenmiştir.  
 

 
Şekil 3. Aynı grafikte 5 farklı moda ait deney sonuçlarının kıyaslanması. 

 
Mod-4’te, bir öncekine benzer şekilde bacanın hava tahliyesine, menfez-
B’nin ise taze hava girişine yaradığı durum canlandırılmıştır (Tablo 1). 
Isıtılan hava baca üzerinden dışarı atılırken, menfez-B üzerinden taze hava 
girişi sağlanmıştır. Ancak menfez-B’nin konumu itibariyle içeri giren 
havanın kısa yolu tercih etmesi, iç ortamın yeterince etkili bir şekilde 
havalanmamasına sebep olmuştur. Bu açıdan üçüncü duruma göre pasif 
havalandırma açısından daha kötü bir performans sergilenmiş, deney 
sonucunda iç ortamın sıcaklığının 30°C’den 30.7°C’ye yükseldiği 
gözlemlenmiştir (Şekil 3). Hiçbir havalandırmanın sağlanmadığı kontrol 
moduna göre %65 daha az sıcaklık artışına izin verilmiştir. 
 

 
 
 
 

Mod 1: Kontrol modu 
Mod 2: Baca açık, menfezler kapalı mod 
Mod 3: Baca ve Menfez-A açık mod 
Mod 4: Baca ve Menfez-B açık mod 
Mod 5: Baca ve menfezler açık mod 
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Tablo 1. Açıklıklara ait kararlaştırılan düzenek modları. 
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Mod-5’te ise bacanın hava tahliyesine, karşılıklı olarak yerleştirilen iki 
menfezin ise temiz hava girişine izin verdiği durumda iç ortamdaki 
gözlemlenen sıcaklık değişimi kaydedilmiştir (Tablo 1). Isınan hava baca 
üzerinden ortamı terk ederken, temiz ve serin hava, menfez-A ve menfez-B 
üzerinden iç ortama giriş yapmıştır. İç ortama giriş yapan taze havanın bir 
kısmı menfez-A vasıtasıyla maketin iç ortamına dahil olmuştur. Menfez-B 
üzerinden maketin içine giren taze hava ise iç ortama etki etme imkânı 
bulamadan kısa yolu takip etmiş ve Mod-4’dekine benzer bir şekilde deney 
düzeneğini terk etmiştir. Havalandırma kalitesi bu sebeple düşmüştür. Sonuç 
olarak, son durumdaki açıklık kombinasyonu bir önceki duruma nazaran 
daha iyi bir havalandırma ve serinletme performansı sergilemiştir. Ancak 
baca ile birlikte sadece menfez-A’nın açık tutulduğu durumdakine göre ise 
daha verimsiz bir sonuç elde edilmiştir. Deney sonunda iç ortam sıcaklığı 
30°C’den 30.5°C’ye yükselmiştir (Şekil 3). Diğer bir deyişle, kontrol 
moduna kıyasla %75 daha az sıcaklık artışı gözlemlenmiştir.  
 
Deneylere başlanmadan önce öğrencilere, hangi modun düzenek içindeki 
havayı en düşük sıcaklıkta tutacağını tahmin etmeleri istendiğinde sınıfın 
büyük çoğunluğu tüm açıklıkların açık konumda olduğu Mod-5’i seçmiştir. 
Ancak deney sonucunda Mod-3’ün daha iyi sonuç verdiği saptanmıştır. Hem 
Mod-3’te hem de Mod-5’te çapraz havalandırma ve baca etkisinin birlikte 
çalışmasına karşın menfez-B’nin kapalı olması, Mod-3’te çapraz 
havalandırmanın etkisini artırarak düzenek içinde daha etkili bir serinletme 
imkânı sağlamıştır. Sonuçlar, öğrenciler üzerinde şaşırtıcı bir etki bırakmış 
ve havalandırma ile ilgili farkındalıklarını artırmıştır.   
 

4. SONUÇ  
 
Bu çalışma kapsamında Serinletici Baca adı verilen deney düzeneği 
geliştirilmiş ve sınıfta öğrencilere sıcaklık farkından yararlanılan çeşitli 
havalandırma tekniklerinin anlatılması amacıyla kullanılmıştır. Doğal 
havalandırma teknikleri, yapı çeperinin üzerinde yer alan açıklıkların 
konumu, büyüklüğü, sayısı ile yakından ilişkilidir. Gelecekteki çalışmalarda, 
bu çalışmada üretilen maketin geometrisi değiştirilerek farklı düzenekler 
geliştirilebilir, yapılan değişikliklerin etkileri gözlemlenebilir. Ayrıca 
düzeneğe fan yardımıyla kontrollü bir rüzgâr ögesi de eklenerek daha 
karmaşık yapılı çevre senaryoları da canlandırılabilir. Serinletici Baca’nın, 
mimarlık öğrencilerine temel pasif havalandırma ve serinletme stratejilerini 
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aktarmak açısından etkili bir deneyimsel öğrenme yöntemi olduğu ön 
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ÖZET 
 

Kentleşme ve sanayileşme süreci, kentlerdeki arazi kullanımını 
etkilemiş, kent merkezindeki yeşil alanların azalmasına ve 
betonlaşmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda değişen arazi 
örtüsü ise kentlerdeki mikro iklimi etkileyerek bölgesel 
sıcaklıkların artmasına neden olmuştur. Kent alanlarının kırsal 
alanlara oranla daha sıcak olması “Kentsel Isı Adası Etkisi” olarak 
adlandırılmış ve bu etki nedeniyle kentlerdeki sıcaklıklar artmış, 
yaşam koşulları olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu durumdan 
etkilenen kent kullanıcıları ise çeşitli sağlık problemleri ile karşı 
karşıya kalmıştır. Çalışmada, Konya kentinden farklı kentsel doku 
özelliğine sahip seçilen üç alan için balık gözü fotoğraflama 
yöntemi ile gökyüzü görünüm faktörüne bağlı olarak kentsel ısı 
adası etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara 
göre, kent içerisinde oluşması muhtemel maksimum ısı adalarının 
yapısal yoğunluğa göre değişebileceği ortaya çıkmıştır. 

  
Anahtar Sözcükler: Kentsel geometri, kentsel ısı adası etkisi, 

termal konfor 

 
1Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Caddesi, 235/1 
Selçuklu/Konya; fcanan@ktun.edu.tr  
2Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Caddesi, 235/1 
Selçuklu/Konya; hbkobya@ktun.edu.tr  



526

5.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 
Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: 

Eğitim-Araştırma-Uygulama 
9-11 Eylül 2021, Çevrim İçi 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

 

 
 
 
 
 

Kentsel ısı adası etkisinin farklı dokusal 
özelliklerde karşılaştırmalı analizi: 
Konya kenti örneği 

 
FATİH CANAN1*, HANDE BÜŞRA GEYİKLİ2 

 
 

ÖZET 
 

Kentleşme ve sanayileşme süreci, kentlerdeki arazi kullanımını 
etkilemiş, kent merkezindeki yeşil alanların azalmasına ve 
betonlaşmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda değişen arazi 
örtüsü ise kentlerdeki mikro iklimi etkileyerek bölgesel 
sıcaklıkların artmasına neden olmuştur. Kent alanlarının kırsal 
alanlara oranla daha sıcak olması “Kentsel Isı Adası Etkisi” olarak 
adlandırılmış ve bu etki nedeniyle kentlerdeki sıcaklıklar artmış, 
yaşam koşulları olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu durumdan 
etkilenen kent kullanıcıları ise çeşitli sağlık problemleri ile karşı 
karşıya kalmıştır. Çalışmada, Konya kentinden farklı kentsel doku 
özelliğine sahip seçilen üç alan için balık gözü fotoğraflama 
yöntemi ile gökyüzü görünüm faktörüne bağlı olarak kentsel ısı 
adası etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara 
göre, kent içerisinde oluşması muhtemel maksimum ısı adalarının 
yapısal yoğunluğa göre değişebileceği ortaya çıkmıştır. 

  
Anahtar Sözcükler: Kentsel geometri, kentsel ısı adası etkisi, 

termal konfor 

 
1Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Caddesi, 235/1 
Selçuklu/Konya; fcanan@ktun.edu.tr  
2Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Caddesi, 235/1 
Selçuklu/Konya; hbkobya@ktun.edu.tr  

Kentsel ısı adasının farklı dokularda analizi 

 

1. GİRİŞ 
 
Sanayileşmenin hızlanması ile kentlerdeki nüfus artış göstermiş, son yıllara 
gelindiğinde ise dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaya 
başlamıştır [1]. Kentlerimizde yaşayan nüfusun hızlı bir şekilde artış 
göstermesi, yapılaşmanın artmasını tetiklemiş ve ekonomik, sosyal ve 
çevresel sorunları da beraberinde getirmiştir [2]. Bu çevresel sorunların 
başında, kent içindeki arazi örtüsünün değişmesi, bitkisel alanların azalması 
gelmektedir [3-6]. Arazi örtüsünün değişimi ise kent ikliminin değişimine 
neden olmuş [2, 3], atmosferin sınır tabakasındaki ısı ve su döngüsünü 
etkileyerek kent ikliminin farklılaşmasına sebep olmuştur [6]. Rüzgârın 
dolaşımını engelleyen yüksek katlı binalar, yüzeylerde kullanılan geçirimsiz 
sert yüzeyler, yeşil dokunun azalması ve düzensiz yerleşmeler [7], kentlerde 
sıcaklığın artmasını neden olmuştur. Bu durumun ise birçok olumsuzluğun 
ortaya çıkmasına neden olduğu görülmüştür. Bunlardan en önemlisi ise, 
kentlerin çevresinde yer alan kırsal alanlara göre daha sıcak olması durumu 
olan kentsel ısı adası etkisidir [8-11]. Kentsel ısı adası etkisi, birçok farklı 
kentte ve iklimde görülmekte olup [12], 400’den fazla bölgede gözlenmiştir 
[13]. 
 
Bu doğrultuda çalışmada, farklı kent geometrisine sahip alanlarda, gökyüzü 
görünüm faktörüne bağlı olarak oluşabilecek maksimum kentsel ısı adası 
etkisi bulunması amaçlanmaktadır. 
 

2. METODOLOJİ 
 
Kent genelinde veya kentin belli bazı bölgelerinde, SVF (gökyüzü açıklık 
değerleri) esas alınarak oluşabilecek maksimum kentsel ısı adası etkisinin 
önceden tahmin edilebilmesi mümkündür. Bunun için Oke’nin geliştirdiği ve 
kullanımı oldukça kolay olan bir denklem/model bulunmaktadır (Denklem 
1) [14]. Model, yaz gecesinde, rüzgâr hızının sıfır (veya sıfıra çok yakın) 
olduğu ve bulutsuz gökyüzü koşullarında geçerlidir. Modelin geçerliliği, 
gece saatlerinde, antropojenik ısı salınımının yavaş seyrettiği yaz 
dönemlerinde birçok Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika kentlerinde 
gösterilmiştir [15].  
 

ΔT u−r(max) =15,27−13,88 ψ                                                (1) 
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Bu denkleme göre maksimum kentsel ısı adası şiddeti (ΔT u−r(max)), 
belirlenmiş bir kentsel alanda ortalama SVF (Ψ) değerlerinin bir 
fonksiyonudur. Buradaki ΔT u−r(max) değeri, kent içinde maksimum hava 
sıcaklığı (pik değer) ile kırsal alandaki hava sıcaklığı arasındaki farktır [16]. 
SVF geometrik esaslı bir parametre olduğu için, kentsel ısı adası etkisi, kent 
geometrisine bağlı olarak tahmin edilmiş olmaktadır. Bu modelin kullanımı 
ile maksimum ısı adası ile ilgili tahminlerde bulunabilmek için öncelikle 
belirlenen bir kentsel alanda ortalama SVF’nin (gökyüzü açıklık 
değerlerinin) belirlenmesi gerekmektedir. 
 
2.1. Gökyüzünü Görme Faktörü veya Gökyüzü Açıklığı (SVF) 
Çalışmada, seçilen alanlarda oluşabilecek maksimum kentsel ısı adası 
etkisinin belirlenmesinde SVF değerleri temel girdi teşkil etmiştir. İngilizce 
literatürde Sky View Factor (SVF) olarak yer alan ve özellikle kent iklimi 
araştırmalarında sıklıkla kullanılan bu geometrik parametrenin, kavram 
anlamında Türkçe’ye aktarımı, gökyüzünü görme veya gök görüş faktörü 
şeklinde yapılabilir. Daha pratik bir ifade ile bir noktanın gökyüzü açıklık 
değeridir (sky opening).  
 
Gökyüzü açıklığı (SVF), boyutsuz bir parametredir. Yeryüzünde yer alınan 
bir ortamda, belirlenen bir noktadan gökyüzünün görüldüğü katı açıdır [17]. 
Kentsel doku içinde, sokak veya herhangi bir mekan yüzeyinde yer alan bir 
noktanın SVF değeri, o noktadan, yakın çevrenin oluşturduğu engellere bağlı 
olarak, gökyüzünün görülme oranıdır [2]. SVF değerinin, konuyla ilgili 
literatür incelediğinde genel anlamda 4 farklı yöntemle belirlenebildiği 
görülmektedir. Bu yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkündür [18, 19]: 
 
1-Analitik yöntemler, 
2-Fotografik yöntemler (Balık gözü lens yardımı ile çekilen fotoğraflar 
yardımı ile), 
3-Küresel konumlama sistemi (GPS) yöntemleri,  
4-Bilgisayar yazılım yöntemleri: 3 boyutlu dijital modeller yardımı ile. 
 
Yukarıda belirtilen sıralamanın dışında, genel erişime açık olan Google 
sokak fotoğrafları yardımıyla oluşturulan balık gözü görüntüleri ile de SVF 
değerleri belirlenebilmektedir. Bununla ilgili çalışma Gong ve ark. 
tarafından 2018’te gerçekleştirilmiştir [20]. 
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0 ile 1 arasında bir değer olan SVF bir yüzde oranını belirtmektedir. SVF 
değerinin bir olması, o noktada engellerin bulunmaması ve gökyüzünün tam 
görülebilir olduğu anlamına gelmektedir. Sıfır olması durumunda ise 
tamamen engellenmiş bir gökyüzünün olduğu anlaşılmalıdır.  
 
2.2. Kent İklimi Çalışmalarında SVF Parametresinin Önemi 
Bir kentsel dokuda hava ve yüzeylere ait sıcaklıklar, coğrafi konum, rakım, 
bitkisel yoğunluk ve diğer çevresel koşullar ve özellikle de yapılı çevre 
tarafından belirlenmektedir. Kentsel ısı adası etkisi, insanlar tarafından 
üretilen yapılı (doğal olmayan/ yapay) çevrede, o yapılı çevrenin içinde yer 
aldığı doğal coğrafi koşullara kıyasla meydana gelen sıcaklık farklarıdır. 
SVF parametresi, kentsel dokuda yer alan bir noktanın, doğal atmosferik 
koşullardan ne derece engellendiğinin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. 
Bu engelleme durumu da önemli ölçüde kentin geometrik yapısına bağlı 
olmaktadır. Gökyüzü açıklık değerinin (SVF) bire yakın olması, 
engellemenin az miktarda olduğu anlamını taşımaktadır.  
 
SVF değeri, kent ortamında bir noktanın atmosfer ile yaptığı ışıma 
alışverişini etkilemektedir.  Bu nedenle kent ortamında gerçekleştirilen iklim 
çalışmalarında SVF parametresi yaygın bir kullanıma sahiptir [21]. 
Dolayısıyla da ısı adasının belirlenmesine yönelik araştırmalarda da dikkate 
alınmaktadır [22]. Bir kent dokusunun ısıl ortamı; gelen kısa dalga boylu 
güneş ışımalarının ve yüzeylerden atmosfere doğru uzaklaşan uzun dalga 
boylu ışımaların yoğunluğuna bağlıdır. Bu iki temel fiziksel olay doğrudan 
SVF değerlerine bağlıdır [23].  
 
2.3. Çalışmada İzlenen Yöntemsel Adımlar 
Mevcut çalışmada SVF değerleri fotografik yöntemle elde edilmiş ve 
Oke’nin denkleminde kullanılmıştır. Oke’nin denkleminde yer alan ortalama 
SVF değerlerinin belirlenmesinde fotografik yöntem kullanılmıştır. 
Fotografik yöntemle elde edilen SVF değerleri, sıklıkla kullanılan üç boyutlu 
dijital modellerden elde edilen SVF değerlerine kıyasla çok daha gerçekçi 
olmaktadır. Çünkü bütün engeller tüm detayları ile fotoğrafa yansımaktadır. 
Özellikle ağaçlar gibi bitkisel unsurlar fotoğraflarda yer aldığı için, SVF 
değerleri daha hassas elde edilmiş olmaktadır. Bu türden bir çalışma ilk defa 
Konya kentinde denenmiştir. Daha önce 2017 yılında yine Konya’da 
gerçekleştirilen bir çalışmada üç boyutlu dijital modeller kullanılmıştır [2].  
Yöntemsel adımlar kısaca şu şekildedir: 
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1. Konya kenti içinde seçilen çalışma alanlarında belirlenen noktaların 
SVF değerleri balık gözü fotoğraflar esas alınarak hesaplanmıştır. 
Bunun için öncelikle, Canon EOS 5D Mark II fotoğraf makinesiyle 
uyumlu Sigma 8m f/3.5 EX DG circular balık gözü lens yardımı ile 
ilgili noktalardan yaklaşık 1.70 metre yükseklikte fotoğraflar 
çekilmiştir. Bu tür çalışmalarda balık gözü fotoğrafların çekimi yerden 
1 ile 2 metre arasında olabilmektedir (Şekil 1).  

