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TMD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1

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

2

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

3

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

4

Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite
belgeleriyle ve (2015/04018-2015-GE-17595) Marka patent ile güvence altına alınmıştır.
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın
yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır.

5

Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN: Print: 2148-8142 Online:
2148-4880 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye
ulaşılabilir.
IV

6

Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi,
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Bergama Evlerinde Kapı Süslemeleri, TMD
Uluslararasi Hakemli Tasarım ve Mimarlik Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir.
Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan
makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve
metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur.

7

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

8

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

9

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

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

1

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

2

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

3

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

4

All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/04018-2015-GE-17595). Articles
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi

VI

5

Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number ISSN: Print: 2148-8142
and Online: 2148-4880

6

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

7

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

8

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

9

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

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

Değerli Okurlar.,
Dergimizin bu sayısında toplam 6 Makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Her sayıda olduğu gibi bu
sayının sizlerle buluşmasında emeği geçen başta hakem ve bilim kurulumuza, editör ve yayın kurulumuza
teşekkür ediyoruz. Kıymetli okurlar ve değerli yazarlar; dergimizin web sitesi artık güncellenmiş ve daha
kullanışlı bir hale getirilmiştir. Artık dergimizin web sitesine yayın yüklerken kullanılan sistem bilgileri daha
güncel olacak ve tüm yazarlarımıza kolaylık sağlayacaktır. Her geçen gün güncel teknolojinin sağladığı tüm
faydalardan yararlanmak için elimizden geleni yapmaktayız. Dergimizin daha saygın indeksler tarafından taranması konusundaki çalışmalarımızda yine devam etmektedir. 20 Haziran 2017 Tarihi itibariyle ULAKBİM
indeks yönetimi tarafından ODIS sistemine tanımlı tüm dergilerde yayın yapan yazarlara yönelik ORCID ID
numarası talebi dergi yönetim grubuna ulaşmıştır. Bu nedenle artık dergimizde yayınlanan her makaledeki
yazarların tamamından ORCID ID numarası talep edilmektedir. Bu bilgilere dergimizin web ana sayfasında
bulunan ORCID linkinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Orcid ıd numarası her yazara ait güncel ve daimi
kullanılan bir kod numarası olup ulusal ve uluslararası ilgili yayına yönelik yapılan atıfların takip edilmesi,
aynı isimdeki diğer yazarlarla karıştırılmasının önüne geçilmesi maksadıyla uluslararası oluşturulmuş bir bilgi
sistemidir. Dergimizin bir sonraki sayısı Aralık 2017 Tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden destek,
katkı ve görüşlerinizi bekliyor tüm okur ve yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla….
(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda
oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem
ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür.
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).
Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer
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şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear Readers,
In the current issue of our journal we have included 6 articles in total. We would like to thank firstly our
arbitration and science board and editorial board members who contributed to sharing this issue with you as
in every issue. Our valued readers and authors, the website of the journal has been updated and become more
functional. From now on, system information used in uploading a publication to the website will be more
up-to-date and provide convenience for all our authors. Each passing day, we do our best to reap all benefits
of the current technology. We have also been working towards ensuring that our journal is indexed by more
esteemed indices. As of June 20, 2017, ORCID ID number requirement by the management of ULAKBİM
index for authors who publish in all the journals that are defined in Online Journal Monitoring System (ODIS)
was received by the journal’s management group. In this regard, the authors of every article published in our
journal are required to have an ORCID ID. Related information can be easily reached using ORCID link on
our website’s homepage. ORCID ID number is a current and persistent code used by an author, which is an
information system created worldwide with intent to follow attributions to the related publication nationally
and internationally and to avoid confusions caused by authors with same names. Next issue of the journal
will be in the system in December 2017. We would appreciate your support, contributions and feedback and
thank all our readers and authors in advance.
Regards,
(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system.
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s).
As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of
m14-13- unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political,
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition.
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication..
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YETİ YETMEZLİĞİ FARKINDALILIĞININ MİMARLIK
ÖĞRENCİSİNDE YARATILMASI ve MİMARİ TASARIMA GETİRİLERİ 1
INTRODUCING THE ARCHITECTURE STUDENT TO THE AWARENESS
OF DISABILITY AND ITS CONTRIBUTIONS TO ARCHITECTURAL
DESIGN
Timur KAPROL
Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ / Türkiye

ORCID ID: 0000-0001-6280-7887

Öz: Amaç: Mimar adayının eğitiminde, toplumsal ihtiyaçları tespit edebilmesini sağlamak,
toplum için kullanılabilir bilgi üretimine yönlendirmek, özellikle yeti yetmezliği konusunda
farkındalık kazanması için yapılan çalışmalar
makalede irdelenmiştir. Yöntem: Çalışmada,
Mimarlık eğitiminin yapılanmasında, uluslararası
düşünce ve tavsiyeler incelenmiş, kim için? Hangi yetide? Nerede? Nasıl? Sorularına yanıt aranmıştır. Elde edilen kuramsal çalışmada mimari
tasarım alanında, mesleki bağlamda, toplumsal
çalışmalarda, mimardan yeti yetmezliği kapsamında beklentiler ortaya konmuştur. Bulgular:
Elde edilen veriler ışığında; Trakya Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde ‘Herkes İçin Tasarım’ Dersinde 2014-2015 ve 20152016 Bahar Yarı Yılında, mimar adayının yeti
yetmezliği yaşayan bireylerle yaptığı görüşmeler
sonrası gerçekleşen ‘Farkındalık’ araştırmalarının
detayları verilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada ‘Mimar Adayı’nın empati ve karşılıklı görüşmeler
sonucunda vardığı farkındalık verileri sonuç bölümünde sunulmuştur.

Abstract:Aim: Studies in theeducation of the
architect can didatetodetermine the social needs,
produceus able knowledge for thesociety, and especially gain awareness of disability are elaborated in this text. Method: For this purpose, primarily in the structuring of the architecture education,
answers to questions such as for whom, of what
ability, where, and how were sought by examining international ideas and propositions. In the
obtained theoretical study, expectations from the
architect were exhibited in the area of architectural design, Professional context, social studies,
and disability. Results: In the light of these data,
details for research on ‘Awareness’ which was
produced after the interviews conducted by architect candidates with disabled individuals with in
the ‘Design for Everyone’ course in 2014-2015
and 2015-2016 Spring Terms in Trakya University, Faculty of Architecture, Department of
Architecture. Conclusion: Data on sympathy and
awareness that the architect candidate reached
as the result of the conducted interviews a represented in the conclusion.
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GİRİŞ

bir kavramsal çerçeve içinde tartışılarak ve
değerlendirilebilir denmektedir ancak böylesine analitik bir yaklaşım, eğitim sürecinde
yer alanlar ve eğitimle ilgilenenler arasında
daha iyi bir anlayışın ve iletişimin sağlanabilmesinde yararlı olacağı kanısına ulaşılır.
UIA ya ait tavsiye ve düşüncede, eğitimi incelerken kullanılacak değişik kuramsal ve pedagojik kavramlar bulunabilir, ama mimarlık
eğitimi konusunda UIA için tutarlı bir konum
belirlemede aşağıdaki dört kategoriden yararlanılması gereği vurgulanır. Çalışmada, sözü
edilen tamimlerde ulaşılması hedeflenen dört
kategori kapsamındaki ‘Mimarlık eğitiminde
bağlam ve hedefler’ , ‘Mimarlık eğitiminde içerik ve programların yapısı’,’Mimarlık
eğitiminin yöntemleri ve ortamı’, Mimarlık
eğitiminin yönetimi ve yapılanması’ boyutlarında mimarlık öğrencisine yeti yetmezliği
hakkında bilinç kazandırılmak hedeflemiştir.

“Mimarın Eğitimi” üzerinden kurgusal açılımlar Mimarın eğitimi düşüncesi, bireyi hayat
boyu sürecek bir eğitimin merkezinde görür.
Bireyin yani mimarın, yalnızca lisans eğitim
sürecinin içinde değil, içinde bulunduğu tüm
mimarlık ortamı ile ilişki kurarak, onu anlamayı, sorgulamayı ve bilgiyi bu ortam içerisinde dönüştürebilmesini sağlar. Dolayısıyla
mimarın eğitimi, mimarlık eğitimi düşüncesinden farklı olarak, toplumsal ilişkileri ve
toplum için kullanılabilir bilgi üretimini de
sürece dahil edebilmeyi öngörür. Söz konusu
öngörü ile toplum mimarlık ilişkisinin güçlenmesini sağlayan eğitim stratejisi için mimarın
eğitimi odaklı spekülatif bir denemedir. Bu
denemelerde mimar adayının, ‘’engellilik ya
da Yeti Yetmezliği tanımı ile karşılaştırılması,
mimarlık ve kenti ilgilendiren tüm konularda
eleştirel ve ilişkisel düşünebilme, toplumsal
duyarlılığı ve sorumluluğu kazanabilme mimarlık toplum ilişkisini tasarım alanında da
irdelemek için güçlü bir farkındalık kazandırır. Farklı düşünebilme becerisini tanımlayan
farkındalık, yaratıcı düşünme becerisi ile kazanılır. (Yücel ve Aydınlı, 2015: 18)