2. Elde edilmiş balık gözü fotoğraflar,  Matlab ile çalışabilen 
SOLWEIG1D yazılımına aktarılarak SVF değerleri hesaplanmıştır 
(Şekil 1), [24]. 

3. Her bir kentsel doku için ortalama SVF değerleri belirlenmiştir. 
4. Ortalama SVF değerli esas alınarak Oke’nin denklemi yardımı ile 

oluşması muhtemel maksimum ısı adası etkileri hesaplanmıştır. 
 

 
Şekil 1: Konya Nalçacı bölgesinde belirlenen 13 numaralı noktanın balık gözü 
görüntüsü (solda) ve Solweig1D programı yardımı SVF değerinin belirlenmesi 

(sağda). 
 

3. ALAN ÇALIŞMASI VE ELDE EDİLEN BULGULAR 
 
Konya’da üç farklı kent dokusunda gerçekleştirilen araştırmada, bir yaz 
gecesi için oluşması muhtemel maksimum ısı adası etkileri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bunun için metodoloji bölümünde söz edilen Oke’nin denklemi 
kullanılmıştır. 
 
3.1. Seçilen Bölgeler 
Konya kenti içerisinde yapısal yoğunluk özellikleri birbirinden farklı üç 
bölge belirlenmiştir. Genel yaklaşım düşük, orta ve yüksek yapısal yoğunluk 
şeklinde olmuştur. Yapısal yoğunluğu öncelikle bina yükseklikleri, binalar 
arası boşluklar ve yeşil doku belirlemiştir. Analizlerin gerçekleşeceği alanlar 
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belirlenirken mümkün mertebe mekânsal oluşum bakımından homojen 
nitelikte yapı adaları belirlenmeye çalışılmıştır. Şekil 2’de Konya kenti 
genelinde seçilen bölgeler görülmektedir. 
 

 
Şekil 2. a-Aydınlıkevler, b-Mahmuriye, c-Nalçacı Caddesi. 

 

 
Şekil 3. Aydınlıkevler semtinden seçilen bölgeler ve çekilen balık gözü fotoğraflar. 
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1. Bölge: Düşük yapısal yoğunluğa sahip Aydınlıkevler semti daha çok tek 
katlı bağımsız bahçeli evlerden oluşmakta olup, seçilen alanın sınır 
bölgelerinde yer yer z+4 katlı binalar yer almaktadır (Şekil 3). 

 
2. Bölge: Orta yoğunluğa sahip Mahmuriye semti çoğunlukla önlerinde 
küçük bahçesi olan z+3 katlı konut binalarından oluşmakta olup, günümüz 
Konya kent merkezine yakın bir konumda yer almaktadır. Ana cadde 
üzerinde bazı durumlarda zemin katlarda ticari mekanlar bulunmaktadır 
(Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Mahmuriye semtinden seçilen bölgeler ve çekilen balık gözü fotoğraflar. 
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Şekil 4. Mahmuriye semtinden seçilen bölgeler ve çekilen balık gözü fotoğraflar. 
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3. Bölge: Yüksek yapısal yoğunluğa sahip Nalçacı semtinde ortalama kat 
adetleri z+9’dur. Binaların zemin katları çoğunlukla ticari mekanlardan 
oluşmaktadır. Nalçacı bölgesi Konya kentinin en yoğun yapılı çevresidir 
(Şekil 5). 

 
Şekil 5. Nalçacı Caddesi’nden seçilen bölgeler ve çekilen balık gözü fotoğraflar. 

 
3.2. Seçilen Bölgelerde Oluşması Muhtemel Maksimum Isı Adası 
Etkilerinin Belirlenmesi   
 

Şekil 3, 4 ve 5’te seçilen her bir çalışma bölgesinde, SVF değerlerini 
hesaplamak üzere seçilen noktalar görülmektedir. Bölgeye ait ortalama SVF 
değerlerine etki yapabilecek karakteristik dokusal özellikler dikkate 
alınmıştır. Aydınlıkevler semtinde seçilen yapı adalarında az katlı evler yer 
alsa da bölge sınırında var olan daha yüksek katlı binaların sonuçlara etkisi 
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göz önünde bulundurularak, bu binalara yakın yerlerde (sınır bölgede) 
noktaların belirlenmesi uygun bulunmuştur.  Benzer şekilde çok yoğun bir 
yapılaşmaya sahip olan Nalçacı semtinde belirlenen bölgede, yakın çevrede 
yer alan park, büyük genişliği olan Nalçacı Caddesi ve Musalla Mezarlığı 
göz önünde bulundurularak nokta tespitleri yapılmıştır. SVF değerlerinin 
dağılımı ve temel istatistiksel analizleri Tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 
2’de bölgelerin ortalama SVF değerlerine bağlı olarak oluşması muhtemel 
maksimum ısı adası etkileri hesaplanmıştır.  
 
Tablo 1. Bölgelere göre SVF değerlerinin dağılımı ve temel istatistiksel analizler. 

Nokta  
No 

1.Seçilen bölgelerde noktaların SVF değerlerinin 
dağılımı ve bu dağılımların bazı deskriptif istatistik 
değerleri 

2. SVF değerlerinin aralıklara göre 
dağılımları (frekans dağılımı) 

AYDINLIKEVLER NALÇACI MAHMURİYE AYDINLIKEVLER  (frekans dağılımı) 
1      0.95 0.66 0.68 SVF değer ar. Sayı (n) Yüzde (%) 
2 0.73 0.37 0.65 0.73 - 0.77 4 11.8 
3 0.83 0.52 0.68 0.78 - 0.82 3 8.80** 
4 0.90 0.39 0.80 0.83 - 0.87 6 17.6 
5 0.92 0.40 0.60 0.88 - 0.92 8 23.5 
6 0.93 0.39 0.62 0.93 - 0.97 13 38.2* 
7 0.87 0.31 0.22  

Toplam 
 
34 

 
99.9 8 0.94 0.24 0.41 

9 0.94 0.61 0.46  
10 0.87 0.56 0.83 
11 0.74 0.61 0.61 
12 0.87 0.26 0.71 
13 0.93 0.60 0.77 
14 0.93 0.12 0.55 NALÇACI (frekans dağılımı) 
15 0.91 0.56 0.51 SVF değer ar. Sayı (n) Yüzde (%) 
16 0.93 0.61 0.56 0.10 - 0.21 4 14.8** 
17 0.84 0.63 0.67 0.22 - 0.33 4 14.8** 
18 0.74 0.57 0.64 0.34 - 0.45 4 14.8** 
19 0.90 0.62 0.58 0.46 - 0.57 7 25.9 
20 0.81 0.57 0.69 0.58 - 0.69 8 29.6* 
21 0.94 0.19 -  

Toplam 
 
27 

 
99.9 22 0.89 0.46 - 

23 0.94 0.20 - 

 
24 0.94 0.53 - 
25 0.91 0.20 - 
26 0.81 0.62 - 
27 0.83 0.27 - 
28 0.94 - - MAHMURİYE (frekans dağılımı) 
29 0.94 - - SVF değer ar. Sayı (n) Yüzde (%) 
30 0.88 - - 0.20 - 0.33 1 5* 
31 0.88 - - 0.34 - 0.47 2 10 
32 0.77 - - 0.48 - 0.61 6 30 
33 0.82 - - 0.62 - 0.75 8 40* 
34 0.93 - - 0.76 - 0.89 3 15 
Ortalama 0.879 0.447 0.612  

Toplam 
 
20 

 
100 Min. 0.73 0.12 0.22 

Max. 0.95 0.66 0.83 *En çok rastlanan değer aralığı 
** En az rastlanan değer aralığı Medyan 0.90 0.52 0.63 

Mod 0.94 0.61 0.68 
Std sapma 0.07 0.17 0.14 
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1      0.95 0.66 0.68 SVF değer ar. Sayı (n) Yüzde (%) 
2 0.73 0.37 0.65 0.73 - 0.77 4 11.8 
3 0.83 0.52 0.68 0.78 - 0.82 3 8.80** 
4 0.90 0.39 0.80 0.83 - 0.87 6 17.6 
5 0.92 0.40 0.60 0.88 - 0.92 8 23.5 
6 0.93 0.39 0.62 0.93 - 0.97 13 38.2* 
7 0.87 0.31 0.22  

Toplam 
 
34 

 
99.9 8 0.94 0.24 0.41 

9 0.94 0.61 0.46  
10 0.87 0.56 0.83 
11 0.74 0.61 0.61 
12 0.87 0.26 0.71 
13 0.93 0.60 0.77 
14 0.93 0.12 0.55 NALÇACI (frekans dağılımı) 
15 0.91 0.56 0.51 SVF değer ar. Sayı (n) Yüzde (%) 
16 0.93 0.61 0.56 0.10 - 0.21 4 14.8** 
17 0.84 0.63 0.67 0.22 - 0.33 4 14.8** 
18 0.74 0.57 0.64 0.34 - 0.45 4 14.8** 
19 0.90 0.62 0.58 0.46 - 0.57 7 25.9 
20 0.81 0.57 0.69 0.58 - 0.69 8 29.6* 
21 0.94 0.19 -  

Toplam 
 
27 

 
99.9 22 0.89 0.46 - 

23 0.94 0.20 - 

 
24 0.94 0.53 - 
25 0.91 0.20 - 
26 0.81 0.62 - 
27 0.83 0.27 - 
28 0.94 - - MAHMURİYE (frekans dağılımı) 
29 0.94 - - SVF değer ar. Sayı (n) Yüzde (%) 
30 0.88 - - 0.20 - 0.33 1 5* 
31 0.88 - - 0.34 - 0.47 2 10 
32 0.77 - - 0.48 - 0.61 6 30 
33 0.82 - - 0.62 - 0.75 8 40* 
34 0.93 - - 0.76 - 0.89 3 15 
Ortalama 0.879 0.447 0.612  

Toplam 
 
20 

 
100 Min. 0.73 0.12 0.22 

Max. 0.95 0.66 0.83 *En çok rastlanan değer aralığı 
** En az rastlanan değer aralığı Medyan 0.90 0.52 0.63 

Mod 0.94 0.61 0.68 
Std sapma 0.07 0.17 0.14 

Kentsel ısı adasının farklı dokularda analizi 

 

Tablo 2. Bölgelerin ortalama SVF değerlerine bağlı olarak oluşması muhtemel 
maksimum ısı adası etkileri. 

Bölgeler Ort. SVF değerleri 
Oluşması muhtemel maksimum kentsel ısı 

adası etkisi ΔTu−r(max) 
AYDINLIKEVLER 0.879 3  °C 
NALÇACI 0.447 9 °C 
MAHMURİYE 0.612 6.7 °C 

 
Seçilen bölgeler içerisinde, istatistiksel analiz sonuçlarına bakınca, SVF 
dağılımı bakımından en homojen bölgenin Aydınlıkevler olduğu 
anlaşılmaktadır (en düşük standart sapma bu bölgede elde edilmiştir). SVF 
değerlerinin homojenlik dağılımında Mahmuriye ikinci sırada, Nalçacı 
bölgesi ise üçüncü sıradadır. Aydınlıkevler bölgesinde en çok rastlanan SVF 
değeri 0.94, Nalçacı’da 0.61, Mahmuriye’de ise 0.68’dir. En düşük SVF 
değeri 0.12 ile Nalçacı bölgesinde, en büyük SVF değeri ise 0.95 olup 
Aydınlıkevler’de tespit edilmiştir. En büyük frekans dağılımları ise sırasıyla 
şu şekilde olmuştur: Aydınlıkevler’de noktaların %38.2’si 0.93-0.97 
aralığında, Nalçacı’da noktaların %29.6’sı 0.58-0.69 aralığında iken 
Mahmuriye bölgesinde noktaların %40’ı 0.62-0.75 aralığında yer almıştır. 
Oluşması muhtemel maksimum kentsel ısı adası etkisi, ortalama SVF 
değerleriyle negatif bir korelasyon göstermiştir. Yüksek yapısal yoğunluğun 
olduğu Nalçacı bölgesinde maksimum kentsel ısı adası etkisi 9°C 
hesaplanmıştır. Mahmuriye bölgesinde 6.7°C Aydınlıkevler’de ise 3°C 
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar kent içerisinde oluşması muhtemel 
maksimum ısı adaların yapısal yoğunluğa göre değişebileceğini 
göstermektedir. Yapısal yoğunluk arttıkça, kentsel ısı adası etkisi de 
artmaktadır. Nalçacı bölgesinde bu etkinin, tamamen binalarla çevrili yapı 
adalarında daha da fazla olması beklenebilir. Bu semtte seçilen bölgenin 
sınırlarında geniş boş alanların olması, nispeten kentsel ısı adası etkisinin 
çok daha yüksek seviyelerde tespit edilmesini engellemiştir. Az katlı bahçeli 
evlerden oluşan Aydınlıkevler’de yapısal yoğunluğun düşüklüğüne bağlı 
olarak diğer bölgelere göre bu etki daha düşük seviyede tespit edilmiştir.  
 
Kentsel ısı adası etkisi, ılıman iklim kuşaklarında iki yönlü düşünülmelidir. 
Kış dönemlerinde olumlu bir durum iken yaz dönemlerinde istenmeyen bir 
olumsuzluktur. Konya için sıcak ve soğuk dönemler ayrı ayrı 
düşünüldüğünde, kış dönemlerinde oluşan kent içi ısıdan yararlanmak 
yerinde olacaktır. Yaz dönemlerinde ise kentsel ısı adası etkisini azaltmak 
gerekmektedir. Temel önlem olarak yüksek yoğunluklu yapılaşmadan 
kaçınılmalı, sert yüzeyler azaltılmalıdır. Yeşil doku, bir bölgede 
yoğunlaştırılmak yerine binalar arasında homojen bir şekilde yayılmalıdır. 
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Binaların yıl içinde alabilecekleri güneş enerjisi miktarları hesaplanarak 
optimal yapısal yoğunlukların belirlenmesi olumlu bir yaklaşım olacaktır. 
Bina ölçeğinde malzeme ve renk seçiminde kentsel ısı adası etkisi kontrol 
edilmelidir. Eğer yaz dönemlerinde kentsel ısı adası etkisi azaltılmak 
isteniyorsa, bina yüzeyleri yansıtıcı özelliği olan renk ve malzemelerle 
kaplanmalıdır. Diğer bir çözüm ise yeşil cephe ve yeşil çatı uygulamalarıdır. 
 

4. SONUÇ 
 
Çalışmada, Konya’da yapısal yoğunlukları birbirinden farklı üç bölgede bir 
ön araştırma ile Oke’nin modeli ile oluşması muhtemel ısı adası etkileri 
belirlenmiştir. Bu teorik model yardımı ile yapısal yoğunluk arttıkça kentsel 
ısı adası etkisinin de arttığı belirlenmiştir. Konya kentinde kentsel ısı adası 
etkisinin daha detaylı bir şekilde araştırılmasının önemli olduğu kanaatine 
varılmış ve bunun için aşağıdaki öneriler sunulmuştur: 
 
 Kentsel ısı adası etkisinin insan yaşamı ve sağlığı üzerine olan etkisi de 
dikkate alınmalıdır. Sıcak dönemlerde kent mekanlarında, bitkisel 
yoğunluğun arttırılması gibi planlama/tasarım yaklaşımları ile kullanıcıların 
termal stres düzeyleri azaltılacağı gibi, aynı zamanda kentsel ısı adası etkisi 
de azaltılabilecektir. Bunun sonucunda da özellikle binaların soğutulması 
için harcanan enerjiler azaltılmış olacaktır.  
 Kent geneli için kentsel ısı adası haritaları oluşturulmasıyla 
planlamacılara ve mimarlara yol gösterilmesi gerekmektedir.  
 Konya kenti için, kentsel ısı adasının tahmin edilmesinde kullanılabilecek 
özgün bir model geliştirilmesiyle çok daha gerçekçi ve hassas sonuçlar elde 
edilebilecektir (uzun süreli ölçümlerle).  
 Kentsel gelişim ve dönüşüm alanlarında, sürdürülebilir planlama 
yaklaşımları kapsamında kentsel ısı adası etkisi dikkate alınmalıdır. 
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ÖZET 
  

Ülkemizde acil durumlar önemsenmesi gereken ciddi bir 
konudur. Çalışmada, sürdürülebilir kalkınma bağlamında, 
mevcut bir kamu yapısının acil durum ve sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine uygun olarak yenilenip yenilenmediği 
incelenmiştir. Sonuçta veriler değerlendirildiğinde; yapının 
yenileme sonrası durumunun yönetmeliğe uygun olmadığı 
saptanmıştır. Bu sebeple sürdürülebilir kalkınma hedefleri de 
sağlanamamaktadır. Çalışmanın acil durumlara uygun kamu 
yapıları hazırlanmasında; tasarımcılara, yerel ve ulusal 
yönetimlere yol gösterici olması ve sürdürülebilir kalkınma 
kapsamında acil durumların önemine farkındalık oluşturarak 
alana katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 
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1. GİRİŞ 
  

Doğal afetlerle ya da insan kaynaklı olarak, beklenmedik bir zamanda ortaya 
çıkan; yaralanmalara, can ve mal kayıplarına neden olarak günlük yaşam 
faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet veren olaylara acil durumlar 
denilmektedir [1]. Acil durum yönetimi kapsamında yangın yönetmeliğine 
uygun planlanmayan yapılarda bir acil durum oluşması halinde, kayıplar 
daha fazla görülmektedir. Acil durum riskinin azaltılması sosyal ve 
ekonomik kalkınmanın, beraberinde de sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz 
bir parçasıdır. Bundan dolayı mevcut/yeni yapılar, geçerli yasal 
yönetmeliklere ve günümüz şartlarına göre güncellenmelidir/inşa 
edilmelidir. Ülkemizin stratejik gelişimi kapsamında acil durumların, 
sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına dâhil edilmesi gerekmektedir. 