ARAŞTIRMA PROBLEMİ
Araştırmanın yapılma gerekçesi, yaşadığımız
tüm mekânların insan gereksinimlerine cevap
verebilmesinde, ayrıntılı bireysel koşulların
dikkate alınmadan, iç mekan ve dış mekan
düzenlemelerinin yapılmasıdır. Bu sorunsala çözüm getirmede öncelikle tasarım eğitim
verilen kurumlardan ve birimlerden başlanması düşüncesi etkin olmuştur. Toplumda yer
alan çeşitli yeti yetmezliği yaşayan bireylerin, gündelik yaşamlarını kolaylaştıracak gerek mekân gerekse kent mobilyası ölçeğinde,

AMAÇ
Uluslararası Mimarlar Birliği’nin ve üye kesimlerin mimarlık eğitimi üzerine düşünceler
ve tavsiyelerinde, Mimarlık eğitimine ilişkin
konular ve eğitim programları, belirlenmiş
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tur. Dört kategoride Mimarlık eğitiminde
bağlam ve hedefler; eğitimin rasyonellerini,
başka bir deyişle eğitimde “nerede” ve “niçin” sorularını ele alır. Kurumsallaşmış bir
eğitim sistemini gerekli kılan tarihi ve çağdaş bağlamların anlaşılması, günümüzdeki
eğitimsel ve mesleki konularda daha kesin
değerlendirmeler yapılmasını kolaylaştırabilir. Hedefler aynı zamanda, derslerin, ders
bileşenlerinin ve spesifik tasarım projelerinin
amaçlarını da gösterir. Farkındalığı mimar
adayına kazandırmada, Kim için? Hangi
Yetide? Farkındalık Nerede? ve Nasıl?
sorgularını yaptırabilmek, eğitimde bağlam
ve hedefte ele alınması gereklidir (UIA ve
Mimarlık Eğitimi Düşünceler ve Tavsiyeler;
7)

dikkate alınmadan mekansal düzenlemelerin
yapıldığı, bu nedenle yeti yetmezliği yaşayan kişiler, özellikle kentsel mekanları deneyimleyemedikleri için içe kapanma sorununa maruz kalmaktadırlar. Bir tasarımcının;
kullanım eşyası veya mekânsal organizasyon
üzerine çalışmasında, toplumu oluşturan kişilerin yeti yetmezliği sahibi kimselerden de
olabileceği ihtimalini, asla ihmal etmemesi
gerekir. Günümüzde gelişmekte olan toplumlarda ‘Yeti Yetmezliği’ ihmal edilmektedir. Çağdaş yaşam koşullarının sunulduğu
toplumlarda, herkes için tasarım kriterlerinin
tasarımlara yansıması gereklidir. Ancak herkese fırsat eşitliği sunulması gereği özellikle mimarlık eğitiminde de vurgulanması gereklidir. Yeti yetmezliği sahibi bireylere uygun tasarlanmış ve uygulanarak hazırlanmış
mekân organizasyonlarının kimi mekanlarda
eksik olması, bu sorunun öncelikle Mimarlık
eğitimin verildiği Fakültelerde ele alınmasını
gerekli kılmakta ve soruna eğitimden başlayarak çözüm getirilmesi, kapsam içeriğinde
ele alınmıştır.

Mimarlık eğitiminin içeriği ve ders programlarının yapısı; içeriğe, diğer bir deyişle
eğitimde “ne” sorusuna değinir. Hem ders
programlarının içeriği, hem de ders bileşenlerinin, proje vb. öğelerin spesifik içerikleri,
ders programlarının tasarımında hesaba katılmalı ve bu programlarda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için ayrıntılı olarak incelenmelidir. Eğitimde yeti yetmezliği
farkındalığı, spesifik olarak Ne sorusunda
aranmalıdır? Mimarlık eğitiminin yöntemleri ve ortamı; eğitimde “nasıl” sorularını,
diğer bir deyimle belirlenen içeriğe ve derslerin amaçlarına ulaşmayı sağlayan tarz, araç
ve teknikleri ele alır. Bu, geleneksel stüdyo

KAPSAM
UIA’ya ait Mimarlık eğitiminde bağlam ve
hedef, içerik ve programların yapısı, eğitimin yöntemleri ve yapılanması konularındaki
yeterlilikler, Yeti Yetmezliği konusundaki bu
çalışmada kapsam içine alınmıştır. Mimarlık
eğitimi alanında, Mimar adayına kazanması
gerekli yetileri için UIA önerileri veri olmuş3
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tarzı eğitimden görsel malzemelerin kullanıldığı veya araştırma raporlarından inceleme gezilerine veya staj çalışmalarına ve
geleneksel çizim derslerinden bilgisayarda
üretilmiş tasarımlara kadar uzanan bir açılım
gösterir. Yeti yetmezliğine sahip kişinin nasıl
eğitileceği, engelin eğitimde nelere müsaade
edeceği, nelere etmeyeceği yönünde, nasıl
bir eğitim sorgusu yapılmalıdır. Mimarlık
eğitiminde yönetim ve yapılanma, eğitim
bağlamında bilgi, insanlar, zaman, mekân ve
finansman kaynaklarının yönetimine değinir.
Bu aynı zamanda “kim” sorusu ile, yani kurumları kimlerin yönettiği, kimlerin eğitim
verdiği, kimlerin öğrenci olarak kabul edildiği ve kimlerin ders programlarını değerlendirip geçerliliğine karar verdiği ile ilgilidir.
Burada dikkate değer özne ile ilgili iki veri
ortaya çıkar, ilki kimin eğitileceği (yeti yetmezliği yaşayan kişinin eğitimi), ikincisi ise
eğitici (Yeti yetmezliği olan kişinin eğitici
olabileceği). Mimarlık eğitiminde sürekli bir
gelişmenin sağlanabilmesi için verilen mücadele sürecinde, dünyadaki karmaşık ve çok
yönlü değişiklikleri dikkate almak zorundadır. (UIA ve Mimarlık Eğitimi Düşünceler ve
Tavsiyeler)

2015: 18). Yeti yetmezliği alanında, mimara
farkındalık kazandırmada, sadece teori değil aynı zamanda empati çalışmaları yapmak
gereklidir. Yeti yetmezliği yaşayan bireyin
sorunlarını öğrenmek ve bunları ortadan kaldıracak mimari çözümler üretmek mimarın
toplumsal sorumluluğudur. Öğrencilere tasarım hünerlerinin öğretilmesinde temel
mekanizmanın stüdyo dersleri olduğunu ve
bu derslerinin öğrencilere kazandırdığı, pek
de farkında olunmayan jenerik hünerler bakımından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu derslerde bir öğrenci bir
konuyu ele almakta, kendi araştırmasıyla öğrenmekte, ilgili sorunları tanımlamakta, bunlara bir çözüm üretmekte, ürettiklerini, bir
topluluk önünde jüriye sunmakta, eleştirilere
muhatap olmakta, bunları yanıtlamakta, düşüncesine sahip çıkmaktadır. Tekeli’ye göre
bu çok kıymetli jenerik bir kapasitedir, diğer
mesleklerin eğitiminde verilmemektedir. Bu
nedenle de iş yaşamına atıldıklarında kolayca ayrıcalıklı bir konuma sahip olmaktadırlar
(Yücel ve Aydınlı, 2015: 18).
Kurgusal olduğu kadar eğitime ilişkin çoklu
ortamlardan beslenen bilginin eklenerek çoğalmasına ve sürekli yeni durumlara adapte
olabilecek bir esnekliğe sahiptir. Mimarlık
ortamı, yapısı gereği geçmişten günümüze
çoklu bir bilgi ortamını kapsar. Fiziksel ve
sosyal birçok etkin faktör, geçmişin farklı dönemlerinin kendine özgü koşullarını oluştur-