  
Topraklarının %92’si deprem bölgesi olarak belirlenen Türkiye’de, başta 
deprem olmak üzere birçok afetin yaşanma olasılığı bulunmaktadır. 
Ülkemiz, jeolojik durumu, topoğrafik yapısı ve coğrafi konumu nedeniyle 
doğal afetlerin çok sık yaşandığı bir ülke olmasına rağmen afetleri önleme 
veya tedbir alma konusunda yeterli olamamaktadır [2].  Bunun yanında 
yangın gibi insan kaynaklı veya doğal çevre olayları ile ortaya çıkan acil 
durumların oluşturduğu maddi ve manevi kayıplarda oldukça yüksektir. 
Yangın, çok hızlı yayılan bir durum olması sebebiyle kısa sürede büyük 
alanlara yayılabilmektedir.  

  
Yangın güvenliği, yeni tasarlanan yapılarda “Binaların Yangından 
Korunması Hakkındaki Yönetmeliği (BYKHY)”ne uygun olarak inşa edilir. 
2007 öncesi inşa edilen yapılar ise yangın yönetmeliğinde yer alan mevcut 
binalara uygulanacak hükümlere tabii tutulur [3]. Yangın yönetmeliğine 
2009 yılında yapılan ilavede mevcut binalara uygulanacak hükümlerle ilgili 
ilave yapılmıştır. Yaşlı, bedensel ve zihinsel engelli bireylerin tedavisinde 
kullanılan sağlık tesisleri ile küçük çocukların bulunacağı eğitim yapıları bu 
madde kapsamından çıkarılarak tüm yönetmeliğe tabi tutulmuştur [4].  Acil 
durumların oluşturacağı ekonomik ve sosyal kayıpların en aza 
indirgenebilmesi ve risklerin azaltılması etkin sürdürülebilir önlemler 
alınmalıdır.  
 
Çalışmanın amacı; yangın ve imar denetimini bünyesinde barındıran bir 
yerel yönetim binasının, acil durum ve beraberinde de sürdürülebilir 
kalkınmaya olan katkısını incelemektir. 
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2. ACİL DURUM YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA 
  
Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 1980’de Dünya Yabani Hayat Fonu 
(WWF) tarafından hazırlanan raporda tanımlanmış olmasına rağmen 
literatüre bakıldığında, 1987’de Bileşmiş Milletler Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonunca (WCED) yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” adlı 
(Our Common Future Brundtland Report) Brundtland Raporu’nda, gelecek 
nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğinden ödün vermeden, 
bugünün ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlanmıştır [5]. Bileşmiş 
Milletler tarafından ise 2015’te Newyork’ta düzenlenen Bileşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde mevcut sorunlarına çözüm getirici 
nitelikte, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belirlemesinin gerekliliğine 
işaret edilmiş, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” hedefinin de 
içerisinde bulunduğu 17 temel amaç kabul edilmiştir (Şekil 2) [6]. 

  

 
Şekil 1. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri [6]. 

  
2015’te ortaya konulan “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” hedefi ile 
2016’da “Kentsel Gelişim Raporu” yapı sektörünün bu kavram kapsamında 
en önemli sektör olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda yapılan literatür 
taramasında Taner (2019)’in yaptığı çalışmada yapı sektörü içerisindeki 
paydaşlarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uymadığını ve yaptığı 
araştırmalarda yapı sektörünün sürdürülebilirliği ile ilgili yerel ölçekteki 
çalışmaların yeterli olmadığı tespit edilmiştir [7]. Yapı sektöründe mimari 
proje üretimi yaparken belirleyici ve kısıtlayıcı kuralları bildiren 
yönetmelikler içerisinde deprem ve yangın yönetmelikleri de bulunmaktadır.  
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2002’de, Güney Afrika’da BM tarafından düzenlenmiş olan Dünya Liderleri 
Konferansı sonucunda, “sürdürülebilir kalkınmayı engelleyen en önemli 
etkenlerden birisinin de doğal afetler olduğu, doğal afetlerin önlenmesi ve 
zararlarının azaltılması konusuna ülkelerin önem ve öncelik vermesi 
gerektiği” kararı alınmıştır [8]. 2005’te Japonya’da Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliği tarafından düzenlenen Afetlerin Azaltılması Dünya Konferansı 
sonucunda, “Afetlere zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmek 
için hazırlık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,” istenmiştir [9]. 

  
Acil durum yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma arasında hem olumlu hem 
de olumsuz bir ilişki bulunmaktadır. Aradaki dengenin bozulması halinde 
olumsuz durumun ortaya çıkması kaçınılmazdır. Afet ve acil durum 
yönetimi sağlanamazsa kalkınma hızı düşer ve sürdürülebilir olamaz. Bu 
durum da acil durum anında olumsuzlukları artırır. Afet ve acil durum 
yönetimi sağlanabilirse, kalkınma hızı artar [10]. Bu, iki durumu ortaya 
çıkarabilmektedir. İlk durumda; kalkınma ve sürdürülebilir şehirlerde yapı 
üretim hızı artar. Farkındalık artar, afet riski azaltılabilir. İkinci durumda ise 
kalkınma ve sürdürülebilir şehirlerde yapı üretim hızı bilinçsiz bir şekilde 
artar. Bu durum çarpık şehirleşmeyi ve afet riskini artırır (Şekil 2) [11]. 

  

 
Şekil 2. Sürdürülebilir kalkınma ve acil durum yönetim ilişkisi [11]. 

 
Yapılan bir çalışmada, Kayseri’de yer alan dört eğitim yapısına ait mimari 
planlar, yönetmelik kapsamında incelerek acil durum yönetimine ve 
sürdürülebilir kalkınmaya uygunluğu irdelenmiştir. Çalışma sonucunda 
eğitim yapılarının yönetmeliğe ve sürdürülebilir kalkınmaya uygun olmadığı 
tespit edilerek, yapıların stratejik planlarla uyumsuz bir şekilde hayata 
geçirilmesinin acil durumların yaşanması halinde olumsuz sonuçların ortaya 
çıkaracağı da dile getirilmiştir [11]. 
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3. ALAN ÇALIŞMASI 
  
Resmi rakamlara göre Kayseri nüfusu 2000 yılında 1.060.432 iken [12], 
Şubat 2021 itibariyle 1.421.455 rakamına ulaşmıştır. TUİK verilerine göre 
eğitim mekânlarının ve iş imkânlarının fazla olması nüfusun artış hızının 
artmasındaki ilk sebepler olarak görülmektedir [10]. Son yıllarda Kayseri; 
gelişen yapı sektörü, sanayi ve ticari faaliyetleriyle istihdam gücüne sahip bir 
kent haline gelmiştir. Bu durum şehrin nüfus artışının ve göç oranlarının 
artmasına sebep olmaktadır. Alan çalışmasına konu olan belediye binasının 
bulunduğu Melikgazi ilçesi, Kayseri’nin en yoğun nüfusa sahip ilçesidir. İlçe 
nüfusu 2007’den bu zamana %36 artmıştır [13]. 

  
Alan çalışması Melikgazi ilçesine ait belediye binası üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 1989 yılında Melikgazi’nin ilçe olarak ilan edilmesiyle 
belediye binası yapımına karar verilmiş, bodrum, zemin ve üç kat olmak 
üzere beş kattan oluşan yapının inşaatı 1996 yılında tamamlanmıştır. Yapıya 
1998 yılında, kültür merkezi, meclis ve nikâh salonları eklenmiştir. Belediye 
binasına 2015 yılında tadilat yapılmasına karar verilmiştir. Yapının batı 
girişine 395m² kapalı alan ve mevcut binasının üzerine 2 kat ilavesi ayrıca 
nikâh salonu ve kültür merkezi birimlerini üst örtü ile birbirine bağlayan 
çalışmalar tadilat kapsamında yapılmıştır (Şekil 3-4-5-6-7-8). 

  

 
Şekil 3. Kültür merkezi, nikâh salonu ve hizmet binası eski durumu (2005) [14]. 
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Şekil 4. Kültür merkezi, nikâh salonu ve hizmet binası güncel durumu (2020). 

 

   
Şekil 5-6. Yapı tadilatı inşaat görselleri [15]. 

 

  
Şekil 7-8. Yapının batı cephesine eklenen ilave kısım eski [12] ve yeni hali. 

  
Farklı yaş grubundaki insanların yoğun kullanımına sahip olan yapı 
kompleksinin acil durumlar için alınacak önlemleri oldukça önemlidir. Yapı 
mevcut bina tadilatı olduğu için, yangın yönetmeliğindeki 2009 ilave 
maddesinde yer alan mevcut binalar hakkında uygulanacak hükümlere tabi 
tutulmaktadır. Belediye binası bir kamu yapısı olduğu için yönetmeliğin 
yalnızca mevcut binalarla ilgili maddeleri kapsamında değil, tüm maddeler 
çerçevesinde incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

  
Çalışma kapsamında, yapı içerisinde ve çevresinde incelemeler yapılmış, 
uygulama projelerinin doğruluğu teyit edilmiş, ilgililerle yapılan görüşmeler 
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doğrultusunda veriler elde edilmiştir. Yapının mevcut ve tadilatlı mimari 
projeleri, BYKHY’nin mimari tasarıma etki eden 3.kısım maddelerine göre 
incelemiş, acil durum eylem planı hazırlanmıştır. Buna göre koridor, 
merdiven ve kaçış mesafeleri ile ilgili bilgiler elde edilmiştir.  
  

4. BULGULAR 
  

Belediye binası karma yapısı içerisinde 195 memur, 127 işçi ve 82 
sözleşmeli personel olmak üzere toplam 404 personel istihdam edilmektedir 
[16]. Binaya gelen ziyaretçileri de gözlemlediğimizde, günlük 500 kişi 
üzerinde kullanıcının eş zamanlı olarak yapıda bulunabileceği belirlenmiştir. 
Ayrıca kültür merkezi bölümde 300 kişi kapasiteli bir tiyatro/meclis salonu, 
270 kişilik nikâh salonu bulunmaktadır. 

  
Yangın yönetmeliğine göre belediye binaları büro yapıları olarak 
değerlendirilmektedir. Yapının son mimari projesine göre, zemin kat 
alanının 3.667 m²’den 4721 m²’ye, toplam inşaat alanının da 11.906m²’den 
15.305m²’ye yükseldiği görülmüştür. Yapının elde edilen planlarına göre en 
radikal değişiklik zemin katta gözlemlenmektedir. Bu sebeple 
değerlendirmeye zemin kat alınmıştır. İlk ve son mimari projelerinin zemin 
katlarına hazırlanan planlarda; yatay ve düşey sirkülasyon elemanları, yapı 
sınırları ve yangın anındaki en yakın kaçış uzaklıkları gösterilmiştir (Şekil 9-
10). 

 
Şekil 9. Belediye Binası-1996 yılı mimari projesi zemin katı (Plan üzerinde 

yeşil çizgiler, BYKHY’e uygun mesafede olduğunu göstermektedir).  
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Şekil 10. Belediye Binası-2020 yılı mimari projesi zemin katı (Plan üzerinde 

kırmızı çizgiler, BYKHY’e uygun mesafede olmadığını göstermektedir. 
  

Yangın yönetmeliğinin yapıların mimari tasarımına etki eden ve 3.kısmında 
yer alan 30.madde ile 47.madde arasında kalan bölümleri incelemeye 
alınarak Tablo 1’de ifade edilmiştir. 

  
Tablo 1. BYKHY’ye göre mimariyi etkileyen maddelerin 1996 ve 2020 yılı 

projelerine göre incelenmesi.  
KISIM/ 

BÖLÜM NO 
MADDE/ 
FIKRA NO KAPSAM 1996 

YILI 
2020 
YILI  DEĞERLENDİRME 

3/1 30/1 Kaçış güvenliği 
esasları ✓ x 

Ek-5/B'deki en uzun kaçış 
uzaklıkları değerleriyle uyum 
sağlamamaktadır. 

3/1 30/5 Kaçış güvenliği 
esasları ✓ x 

 
"Bir yangın hâlinde veya herhangi 
bir acil durumda, kullanıcıların 
yanlışlıkla çıkmaz alanlara 
girmemeleri ve kullanılan 
odalardan ve mekânlardan 
geçmek zorunda kalmaksızın bir 
çıkışa veya çıkışlara doğrudan 
erişmeleri için gerekli tedbirler 
alınır." Yenileme projesinde 
odadan odaya geçişler 
bulunmaktadır. 
  



549

N. Oymakapu, Z. T. Taner 
 

 

KISIM/ 
BÖLÜM NO 

MADDE/ 
FIKRA NO KAPSAM 1996 

YILI 
2020 
YILI  DEĞERLENDİRME 

3/2 31/5 Kaçış Yolları ✓ x 

"Değişik tipte kullanımlar için 
tasarlanan veya "içinde aynı 
zamanda değişik amaçlı 
kullanımların sürdürüldüğü 
yapılarda, yapı bütününe veya kat 
bütününe ilişkin gerekler, en sıkı 
kaçış gerekleri olan kullanım tipi 
esas alınarak tespit edilir" kültür 
merkezi ve nikâh salonu bölümü 
ayrı değerlendirilmemiştir. 

3/2 32/3 
Çıkış kapasitesi  

ve  
kaçış uzaklığı 

✓ x 

"Kaçış uzaklığı, kullanım sınıfına 
göre Ek-5/B’de belirtilen 
değerlerden daha büyük olamaz." 
Belediye yapılarında sprinkler 
sistemi yok ise; en kısa kaçış tek 
yön 15m, çift yön 45m'dir. Yeni 
projede değerler sağlanmıyor. 
İlk projede kaçış mesafesi zemin 
katta ve normal katlarda bu kural 
sağlanabiliyor. Normal katlarda 
güvenlik holüne en uzun mesafe 
tek yönde 15 metreyi geçmiyor. 
Yenileme sonrası güvenlik 
hollerinin kaldırılmasıyla beraber 
kaçış mesafesi tek yönde 50 
metreyi aşıyor.   

3/2 32/4-5-6 
Çıkış kapasitesi 

 ve  
kaçış uzaklığı 

✓ x 
Ek-5/B'deki en uzun kaçış 
uzaklıkları değerleriyle uyum 
sağlamamaktadır. 

3/2 34/3 Yangın güvenlik  
holü ✓ x 

Yenilemede güvenlik holü 
kaldırılıp geçiş koridoruna 
dönüştürülmüştür. 

3/2 34/4 Yangın güvenlik  
holü x x 

"Yangın güvenlik hollerinin taban 
alanı, 3 m²’den az, 6 m²’den fazla 
ve kaçış yönündeki boyutu ise 1.8 
m’den az olamaz." İlk projede 
bulunan güvenlik holü 20m²'dir. 

3/2 35/1 Kaçış yolları 
gerekleri ✓ x Yenileme projesinde mevcut kaçış 

yolları iptal edilmiştir. 
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KISIM/ 
BÖLÜM NO 

MADDE/ 
FIKRA NO KAPSAM 1996 

YILI 
2020 
YILI  DEĞERLENDİRME 
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KISIM/ 
BÖLÜM NO 

MADDE/ 
FIKRA NO KAPSAM 1996 

YILI 
2020 
YILI  DEĞERLENDİRME 

3/3 39/2 Acil çıkış  
zorunluluğu ✓ x 

"Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en 
az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise 
en az 4 çıkış bulunmak 
zorundadır." Projenin ilk halinde 
yüksek katlı belediye bölümüne 3 
kapıdan ulaşım sağlanabilirken, 
2’ye düşürülmüştür. Günümüz 
potansiyeline göre 4'e 
çıkarılmalıdır. 

3/3 39/3 Acil çıkış  
zorunluluğu ✓ x 

"Bölünmemiş tek mekânlarda 2 
çıkış gerekiyor ise çıkışlar 
arasındaki mesafe yağmurlama 
sistemi bulunmadığı takdirde 
diyagonal mesafenin 1/2’sinden 
az olamaz." Yenilenen proje 
değeri sağlamıyor. 

3/3 39/4 Acil çıkış  
zorunluluğu x x 

"Çıkış mesafelerinin kapıdan 
alındığı bina kullanım sınıflarında, 
bir koridor içindeki 2 kaçış 
merdiveni arasındaki mesafe, 
yağmurlama sistemi olmayan 
yapılarda koridor uzunluğunun 
yarısından az olamaz." Merdiven 
ve koridor mesafesi aynıdır. 

3/3 47/2 Kaçış yolu kapıları x x 

"Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan 
mekânlardaki çıkış kapılarının 
kaçış yönüne doğru açılması 
şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile 
açılması ve kilitli tutulmaması 
gerekir." İlk projesinde kapılar 
kaçış yolunun tersine açılıyor.  
Yenilen projede yangına uygun 
kapı bulunmamaktadır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
  

Kamu hizmet binaları, her yaş grubundan farklı eğitime sahip, ziyaretçi ve 
çalışanların bulunduğu yapılardır. Yapılarda ihmalkârlık, dikkatsizlik, 
tecrübesizlik gibi insan kaynaklı olarak veya doğal çevre olayları ile 
meydana gelebilecek olan yangın, deprem, kaza, patlama gibi acil 
durumların görülme olasılığı bulunmaktadır.   