Öğrenme merkezli eğitim, mimar adayının
kazanması gerekli bu ve benzeri bilgi ve beceriler için hangi ortamların nasıl yaratılacağını
ve bu ortamlarda birlikte öğrenme kültürünün
nasıl evrileceğini önceler (Yücel ve Aydınlı
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muştur. Mimarlık üretiminin de bu etkin faktörlerle birlikte varoluşu, mimarın da, içinde
bulunduğu koşulları anlaması ve yorumlamasını gerekli kılar. Anlama ve yorumlama,
eleştirel ve ilişkisel düşünebilme, olumlu ya
da olumsuz bir tepki verebilme bilgi ve becerisini yansıtır aslında. Öğrenmenin içselleştirilmiş hali ‘anlama’ dır; anlama yetisi
bireyi zihinsel bir yolculuğa çıkarır; toplumsal, tarihsel, kültürel, politik uğrakları vardır.
Mimarın eğitimi ‘anlama’ yetisinin gelişimine odaklandığında, kişi bu zihinsel yolculuğunda, toplum-mimarlık ilişkisini, mimarlık
politikaları üretme biçiminin olanaklarını
kendiliğinden keşfedebilir. Böylece, mimarın eğitimi üzerine kurgulanan bu spekülatif
deneme, eğitim alanında mimar adayı ya da
mimara kazandıracağı düşünülen yeni bir
formasyon anlayışı ile, bilgiyi keşfetme yetisinin hayatboyu kazanılmasını sağlayabilir.
Hayat boyu öğrenme için eğitimden mesleğe, meslekten eğitime çift yönlü akış yer alır.
Mimarın toplum ile ilişkisi de bu çift yönlü
bakış sonucu belirlenebilir. Mimarlıkta araştırma yerine mimarlık için araştırma, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk gelişimi
için önemli rol oynar. Bu araştırma bilinci,
disiplinler-arası ve hatta disiplinler ötesi bilgi
üretimini destekler ve toplum mimarlık arasındaki boşluktan – ara uzamdan bakış açısı
ile farkındalık düzeyi yükselir. Bu olgunun
ortaya çıkması için, eğitim alanında da farklı ortamların hazırlanmasını tetikleyen bir

durumun yaratılması sağlanabilir .(Yücel ve
Aydınlı, 2015: 18)
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Mimarlık çok sayıda ana bileşenden oluşan,
“çok disiplinli” bir alandır: Bu bileşenler:
Beşeri bilimler, sosyal ve fiziki bilimler, teknoloji ve yaratıcı sanatlardır. Akademik anlamda, ‘Mimarlık, akıl, duygu ve sezgiler
arasındaki gerilimlerin yaşandığı bir alanda
yaratıldığına göre, mimarlık eğitimi de kökünü insan geleneğinden alan yapı düşüncesinin kavramsallaştırması, eşgüdümü ve uygulanması yeteneğinin ortaya çıkarılması olarak
görülmelidir. UIA’nın ilkeleri ve standartları,
incelendiğinde, eğitim ve meslek pratiği içinde yetişme yoluyla mimarların temel mesleki
koşulları yerine getirebilmeleri amacına yönelik olduğu görülür. Mimari Tasarım alanında, Uluslararası Mimarlar Birliği’nin ve
üye kesimlerin mimarlık eğitimi üzerine düşünceler ve tavsiyelerinde, mimar adayından
mimari tasarımda, mimar adayından ‘’Hayal
gücünü çalıştırma,-Yaratıcı düşünceyi kullanma, -Yeni buluşlar getirme,-Tasarımda
liderliği sağlama, Bilgi toplama, sorunları
tanımlama, Analiz yapabilme ve eleştirel yargı kullanma, Eylem stratejilerini oluşturma,
Tasarımın oluşturulmasında üç boyutlu düşünme, Bir tasarım çözümünün yaratılmasında, değişik faktörleri uzlaştırma, bilgiyi bütünleştirme ve becerileri uygulama’’yetileri
beklenmektedir. Mesleki bağlamda bek5
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lentiler ışığında, UIA görüşleri ve tavsiyeleri, mimarlık eğitimindeki özellikli yeterlilik
alanları şöyle sıralanmaktadır. Bu beklentiler
aşağıda görüldüğü gibi herkes için tasarım ilkelerine hizmet edecek yaklaşımları da kapsamaktadır. Bu bağlamda çalışmada aşağıda
sıralanan hoşnutluk beklentilerine ulaşım
araçları, makalenin yöntemini tanımlamıştır.
•

Hem estetik, hem de teknik gereksinimleri karşılayan mimari tasarımlar yapma
yeteneğine sahip olmak, (Bireyin çevreden hoşnutluğu)

•

Mimarlık ve ilgili sanat dalları, teknolojiler ve beşeri bilimlerin tarihleri ve kuramları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak, (Bireyin çevreden hoşnutluğu)

•

Mimari tasarımın kalitesini etkileyecek
düzeyde güzel sanatlar konusunda bilgi
sahibi olmak, (Bireyin çevreden hoşnutluğu)

•

•

Kentsel tasarım, planlama ve planlama sürecinin gerektirdiği beceriler konularında yeterli bilgi sahibi olmak,
(Ulaşılabilirlik)
İnsanlarla yapılar ve yapılar ile bu yapıların çevreleri arasındaki ilişkileri anlayabilmek, yapılar ve yapılar arasındaki
mekanları, insan gereksinimleri ve ölçüleri ile ilişkilendirme gereğini kavramış
olmak, (Eşit kullanım ve erişebilirlik)

•

Mimarlık mesleği ve mimarın toplumdaki yerini kavrayabilmek, özellikle toplumsal etkileri göz önüne alan önerilerin
hazırlanmasında bu kavrayışa işlerlik kazandırmak, (mesleki denetim)

•

Bir tasarım projesi önerisi için gerekli hazırlama ve araştırma yöntemlerini
anlamak, (kullanıcı gereksinimde yeti
yetmezliği kavramı)

•

Bina tasarımı ile bağlantılı olarak strüktür tasarımı, inşaat ve mühendislik sorunlarını anlamak,

•

İç mekânlarda konfor koşulları ve iklime
karşı korunma sağlayabilmek için, yapıların fiziksel sorunları ve teknolojileri ile
işlevleri hakkında yeterli bilgiye sahip
olmak,

•

Binaları kullanacak olanların taleplerini,
maliyet faktörleri ve imar mevzuatının
getirdiği sınırlamalar içinde karşılayacak
gerekli tasarım becerisine sahip olmak,
(Ulaşılabilirlik ve eşit kullanım,...)

•

Tasarım kavramlarını yapılara dönüştürmek ve planları genel planlarla bütünleştirmek için gerekli olan üretim, örgütlenme, yasal düzenlemeler ve işlemler
konularında yeterli birbilgi sahibi olmak,
(Uygulanabilirlik ve mesleki denetim)

Toplumsal Çalışmalar alanında, Uluslar
arası Mimarlar Birliği’nin ve üye kesimlerin
6
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‘HERKES İÇİN TASARIM
FARKINDALIĞI’NIN MİMARİ
TASARIMA ETKİLERİ

mimarlık eğitimi üzerine düşünceler ve tavsiyelerinde, mimar adayından toplumsal yaklaşımda,
•

Toplum, işverenler ve kullanıcılar hakkında bilgilerle hareket etme,

•

Toplumun, kullanıcıların ve işverenlerin
gereksinimlerine yanıt verecek bir proje
tanımını ve değişik türden yapılı çevre
için bağlamsal ve işlevsel tanımları geliştirme,

•

Yapılı çevrenin elde edilmesi, ergonomik
ve mekânsal koşullar, eşitlikçi tutum ve
ulaşılırlık konularındaki toplumsal bağlamı anlama,

•

Planlama, tasarım, inşaat, sağlık, güvenlik ve yapılı çevrenin kullanımı konularına ilişkin yasal kuralların farkında olma,

•

Mimarlıkla ilişkisi düzeyinde felsefe, toplumsal hukuk ve haklar, siyaset
ve etik konuların farkında olma (UIA
ve Mimarlık Eğitimi Düşünceler ve
Tavsiyeler, S:13),yetileri beklenmektedir.

UIA ve Bologna kriterlerine göre; Mimari
tasarım projelerinde ‘Yapılı çevre ile sosyal adalet arasındaki, demokratik katılımda haklar ve sorumluluklar; yasalara, yasal
uygulamalara saygı; farklı tercihlere, bakış açılarına ve yaşam tarzlarına saygı; karar verme sürecinde eşitlikçi katılım ve etik
davranış ilkelerine bağlılık gibi konuların,
teşvik edilmesi(UIA ve Mimarlık Eğitimi
Düşünceler ve Tavsiyeler, S:26), yaklaşımından hareketle, Trakya Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümünde 2014-2015
bahar yarıyılından itibaren Herkes İçin
Tasarım dersi verilmeye başlamıştır. Herkes
için tasarım dersi öncesinde de Mimari
Tasarım Projelerinde, insana, çevreye ve doğaya yararlı tasarımlar çalışılmıştır. Herkes
için tasarım dersinde, yeti yetmezliğine farkındalık yaratmada; Uluslararası bilimsel
bulgular ve tamimler paralelinde Herkes
için tasarım kriterleri teorik olarak ele
alınmakta(Değertekin H.M.,2010), Mimar
adayının, yeti yetmezliğine geçici olarak,
Mimarlık Fakültesi mekânlarında, maruz bırakarak, mekânı deneyimlemesi sağlanmakta,

7
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Şekil 1.Yeti Yetmezliğini Mimar Adayının Deneyimlemesine Ait Görseller (Kaprol: 2015)
Yeti yetmezliğine rağmen, spor, kültürel
alanda ulusal ve uluslararası müsabakalar-da
yer alan yeti yetmezliği sahibi bireyler, derse
davet edilerek karşılıklı sohbet ve deneyimler
yaşatılmakta,

Yeti yetmezliği yaşayan bireyler ve yakınları
ile mimar adayına karşılaşma şansı, yüz yüze
yapacakları anket ve sohbetle verilmekte birlikte, yaşanan zorlukları çözecek yaklaşımlar
araştırılmakta, bu yaklaşımda ders içeriğinde
yapılan karşılıklı görüşmeler yapılmaktadır.
Bu görüşmelerden bir kaçı aşağıda örneklenmiştir.
Görüşme 1-) Mimar adayı; Anıl YILMAZ
ile doğuştan kalça çıkığı ve sol bacağı diğer
bacağına göre 10 cm daha kısa olan Dilek
KAYNAK, 4 yıl önce zorunlu olarak ameliyat olması gereken Dilek hanım, şu anda bacağına takılı protez ile gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmektedir.