  
Yerel yönetim belediye hizmet binası, artan nüfusla beraber, bünyesine 
eklenen kentsel dönüşüm müdürlüğü gibi yeni birimlerde hizmet verebilmek 
adına yapı alanını genişletmiştir. Yapının 1996 yılındaki mimari projesi, 
2020 yılı güncel hali ile karşılaştırıldığında, ilk projenin 2007’de yayımlanan 
yangın yönetmeliğinin mimari tasarımı etkileyen maddeleri ile daha uyumlu 
olduğu tespit edilmiştir. 2015 yılında başlanan yenilenme çalışmaları 
sırasında yangın yönetmeliği içerisinde yer alan, “Mevcut Binalar Hakkında 
Uygulanacak Hükümler” dikkate alınmadan tadilat çalışmaları yapıldığı 
belirlenmiştir. Bu durum yapının sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında 
yer alan “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” hedefine uygun olmadığı 
tespit edilmiştir. Tablo 1’de belirtilen revizyon öncesi eksikler tespit edilip 
iyileştirme yoluna gidilmesi, yapının bu hedefe uygun olmasını sağlayacaktı. 
İmar ve şehircilik uygulamalarıyla ilgili hizmetlerin bulunduğu bir yapıda, 
yönetmelik verilerine dikkat edilmemesi, afet konusunda yeterli farkındalık 
bilincinin oluşmadığını ortaya koymaktadır.  

  
Sanayi, teknoloji ve ticaretin gelişmesi, kırdan kente göçü etkilemiş, 
beraberinde nüfusu, kentleşmeyi ve yapı üretimini hızlandırmıştır. Fakat 
artışların doğru olmayan stratejik planlarla kontrollü bir şekilde hayata 
geçirilmemesi, acil durumların yaşanması halinde olumsuz sonuçların ortaya 
çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Acil durum yönetiminde risk durumlarının 
ortaya çıkması, sürdürülebilir kalkınmanın “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam 
Alanları” hedefinin sağlanmasını engellemektedir.  

  
Kamu yapıları, kısıtlı idari bütçeler sebebiyle, sık sık yenilemenin yaşandığı 
yapılar değildir. Bu sebeple uzun vadeli kullanım düşünülerek, 
yönetmeliklere uygun olarak yenilemelerin yapılması gereklidir. Kamu, 
denetim ve yaptırım yetkisini, başta kendi yapılarında olmak üzere mevcut 
ve yeni tüm yapılarda eşit olarak uygulamalıdır. Sürdürülebilir kalkınma 
ancak yerel yönetimlerin desteği ile sağlanabilir. Yerel yönetimlerin acil 
durum bilincinin oluşması ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek 
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çalışmalar yapılması için, birimlerinin içeresine afet ve acil durum yönetim 
müdürlüğünün de oluşturulması önemlidir. 
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niceliksel bir analiz 
 
ŞÜKRAN DEMİRKOL1*, GAMZE ALPTEKİN2 

 
 
ÖZET 
 
Yapım sektörünün iş kazaları açısından tehlikeli sektörler arasında 
ilk sıralarda yer alması, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularının 
öncelikli olarak ele alınmasını gerektirmiştir. İSG konusundaki 
önlemler, geleneksel yaklaşımla yapım aşamasına yönelik 
denetimlerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak yapım projelerinde 
İSG konusunda başarıya ulaşmada tasarım sürecinden itibaren 
alınan kararlarda yapım ve kullanım aşamalarında İSG koşullarını 
etkileyecek konuların ve olası risklerin öngörülmesi, etkin 
önlemlerin alınması açısından önemlidir. Tasarımda İSG konusuna 
yaklaşım, konuyla ilgili farkındalıkların ve yetkinliklerin oluşması 
önemlidir. Türkiye’de projelerde mimari tasarım sorumluluğunu 
üstlenebilmek için lisans eğitimi mezunu olmanın yeterli sayılması 
nedeniyle, mimarlık programlarında lisans düzeyinde İSG 
konusunda derslerin eğitim planlarında yer alması önemlidir. Bu 
çalışma kapsamında Türkiye’de aktif durumdaki mimarlık lisans 
programlarında İSG konusunda yer alan dersler niceliksel olarak 
incelenmiş ve bir değerlendirme yapılmıştır.  
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Mimarlık eğitiminde iş sağlığı ve güvenliği 

 

1. GİRİŞ 
 
İnşaat sektörü iş kazaları meslek endeksi istatistiklerinde ilk sırada yer 
almaktadır. İstatistik verilerine göre meydana gelen kazaların %37,4 
oranında insan düşmesi, %10,1 oranında ise malzeme düşmesi kaynaklı 
olduğu görülmektedir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risk 
önlemlerinin projenin uygulama aşamasında yani şantiye sınırları 
içerisinde kaldığı yanılgısı oldukça yaygındır. Halbuki yapılan 
araştırmalara göre inşaat sektöründe ölümle sonuçlanan kazaların %60’ı 
uygulama aşamasına geçmeden önceki tasarım kararlarıyla 
engellenebilmektedir [1]. Bu nedenle İSG risk önlemlerinin projenin 
tasarım aşamasından itibaren başlamasının gerektiği görülmektedir. 
 
Tasarım kararları, yapının yapım ve kullanım aşamalarındaki yaşam 
koşullarını belirler. Bu nedenle, inşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği 
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30 Haziran 2021 tarih 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre mimarlar, İş Güvenliği 
Uzmanlığı (İGU) belgesi alabilen kişiler arasında bulunmaktadır. Bu 
sebeple 6645 numaralı kanunla, 2547 numaralı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 5.maddesinin I. fıkrası değiştirilerek iş güvenliği uzmanı 
olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İSG dersinin zorunlu ders 
olarak verilmesi kanuna eklenmiştir. Mimarlık eğitimi, tasarım, teknik 
sistemler, beşerî bilimler, tarih, restorasyon, kentsel tasarım ve şehircilik, 
meslek pratiği gibi alanları kapsayan çok geniş bir spektruma sahiptir. 
Dolayısı ile mimarlık okulları mezunlarının çalışma alanları da buna bağlı 
olarak çeşitlenmekte, yapım sektörü içinde yapı üretim sürecinin farklı 
aşamalarında görev almaları mümkün olmaktadır. İSG konusu, yapı üretim 
sürecinin başlangıcından itibaren planlanması gereken kritik öneme sahip 
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bir konu olmakla birlikte, yapı üretim sürecinde görev alan tüm paydaşları 
ilgilendirmektedir. 
 
Bu bağlamda, yapı üretim sürecinde farklı roller üstlenebilen mimarların 
İSG konusundaki farkındalıkları ve yetkinlikleri yaygın bir etki 
sağlayacaktır. 
 
1.1. Çalışma Kapsamı ve Yöntem 
Bu çalışmada öncelikle İSG kavramı açıklanmış ve inşaat sektöründe İSG 
konusu ele alınmıştır. Ardından tasarım ve İSG ilişkisi üzerinde durulmuştur.  
 
Bu çalışmanın kapsamı, mimari tasarımda İSG’nin önemi ile sınırlı 
tutulmuştur. Çalışma kapsamında, Türkiye’de sayıları giderek artan mimarlık 
okullarının aktif lisans programlarının akademik paketleri incelenmiş ve İSG 
konusundaki dersler niceliksel olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar başlığı 
altında, ortaya çıkan duruma bağlı olarak konuyla ilgili bütünsel bir 
yaklaşımla iyileştirici önlemlere ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 
 
1.2. Konuyla İlgili Mevcut Çalışmalar 
Literatürde İSG konusunda yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmaların büyük çoğunluğu konuyu yapım aşaması bağlamında ele almakta 
ve konunun ekonomik ve hukuksal boyutunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de 
iş sağlığı ve güvenliği konusunun tasarım aşamasından başlayarak göz önüne 
alınması gerektiğine değinen az sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Tümerden ve 
Gürcanlı tarafından yapılan çeşitli çalışmalarda iş kazalarının tasarım 
aşamasında yapılan risk analizleri sonrası tasarımda yapılacak değişikliklerle 
önlenebileceği, risklerin ortadan kaldırılabileceği ortaya konmuş, inşaat 
güvenliği için tasarım önerilerine yer verilmiştir [3,1,4]. 
 
Uluslararası alanda, İSG için en etkili kararların tasarım aşamasında alınması 
gerektiğine ilişkin çalışmaların uygulamada yaygınlaştığı görülmektedir. İSG 
için tasarım (Design for Construction Safety and Health-DfCSH) ile ilgili 
konular, Avrupa’da ve ABD’de yaklaşık otuz yıldır yasalarla tanımlanmıştır. 
ABD’de İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA) ve Ulusal Mesleki Güvenlik 
ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) İSG’nin tasarım aşamasında planlanması 
konusundaki çalışmaların yayılmasına öncülük etmiştir. Avrupa’da 1992 
yılında başlayan çalışmalara dayanarak, İngiltere’de 1995’ten itibaren konu 
yasal zorunluluk halini almıştır. Avustralya’da da 1998’den beri Güvenli 
Tasarım (Design for Safety-DfS) yasalara girmiştir [5]. 
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Kesim (2019) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’deki mimarlık lisans 
programlarında yapım yönetimi eğitimi içerik analizi yöntemiyle 
araştırılmıştır [6]. 
 
Literatürde, mimarlık eğitiminde iş sağlığı ve güvenliği konusuna yönelik 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, tespit edilen bu 
boşluğun doldurulması ve konuya dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 
 

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
 
İş yerinde çalışma koşullarından kaynaklanan çalışanlara yönelik 
tehlikelerin araştırılması ve önlenmesi amacıyla yapılan yöntemli 
çalışmaların tümüne iş güvenliği denir. Bununla birlikte çalışanların 
sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak, tehlikeleri ortadan kaldırmak 
ve onlara güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak gibi önlemler de iş 
güvenliğine dahildir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre ise iş 
güvenliği; bütün meslek gruplarında çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal 
durumlarını en yüksek seviyeye ulaştırmak, bu şekilde sürdürmek ve 
çalışanların çalışma koşullarının sebep olabileceği hastalıklardan korumak 
ve bu durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek, çalışma 
sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikeleri önlemek, kısaca işin 
çalışana ve çalışanın kendi işine uyumunu sağlamak olarak tanımlanmıştır 
[15]. ILO ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) işçi sağlığını; çalışan tüm 
insanların fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının 
sağlanmasını ve en yüksek düzeylerde sürdürülmesini; ayrıca işçinin 
fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini, işin insana, insanın 
işe uymasını temel amaç olarak ele alır [7]. 
 
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili birçok araştırma 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar hukuki düzenlemeler, anlaşmalar ve koruma 
önlemleri ile desteklenmektedir. Bu sayede “güvenlik kültürü” kavramı 
tüm sektörlerde çalışma hayatına girmiştir. ILO verilerine göre; dünyada 
her sene 270 milyon iş kazası ve 160 milyon meslek hastalığı meydana 
gelmektedir. Neredeyse 2 milyon 300 bin insan meslek hastalıkları ve iş 
kazaları sebebiyle de hayatını kaybetmektedir [4]. İş sağlığı ve güvenliği 
kavramı ürün ve hizmetin olduğu her yerde geçerlidir. Bu nedenle bütün 
sektörlerde iş kazası ve meslek hastalığı meydana gelmektedir. Ülkemizde 
ölümlü iş kazaları oranlarını veren fatalite hızında 2013 yılına göre 2018 
yılında %49,3 düşüş izlenmektedir (Şekil 1 ve Şekil 2).  
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Şekil 1. Türkiye’de iş kazalarının yıllar itibari ile dağılımı [8].    

 
Şekil 2. Türkiye’de ölümlü iş kazalarının yıllar itibari ile dağılımı [8]. 

 
Ölümlü kazaların çalışan sayısındaki oranını gösteren yüz binde ölümlü kaza 
oranlarına bakıldığında ise 2013 yılına göre 2018 yılında %21 düşüş 
izlenmektedir. Bu olumlu gidiş, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hukuki 
düzenlemeler ve bilinçlenmenin sonucudur ancak bu iyileşmenin 
sürdürülmesi gerekmektedir. 

 
Tablo 1. İş kazası ve meslek hastalıklarının sektörlere göre dağılımı [8].    
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Tablo 1 verilerine bakıldığında inşaat sektörü Türkiye’de iş kazası 
sayısında ikinci sırada; ölümlü iş kazası sayısında ise birinci sıradadır. Bu 
veriler inşaat sektörünün ne denli tehlikeli olduğunu ve sektörde meydana 
gelen iş kazalarının ölümle sonuçlanma oranının yüksekliğini ortaya 
koymaktadır. 
 
2.1. İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 
İnşaat sektörü, sektörel bazda iş kazaları görülme sıralamasında dördüncü; 
ölümlü iş kazaları görülme sıralamasında ise ikinci sırada yer almaktadır. 
İnşaat sektörünün bu durumda olmasının sebebi sektörün kendine has 
çalışma ortamı ve koşulları olmasındandır. İnşaat sektöründe her proje ve 
hizmet kendine özgüdür, dolayısıyla her projenin de kendine özgü bir 
çalışma mekanizması vardır. Çalışanlar bir fabrika çalışanının aksine her 
an farklı işlerde farklı projelerde çalışabilmektedirler. Projeler arası bu 
hareketlilik çalışanların iş ile uyumu konusunda tehlike ve riskleri 
meydana getirmektedir. Sektörde aynı anda farklı disiplinlerin çalışması 
da yapım sürecinde oluşan risk ve tehlikeleri arttıran bir diğer faktördür 
[9]. İnşaat sektörünün yapısı ve içerdiği tehlikeler göz önüne alındığında 
diğer sektörlerden bir diğer farkı ise “yerinde yönetim” dediğimiz yani her 
ne kadar önceden planlanmış ve her adımı düşünülmüş bir proje dahi olsa 
şantiyede karşılaşılan sorunlara işçilerin veya diğer kişilerin kendilerince 
çözüm üretme ve karar alma uygulamalarıdır. Bu sebeple diğer sektörlere 
kıyasla inşaat sektöründe güvenlik kültürünü sağlamak ve çalışma ortamını 
iyileştirmek çok daha zordur [10]. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
risk önlemlerinin projenin uygulama aşamasında yani şantiye sınırları 
içerisinde kaldığı yanılgısı oldukça yaygındır. Halbuki yapılan 
araştırmalara göre inşaat sektöründe ölümle sonuçlanan kazaların %60’ı 
uygulama aşamasına geçmeden önceki tasarım kararlarıyla engellenebilir 
[1]. Bu durumda İSG risk önlemlerinin projenin fizibilite ve tasarım 
aşamasında başlaması gerektiği görülmektedir. 
 
2.2. Tasarım-İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi 
Her projenin, tasarım sürecinde o projeye özgü veriler ve koşullardan 
kaynaklanan kendi dinamikleri ve tasarım anlayışı vardır. Aynı zamanda 
her projenin uygulama ve şantiye şartları da farklıdır. Dolayısıyla risk 
faktörleri ve önlemler de projeye özeldir. İş sağlığı ve güvenliği geleneksel 
yaklaşımda projenin uygulama aşamasını ilgilendiren bir konu olarak 
görülmektedir. Ancak mimarın mesleki sorumlulukları ile tasarım-iş 
sağlığı ve güvenliği ilişkisi yasal düzenlemeler ve bilimsel araştırmalar ile 
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ortaya konmuştur.  Tasarım ve İSG ilişkisi yasalar çerçevesinde 
incelendiği zaman, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, risklerin 
tasarım aşamasından itibaren değerlendirilmesi ve risklere karşı önlemler 
alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Projelerin uygulama aşamasında iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma sorumluluğu işveren veya 
yükleniciye ait olsa da mimari tasarım aşamasında sağlıklı malzeme 
seçimi, çalışma koşullarının ve mekanizmalarının tasarlanması, 
yapılabilirlik ve güvenlik kültürünü oluşturmak yapının yapım ve kullanım 
aşamalarında İSG koşullarının sağlanabilmesi için önceliklidir [11]. 
 
Mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olan kişiler 220 saat 
süren teorik ve uygulamalı eğitimin ardından İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanlık Belgesi alabilmektedirler; fakat yapı üretiminde iş sağlığı ve 
güvenliği konusu sadece bir uzmanın denetimi ile gerçekleştirilebilecek bir 
uygulama olmayıp, projenin planlama-tasarım aşamasından itibaren yapım 
ve kullanım aşamalarını ilgilendirecek tasarım kararlarında İSG 
koşullarının göz önüne alınması ile mümkündür. Bu anlamda İSG konusu, 
projede kalite yönetiminin bir parçası olarak ele alınması gereken, proje 
performansını etkileyen temel bir yaklaşımdır.  
 
Fadier ve Garza, yaptıkları çalışmada tasarımda iş güvenliğinin 
sağlanabilmesi için üç temel konu üzerinde durmuşlardır: 
 
1. Projelere özgü olan farklı tasarım aşamaları ve seviyeleri, 
2. Kurumların kendi içlerinde değişken yönetim anlayışları ve seviyeleri, 
3. Projelere ve şantiyelere özgü olan farklı risk etmenleri [12]. 
 
Tablo 2’de inşaat güvenliğinin sağlanması için tasarım aşamasında dikkat 
edilmesi gereken bazı detaylar ortaya konmuştur. Tasarımcılara düşen 
görev projenin ön tasarım aşamasından itibaren iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında, yapının sadece yapım sürecinde değil yaşam döngüsü içinde 
de karşılaşılabilecek sorunları düşünüp bu sorunların çözümü için atılacak 
adımların altyapısını tasarım dahilinde hesaplayıp projeye yansıtmaktır. 
Bunun için tasarım aşamasında sistematik bir yaklaşımla, yapım ve 
kullanım aşamalarına ilişkin riskler ortaya konup, bu risklere karşı geniş 
kapsamlı önlemler seti hazırlanabilir. Fakat her proje kendine özgü şartlar 
barındırdığından, İSG konusunda temel prensipler doğrultusunda yerinde 
kararlarla çözüm üretilmesi de gerekebilir. 
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Bu nedenle, tasarımcıların İSG konusunda gerekli alt yapıya sahip olması 
önemlidir. Ancak günümüzde çoğu tasarımcının iş güvenliği konusunda 
yeterli farkındalığı, gerekli kazanım ve donanımlara sahip olmadığı ve bu 
nedenle de konuya gereken önemin gösterilmediği görülmektedir. 
 