Şekil 2. Milli Sporcumuz Yeti
Yetmezliği sahibi Özge Üstün Yüzme
Müsabakalarındaki Deneyimlerini Mimar
Adayları ile paylaştığı Oturuma Ait
Görsel (Kaprol: 2015)

8
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Şekil 3. Anıl Yılmaz ve Dilek Kaynak
Edirne 2015

Şekil 4. Mimar Adayının Ulaşılabilirlik
Farkındalığı Sonucu Dünyada Uygulanan
Araştırma Bulgusu

Çevreye bağlı sorunlar: Apartman girişi
ve asansör düzgün düzenlenmeli (görme engellileri de düşünerek) kapıların dışa doğru
açılması, eşiksiz kapıların olması gerektiğini,
banyo ve mutfakların nasıl tasarlanması gerektiğini, ışık ve prizlerin tekerlekli sandalye
kullanan insanları düşünerek tasarlanması gerektiğini ‘’ben de bir süre tekerlekli sandalye
kullanmak zorunda kaldım’’ diyerek sorunlarını dile getirmiştir.

Mimar adayının çözüm önerisi: Özellikle
bina girişlerinde eğimden gelen koşullarda
yapılması gerekse bile herkese uygun merdiven düzenlemesi üzerine araştırmaya başlamıştır.
Görüşme 2-)Mimar adayı; Esma CURAVCI
ve 9 aylıkken geçirilen çocuk felci sonucu bir
ayağı felçli kalan Gül ÜNVER

9
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Şekil 5. Gül ÜNVER

Şekil 6. Gül ÜNVER’in Yaşamını
Kolaylaştırmak Amacı ile Mimar
Adayı’nın Tasarladığı Sandalye Eskizi

Çevreye bağlı sorunlar: Yaşadığı konutun
kapılarının yeterince geniş olmaması, koridorların tekerlekli sandalyenin dönüşüne yeterli
alanı sağlamaması ve dolapların kısmen çok
yükseğe konumlanmış olması.

sandalye, üst kota ulaşımda ve mekânlar arası
geçişi kolaylaştıracak niteliktedir.

Görüşme 3-) Mimar adayı; Tuba SHUKİ ve
bir yaşındayken geçirdiği yüksek ateş yüzünden fiziksel yeti yetmezliği yaşayan Türkan
Mimar adayının çözüm önerisi: Yeti yet- BAŞA; Okuma yazma bilmemesine rağmen
mezliği yaşayan bireye, hareket özgürlüğü annesinin yardımıyla 3 adet şiir kitabı çıkarsağlayan-esnek kullanımlı bir sandalye tasar- mıştır. Şiir kitabının ardından iki sene içinde
lamak olmuştur. Kendi etrafında dönebilen bu okuma yazma öğrenmiş ve kitaplarını yayınlamaya devam etmektedir.

10
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Şekil 7. Mimar Adayı Tuba SHUKİ ve Türkan BAŞA, Türkan BAŞA’nın Tiyatro
Çalışması ve Edebiyat Çalışmalarını Gösteren Görseller
Çevreye bağlı sorunlar: Türkan BAŞA, çevre planlamalarında, yeti yetmezliği yaşayan
bireylerin düşünülmediği, tekerlekli sandalye
kullananların mağdur edildiği, yolların tekerlekli sandalye ile hareket edebilmeye uygun
yapılmadığı, mekângirişlerinde rampaların
olmadığı, kaldırımların yüksek olduğu, kamu
yapılarında yeti yetmezliği yaşayanlara uy-

gun düzenleme olmadığı sorunlarını dile getirmektedir.
Görüşme 4-)Mimar adayı; Selin SAĞNAK
ve doğum sırasında oksijensiz kalarak, %98
zihinsel engelli olarak dünyaya gelen, küçüklüğünden beri özel eğitim veren okulda eğitimini sürdüren Ahsen BAYAT için algılama
ve öğrenme süreci oldukça uzun olmaktadır.

Şekil 8.Ahsen BAYAT ve Selin SAĞNAK vede Yaşam Mekânından Elektronik
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Kontrol Üniteleri

Görüşmede elde edilen sorunlar: Trafik
ışıklarındaki bilgilendirmelerin yetersiz olması, sesli ışık sistemleri kullanılmaması,
otobüs içi ve dışındaki bilgilendirmelerin
yetersiz olması, otobüs içinde ve duraklarda
sesli sistemler ve Braille alfabesinin kullanılmaması, bunların bakımının yapılmaması,
sarı çizgiler yapım sırasında kesintiye uğranması, engelle karşılaşması, Kamu kurum ve
kuruluşlarında yeterli düzenleme ve bilgilendirilmelerin, yerlerde sarı çizgi ve tabelalarda kabartma yazı uygulamaları yapılmaması,
Braille alfabesiyle yazılmış kitaplar ve sesli
kitapların özellikle halk kütüphanelerinde
bulunmaması, rehber köpeklerin kullanımındaki engeller, hayvanların içeri alınmadığı
mekânlarda rehber köpeklere ayrıcalık tanınmalıdır, sesli eşyaların olmaması, sesli saat,
renk tanıma cihazı, sıvı-ölçer gibi kullanımı
rahatlatıcı, eşyaların yaygınlaştırılmaması
sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Farkındalık
sonrası; Engelli birey için doğru bir kent
tasarımında, yeti yetmezliği sahibir bireyin
sabah evinden çıkıp işine gittiği, günlük ihtiyaçlarını karşıladığı, bütün araçlardan faydalanarak, güvenli bir şekilde ve zorlanmadan
evine geri dönebildiği kente kavuşmasına vesile olmak verisi mimar adayının tasarımına
girdi olmuştur.

Çevreye bağlı sorunlar: Çevrede yürürken
takılabileceği kaldırım, yağmur oluğu gibi engeller kaldırılmalıdır. Engelsiz, düz yüzeyler
oluşturulmalıdır. Ahsen, komutlarla hareket
ediyor ve ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilmesi için yaşadığı ortamların elektronik çözümlere ihtiyacı var. Örneğin otomatik yanan ışıklar,
otomatik açılan kapılar, mekân içerisinde sesle
komut veren aletler… Dikkat yeteneği az olduğu için köşeli eşyalardan, mekânlardan kaçınılmalıdır. Eşikler ortadan kalkmalıdır. Mekân
anlaşılabilirliği kolay olmalıdır. Mimar adayının çözüm önerisi: Mekânın elektronik çevre
koşulları denetimini gerekliliğinin farkındalığı
sonrası mevcut çözüm önerilerini yeti yetmezliği yasayanların mekânlarında yer almasının
gerekliliğini önermektedir.
Görüşme 5 :Mimar adayı; Gülendam ULU
SOY, görme engelli Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunu, Edirne
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü çalışanı,
Özlem ÖZTÜRK

Görüşme 6: Mimar adayı ;Fjolla BUBLAKU,
Küçük yaşlarda çocuk felci hastalığı geçirmesi sebebiyle akülü sandalye kullanan
Mübessel YOLALMAZ.

Şekil 9. Özlem ÖZTÜRK’Ü Tanıtan Görsel
12
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Şekil 10.Mübessel YOLALMAZ’ ı Tanıtan Görsel

Şekil 11. Engelli Vatandaşlar İçin Modifiye Edilmesi Önerilen Alış-Veriş Arabasına Ait
Görsel
Görüşmede elde edilen sorunlar: Kentimiz
deki temel sorunlardan biri, ulaşılabilirlik so-

runu olarak mimar adayına kullanıcı tarafından aktarılmıştır.
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Şekil 12.Edirne’de Dünya Miras Listesine Giren Selimiye Camii Gezisinde Yaşanan
Dram (Yolalmaz- Edirne)
Tüm kamu kurumlarının, mağazaların, ulaşılabilir olmaması, rampaların erişebilirliği
engellemesi, Toplu taşıma-larda binişlerin
arkadan zorunlu olması, önden binişlerin olmaması, eşit kullanım ilkesinin açıkça ihmal
edilmesi (elektronik kartla araca binme deneyi-minin bireysel olarak imkânsızlığı)

insanların kendilerine farklı yaklaşmaması
gereği, onlar için herkes gibi kendi hayatlarını
idame ettirebilecek düzenlemelerin yapılması
gereği, örneğin; alışverişe gittiği mağazalarda içinde rahatça dolaşmak ve kıyafetlerini
kendi seçmek yanı sıra ; yeti yetmezliği yaşayan bireyin “Herkesin engelli olduğu bir
dünyada yaşadığınızı düşünün...”cümlesi,
biz kendimizi normal görüyoruz birde her
tarafın tekerlekli arabayla olduğunu yolların
rampaların her şeyin onlara uygun olduğunu
düşündüm ve gerçekten onlara karşı hiç duyarlı olunmadığını’…. mimar adayına hissettirmiştir.

İç mekân tasarımlarında; yeti yetmezliğinin düşünülmeden bırakılan boşlukların
sirkülâsyona imkân verme-mesi, engelli için
soyunma kabinlerinin olmaması, bankamatiklerin erişebilir olmaması, engelli tuvaletlerinde yeni nesil akülü tekerlekli sandalyelerin
hareket kabiliyetleri düşünülmemesi

Görüşme 7: mimar adayı ; MelekGizem
ÇATAROĞLU, 1994 yılında, ilkokul birinci

Mimar adayının deneyim sonucu görüşü;
Mübessel hanım ve diğer engellilere göre,
14
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sınıfta iken, geçirdiği bir trafik kazası sonucu tek bacağını kaybeden, İstanbul’da ikamet

eden ve bir bankada uzman olarak çalışan ve
sporla uğraşan, Abdulkadir ÖZOĞUL.

Şekil 13.Abdülkadir ÖZOĞUL’un Sportif aşamına Ait Görseller
Görüşmede elde edilen sorunlar Birçok insanın yapmaya cesaret edemediği şeyleri yapan birine göre zorluk bir kavram olmaktan
çıkar. Abdulkadir ÖZOĞUL bunun en güzel
örneklerinden biri. Yaşadığı zorluklarla ilgili
kendisine yönelttiğim sorulara bir cevap ve-

remedi. Zorluk olarak nitelendirdiği tek şey,
şehir içi ulaşımda otobüslerde ayakta dengede
durma problemiydi. O tabiki bu probleminde
üstesinden gelmişti ancak gelemeyenler için
tasarımcı Yong Rok Kim aşağıdaki koltuk
değneklerini tasarlamış.

Şekil 14.Engelliler İçin Yaşamı Kolaylaştıracak Koltuk Değneği Tasarımına ait Görsel
SONUÇ

kavranmasına; Gelecek kuşakların herkes

Yeti yetmezliği sahip bireylerin herkesle eşit
olduğu, sadece özel durumları olan bireyler
olduğu düşüncesinin mimar adayı tarafından

için erişilebilir yaşam, erişilebilir tasarım
konularında

eğitilerek

bilinçlendirilmesi-

ne; Mesleki denetim öneminin anlatılması15
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na; Uygulama eksikliklerinin giderilmesine;
(Gaziantep te yaşanan engelliler için yapılan
salıncaktan engelsiz çocukların yararlanmak
istemesi üzerine düşerek hayatını kaybetmesi), Gelişen teknolojik olanaklar ve mekân
çözümlerinin gösterilmesi adına ülkemiz için
örnek olabilecek üniversite-sanayi-sivil toplum örgütü-kobiler işbirliğinde toplumsal içerikli proje uygulamalarına önem verilmesine;
Erişilebilir, ulaşılabilir, estetik, hata toleranslı, fonksiyonel, bireyin mutluluğunu baz alan,
mimarlık ve yaşam çevrelerini oluşturulmasının önemine, mimarlık eğitiminde yer verilmeli veya verilmeye devam edilmelidir.

CONNELL,
Mike
JONES,
Ronald
L.MACE, Jim MUELLER, Abir MULLİC,
Elanie OSTROFF, Jon SANFORD, Ed
STEİNFİELD, Molly STORY, Gregg
VANDERHEİM)
tarafından
hazırlanan Herkes için tasarım ilkeleri; 1 - E ş i t
Kullanım ( Equitableuse)2-Esnek Kullanım
(Flexibleuse),3-Basit ve Sezgisel Kullanım
(Simple andİntuitiveuse), 4-Algılanabilir
bilgi (Perceptibleuse), 5-Hata toleransı
(Toleranceforerror),6-Düşük fiziksel güç
(Lowphysicaleffort), 7-Yaklaşım ve kullanım için yeterli alan (Size andspaceforapproachanduse) .Bu yedi ilkeye, bilim insanları
üç ilke daha ilave etmişlerdir.8 -Bireyin çevreden hoşnutluğu –addingtohumandelight
(Manley 2000), 9-İşlevsel ve estetik uyum–
functionalandaestheticintegration10-Sosyal
uyum ve katılım–socialcohesionandparticipation (Evcil A.N, 2014)

Sonuç olarak yeti yetmezliği yaşayan her yaş
ve cinsiyet grubunda bireylerin, gündelik yaşamlarında özgür olabilmeleri, toplum hayatında her zaman yardım almadan yer alabilmesi için, herkese uygun mekân kriterlerinde
yaşama alanlarının tasarlanması, uygarlık
göstergesi olarak mimari yaşamda gerekliliktir. Ancak böylelikle uygar bir toplum olarak
medeniyet tarihinde yer alınabilir. Bu nedenle mimar adayının yeti yetmezliği konusunda
farkındalığının ön plana alınarak eğitiminde
yol alınmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT
Abstract: Aim: The aim of this study is to examinet he studies which enabled the architecture
candidate to determinet he social needs, produce usable knowledge for The society, and especially gain awareness of disability in their education. Forthispurpose, primarily in the structuring
of the architecture education, within the context of international ideas and propositions; in order for the International Union of Architects to determine a consistent position in the education
of architecture, while context-aim, content-program structure, and technique andstructuring of
the program are described, the architect candidate is also expected to gain an awareness of disability in their education. Method: For the architect candidate to gain an awareness of disability,
he/she needs to answer questions such as for whom, of what ability, where, and how designs
should be. In the obtained theoretical study, expectations from the architect were exhibited in
the area of architectural design, Professional context, social studies, and disability. An other aim
of this study is for the architect candidates to familiarize with the problems of disabled people
with the help of interviews they make and also to find solutions to the difficulties disabled people encounter in the city on the macro scale, and the spaces they use in their daily life on microscale. In addition, architect candidates were expected to experience thee very day spaces with
sympathy to the disabled and transform it into awareness. In their interviews with people with
different disabilities, architect candidates detected that their living spaces were arranged according to their needs, on a large scale, but the disabled can neither join the urban spaces without
help without these rearranged spaces nor satisfy the needs of utility. Architect candidates tended
to either modify the existing tool so rcreatespatial solutions or furniture which would satisfy the
needs of the interviewees. In order for a disabled individual to do sports, join a recreational activity, obtain public duties, and carry out and join artistic activities, sensitivity in architecture was
introduced to the architect candidate with an urge to make an dapply immaculately a design that
will provide for the mentioned activities. Result: The appropriate physical spaces are supposed
to be of equitableuse, flexibleuse, simple and intuitive use, perceptible use, low physical effort,
and functional and aesthetic integration and social cohesion and participation, and also have
size and space for approach and use, tolerance for error and add to human delight. Also these
physical spaces are supposed to be open to every individual of the society without composing
an obstruction to the disabled. In the light of these data, students were introduced to an awareness of disability in the education of architecture. As methodology, the designer is expected to
19
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include the research he makes in various areas, theoretical approach, ethical behavior, attempts
to utilize in his design and open it to the use of the disabled. In this text, the awareness ability
elaborated in a planned way fo disability is introduced to the architecture student by sympathy
and observation. Conclusion: The knowledge obtained by experience enabled the architect
candidate to develop an awareness of disability and mature it as well as it complied with the
principles of the International Union of Architects which are employing the imagination, using
creative thinking, introducing inventions, leading in design, collecting data, describing problems, analyzing and criticizing, coming up with action strategies, three dimensional thinking
while designing, complying different factors for a design solution, integrating knowledge an
dapplying the skills. ‘Design for Everyone’ class in 2014-2015 and 2015-2016 Spring Terms in
Trakya University, Faculty of Architecture, and Department of Architecture was used as a platform for awareness in this study. Experiences obtained about disability during this study were
presented to researchers as international concepts in this paper.
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AN ASSESSMENT OF CHILDREN’S IDEAL SCHOOLYARDS THROUGH
THEIR DRAWINGS 1
ÇİZİMLERİ İLE ÇOCUKLARIN İDEAL OKUL BAHÇELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Okşan TANDOĞAN
Namık Kemal University, Fine Arts and Design Faculty, Tekirdağ / Turkey
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocukların hayallerindeki ideal okul bahçelerini araştırmak ve bu alandaki araştırmalara yeni bir ivme kazandırmaktır. Yöntem: Çalışma, çocuğun bakış açısıyla çocukların ideal
okul bahçelerini belirlemek için çocukların çizimlerinin analiz edildiği nitel bir çalışmadır. Çalışmanın
örneklem kümesini Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer
alan bir satranç kulübüne devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Bulgular: Çalışmanın sonunda çocukların
görüşüne göre, ideal bir okul bahçesinde bulunması
gereken unsurlar ağaçlar, hayvanlar, yüzme havuzu,
su birikintisi gibi su elemanlarıdır. Çocukların mevcut
okul bahçelerinde en çok hoşlanmadıkları unsur ise
sert zemindir. Ayrıca çocukların çizimlerinin analizi
okul bahçesini çocukların oyun alanı olarak gördüğünü
açıkça ortaya koymuştur. Çocukların çizimlerinde görülen salıncak, kaydırak gibi oyun ekipmanları bunun
bir göstergesidir. Çocuklar okul bahçelerinde futbol,
basketbol sahası gibi spor alanlarını da istemektedirler. Sonuç: Çocuklar bitkiler, kum, su ve hayvanlarla
birlikte doğal okul bahçeleri istemekte, doğal peyzajı
insan yapımı peyzajlardan daha çekici bulmaktadırlar.