3. TÜRKİYE’DE MİMARLIK EĞİTİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ 
 
28339 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği’ne göre mimarlık lisans programları mezunları İş 
Güvenliği Uzmanlığı (İGU) belgesi alabilmektedir. Bu sebeple 6645 
numaralı kanunla, 2547 numaralı Yükseköğretim Kanunu’nun 
5.maddesinin I. fıkrası değiştirilerek iş güvenliği uzmanı olabilecek 
mezunları yetiştiren fakültelerde İSG dersinin zorunlu ders olarak 
verilmesi kanuna eklenmiştir. İSG konusu, projenin planlama tasarım 
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aşmasından itibaren, yapı üretim sürecinin sonraki aşamalarının bütünsel 
bir anlayışla ele alınmasını gerektirir. Projeye ilişkin temel karaları veren 
mimarın bu konudaki farkındalığı ve yetkinliği, projenin yapım ve 
kullanım süreçlerinde İSG konularındaki performansını doğrudan 
etkilemektedir. Ülkemizde mimarlık lisans eğitimi mezunu olmanın, imza 
yetkisi için yeter koşul olması nedeniyle, İSG konusunda temel 
farkındalığın ve yetkinliğin lisans eğitiminde verilmesi önemlidir. 
 
Bu çalışma kapsamında Türkiye ‘deki Mimarlık programlarının akademik 
paketleri incelenmiş olup; devlet ve vakıf üniversitesi olmak üzere 
toplamda 93 aktif mimarlık programına ulaşılmıştır [13]. Akademik 
paketlerden ulaşılan bilgilere göre Şekil 3’te görüldüğü üzere, 93 mimarlık 
programının %39’unda İSG dersinin zorunlu olduğunu; %11‘inde bu 
konuda seçmeli ders olduğu; %50’sinde ise İSG konusunda hiç ders 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 

 
Şekil 3. Türkiye’deki üniversitelerin mimarlık programlarında İSG dersinin bulunma 

durumu yüzdelik grafiği. 
 
Türkiye’deki üniversiteler devlet ve vakıf üniversitesi olarak 
gruplandırıldığında akademik paketlerine ulaşılan toplam 50 devlet 
üniversitesinin Şekil 4’te görüldüğü üzere, mimarlık programlarının 
26’sında iş sağlığı ve güvenliği dersinin zorunlu; 3’ünde seçmeli olduğu, 
21 tanesinde ise bu konuda hiç ders olmadığı görülmektedir. 
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Şekil 4. Türkiye’deki devlet üniversitelerinin mimarlık programlarında İSG dersinin 

bulunma durumu yüzdelik grafiği. 
 
Türkiye’deki akademik paketlerine ulaşılan 44 vakıf üniversitesinin 
mimarlık programlarının, Şekil 5’te görüldüğü üzere 11’inde iş sağlığı ve 
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Şekil 5. Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin mimarlık programlarında İSG 

dersinin bulunma durumu yüzdelik grafiği. 
 

Görüldüğü üzere iş sağlığı ve güvenliği dersi yasalarla zorunlu duruma 
getirilmesine rağmen hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde bu alanda 
önemli bir eksiklik bulunmaktadır. Bununla birlikte mimarlık eğitimi 
boyunca toplamda 6 veya 8 kez alınan mimari tasarım projesi dersi 
kapsamında yapının tasarım, uygulama ve kullanım süreci boyunca İş 
sağlığı ve güvenliği önlemleri dahilinde tasarlanmasına dair bilgi ve 
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becerilerin edinilmemesi, dolayısıyla bu kazanımlara sahip bir şekilde 
mezun olunmaması da asıl önemli olan ve değinilmek istenen konudur.  
 
İncelenen üniversiteler arasında ulusal veya uluslararası akreditasyon 
sertifikasına sahip olan okullar da bulunmaktadır. Ancak ulusal 
akreditasyon kuruluşumuz Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) 
tarafından ortaya konulan bilgi ve beceriler arasında da iş sağlığı ve 
güvenliği konusu doğrudan açık bir şekilde yer almamaktadır [14]. 
 

4. SONUÇ 
 
İş sağlığı ve güvenliği konusu inşaat sektöründe oldukça önemli bir konudur. 
Meydana gelen iş kazaları analiz edildiğinde kazaların %60 oranında 
tasarımdan kaynaklandığı görülmektedir ve üstelik iş güvenliğinin tasarım 
aşamasında daha kolay ve düşük maliyetli önlemlerle sağlanabilmesi 
mümkündür. Bununla birlikte iş güvenliğinin şantiyede başladığı yanılgısı 
günümüzde kırılmaya ve tasarım-iş güvenliği konusu birlikte irdelenmeye 
başlanmıştır. İlgili kanun gereğince iş sağlığı ve güvenliği dersinin 
mühendislik yanında mimarlık lisans programında da zorunlu olduğu 
bilinmekle birlikte, bu zorunluluğun uygulamada karşılık bulmadığı 
görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki mimarlık lisans programlarının 
eğitim planlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda yer alan dersler niceliksel 
olarak incelenmiştir. Bu amaca yönelik üniversitelerin akademik bilgi 
paketlerine ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre iş sağlığı ve güvenliği 
dersi Türkiye’de mevcut olan üniversitelerin %39’unda zorunlu ders olarak; 
%11’inde seçmeli ders olarak bulunmakta ve %50’sinde ise hiç 
bulunmamaktadır. 
 
Bununla birlikte Türkiye’deki mimarlık programlarında ana omurgayı 
oluşturan ve farklı isimlerle yer alan “Mimari Tasarım Projesi” dersi 
kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alabilmeye yönelik 
kazanımların yer almadığı, dolayısıyla geleceğin tasarımcılarına bu bilgi ve 
becerilerin lisans eğitimi kapsamında kazandırılmasının hedeflenmediği 
görülmüştür. Mimarlık mesleğinin gelişimi ve değişimi için önemli rol 
oynayan Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) tarafından “iş sağlığı ve 
güvenliği koşullarına uygun tasarım yapabilme” kazanımına 
bilgi/beceri/yetkinlik düzeylerinde açıkça değinilmemesi önemli bir eksiklik 
olarak görülmüştür. 
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Elde edilen ve analizi yapılan veriler dahilinde Türkiye’de iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimine gereken önemin verilmesi için öncelikle zorunlu olmasına 
rağmen ders planlarında iş sağlığı ve güvenliği dersini bulundurmayan okullar 
için yaptırımların uygulanması, mimari tasarım ders içeriğine iş güvenliği 
önlemlerine uygun tasarım yapabilme kazanımının eklenmesi, akreditasyon 
kuruluşlarının koşulları içerisinde bu konuya yer vermesi, TMMOB Mimarlar 
Odası’nın mimarlara yönelik sürekli mesleki gelişim kapsamında bu konuda 
eğitim vermesi ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin tasarım 
aşamasındaki gerekliliklerinin yasalarca korunması ve denetlenmesi 
önerilmektedir. İSG konusuna bu şekilde bütünsel yaklaşımın inşaat 
sektöründeki iş kazalarının önlenmesinde iyileştirici etkileri olacağı açıktır.  
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Bağdat Caddesi özelinde deprem toplanma 
alanlarının incelenmesi 

 
BURCU KISMET1 
 

 
ÖZET 

 
Dünya’daki en ölümcül doğa kaynaklı afetlerden olan deprem, üç 
farklı fay hattının kesiştiği Türkiye’de, en çok ölüme neden olmuş 
bir afettir. Olası bir depremde; deprem sonrasında hasarın 
minimum olabilmesi için deprem toplanma alanlarına ihtiyaç 
vardır. Bu çalışma kapsamında İstanbul’da Kadıköy’de 1.derece 
deprem bölgesinde yer alan Bağdat Caddesi çevresindeki mevcut 
deprem toplanma alanlarının yeterlilikleri nicelik ve nitelik olarak 
incelenmektedir: İlk aşama olarak verilere dayalı mevcut durum 
analizi ve numerik olarak deprem toplanma alanlarının yeterliliği 
soruşturulmaktadır. İkinci aşama ise deprem toplanma alanlarının 
bağlantısallık, ulaşılabilirlik ve görünürlük durumlarını 
değerlendirmeye yönelik mekân dizimi ve etmen tabanlı 
modelleme yöntemlerinden oluşmaktadır. Sonuç olarak, Bağdat 
Caddesi çevresinde bulunan deprem toplanma alanlarının numerik 
olarak yeterliliklerinin sorgulanmasının yanında belirlenen 
parametrelerce niteliklerinin da incelendiği; mevcut durumu 
bütüncül olarak ortaya koyan, mevcut durumunun iyileştirilmesi ve 
halkın bilinçlendirilmesi amaçlanarak yetkili mercilere bir kaynak 
olabilecek araştırma hazırlanmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Deprem toplanma alanı, afet yönetimi, 

İstanbul, mekân dizim analizi, etmen tabanlı 
modelleme. 
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Kavacık Vatan Cad.No:69 Beykoz İstanbul; Tel: 05325743346; burcukismet@beykoz.edu.tr. 
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ÖZET 

 
Çalışmada, çeşitli yeşil sistemlerin yer alacağı tek katlı bir konutta 
maliyet (Model-I) ve LEED kredisi (Model-II) bazlı iki 
optimizasyon modeli oluşturulmuştur. Modellerin hedefleri sırasıyla 
maliyeti en aza indirmek ve LEED kredisini en yüksek değere 
çıkartmaktır. Bu hedefler doğrultusunda vakaya uygun “en iyi 
çözüm” Genetik Algoritma (GA) ile elde edilmiştir. GA çözümünde 
PGAPack yazılım kütüphanesi kullanılmış, Fortran kodlaması ile 
modeller GA ile entegre edilmiş, vakaya özgü kısıtlamalar ve şartlar 
tanımlanmıştır. Sonuçlar, iki modelin de LEED gümüş sınıfında 
kredi alabileceğini göstermiştir. Ayrıca, 10 yıl sonrasında daha fazla 
kâr getirdiği görülen Model II’nin Model I’den daha iyi bir seçim 
olacağına karar verilmiştir. Çalışmanın, hem optimizasyon 
yönteminin vakaya en uygun sistemi seçebildiğini göstermek, hem 
de LEED’in uygulanabilirliğini arttırması açısından yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Yeşil bina, optimizasyon, genetik algoritma, 

LEED 

 
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06800 Ankara; bengisu.ugurlu@metu.edu.tr 
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilimleri Programı, 06800 Ankara; 
ceylinatikoglu@gmail.com 
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06800 Ankara; Tel: 0(312)2105874; 
aaksoy@metu.edu.tr 



570

5.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 
Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: 

Eğitim-Araştırma-Uygulama 
9-11 Eylül 2021, Çevrim İçi 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

 

 
 
 
 

 
Genetik algoritma ile LEED sınıfları ve 
yeşil sistemlerin maliyetlerinin bir vaka 
analizinde optimizasyonu 
 
BENGİSU UĞURLU1*, M. CEYLİN USLU2, AYŞEGÜL AKSOY3 
 

 
ÖZET 

 
Çalışmada, çeşitli yeşil sistemlerin yer alacağı tek katlı bir konutta 
maliyet (Model-I) ve LEED kredisi (Model-II) bazlı iki 
optimizasyon modeli oluşturulmuştur. Modellerin hedefleri sırasıyla 
maliyeti en aza indirmek ve LEED kredisini en yüksek değere 
çıkartmaktır. Bu hedefler doğrultusunda vakaya uygun “en iyi 
çözüm” Genetik Algoritma (GA) ile elde edilmiştir. GA çözümünde 
PGAPack yazılım kütüphanesi kullanılmış, Fortran kodlaması ile 
modeller GA ile entegre edilmiş, vakaya özgü kısıtlamalar ve şartlar 
tanımlanmıştır. Sonuçlar, iki modelin de LEED gümüş sınıfında 
kredi alabileceğini göstermiştir. Ayrıca, 10 yıl sonrasında daha fazla 
kâr getirdiği görülen Model II’nin Model I’den daha iyi bir seçim 
olacağına karar verilmiştir. Çalışmanın, hem optimizasyon 
yönteminin vakaya en uygun sistemi seçebildiğini göstermek, hem 
de LEED’in uygulanabilirliğini arttırması açısından yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Yeşil bina, optimizasyon, genetik algoritma, 

LEED 

 
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06800 Ankara; bengisu.ugurlu@metu.edu.tr 
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilimleri Programı, 06800 Ankara; 
ceylinatikoglu@gmail.com 
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06800 Ankara; Tel: 0(312)2105874; 
aaksoy@metu.edu.tr 

LEED sınıfları ve yeşil sistemlerin maliyet optimizasyonu  
 

 

1. GİRİŞ 
 
Artan sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği, yakıtla ilgili politikaların ve 
ekonominin değişmesine, binalarda enerji tasarrufu sağlayan alternatif 
sistemlerin ve enerji kaynaklarının arayışına yol açmaktadır. Bu amaçla, fosil 
yakıtlardan petrol, kömür veya doğalgaz yerine rüzgâr ve güneş gibi 
yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmektedir. Bu kaynaklar uzun vadede 
hem ekonomik faydalar sağlarken, nötr hatta negatif karbon ayak izine de 
sahip olabilmektedir [1, 2]. Bunların dışında enerji ve kaynak kullanımını en 
aza indirmek için verimli aydınlatma ve armatür sistemleri, gri su geri 
dönüşümü, yeşil çatı sistemleri gibi alternatiflerle, sahip olduğumuz 
kaynakları yeniden kullanmak, karbon salınımını azaltmaya yardımcı 
olacaktır [3]. Yapı sektöründe bu yaklaşımları ve sürdürülebilirlik odaklı 
uygulamaları teşvik etmek ve binalarda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) yapı sertifika sistemi geliştirilmiştir [4, 5]. 
Bu sistem, sağlıklı, ekonomik ve çevre etkileri azaltılmış olan yeşil binaları 
tanımlamak için kullanılan, çevreye duyarlı yapı sertifika sistemlerinden 
biridir. 
 
Binalarda enerji verimliliği sağlayan yeşil sistemlere olan talep nedeniyle, 
günümüzde yeşil bina tasarımında kullanılabilecek birçok alternatif bina 
entegre sistemleri bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar, bu teknolojilerin ve 
binalara entegre edilmiş sistemlerin seçimi, kullanım şekli ve verimliliklerinin 
uzun vadede daha iyi ekonomik getiri sağlarken, bu teknolojilerin 
kullanımının negatif çevresel etkileri azalttığını da göstermektedir [1]. 
Belirtilen faydalara rağmen, işveren ve yapı paydaşları tarafından yeşil bina 
teknolojilerinin, yatırım maliyetini büyük miktarda arttırdığı 
düşünülmektedir. Bu nedenle, alternatifler arasından seçilecek sistemler, 
LEED kredisini ve dolayısıyla yeşil bina sınıfını yükseltirken, yatırım 
maliyetinin en düşük seviyede olması da istenilen bir durumdur. Bu amaçla, 
optimizasyon yöntemi ile tasarım alternatifleri arasından maliyetin en aza 
indirildiği ve LEED sınıfının yükseltildiği seçeneği belirlemek mümkün 
olabilir. Bunun için, Ankara’da bulunan tek katlı ve tek aileli bir ev yapısında 
bir optimizasyon vaka çalışması yapılmıştır. Bu vaka üzerinde çeşitli yeşil 
sistem alternatiflerini içerecek şekilde bütünleşik tasarım kriterleri 
uygulanmış ve bu sistemlerin maliyetleri ve LEED kredileri belirlenmiştir. İki 
farklı optimizasyon modelinde sırasıyla maliyeti en aza indirmek ve LEED 
kredisini en yüksek değere çıkartmak amaçlanmış, çözüm için Genetik 
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Algoritma (GA) kullanılmış ve vakaya en uygun yeşil sistemlerin seçilmesi 
sağlanmıştır. 
 
1.1. Yeşil Binalar ve Derecelendirme Sistemleri 
Literatürde yeşil bina ile ilgili birbirlerine alternatif olarak kullanılan birçok 
tanım ve kavram bulunmaktadır. Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) ve 
Dünya Yeşil Bina Konseyi’nin uzlaştığı ortak noktalar ise yeşil bir binanın 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasının yanında enerji, su ve diğer 
kaynakların verimli kullanımını, atık ve kirliliğin azaltılmasını, iç mekân hava 
kalitesinin dikkate alınmasını, bina sakinlerinin konforunu ve tasarımını, 
inşaat ve işletmede sürdürülebilirliği sağladığı yönündedir [4, 5]. Bununla 
birlikte, her ülke, bölge, iklim koşulları ve bina türleri için yeşil bina 
yaklaşımlarının uyarlanması gereken özellikleri vardır. Böylece yeşil 
binaların sadece çevresel değil, aynı zamanda topluma ekonomik ve sosyal 
faydalar getirmesi de sağlanabilmektedir. 
 
Yeşil bina sertifikasyonları ya da diğer adıyla derecelendirme sistemi üçüncü 
taraf kuruluşlar tarafından belirli gereksinimleri ve standartları karşılayan 
binalar için verilmektedir. Yeşil Bina Konseyi tarafından yönetilen birçok 
derecelendirme sistemi/aracı vardır. Bunlardan en çok bilinen ve dünya 
çapında kullanılanlar arasında BREEAM, Green Star, CASBEE ve LEED 
vardır [6]. Bu çalışmada da kullanılan LEED, dünyadaki birçok 
derecelendirme sistemleri arasında en yaygın kullanılan sistemdir ve uzmanlar 
arasında güçlü bir güvenilirliğe sahiptir.  
 
Yakın zamanda tüm bina türleri ve yeni inşaat, iç tasarım, operasyonlar ve 
bakım gibi bina aşamaları için LEED derecelendirme sisteminin yeni bir 
versiyonu yayınlanmıştır (v4.1) [4]. Bu vaka çalışmasında kullanılan LEED 
BD+C (Bina Tasarımı ve İnşaatı) derecelendirme sistemi, “Ev Tasarımı ve 
İnşaatı için LEED Kılavuzu” belgesindeki kontrol listesinde önerilen kredilere 
göre kullanılmaktadır. BD+C derecelendirme sisteminin kredileri şu 
kategorilere ayrılmıştır: Bütünleştirici süreç, konum ve ulaşım, sürdürülebilir 
alanlar, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekân 
kalitesi, yenilikçilik ve bölgesel öncelik [4]. Kazanılan puan sayısına bağlı 
olarak, bir proje dört LEED derecelendirme seviyesinden birini kazanır: 
Sertifikalı (Certified), Gümüş (Silver), Altın (Gold) veya Platin (Platinum). 
Sertifika seviyeleri için geçerli sertifika puan aralıkları altın temel sertifika 
için 40-49 puan, gümüş sertifika için 50-59 puan, altın sertifika için 60-79 
puan ve platin sertifika için 80-110 puan olarak belirlenmiştir. 
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1.2. Genetik Algoritma (GA) Optimizasyon Yöntemi 
GA, önceden tanımlanmış tasarım kriterlerini sistem kısıtları olarak göz 
önünde bulundurarak, hedef fonksiyonu doğrultusunda optimizasyon 
problemlerinin çözümünü bulmak amacıyla kullanılan bir üst sezgisel 
optimizasyon yöntemidir. GA, genellikle geleneksel optimizasyon 
tekniklerinin uygulanmasının mümkün olamayacağı kompleks problemler 
için kullanılmaktadır. Ancak GA, çözümünün evrensel olarak en uygun 
olduğunu garanti edemez. GA, doğası gereği sezgiseldir ve bir soruna birden 
çok yerel çözüm sunabilme özelliği vardır. Ayrıca, GA amacın çoklu karar 
verme durumları için de kullanılabilir [7].  

 
GA ilk aşamada alternatif çözümleri temsil eden rastgele bir popülasyon 
üretir. Bu popülasyondaki her bir bireye kromozom adı verilir. 
Kromozomlardaki genler, karar değişkenlerini temsil eder. Bir bireyin 
uygunluğu, nesnel işlev değeriyle ilgilidir ve her bireyin sonraki nesilleri 
üretmesi için seçilme olasılığını belirler [7]. GA hedef fonksiyonu ve sistem 
kısıtları bazında bu kromozomlara bir uygunluk puanı atar. En uygun olan 
kromozomlar hayatta kalır. Ardından seleksiyon, çaprazlama ve mutasyon 
işlemleri ile yeni kromozomlar (yeni nesil) üretilir [7]. Seleksiyon yeni neslin 
üretilmesi için gerekli olan ebeveyn kromozomların seçiminin yapılmasını 
sağlar [8]. Bu seçim pek çok yöntem ile gerçekleştirilebilir. Bu yöntemlerden 
en bilinenleri rulet çarkı, rastgele evrensel örnekleme, doğrusal sıralama, üstel 
sıralama yöntemleridir [9]. Çaprazlama ile seçilen ebeveynlerin özellikleri 
birbirleriyle değiştirerek; mutasyon ile de rastgele değişiklikler yapılarak yeni 
bir nesil üretilir [8]. Elit koruma yöntemi adı verilen yöntem ile seçilen en 
uygun kromozomlar bir sonraki nesilde korunur [10]. Bu şekilde devam eden 
nesil üretme işleminde en uygun kromozomların değişiklik göstermediği yeni 
nesile ulaşıldığında, GA durdurulur [7]. GA’nın çalışma akım şeması Şekil 
1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Genetik Algoritma çalışma akım şeması. 
 
1.3. Literatür İncelemesi 
Literatürde binalardaki performans ya da enerji verimliliği odaklı 
optimizasyon çalışmaları, çeşitli yöntemler yardımıyla yapılmıştır. Bunlar 
arasında sezgisel bir arama yöntemi olan GA da kullanılmıştır [11]. 
Çalışmaların yaklaşık %40’ı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
sistemlerine odaklanırken, %60’ı bina dış kabuğu ve yenilenebilir enerji 
üretimleri ile ilgilidir. Problem genellikle tasarım, malzeme ve sistem 
seçimleri ya da operasyon yaklaşımları ile ilgiliyken, enerji ve yatırım 
maliyetlerini en aza indirgemek de hedeflenmiştir [12]. Bu nedenle, 
sürdürülebilirlik hedefleriyle oluşturulan LEED, BREEAM, CASBEE, 
GreenStar gibi bina performans değerlendirme yöntemleri kullanılarak 
yapılan tasarım ve sistem seçimleri ile bütçe optimizasyonu önem kazanmıştır 
[13, 14]. 
 
LEED gibi araçlar kullanılarak yapılan yeşil bina uygulamalarını 
iyileştirmeye yönelik çalışmalar vakaya özgü yerel özellikleri dikkate alarak, 
tasarım, yatırım ve çevresel etkiler ile birlikte değerlendirmelidir. Yapılan 
vaka çalışmaları, kapsamlı bir tasarım optimizasyon sürecinin istenen çevresel 
hedeflere daha düşük bir maliyetle ulaşılabildiğini göstermiştir. Örneğin; 
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Tunus’ta bulunan bir villaya ait bina zarf tasarımının optimizasyonu sayesinde 
yıllık enerji maliyetinde %50’ye kadar azalma sağlanmıştır [15]. Başka bir 
çalışmada ise fotovoltaik özellikli gölgelendirme elemanı tasarım 
parametrelerinin aydınlatma performansı ile enerji tüketimi değerlendirilmiş 
ve en avantajlı çözüm uygulanmıştır [16]. Optimum sonuca ulaşabilmek için 
tasarım, bütçe ve enerji odaklı üç ana hedeften birinden feragat edilmesi 
gerekmiştir. Seçilen hedef(ler)in karmaşıklığı ve tasarım değişkenlerinin 
geniş değer aralığına rağmen optimizasyon yöntemleri karar vericilere 
seçenek sunması ve uygulanabilirlik açısından ilk tasarım aşamasında 
kullanılması önerilen ve gelecek vaat eden bir konu olmaya adaydır [13]. 
 
Bu çalışma, literatürde nispeten kısıtlı bir araştırma alanı olan yeşil binaların 
tasarım optimizasyonuna yöneliktir. Tek katlı bir konut yapısında hem maliyet 
hem de LEED kredisi öncelikli seçimler için oluşturulan tasarım optimizasyon 
modelleri değerlendirilerek, karar vericilere her iki amaca hizmet eden en 
uygun sistemler sunulmuştur. Bu çalışma, birden çok tek amaçlı optimizasyon 
modelinin aynı vakada birbiriyle kıyaslanması yönüyle literatüre katkı 
sağlayan ve yeşil bina uygulamalarını destekleyen, özgün bir çalışmadır. 
 

2. MALZEME VE YÖNTEM  
 
Ankara'da 150 m2 kapalı alanı ve 150 m2 peyzaj alanı ile tek katlı bir müstakil 
aile evi bir vaka çalışması olarak tasarlanmıştır (Şekil 2). Bina, aktif ve pasif 
stratejilerle enerji verimliliğini artırmak için yıllık güneş yörüngesi ve hâkim 
rüzgâr yönleri ile bağlantılı olarak güneye bakmaktadır. Binanın tasarımı için 
“LEED for Building Design and Construction-New Construction” (LEED 
BD+C) ve “LEED Reference Guide for Homes Design and Construction” 
Versiyon 4.1 (LEED v4.1) belgeleri incelenmiş ve sağlıklı, kaynak kullanımı 
açısından verimli ve sürdürülebilir bir yeni bina inşa etmek için gerekli 
yönergeler takip edilmiştir. Bunun için öncelikle LEED çalışma planı 
üzerinde aşama aşama neler yapılması gerektiği incelenmiş ve minimum 
program gereksinimleri tasarım aşamasında uygulanmıştır. Uygulanan 
minimum gereksinimler aşağıdaki gibidir: 

● Çevresel düzenlemelere ve kanunlara uymalıdır. 
● Tamamlanmış, kalıcı bir bina veya alan olmalıdır. 
● Vaziyet alanı makul ve uygun şekilde kullanılmalıdır. 
● Kat alanı binalar için minimum 92 m2 (1000 ft2), doluluk oranı ise 

minimum bir kişi olmalıdır. 
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● Binanın brüt taban alanı brüt arazi alanının %2’sinden az 
olmamalıdır. 

● Tüm binanın enerji ve su kullanımı verilerinin paylaşılması taahhüt 
edilmelidir. 

 

 
Şekil 2. Tek ailelik müstakil ev projesinde kullanılan yeşil sistem alternatifleri. 

 
Fonksiyonel ve mimari gereksinimler ile LEED tarafından belirlenen 
minimum gereksinimlerin karşılandığı bir tasarım yapılarak, vaziyet ve kat 
alanı belirlenen tek ailelik müstakil bir ev yapısının bütünleşik tasarımında 
kullanılan yeşil sistem alternatifleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

● Yağmur suyu toplama sistemi 
● Yeşil çatı uygulaması 
● Gri su geri dönüşümü (atık su arıtma) 
● Fotovoltaik (PV) panelleri 
● Rüzgâr türbinleri 
● Verimli (düşük enerjili) aydınlatma sistemi  

 
Bu çalışmada, yukarıda sırasıyla verilen bütünleşik tasarım sistemlerinin tüm 
alternatiflerini içeren bir ev yapısı, örnek bir vaka çalışması olarak 
kullanılmıştır. Bu vaka çalışması aracılığıyla maliyet (Model I) ve LEED 
derecelendirmesini (Model II) temel alan iki optimizasyon modeli 
oluşturulmuştur. Bu iki modelin hedef fonksiyonları sırasıyla maliyeti en aza 
indirmeyi ve LEED kredisini en yüksek değere çıkartmayı amaçlarken, iki 
modelden de bu vaka için “4 farklı bütünleşik tasarım sistemi” seçmesi 
istenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda “en iyi çözüm” GA yardımıyla sistem 
kısıtları da göz önünde bulundurularak elde edilmiştir. GA çözümü için 
PGAPack yazılım kütüphanesi kullanılmış, Fortran kodlaması ile 
optimizasyon modelleri GA ile entegre edilmiş ve vakaya özgü kısıtlamalar 
ve şartlar tanımlanmıştır. Elde edilen veriler, iki model için vakaya en uygun 
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hangi yeşil sistemlerin seçilmesi gerektiğini ve hangi modelin optimum 
çözümü sağlayabileceğini gösterecektir. 
 
2.1. Model I 
Model I, yeşil bir bina için optimum yeşil sistemleri seçerken aynı zamanda 
maliyeti en aza indirmeyi amaçlar. GA, satın alma maliyeti, işletme maliyeti 
ve elde edilen kârı içeren amaç fonksiyonunu kullanarak minimum maliyeti 
hesaplar. İşletme maliyeti ve kâr parametreleri yıllık olarak verilmekte olup 
hesaplamalarda operasyonun başlangıcından itibaren geçen süre bazında 
hesaplanması gerekir. Satın alma maliyeti ise geçen süreden bağımsızdır. 
Satın alma maliyeti ve işletme maliyeti hesaplanan değeri artırırken, 
sistemlerden elde edilen enerji kâr olarak yazılır ve toplam maliyeti azaltır. 
Modelin amaç fonksiyonunda karar değişkenleri ikili değişken halindedir (0 
veya 1) ve alternatif bir sistemin seçilip seçilmeyeceğini göstermektedir. 
Amaç fonksiyonu, bu karar değişkenleri ve parametreleri dikkate alınarak 
aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

 
             𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑍𝑍 = ∑ [𝐼𝐼(𝑀𝑀) ∗ 𝑄𝑄(𝑀𝑀) ∗ (𝐶𝐶(𝑀𝑀) + 𝑡𝑡 ∗ 𝑂𝑂(𝑀𝑀) − 𝑡𝑡 ∗ 𝑃𝑃(𝑀𝑀))]�

���            (1) 
 

Burada Z toplam maliyeti ($), I(i) alternatif i için ikili değişkeni (-), C(i) 
alternatif i için birim satın alma maliyetini ($/kapasite), O(i) alternatif i için 
birim işletme maliyetini ($/yıl), P(i) alternatif i için elde edilen birim kârı 
($/yıl), t işletme süresini (yıl) göstermektedir. Bu çalışmada işletme süresi 10 
yıl kabul edilmiş, para birimi olarak Amerikan Doları (USD) kullanılmıştır. 
Toplam maliyet hesaplanmasında enflasyon etkisi göz önünde 
bulundurulmamış, faiz oranı “0” alınmıştır. Burada amaç evrensel bir yöntem 
oluşturabilmektir. Hesaplamalarda Q(i), sistemlerin tasarruf kapasitesini 
göstermektedir. PV panel ve yeşil çatı uygulaması için alan (m2), gri su arıtma 
sistemi için hacim (m3), enerji tasarruflu aydınlatma ve enerji tasarruflu 
musluk için adet, yağmur suyu toplama sistemi için uzunluk (m) ve rüzgâr 
tribünü için güç (kW) biriminden verilmiştir. Bu değişken için her bir 
alternatif sisteme (i) bir aralık tanımlanmıştır. GA bu aralıklar içerisinden en 
uygun değerleri seçerek karar vermektedir.  
 (1,5 satır boşluk) 
Model I’de 7 farklı sistem arasından seçim yapılmaktadır. Bunlar sırasıyla PV 
paneller (i=1), gri su arıtma sistemi (i=2), enerji tasarruflu aydınlatma (i=3), 
enerji tasarruflu musluklar (i=4), yağmur suyu toplama sistemleri (i=5), yeşil 
çatı uygulaması (i=6), ve rüzgâr tribünüdür (i=7). Model I ile tanımlanan 
optimizasyon modelinin 4 adet sistem kısıtı mevcuttur. Bunlar; 
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1. Seçilen sistemlerin toplam satın alma maliyeti 50.000$’ı aşmamalıdır. 
2. Seçilen sistemlerin işletme maliyeti yıllık 1000$’ı aşmamalıdır. 
3. Sistemler arasından en az 4 sistem seçilmelidir. Bu kısıt minimum 

maliyete ulaşmak için GA’nın hiçbir sistemi seçmeme durumunu 
ortadan kaldırmaktadır. 

4. Her iki PV panel ve yeşil çatı sistemi de çatıya uygulandığı için aynı 
anda seçilmesi istenmemektedir. 
 

2.2. Model II 
Model II’nin amacı, yeşil bir bina için LEED kredilerine dayalı olarak 
optimum enerji verimli sistemleri seçerek maksimum krediyi almaktır. 
Önerilen derecelendirme sistemi, her bir kredi aracılığıyla, binanın 
performansını değerlendirir ve kategorinin gereklilikleri sağlandığı takdirde 
binaya puan verir. Bu model Model I ile karşılaştırıldığında maliyet göz ardı 
edilerek, sadece en yüksek LEED kredisine ulaşmak hedefiyle 
oluşturulmuştur. Alınan kredilerin toplamının hangi sertifikayı almaya yeterli 
olduğu model sonucuna göre belirlenmiştir. Modelde çalışılan binanın seçim 
yapılan sistemlerin dışında minimum yeşil bina gerekliliklerini karşıladığı 
kabul edilmiştir. Bu sağlanan gereklilikler, seçim öncesi mevcut kredi adıyla 
amaç fonksiyonuna eklenmiştir. Yeşil sistemler için alınan seçim kararları ise 
yine ikili değişken formundaki karar değişkenleri ile belirlenmiştir.  Seçilen 
sistemler için kazanılan krediler ise kredi parametresi ile gösterilir. Amaç 
fonksiyonu, bu karar değişkenleri ve parametreleri dikkate alınarak aşağıdaki 
gibi oluşturulmuştur: 

 
                           ∑ [𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐶𝐶(𝑖𝑖) ∗ 𝐼𝐼(𝑖𝑖)]�

���                                        (2) 
 

Burada IC seçim öncesi mevcut kredi (kredi), CR(i) alternatif sistem i için 
kazanılacak kredi (kredi) ve I(i) alternatifi için ikili değişkendir (-). 
 
LEED yeşil bina puanlama sisteminde, kullanılan sistemlerin ısı adası etkisine 
katkısı, geri dönüştürülen içeriğin oranı, tedarikçi veya üreticiden proje 
sahasına uzaklık ve bina içi kirletici emisyonları gibi özellikler 
değerlendirmede dikkate alınır. Bu çalışmada, her bir sistemin ilgili 
kategorilerde maksimum puana ulaştığı kabul edilmektedir. Ayrıca, binanın 
minimum gereksinimleri karşıladığı ve kontrol listesinde listelenen 8 
kategoriden 34 puana sahip olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, amaç 
fonksiyonunda verilen seçim öncesi kredisi (IC) 34 olarak alınmıştır. 
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1. Seçilen sistemlerin toplam satın alma maliyeti 50.000$’ı aşmamalıdır. 
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���                                        (2) 
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Bu modeldeki tek değişken ikili değişkendir (I(i)). Sistem seçildiği takdirde 
GA, o sisteme ait I(i) değerine “1”, seçilmediği takdirde ise “0” atar. Model 
II’de ele alınan sistemler, karşılaştırma amacıyla Model I’deki ile aynıdır. 
Model II’nin sistem kısıtları, karşılaştırma yapabilmek adına yine Model I ile 
benzer şekilde tanımlanmıştır. Model II için Model I’e ait 3 ve 4 numaralı 
sistem kısıtları kullanılmıştır. 
 