Abstract: Aim: The purpose of this study was to explore what children considered the ideal schoolground
to be and thus give fresh impetus to research in this
area. Method: This was a qualitative study in which
children’s drawings were analysed to produce a picture
of the ideal schoolyards from a child’s perspective. The
sample consisted of children who were members of a
chess club in the Çorlu district of Tekirdağ, Turkey.
Results: At the end of the study it has been found that
in children’s opinion the ideal schoolyard should have:
green areas with trees, animals, water features such as
swimming pool or a fishpond or something similar.
The feature children most disliked in their existing
schoolyards was the hard surface. Also the analysis of
the children’s drawings made it apparent that they saw
the school grounds as their playground. This is demonstrated by the inclusion of play equipment such as
swings and slides in their drawings. Also children want
to have sports facilities such as football, basketball,
volleyball. Conclusion: Children want schoolyards
naturalised with plants, sand, water and animals and
find naturalistic landscapes more attractive for play
than more obviously manmade landscapes.
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Key Words: Schoolyard, Child’s development, Fear
of Crime, Independent Mobility, Natural Environment

Doi: 10.17365/TMD.2017.2.2

(1) Responsible Author: Okşan TANDOĞAN, Namık Kemal University, Fine Arts and Design Faculty, Tekirdağ /

Turkey, otandogan@nku.edu.tr, Geliş Tarihi / Received: 12.02.2017 Düzeltme Tarihi / Kabul Tarihi / Accepted:
12.06.2017 Makalenin Türü: Typeofarticle (Araştırma – İnceleme / Research Review) Çıkar Çatışması / Conflict
of Interest:Yok / None“Kurum İzni Var – Institution Permission” (Namık Kemal University Fine Arts and Design
Faculty, No: 57462741-824.99-E. 36916 Date: 12.07.2017)

21

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
May / June / July / August 2017 Issue: 11 Summer Time
ID:193 K:305
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

INTRODUCTION

children have been deprived of play opportunities in the outdoor environment.

In today’s world social and environmental
factors limit children’s opportunities for outdoor play (Little and Wyver, 2008:34). Children have lost access to traditional play environments in urban contexts, in particular,
streets (Tandoğan, 2011:1). The main factors
at work are as follows: a decrease in open-air
areas as a result of dense settlement, an increase in traffic due to high rates of car ownership and parental anxiety about the safety
of urban environments (Little and Wyver,
2008:34). Parents are increasingly concerned
about children’s safety in urban areas due to
traffic and fear of crime and many parents
perceive urban areas as dangerous places for
children (Leden et al., 2014:406; Zubrick et
al., 2010:26). As a result children in many
countries are no longer independently mobile
in urban areas (Gaster, 1992:23; Hillman et
al., 1990:70; O’Brien et al., 2000:257; Shaw
et al., 2013:178-191) and many children living in urban areas are escorted to school by
their parents (Heurlin-Norinder, 1996:310;
Rivkin, 1997:61) and consequently have lost
access to such neighbourhood environments
as streets (Tranter and Doyle, 1996:151; Valentine and McKendrick, 1997:229). This situation has limited children’s opportunities to
meet and interact spontaneously with other
children as well as their freedom to explore
their environments and to play. In summary,

Rapid urbanisation and industrialisation have
taken nature-based habitats away from children (Rivkin, 1997:61; Derr and Rigolan,
2016:125). Contact with outdoor play habitats
is a vanishing experience for the child. Urban
children, in particular, are often trapped in environments that provide few opportunities for
self-discovery or exploration of the natural
environment (Malone and Tranter, 2003:89).
Making neighbourhoods and streets safer for
children and thus reclaiming a significant part
of cities as play space would be one long-term
solution to the problem of urban children’s
loss of access to play environments (Tranter
and Doyle, 1996:153), but in view of the difficulty of creating a truly child-friendly urban
environment, it is much more appropriate to
focus primarily on making schoolyards more
suitable for children (Malone and Tranter,
2003:116).
Children spend a great deal of their time at
school. In the United States primary and
secondary school children spend on average
1300 hours at school per year (Brink et al.,
2011:1673) compared with 935 hours in Turkey (Ayaşlıgil and Turan, 2009:280). The total time spent in the schoolyard is 1–1.5 hours
per day for primary school children, 20–25%
of the time children spend at school (Ches-
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(Herrington and Studtmann, 1998; Özdemir
and Yılmaz, 2008; Reif and Sadi, 1997). It
is known that planting is important in outdoor playgrounds such as schoolgrounds
(Özburak, 2016:30). Because playing in
natural environments seems to have a positive effect on children’s learning and cognitive skills (Fjortoft, 2004:37-38; Fjortoft and
Sageie, 2000:112,117; Raith, 2017:91) and
children who play in natural environments
show better academic performance (Lieberman and Hoody, 1998:7). Children playing
in natural schoolyard settings become more
creative in their play (Fjortoft, 2004:112;
Moore and Wong, 1997:5; Raith, 2017:91),
and have more positive feelings about each
other (Herrington and Studtmann, 1998:204;
Moore, 1996:72-82). They also show welldeveloped social interaction and social behaviours (Malone and Tranter, 2003:97;
Titman, 1994:23-115). Natural-habitat landscaping also fosters children’s environmental
awareness (Bradley, 1995:245). Contact with
nature has reduces symptoms of attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD) (Taylor and et al., 2001:73-75; Kuo and Taylor,
2004:1584-1585; Taylor and Kuo, 2008:57) and reduces stress in children (Wells and
Evans, 2003:311). Additionally, access to
schoolyards encourages children’s physical
development and reduces childhood obesity.
Green schoolyards promote more vigorous
activity, which has health benefits as ener-

key, 1996:12). Considering that, the school
and schoolyards seems to be effective in the
formation and development of the character
of the child (Kanat, 2014: 70).
Since schoolyards around the world are generally within walking distance of the children’s homes and safe from vehicular traffic
they are one of the safest places in the urban
environment and are potentially available
throughout the day. Moreover, unlike other
urban open spaces, schoolyards are under
the jurisdiction of active public institutions
and so schoolyards are always protected and
supervised. This makes schoolyards different from other places where children might
play (Tandoğan, 2011:16-17). There is also
evidence that children learn better in schoolyards than in traditional indoor learning areas
(Cronin-Jones, 2000:207).
Schoolyards can be used for educational activities relating to a wide range of subjects,
such as language, mathematics, science, geography, art and health education (Basile
and White, 2000:57-61; Blair, 2009:16-21;
Dyment, 2005:40-42; Maynard and Waters,
2007:263-264) and can have a positive impact on children’s eating attitudes (Blair,
2009:15).
The research has also demonstrated that
schoolyards affect children’s social, physical,
emotional, cognitive and motor development
23
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getic activity reduces the risk of obesity (Özdemir and Çorakçı, 2010: 2065-2077).

and Yılmaz, 2008:296; Yılmaz, 1995:546).
Most schoolyards are designed to meet boys’
play needs and for competitive games such as
basketball, football and so on. (Paechter and
Clark, 2007:328-330).

The research on children’s preferences shows
that they would like their outdoor spaces to be
naturalised with plants, trees, flowers, water,
soil, sand, mud, animals and insects, and to
offer play opportunities of every imaginable
type; in other words, children would choose
rich, developmentally appropriate learning
environments (Moore, 1986:40-41; White
and Stoecklin, 1998:27; Titman, 1994:2365). This is because children find playing in
natural landscapes more attractive and interesting than playing in traditional playgrounds
(Tamoutseli and Polyzouu, 2010:55).

More importantly, although children are the
primary users of schoolyards their needs and
wishes are not taken into account in the planning and designing of schoolyards.
This main purpose of this research was, therefore, to explore children’s visions of the ideal
schoolyard and thus to give a fresh impetus to
research and practice in this area.
More specifically, the study addressed the
following questions:

A schoolyard is commonly defined as all the
outdoor areas surrounding or adjacent to the
school buildings that are under the school’s
jurisdiction. Schoolyards are mostly recognised as places where children spend time
outside of classroom hours. There are no
particular design guidelines for schoolyards;
they are generally accorded less importance
in the design and planning process than
school buildings and in professional design
literature they are viewed simply as open areas (Tandoğan, 2011:17). The majority of the
area of most school grounds is paved with
concrete or asphalt and school grounds tend
to be are non-creative areas without vegetation that do not allow children to explore nature (Kelkit and Özel, 2003:245; Özdemir

•

Are children interested in natural-terrain
schoolyards (including plants, animals,
sand etc.) with a wide variety of play opportunities?

•

Would children prefer schoolyards that
are natural-habitat landscaped?

•

What kind of features do children include
when asked to draw their ideal schoolyard?