3. MODEL ÇIKTILARI 
 
3.1. Model I Sonuç 
GA, Model I için tanımlanan amaç fonksiyonu ve sistem kısıtları bazında 
optimum sistem seçimini yapmıştır. Model I için seçilen sistemler: Gri su 
arıtma sistemi, enerji verimli armatür, yağmur suyu toplama sistemi ve yeşil 
çatı uygulaması olmuştur.  
 
GA’nın sistem seçimleri doğrultusunda Model I için 10 yıl sonrasında 
yaklaşık olarak 30.000$ kâr edilebileceği hesaplanmıştır. Bu, 10 yıllık sürede 
sistemin hem satın alma ve işletme maliyetini karşılayacağı, hem de mal 
sahibinin kâr elde edebileceği anlamına gelmektedir. Satın alma maliyeti, 
işletme maliyeti, 1. yıl ve 10. yılda elde edilen kâr yüzdeleri Şekil 3(a) ve 
3(b)’de gösterilmektedir. Model I ile seçilen en düşük maliyetli uygulama için 
53 kredi kazanılmıştır. 

 

(a) (b) 
Şekil 3. Satın alma maliyeti, işletme maliyeti ve elde edilen kâr yüzdeleri, 

(a) ilk yıl için, (b) 10 yıl için. 
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3.2. Model II Sonuç 

GA, Model II için tanımlanan amaç fonksiyonu, değişkenler ve sistem 
kısıtlarını kullanarak optimum sistem seçimini yapmıştır. GA’nın sistem 
seçimleri doğrultusunda Model II ile 54 kredi kazanılmıştır. Model II için 
seçilen sistemler: Enerji tasarruflu aydınlatma, gri su arıtma sistemi, PV 
paneller ve rüzgâr tribünüdür. 
 
GA’nın sistem seçimleri doğrultusunda Model II için 10 yıl sonrasında 
yaklaşık olarak 38.000$ kâr edilebileceği hesaplanmıştır. Bu, 10 yıllık sürede 
sistemin hem satın alma ve işletme maliyetini karşılayacağı, hem de mal 
sahibinin kâr elde edebileceği anlamına gelmektedir. Satın alma maliyeti, 
işletme maliyeti, 1. yıl ve 10. yılda elde edilen kâr yüzdeleri Şekil 4(a) ve 
4(b)’de gösterilmektedir. 

 

 (a) (b) 
Şekil 4. Satın alma maliyeti, işletme maliyeti ve elde edilen kâr yüzdeleri, 

(a) İlk yıl için, (b) 10 yıl için. 
 

4. SONUÇ 
 
Bu çalışma, yeşil bir binada yeşil sistemlerin sırasıyla maliyet ve LEED 
kredisi bazında hedefler düşünülerek seçilebilmesi için hazırlanan iki 
optimizasyon modelini içermektedir. Maliyetin en aza indirilmesi ve LEED 
kredisinin en yüksek değere çıkartılmasını amaçlayan optimizasyon 
modellerinde uygun sistem kısıtları ve şartları da tanımlanmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre, Model II’nin, 10 yıl sonra Model I’den 8000$ daha fazla kâr 
getirdiği ve 53 puan alarak 54 puan alan Model I ile aynı sertifikasyon seviyesi 
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(a) İlk yıl için, (b) 10 yıl için. 
 

4. SONUÇ 
 
Bu çalışma, yeşil bir binada yeşil sistemlerin sırasıyla maliyet ve LEED 
kredisi bazında hedefler düşünülerek seçilebilmesi için hazırlanan iki 
optimizasyon modelini içermektedir. Maliyetin en aza indirilmesi ve LEED 
kredisinin en yüksek değere çıkartılmasını amaçlayan optimizasyon 
modellerinde uygun sistem kısıtları ve şartları da tanımlanmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre, Model II’nin, 10 yıl sonra Model I’den 8000$ daha fazla kâr 
getirdiği ve 53 puan alarak 54 puan alan Model I ile aynı sertifikasyon seviyesi 
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olan gümüş seviyeye ulaştığı için karar vericiler için daha iyi bir seçim 
olacağına karar verilmiştir. Sonuç olarak, her iki model de gri su arıtma 
sistemini seçerken, Model I’de ek olarak verimli armatür, yağmur suyu 
toplama sistemi ve yeşil çatı, Model II’de yeşil çatı yerine rüzgâr türbini ve 
fotovoltaik paneller seçilmiştir. Çalışma, optimizasyon yönteminin, yeşil 
sistemlerin farklı amaç işlevleriyle seçilebilmesi konusunda yararlı olduğunu 
da göstermiştir. Ayrıca çalışmanın yeşil bina derecelendirme sistemlerinden 
biri olan LEED’in yaptığı seçimlerin 10 yıl sonrası için yapılan hesaplama 
sonrasında maliyet açısından da en uygun seçimler olduğunu göstermiştir. Bu 
çalışmanın sürdürülebilirlik odaklı uygulamaları teşvik eden LEED 
sertifikasyon sisteminin uygulanabilirliğini artırmak ve kolaylaştırmak 
açısından bütün paydaşlar için faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 
 

Avrupa Birliği, üye ülkelerin binalarda enerji tüketimlerini 
azaltmayı hedefleyen, Bina Enerji Performansı Direktifi (EPBD) 
ile yaklaşık sıfır enerjili bina (nZEB) yaklaşımını tanımlamıştır. Bu 
direktifin, nZEB yaklaşımının sınırlarına ilişkin yeterli bilgi 
içermemesi üye ülkeler arasında strateji farklılıklarına yol açmıştır. 
Üye ülkeler, iklim koşullarını dikkate alarak, binaların nZEB 
olarak tanımlanması için uygun gereksinimler ve yöntemler ile 
farklı yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Bu bağlamda çalışmada, 
Avrupa Birliği üye ülkelerinden farklı iklimlere sahip olan 
Almanya, Finlandiya ve İspanya’da EPBD temel alınarak nZEB ile 
ilgili ulusal eylem planları, hedefleri, belirsizlikleri ve stratejileri 
başlıklarında ele alınmış; tablolar halinde karşılaştırılmıştır. 
Türkiye’deki mevcut durum analiz edilmiş, ülkemizde izlenmesi 
gereken süreç ve stratejiler üzerinde durulmuştur. 
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ÖZET 
 
Güneş, yenilenebilir enerji kaynakları arasında mimarlığa en kolay 
uyarlanabilen enerji kaynağıdır. Güneş ışınımından doğrudan 
elektrik üretebilen fotovoltaik (FV) bileşenler, enerji korunumu ve 
yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı açısından sürdürülebilir 
mimarlığa katkı sağlamaktadır. Turizm yapıları çok sayıda insanın 
kullandığı ve enerji tüketiminin yüksek olduğu yapılar olup bu 
enerjinin ihtiyaç anında sağlanması açısından oteller, FV 
bileşenlerin kullanımı için uygun yapılardır. Bu nedenle bu 
çalışmanın amacı, enerji tüketimi ve çevreye etkileri çok yüksek 
olan otellerin enerji ihtiyaçlarının FV bileşen kullanımıyla 
karşılanmasının uygunluğunu tartışarak önemini vurgulamak ve 
ülkemizdeki mevcut otellerin enerji ihtiyacını azaltmak adına FV 
bileşen kullanımını önermektir. Bunun için kuzey enlemlerindeki  
üç adet FV bileşen kullanan otel seçilerek FV bileşenlerin entegre 
şekilleri, panel sayıları, sistem güçleri ve üretimleri incelenmiş, 
sonuçta daha fazla güneş ışınımı alan ülkemiz otellerinde daha 
yüksek verim elde edilebileceği gösterilmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Enerji, fotovoltaik bileşenler, sürdürülebilir 
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1. GİRİŞ 
 
Endüstri Devrimi sonrasında 20. yüzyılın ortalarına gelmeden, fosil 
yakıtların çok yüksek oranda kullanılması ve binaların ısıtılması, 
soğutulması ve havalandırılmasının mekanik sistemler kullanımı ile fosil 
kaynaklı yakıtlarla sağlanması sonucu güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanımından uzaklaşılmış, bunun sonucunda ise mevcut 
kaynakların hızla tükenmesi, kirlilik ve atık üretimi, doğanın tahribatları gibi 
güncel sorunlar ortaya çıkmıştır [1]. Bu sorunlar ile karşı karşıya 
kalındığında enerjisiz kalmamak adına başka enerji kaynaklarının acil bir 
şekilde araştırılması gerektiği 1970’lerde gerçekleşen enerji krizi ile 
anlaşılmıştır [2]. Batı ülkelerinde çevresel kaygıların artması ile zamanla 
diğer ülkelerde de bu sorun en önemli gündem haline gelmiş ve böylelikle 
küresel boyuta ulaşmıştır [3]. Günümüze kadar gerçekleştirilen birçok 
araştırma sonucunda fosil kaynaklı yakıtlar yerine çevreye zarar vermeyecek 
ve rezervleri sınırlı olmayan yeni enerji kaynakları arayışına gidilmiş, 
böylelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi artmıştır [2].  
 
Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş, rüzgâr, biyokütle, biyogaz, 
hidroelektrik, dalga enerjisi ve jeotermal enerji olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sonsuz bir enerji türü olduğu düşünülen güneş, bunlar arasında 
en çok tercih edilen ve mimariye en kolay uygulanabilen enerji kaynağıdır. 
Mimaride yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının gelişmesiyle, 
güneş ışığından doğrudan elektrik enerjisi elde edilebilen bir sistem olan FV 
bileşenlerin mimaride kullanımı günümüzde daha da önem kazanmıştır. 
Dünyayı tehdit etmekte olan iklim değişikliğine en fazla yapı, turizm ve 
ulaşım sektörleri neden olmaktadır. Dünyada, enerji kaynaklarının %40’ının 
tüketimine yapılar sebep olmaktadır. Turizm yapıları ise enerji tüketiminde 
%20 gibi büyük bir orana sahiptir [4]. Bu yapıların önemli bir kısmını 
oluşturan otellerin küresel ısınmaya olan etkisi giderek çoğalmaktadır. 
Ekolojik sorunların getirmekte olduğu problemlerin çözümü için, otel 
yapılarında yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi kullanımının 
uygun olduğu görülmektedir. 
 
Bu çalışmanın amacı, enerji tüketimi ve çevreye etkileri çok fazla olan 
turizm yapılarından otellerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için FV 
bileşen kullanımının uygunluğunu tartışarak önemini vurgulamak ve 
ülkemizde bulunan mevcut otel yapılarının enerji ihtiyacını azaltmak adına 
FV bileşen kullanımının uygunluğunu tartışmaktır. Dünya üzerinde kuzey 
enlemlerinde yer alan ve FV bileşen kullanan otel yapılarından seçilen 
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örnekler üzerinden enerji üretimleri vurgulanmak istenmiştir. Seçilen 
örneklerden daha fazla güneş ışınımı alan ülkemizde yer alan otellerin FV 
bileşen kullanımları ile yüksek verim elde edebileceklerinin gösterilmesi 
amaçlanmıştır. Yapılan çalışma kapsamında, FV sistemler, sürdürülebilir 
turizm yapılarının tanımı ve seçilen otel örnekleri üzerinden FV bileşenlerin 
binalara entegre şekilleri, panel alanları, sistem güçleri ve enerji üretimleri 
irdelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Sonuçta ekolojik problemlerin önüne 
geçilebilmesi adına fazla enerji ihtiyacına sahip olduğu bilinen otel 
yapılarının yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden 
faydalanmasının uygun olduğu gözlemlenmektedir. Otellerin çoğunlukla yaz 
aylarında kullanımlarının fazla olması sebebiyle ihtiyaç anında enerji 
taleplerinin güneş enerjisinden sağlanabilmesi mümkündür. Ülkemizde yer 
alan otellerin büyük bir kısmının yazın aktif bir şekilde kullanılması 
nedeniyle enerji talebinin güneş enerjisinden ihtiyaç anında kolay bir şekilde 
karşılanmasıyla turizm alanında enerji tüketiminde büyük bir tasarruf 
sağlanacaktır. 
 

2. TANIMLAR 
 
Bu bölümde; FV bileşenler, FV bileşenlerin mimaride kullanımı ve 
sürdürülebilir turizm yapıları tanımlanmıştır. 
 
2.1. Fotovoltaik Sistemler ve Mimaride Kullanımı 
Fotovoltaikler, güneş ışınlarının fotovoltaik hücrelerin üzerine gelmesiyle 
birlikte elektrik geriliminin oluşması prensibine göre çalışmaktadır. FV 
hücreler, güneş ışınımını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren bir 
mekanizmadır [5]. FV hücreler biraraya getirilerek oluşturulan FV 
bileşenler, yapıya tasarım aşamasında entegre edilebileceği gibi mevcut olan 
bir yapıya sonradan da eklenebilmektedir. Bileşenler, yapının kabuğunda 
çatıya veya cepheye yerleştirilebileceği gibi gölgeleme elemanı olarak da 
kullanılabilmektedir [2]. FV bileşenlerin, maksimum verim elde edebilmek 
için güneş ışınlarını en dik ve en uzun süre boyunca alabilecek şekilde 
yapıya montajı sağlanmalıdır. FV bileşenlerin yerleştirileceği kuzey yarım 
kürede ise paneller güneye, güney yarım kürede ise paneller kuzeye 
bakmalıdır [6]. 
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örnekler üzerinden enerji üretimleri vurgulanmak istenmiştir. Seçilen 
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2.2. Sürdürülebilir Turizm Yapıları 
Sanayileşmenin ve ekonominin büyümesiyle birlikte kaynakların aşırı 
kullanımı, çevre problemlerinin artmasına sebep olmuştur. Yaşanan 
problemler, çözüm arayışlarını getirirken sürdürülebilirlik kavramı üzerinde 
durulmaya başlanmıştır [7]. Sürdürülebilirlik, 1972 yılında Birleşmiş 
Milletler tarafından Stockholm’de gerçekleştirilen konferansa kadar önemi 
bilinememiş bir kavramdır. Daha sonra bu kavram üzerinde çalışmalar 
gerçekleştirilmiş ve 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Brundtland Raporu ile 
sürdürülebilirlik kavramı yeniden biçimlenmiştir. Bu rapora göre 
sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarının gelecek nesillerde yaşayacak 
olanların ihtiyaçlarına zarar vermeden giderilmesi olarak tanımlanmıştır [8]. 
 
Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi adına kaynakların 
kontrollü kullanımını hedefleyen sürdürülebilirlik kavramı, özellikle turizm 
sektörü tarafından son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan bir konu olmuştur 
[7]. Dünyanın neredeyse her yerinde 20. yüzyılın son çeyreğinden 
başlayarak küreselleşme kavramının turizmin gelişmesine olan etkisi ve 
böylelikle yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün artması, bir çok 
ülke açısından turizmi yükselmekte olan bir fırsat haline getirmiştir [4]. 
Turizmin giderek gelişmesiyle birlikte, kaynakların kontrolsüz şekilde 
tüketilmesinden doğacak tehlikelere karşı son yıllarda sürdürülebilirlik 
kavramına tüm turizm türleri tarafından ilgi artmıştır [7]. Sürdürülebilirlik 
kavramı en çok da turizm yapılarında değişikliğe gidilmesi için harekete 
geçilmesini sağlamıştır.  
 
Turizm yapısı, insanların kendi konakladıkları yerler dışında tatil, iş veya 
farklı nedenlerden dolayı gerçekleştirdikleri seyahatler sırasında geçici 
olarak konaklamaları, dinlenmeleri ve beslenmeleri için yapılan otel, motel, 
pansiyon, tatil köyleri, kamp alanları veya misafirhane gibi işletmeleri içeren 
yapılar olarak tanımlanabilmektedir [9]. Özellikle ülkemiz gibi doğal ve 
tarihi mekanlara sahip ülkelerde, tatil bölgelerindeki butik otellerin ve 
kongre amaçlı şehir otellerinin giderek çoğaldığı görülmektedir. Gün 
geçtikçe sayıları artan turistik oteller, yüksek miktarda enerji tüketimine 
sahip turizm yapıları olduğundan bu alanda önlemlerin alınması gerekliliği 
görülmektedir [4]. 
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3. FOTOVOLTAİK PANEL KULLANAN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TURİZM YAPI ÖRNEKLERİ 
 
Kuzey enlemlerinde yer alan ve FV bileşen bulunduran sürdürülebilir turizm 
yapıları arasından seçilen; Stadthalle Butik Otel (Avusturya), Jakarta Otel 
(Hollanda) ve Riders Otel (İsviçre) kullandıkları FV bileşenler ve sistem 
özellikleri bakımından irdelenmiş ve karşılaştırılmıştır.  
 
3.1. Stadthalle Butik Otel 
 

 

 
Şekil 3.1. Solda, çatıda kullanılan FV bileşenler; ortada, doğu cephesinde kullanılan 

bileşenler; sağda, giriş cephesinde kullanılan bileşenler [10]. 
 