To answer these questions we carried out a/
this qualitative research with child participants, in a residential area that has undergone
rapid urbanisation and population growth.
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METHODOLOGY

children lack the capacity for abstract linguistic expression, but can use symbolic com-

The research took place in a chess club in
the Çorlu district of Tekirdağ, Turkey which
has undergone rapid urbanisation and population growth (Thrace Development Agency,
2012:17-25). The chess club was chosen because it serves as a weekend meeting point for
children from different schools. The sample
consisted of 27 children (12 girls; 15 boys)
of preschool and primary school age (5 to 10
years) who attended the chess club. All the
children lived in the Çorlu district of Tekirdağ
at the time of data collection. The data were
collected on Saturday, 25 November 2015,
as this was a time when participation in the
chess club was high; 27 of the 28 children attending that day agreed to participate in the
study. The children produced drawings and
these data were analysed to produce an overview of what children consider to be the ideal
schoolyard.

munication methods such as drawing. Drawing is in the same field of expression as play
and speech for children (Farokhi and Hashemi, 2011:2221).
Professionals in the fields of psychiatry, psychology and art therapy have been interested
in children’s drawings (Malchiodi, 2005:2344). Children’s drawings have been used to assess their mental development (Cherney et al.,
2006:136-140), emotional condition (Burkitt
et al., 2009:6; Skybo et al., 2007:311) and experiences of abuse (Aldridge et al., 2004:304).
Children’s drawings have also been analysed
to assess their attachment security (Behrens
and Kaplan, 2011:437; Goldner and Scharf,
2011:11), language (Edmonds, 2000) and
physical development (Farokhi and Hashemi,
2011:2220). In addition, children’s drawings
can provide valuable information about their

Drawing is a natural mode of communication that children rarely resist; it allows them
to express feelings and thoughts and is perceived as less threatening than verbal communication (Malchiodi, 2001:1). Many children dislike answering questions, but drawing tests can be completed quickly and easily
and can be enjoyable for children (Lewis and
Greene, 1983:53). It is rare that children do
not to draw and this can be a sign of trauma
(Farokhi and Hashemi, 2011:2221). Young

perceptions of their environment (Tamoutseli
and Polyzouu, 2010:54; Barraza, 1991:51),
in particular, children’s drawings have been
used to reveal their changing perceptions of
environmental issues (for example Brown
et al. 1987; King, 1995; Matthews, 1985).
Children express their dreams, joys and so
on through drawings and children’s artworks
represent a window onto their personality and
provide clues to their relationship with the
25
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world and environment (Farokhi and Hashemi, 2011:2221).

er landscape elements (swing, pool or other
water feature, football pitch, basketball court
and so on and then analysed by frequency.

The data gained/obtained from children’s
drawings were used to evaluate children’s
perceptions of the ideal schoolyard. Drawings were made on A4 sheets prepared by the
researcher. A wide range of coloured pencils
was made available to each child and there
was no time restriction on the drawing task.

The research has some limitations. The data
were collected in a chess club in Tekirdağ,
Turkey and it is possible that different results
would be obtained in other countries or cities.
The research does not take into account variance in the children’s socioeconomic status.
Because children from several schools gather
at the chess club we were able to reach students from several schools, which enriched
the sample and strengthened our findings.

In analysing pictures it is important to pay
attention to the first impression a drawing
makes. Rather than trying to find symbols in
drawing the analyst should look at the picture
as a whole; the whole is greater than the sum
of the parts ‑ this idea has been referred to as
the ‘pre-eminence of the whole’ (Farokhi and
Hashemi, 2011:2223). There is evidence that
the subjects that appear largest in a child’s
drawing are those that have the greatest significance and emotional importance to the
drawer (Clare, 1988:211). Most children omit
objects they strongly dislike from their drawings (Seibert and Anooshian, 1993) and they
completely omit subjects they do not know
much about (Cronin-Jones, 2005:228). Each
drawing has been evaluated in the light of
these findings obtained and they are interpreted basing on easily observable and measurable criteria. In addition, the features in the
children’s drawings were divided into two
groups: natural landscape elements (grass
area, animals, trees, flowers and etc.) and oth-

All the children participated as individuals
and unaccompanied by a teacher or parent so
their drawings and responses should reflect
their own views.
This was a small study and it would be useful to replicate the study with a large sample.
However, one of the strengths of the small
sample size is that it allowed us to spend
more time with each child and thus collect
particularly rich data. We believe this smallscale, qualitative study contributes interesting
results to the field and may give fresh impetus
to research in this area.
THE EVALUATION of CHILDREN’S
DRAWINGS
The features observed in the children’s drawings were identified; in descending order of
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frequency they were as follows: natural landscape elements or green areas; animals; trees;
fruit trees; flowers; sky, sand, soil, sun, sea
and strawberry garden. Other features identified in the children’s drawings were swings,
swimming pool or water features, football
pitch, children, basketball court, slide, waste
bin, seesaw, climbing area or climbing feature, running track, painting studio, the Turkish national flag, toys, reading area, sitting
bench, football goal, rabbit hutch, sports
equipment, volleyball court, maze, amusement park, theatre, Halloween pumpkin, jewellery store, colourful furniture, aquarium,
deckchairs, snow play area, moving stairway,

picnic area, security, painting studio, library,
cinema hall.
The most common natural features in the
children’s drawings were: grass or green area
(20 instances), animals (13 instances), trees
(8 instances) and fruit trees (6 instances). The
other features most commonly observed in
the children’s drawings were: swings (15 instances), water features (15 instances), football pitch (10 instances), children (9 instances) and basketball court (8 instances).
The biggest gender differences in the drawings were that football pitches, basketball
courts and water features were more frequent
in boys’ drawings (Table 1).
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Table 1. Frequency of Elements in the Children’s Drawings
Girls
(Frequency)

Boys
Total
(Frequency) (Frequency)

Natural landscape elements

Girls
(Frequency)

Boys
(Frequency)

Total
(Frequency)

Other landscape elements

Grass area

11

9

20

National flag

1

1

2

Animals

7

6

13

Toy

1

1

2

Trees

4

4

8

Reading area

1

1

2

Fruit trees

4

2

6

Sitting bench

1

1

2

Flowers

3

2

5

Football goal

0

2

2

Sky

3

1

4

Rabbit hutch

1

0

1

Sand

3

1

4

Sport equipment

0

1

1

Soil

2

1

3

Volleyball court

1

0

1

Sun

2

1

3

Labyrinth

0

1

1

Sea

1

0

1

Amusement park

1

0

1

Strawberry
garden

1

0

1

Heater

1

0

1

Halloween
pumpkin/ Swing

0

1

1

Other landscape elements
Swings

7

8

15

Jewellery store

1

0

1

Pool / Water
element

5

10

15

Colourful furniture

1

0

1

Football pitch

1

9

10

Aquarium

0

1

1

Children

5

4

9

Deckchairs

1

0

1

Basketball
court

2

6

8

Snow play area

1

0

1

Slide

4

3

7

Moving stairway

0

1

1

Waste bin

2

3

5

Picnic area

1

0

1

Seesaw

2

2

4

Security

0

1

1

Climbing area/
element

3

0

3

Painting studio

1

0

1

Running track

1

1

2

Library

1

0

1

Painting studio

2

0

2

Cinema hall

1

0

1

Various and detailed elements appeared in
the children’s drawings of their ideal schoolyard. Some children included many features

in their ideal schoolyards (the maximum was
13) whereas others depicted only two or four;
the average number of features was six.
28
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the blue-coloured areas and smiling children.
The boy who drew this picture explained
that the blue area was tubes of water passing
through the school building and flowing onto
the grass. In this drawing the sun is wearing
sunglasses (Figure 2).
Grass or Green Area
Some elements were present in many children’s drawings. Grass or green areas were
depicted in 20 of the 27 drawings and were
the commonest element. Generally, children
depicted the whole of the ideal schoolyard as
a green area (Fig 3). Some children coloured
the lower part of their paper green and designated the upper section sky and coloured it
blue; in these cases we assumed that the child
intended the whole of the schoolyard to be a
green area (Figures 1, 2, 8 and 9). Some of
the children depicted part of the schoolyard
as green in colour (Figure 4).

Figure 1. Drawing of an Ideal Schoolyard
by Child 7 (Boy, 9 years old)
Figure 1 shows a boy’s drawing with three
features which were obviously important to
him: a football pitch, a tree and green areas
(Figure 1).

Figure 2. Drawing of an Ideal Schoolyard
by Child 12 (Boy, 7 years old)
Various elements are observed in the boy’s
drawing shown in Figure 2 (sun, clouds, soil,
sand, grass/green area, water features, flying bird, children, swings, seesaw and slide).
The notable features of the drawing include

Figure 3. Drawing of an Ideal Schoolyard
by Child 16 (Girl, 11 years old)
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The first impression one receives from the
drawing in Figure 3 is that the entire schoolyard is a green area. The elements in the drawing are a pool, cinema hall, painting studio,
library and amusement park. The playground
is fenced off and situated in one corner of the
schoolyard (Figure 3).

stances) were depicted less frequently. While
some children depicted all types of playground equipment in their drawings, some
children presumably depicted their favourite
one or two items of playground equipment.
As children see the school grounds as a playground, they drew them as a playground.
Some children positioned the traditional
items of playground equipment randomly
whereas others clustered them together in a
designated area (Figures 3, 4 and 5).