Stadthalle Butik Otel, Viyana'da yer alan 3 yıldızlı bir oteldir [11]. Tüm 
yapı, 19. yüzyılın başlarında inşa edilen bir apartman binasından ve 
sonrasında bu yapıya dahil edilen ek bir binadan oluşmaktadır. Otelin 
yenilenme süreci 2010 yılında tamamlanmıştır [12]. Avrupa'nın sıfır enerji 
dengesine sahip ilk oteli ünvanına sahiptir [13]. Toplamda 1920 m² alana 
sahip otel, bir yıl boyunca ihtiyacı olan enerjiyi kendisi üretebilmektedir 
[14]. Otelde metrekare başına düşen yıllık enerji tüketimi 12,6 kWh/m² 
olarak hesaplanmaktadır [15]. Sıfır enerji dengesi, otelin ihtiyaç duyduğu 

Proje Yeri Viyana, Avusturya 
Coğrafi Konumu 48°K Enlem, 16°D Boylam 
Uygulandığı Yıl 2009 
FV Bileşen Uygulama Şekli Sonradan entegre edilmiş 
FV Bileşen Entegre Edilen Yer Çatı ve cephe 
FV Sistem Gücü 13 kWp 
Yıllık Enerji Üretimi Otelin toplam yıllık enerji ihtiyacını 

karşılamaktadır. 
FV Paneli Alanı/Sayısı 93 m² / 57 adet panel  



590

Ö. Sevilmiş, M. Altın 

 

3. FOTOVOLTAİK PANEL KULLANAN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TURİZM YAPI ÖRNEKLERİ 
 
Kuzey enlemlerinde yer alan ve FV bileşen bulunduran sürdürülebilir turizm 
yapıları arasından seçilen; Stadthalle Butik Otel (Avusturya), Jakarta Otel 
(Hollanda) ve Riders Otel (İsviçre) kullandıkları FV bileşenler ve sistem 
özellikleri bakımından irdelenmiş ve karşılaştırılmıştır.  
 
3.1. Stadthalle Butik Otel 
 

 

 
Şekil 3.1. Solda, çatıda kullanılan FV bileşenler; ortada, doğu cephesinde kullanılan 
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sahip otel, bir yıl boyunca ihtiyacı olan enerjiyi kendisi üretebilmektedir 
[14]. Otelde metrekare başına düşen yıllık enerji tüketimi 12,6 kWh/m² 
olarak hesaplanmaktadır [15]. Sıfır enerji dengesi, otelin ihtiyaç duyduğu 

Proje Yeri Viyana, Avusturya 
Coğrafi Konumu 48°K Enlem, 16°D Boylam 
Uygulandığı Yıl 2009 
FV Bileşen Uygulama Şekli Sonradan entegre edilmiş 
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enerjiyi yıl bazında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmesi anlamına 
gelmektedir. Elde edilen enerjinin fazlası özellikle yaz aylarında şebekeye 
aktarılmaktadır. En yoğun kullanım dönemlerinde veya kış günlerinde ise 
şebekeden alınacak elektriğe ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat yıllık ölçekte 
düşünüldüğünde otelin enerji ihtiyacı sıfırdır. Yenilenebilir kaynaklardan 
otelin ihtiyacı için üretilen enerji, otelin ihtiyacını karşılamaktadır. Otelde 
sıcak su üreten 130 m² güneş kollektörü ve elektrik üreten 93 m² FV bileşen 
bulunmaktadır [11]. FV bileşenler 13 kWp güce sahiptir [12]. Güneş 
kollektörleri otelin çatısında yer alırken FV bileşenler ise otel binasının 
çatısında, güney cephesinde ve giriş cephesinde bulunmaktadır (Şekil 3.1). 
Enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanmasıyla birlikte 
yılda 107 ton CO2 salınımı engellenmektedir [16]. 
 
3.2. Jakarta Otel 

 

 
Şekil 3.2. Solda, cephede FV bileşenlerin kullanımı; ortada, atriyum ve atriyumun 

üst örtüsünde bulunan FV bileşenler; sağda, bileşen detayı [17, 18]. 
 

Proje Yeri Jaca Adası, Amsterdam, Hollanda 
Coğrafi Konumu 52°K Enlem, 4°D Boylam 
Uygulandığı Yıl 2018 
FV Bileşen Uygulama Şekli Tasarım aşamasında 
FV Bileşen Entegre Edilen Yer Düz çatı, cephe ve balkon 
FV Sistem Gücü 87,77 kWp (Çatı ve cephe) + 32 kWp 

(Atriyum) 
Yıllık Enerji Üretimi Otelin toplam yıllık enerji ihtiyacını 

karşılamaktadır. 
FV Paneli Alanı/Sayısı 361 adet panel, 700 m² panel alanı (Çatı 

ve cephe) + 400 m² panel alanı (atriyum) 
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Jakarta Otel, Amsterdam’da bulunan IJ nehrinin kenarına 
konumlandırılmıştır. SeARCH mimarlık tarafından tasarlanan 4 yıldızlı otel 
2018 yılında açılmıştır. 16.500 m² alana konumlandırılmış otelde 200 oda 
bulunmaktadır. Bu otel, enerji açısından sıfır enerji dengesine sahip bir bina 
olmakla birlikte BREEAM Excellent sertifikası almıştır [19]. Jakarta 
Oteli’nin çatı terasında, doğu ve güney cephesinde toplamda 700 m²  alan 
kaplayan 361 adet FV bileşen LOF Solar firması tarafından üretilmiştir. 
Panellerde 25.000 adet renkli güneş hücresi bulunmaktadır. Özelleştirilmiş 
FV bileşenlerde; kullanımlarına göre 17 adet, 24 adet, 60 adet, 64 adet ve 80 
adet güneş hücresi yer almaktadır. Bu bölümdeki bileşenlerin sistem 
gücünün 87,77 kWp olduğu bilinmektedir. Cepheye ve otel odalarının 
balkonlarına entegre edilmiş FV bileşenler ile güneş enerjisinden üretilen 
elektrik sayesinde, odalarda kullanılacak su ısıtılmaktadır [17]. 
 
Otel binasının merkezinde bulunan atriyumun üst bölümünü kaplayan cam 
çatıda güneşi toplayan ve iç bahçe için güneşlik görevi gören otele entegre 
edilmiş FV bileşenler yer almaktadır (şekil 3.2). Bu bölümde kullanılan FV 
bileşenler, atriyuma yeterli miktarda güneş ışığının sağlanması için yaklaşık 
%50 şeffaflığa sahip olarak Hermans Techniglaz firması tarafından 
üretilmiştir. Atriyuma yerleştirilmiş 400 m² alan kaplayan özel yapım 
bileşenler 32 kWp sistem gücüne sahiptir [18]. Bu FV bileşenler tamamen 
tasarıma özel üretilmiştir. Özel üretilen paneller, aralarında güneş hücreleri 
bulunan 2 kat termal olarak güçlendirilmiş camdan oluşmaktadır [20]. Bu 
tasarım sayesinde iç mekan aydınlatması ve ısı yalıtımı için kullanılan 
elektrik tüketimi azaltılmaktadır [18]. 
 
3.3. Riders Otel 

 

Proje Yeri İsviçre 
Coğrafi Konumu 46° K Enlem, 9° D Boylam 
Uygulandığı Yıl 2020 
Çatı Alanı 645 m² 
FV Bileşen Uygulama Şekli Sonradan entegre edilmiş 
FV Bileşen Entegre Edilen Yer Düz çatı 
FV Sistem Gücü 36,6 kWp 
Yıllık Enerji Üretimi 40.000 kWh 
FV Paneli Alanı/Sayısı 148 adet panel 
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Şekil 3.3. Solda, genel görünüm; ortada, çatıda kullanılan FV bileşenler; sağda, 

çatıda bulunan iki yüzeyli FV bileşenlerin montajı [21, 22]. 
 

Riders Oteli 2001 yılında açılmıştır. Açıldığı tarihten itibaren, tüm otelin 
enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidroelektrik 
santralinden sağlanmaktadır. 2020 senesinde, mevcut olan düz çatı 
değerlendirilmiştir [21]. Böylelikle kullanılmayan çatı, FV bileşenler 
sayesinde işlevsel hale getirilmiştir. Güneş ışınlarından yararlanılarak 
bileşenler ile elektrik enerjisi elde edilmesi mümkün hale gelmiştir. Otel, kış 
mevsiminde diğer mevsimlere göre daha fazla yoğunluğa sahip olmasından 
dolayı elektrik ihtiyacı da en fazla bu mevsimde olmaktadır. Bu yüzden 
elektrik ihtiyacına katkıda bulunması için otelin çatısına FV bileşenler 
yerleştirilmiştir. Fakat kış mevsiminde çatı karla kaplanmaktadır. Yoğun kar 
yağışı sebebiyle panellerin üzerinin de karla kaplanmaması adına, paneller 
dikey bir şekilde yerleştirilmiştir (Şekil 3.3). 
 
Dikey monte edilmiş FV bileşenler iki yüzeyli olarak tasarlanmıştır [22]. İki 
yüzeyinde de hücreler bulunan bu panel sistemi, her iki tarafta da güneş 
ışınlarından yararlanarak elektrik üretmektedir. Güneş ışınları, kışın çatı 
üzerine yağmış olan mevcut kar örtüsünden dikey yerleştirilmiş panellere 
yansımaktadır. Panellerin dikey yerleştirilmeleriyle sistemin verimli olarak 
çalışması sağlanmıştır. Aynı zamanda, panellerin bu şekilde yerleştirilmesi 
sayesinde modüller daha az ısınır ve bu nedenle daha yüksek enerji verimi 
sağlanmaktadır. Otel çatısında yer alan 36,6 kWp sistem gücüne sahip FV 
bileşenler sayesinde yılda yaklaşık 40.000 kWh elektrik üretilmektedir. 
Üretilen bu elektrik miktarı otelin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık olarak 
%22’sine karşılık gelmektedir. Kalan enerji ihtiyacı hidroelektrik 
santrallerden karşılanmaya devam etmektedir [21]. 
 
3.4. Örneklerin Karşılaştırılması ve Değerlendirme 
Bu çalışma kapsamında; kuzey enlemlerinden seçilen sürdürülebilir turizm 
yapılarından Stadthalle Butik Otel (Avusturya, 48° Kuzey enlemi), Jakarta 
Otel (Hollanda, 52° Kuzey enlemi) ve Riders Otel (İsviçre, 46° Kuzey 
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enlemi), FV bileşenlerin uygulanma şekilleri, entegre edildikleri yerler, 
sistem güçleri, panel sayısı ve panellerin kapladıkları alan açısından 
karşılaştırılmıştır. 
 

Tablo 1. FV bileşen kullanılan örneklerin özellikleri ve karşılaştırılması. 

OTEL İSİMLERİ Stadthalle Butik 
Otel Jakarta Otel Riders Otel 

Proje Yeri Viyana, Avusturya Amsterdam, 
Hollanda İsviçre 

Coğrafi Konumu 48° K Enlem,  
16°D Boylam 

52°K Enlem,  
4°D Boylam 

46° K 
Enlem, 9°D 
Boylam 

Uygulandığı Yıl 2009 2018 2020 

FV Bileşen 
Uygulama Şekli 

Sonradan entegre  
edilmiş Tasarım aşamasında 

Sonradan 
entegre 
edilmiş 

FV Bileşen 
Entegre Edilen 
Yer 

Düz çatı ve cephe Düz çatı, cephe, 
atriyum Düz çatı 

FV Paneli 
Sayısı/Alanı 

57 adet panel/ 
93 m² panel alanı 

361 adet panel/700 
m² panel alanı (çatı 
ve cephe) 
400 m² (atriyum) 

148 adet 
panel 

FV Sistem Gücü 13 kWp 
87,77 kWp (çatı ve 
cephe) 
32 kWp (atriyum) 

36,6 kWp 

Yıllık Enerji 
Üretimi 

Otelin toplam yıllık    
enerji ihtiyacı FV 
ve kollektörlerle 
karşılanmaktadır. 

Otelin toplam yıllık    
enerji ihtiyacı FV 
bileşenler ile 
karşılanmaktadır. 

40.000 kWh 

 
Seçilen örnekler incelendiğinde, Stadthalle Butik Otel’de kullanılan FV 
bileşenler çatıya ve cepheye sonradan entegre edilmiştir. Riders Otel’de 
kullanılan FV bileşenler de otelin düz çatısına sonradan entegre edilmiştir. 
Jakarta Otel’e uygulanan FV bileşenler tasarım aşamasında projeye dahil 
edilmesi sayesinde yapının çatı, cephe ve atriyum bölümlerinde kolaylıkla 
uygulama imkanı sağlamıştır. En çok panel alanına sahip otelin, çatı ve 
cephe bölümde 700 m² (361 adet panel) ve atriyum bölümünde 400 m² panel 
alanı ile toplamda 1.100 m² olan Hollanda’da bulunan Jakarta Otel, en az 
panel alanına sahip örneğin ise 93 m² panel alanı (57 adet panel) ile 
Viyana’da yer alan Stadthalle Butik Otel olduğu görülmektedir. 
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Seçilen örneklerde kullanılan FV sistemler, güçleri bakımından 
karşılaştırıldığında 2018 yılında yapılan Jakarta Otel’in çatı ve cephesinde 
kullanılan fotovoltaik sistem 87,77 kWp ile en fazla sistem gücüne sahip 
olan örnektir. 2009 yılında tamamlanan Stadthalle Butik Otel ise 13 kWp ile 
en düşük sistem gücüne sahip oteldir. Bu otelin tüm yıllık enerji ihtiyacı FV 
sistem ve güneş kollektörleri ile karşılanabilmektedir. Jakarta Otel çok 
büyük bir otel olmasına rağmen yine tüm yıllık enerji ihtiyacı FV sistem ile 
karşılanabilmektedir. Riders Otel’de ise yapılan araştırmada ulaşılan bilgiye 
göre FV sistem yılda 40 MWh enerji üretmekte olup bunun otelin yıllık 
toplam enerji ihtiyacının %22’sine karşılık geldiği bilgisine ulaşılmıştır.  
 

5. SONUÇ 
 
Dünyada gelişmişliğin bir ölçütü olan enerji tüketiminin, yenilenemeyen 
fosil enerji kaynaklarından sağlanması ekolojik dengenin bozulmasına yol 
açmıştır. Enerji tüketimi, Türkiye’de de dünyada olduğu gibi sürekli olarak 
artmaktadır. Bu tüketimi karşılamak için kullanılan fosil enerji kaynakları ise 
giderek azalmaktadır. Fosil yakıt tüketiminin oluşturduğu zararlı etkiler 
nedeniyle, dünyada küresel ısınma artmakta, buzullar erimekte aynı zamanda 
doğal afetler gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, toprak ve havanın 
kirlenmesinden dolayı insan, hayvan ve bitki türleri çok fazla zarar 
görmektedir. Tüm bu olumsuz koşullara ve çevre problemlerine sebep 
olmayacak, aynı zamanda canlılara zarar vermeyecek sürdürülebilir 
niteliklerde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gelecek bakımından 
büyük önem arz etmektedir [5]. 
 
Günümüzde enerji ihtiyacı fosil yakıtlara gereksinim duymayan bir 
teknolojiyle; güneş, rüzgar ve jeotermal gibi kaynaklardan yararlanarak elde 
edilmeye başlanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen 
güneş, gelişen teknoloji ile birlikte birçok sektörde en önemli enerji kaynağı 
olmuştur. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üreten, bakımı kolay, 
ekonomik, çevreye zarar vermeyen binalar tasarlamak amacıyla güneş 
enerjisinin kullanıldığı uygulamalar önem kazanmıştır [23]. Böylelikle, 
güneş enerjisinden aktif yararlanma sistemlerinden biri olan ve güneş 
enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren FV bileşenlere ilgi 
artmıştır. 
 
Ekolojik sorunların getirmekte olduğu problemlerin çözümü için, otel 
yapıları gibi enerji tüketimi ciddi oranlara sahip yapılarda güneş enerjisi 



595

Ö. Sevilmiş, M. Altın 

 

kullanımının uygun olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, otellerde enerji 
kullanımının genellikle yaz aylarında fazla olması, tüketimin güneş 
enerjisinden ihtiyaç anında kolay bir şekilde karşılanabilmesidir. 
 
İncelenen örneklerde görüldüğü üzere, ülkemizden daha az ışınım alan 
kuzey enlemlerinde bulunan Avusturya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerde 
binaların elektrik ihtiyacı güneşten kolaylıkla sağlanabilmektedir. Türkiye 
ise Kuzey Yarım Küre’de, 36°-42° kuzey enlemleri ile 26°-45° doğu 
boylamları arasında bulunan bir coğrafi konuma sahiptir. Ülkemizin sahip 
olduğu coğrafi konum sayesinde güneş enerjisi potansiyeli çok fazladır. 
Türkiye’nin yıllık 110 gün gibi bir güneş enerjisi potansiyeli bulunmaktadır. 
Ülkemizde gerekli yatırımlar sonucunda yılda metrekare başına 1.100 kWh 
enerji üretilebilir [5]. 
 
Ülkemizdeki otellerin büyük bir kısmı yaz aylarında aktif şekilde 
kullanıldığı için güneş enerjisi ile bu otellerin enerji ihtiyacının kolaylıkla 
karşılanabileceği görülmekte olup güneş enerjisi bakımından oldukça verimli 
coğrafi konumun verdiği bu potansiyel günümüzde yeterince 
kullanılamamaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki mevcut otel yapılarına FV 
bileşenlerin entegre edilmesi ile bu yapıların yıllık toplam enerji ihtiyacı 
güneş enerjisinden karşılanabilecektir. Böylelikle fosil yakıt ihtiyacı 
nedeniyle yabancı kaynaklara bağımlılık azaltılmış ve yenilenebilir enerji 
kaynağı kullanımı ile ülkemiz için yeni istihdam alanları da yaratılmış 
olacaktır. Bu nedenle bu çalışmanın sonucunda ülkemizdeki çok sayıda olan 
mevcut otel yapılarına FV bileşenlerin entegre edilmesi ve kullanılması 
önerilmektedir. Böylelikle ülke ekonomisine çok yönlü bir katkıda 
bulunulmuş olacaktır. 
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