Figure 4. Drawing of an Ideal Schoolyard
by Child 15 (Girl, 8 years old)
The first noticeable elements of the drawing
in Figure 4 are the landscape features, such
as deciduous trees, fruit trees and flowers.
The child coloured the area surrounding the
playground equipment green. Other elements
in this drawing of the ideal schoolyard are
colourful furniture to allow for street games,
children and waste bins (Figure 4).

Figure 5. Drawing of an Ideal Schoolyard
by Child 11 (Girl, 9 years old)
The most striking feature in Figure 5 is the
playground equipment. It is also notable that
these items (swings; slide; seesaw) are positioned randomly in the schoolyard and the
whole of the school grounds is depicted as
a traditional playground Figure 5. Other elements in this ideal schoolyard are: running
track, swimming pool, deckchairs, jewellery
store, snow play area and green area with
trees. It seems the child does not want an en-

Playground Equipment: Swings and Slides
Swings (15 instances) were another feature
that appeared in many of the children’s drawings. Other items of playground equipment
such as slides (7 instances) and seesaws (4 in30
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tirely green schoolyard. The underlying reason for this is the earthworms living in the
soil and hence present in all green areas (Figure 5)

and deck chairs, waste bin, soil and a green
area for running (Figure 6).

Water Elements
Another of the most common features of the
children’s drawings was some kind of water
feature: a swimming pool, ponds or other
water feature such as water channels (14 instances). Some children depicted swimming
pools whereas others drew pools with colourful fish. Some of the children who depicted
swimming pools in their drawings also drew
deck chairs near the swimming pool (Figures
6 and 7).

Figure 7. Drawing of an Ideal Schoolyard
by Child 10 (Boy, 8 years old)
In Figure 7 the majority of the ideal schoolyard is shown as a green area. This may be interpreted as an indication that to this child the
green area was the most important feature of
a schoolyard. The playground also includes a
pool with colourful fish, a football pitch and
basketball court, waste bin, security, moving
stairway, bird, drinking fountain, trees and
toilet (Figure 7).
Trees
Trees were depicted in 14 of the children’s
drawings and seven of them specifically illustrated fruit trees. All the fruit trees appeared
to be apple trees (Figures 8 and 9).

Figure 6. Drawing of an Ideal Schoolyard
by Child 9 (Girl, 8 years old)
The most striking feature of the ideal schoolyard shown in Figure 6 is the water. Most of
the schoolyard is depicted as sea and swimming pool. Other elements are a pool slide

Animals
Animals were depicted in 13 of the children’s
drawings. The animals that appeared in the
31
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children’s drawings were: cat, chicken, fish,
bird, butterfly, turtle, squirrel and elephant
(Figures 8 and 9).

Figure 9. Drawing of an Ideal Schoolyard
by Child 19 (Girl, 7 years old)
In Figure 9, the child depicts green areas, an
apple tree, the sky, the sun, the Turkish national flag, swings, a pool, a climbing frame,
birds, children and a cat just standing beside a
child. The most striking features in the drawing are the sky and swing (Figure 9).

Figure 8. Drawing of an Ideal Schoolyard
by Child 17 (Boy, 7 years old)
The features of the ideal schoolyard in Figure
8 are green areas, swings, a seesaw, children,
the Turkish national flag, an apple tree, a
child eating an apple, a pool or pond, flowers,
a turtle, a squirrel and a basketball court. The
seesaw is drawn extremely big and there are
some children using it as well as a board underneath it. Interestingly, except for the children riding on the seesaw, all the children in
the picture are in the green areas (Figure 8).

Sport Facilities: Football and Basketball
Areas
Football pitches were one of the most common features in the children’s drawings (10
instances). Basketball courts were another
frequently shown sports feature in the children’s drawings (8 instances). These sports
features were more frequent in boys’ drawings (Figures 10 and 11).
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area, markings for hopscotch on the ground,
a running track and a traditional children’s
playground without clear boundaries situated
in one corner of the schoolyard. Play equipment, sand and an area for playing chess are
shown in the traditional playground area;
there is a rabbit hutch adjacent to it for the
rabbits shown in the schoolyard. The drawing
also includes a transport zone for school bus
services features (Figure 11).

Figure 10. Drawing of an Ideal Schoolyard by Child 3 (Boy, 7 years old)

Waste Bin

In the boy’s drawing shown in Figure 10 the
ideal schoolyard includes swings, a swimming pool, a waste bin, a football pitch and a
bench for sitting on. The bench has a roof that
provides shelter and shade (Figure 10).

Surprisingly, waste bins appeared in five of
the children’s drawings (Figures 3, 4, 6, 7
and 10). This suggests that the children were
aware of the need to keep the environment
clean and tidy.
CONCLUSION
These results suggest that in children’s opinion the ideal schoolyard should have: green
areas with trees, animals, water features such
as swimming pool or a fishpond or something
similar. The feature children most disliked in
their existing schoolyards was the hard surface. These results are consistent with some
previous studies. Children find naturalistic
landscapes more attractive for play than more
obviously manmade landscapes, however the
children of the Çorlu district in Tekirdağ, Turkey also wanted to have the traditional playground equipment (e.g. swings, slide, and
seesaw) and sports facilities (e.g. football,

Figure 11. Drawing of an Ideal Schoolyard by Child 25 (Girl, 10 years old)
In the girl’s drawing in Figure 11 the most
prominent feature of the ideal playground
is the basketball court. Other features are an
open-air painting studio, an open-air reading
33
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basketball, volleyball). The results suggest
that swings and slides are the favourite playground equipment of children in the Çorlu
district of Turkey.

and cleaning equipment including sufficient
waste bins. Children want schoolyards naturalised with plants, sand and animals which
offer a wide variety of opportunities for play
and activities such as running, climbing and
swinging.

Based on children’s drawing it may be concluded that children want to have replaceable
equipment in their schoolyards which allows
them to create their own playing space. The
children did not draw subjects they did not
know much about.
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GELENEKSEL DİYARBAKIR EVLERİNDE GÖRSEL ETKİ ANALİZİ 1
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Öz: Amaç: Kentler ve toplumlar, ekonomik, sosyal
ve fiziksel olarak sürekli bir değişim içindedirler.
Kentleşme ve modernleşme süreçleri, kentsel alanlarda
yapısal dönüşümlere yol açarken çeşitlenme biçimlerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle konutlardaki
farklılaşmanın en belirgin göstergelerinden biri; imaj,
kimlik ve anlam bütününde ortaya çıkan görsel etkidir.
Gestalt ilkeleri görsel etkiyi sağlayan bu organizasyonun temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı;
kentlerin önemli bir parçası olan konutların görsel
etkisini oluşturmaya yönelik; imaj, kimlik ve anlam
oluşturma tekniklerini Diyarbakır Sur İçi konutlarında
ortaya koymaktır. Yöntem: Bu amaçla foto- anket
yöntemiyle, Diyarbakır kent kimliğinde önemli yeri
olan, geçmişten günümüze kadar farklı mimari dönemlerde inşa edilmiş ve farklı niteliğe sahip sur içi
konutlarının görsel etkisiyerinde incelemelerle tespit
edilmiştir. Bulgular: Tespit çalışmasında; Diyarbakır
İli Sur İçindeki 5 geleneksel ve yakınında bulunan 5
günümüz konutlarının görsel etkileri Gestalt ilkeleri
doğrultusunda değerlendirilmiştir. Sonuç: Çalışmada
kullanılan görsel etki değerlendirme ölçütlerinin tasarlama evresine veri sağlayacağı ve bu konuda yapılacak
incelemelere yöntem oluşturacağı düşünülmektedir.

Abstract: Aim: Cities and societies are always in
change in terms of economic, social and physical ways.
Urbanization and modernization processes bring variation forms while they lead to structural transformations
in urban areas. One of the most distinctive indicators
of differentiation in buildings is visual effect which
appears in integration of image, identity and significance. Gestalt principles set ground for this organization which provides visual effect. The aim of the study
is to show image, identity and significance creation
techniques in Diyarbakır Sur İçi buildings with a view
to representing visual effects of buildings as important parts of cities. Method: In this regard, with the
photo-questionnaire method, visual effects of Sur İçi
buildings which have significant places for Diyarbakır
city identity were determined in on-site works. Result: Within determination works; visual effects of 5
traditional houses and 5 new houses near them located
at Sur İçi were assessed in Gestalt principles. Conclusion: In conclusion, it is considered to provide data to
designing stage of visual effect evaluation criteria used
in this study and represent a method to next studies
about this issue.
Key Words: Traditional Houses, Gestalt, Visual Analysis

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Evler, Gestalt, Görsel
Analiz
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INRODUCTION

In particular, one of the most apparent indicators of differentiation in houses is visual effect which appears in the integration of image, identity and significance (Benliay, et al.,
2015: 41). Hereby, Gestalt principles, which
represent determinism in visual perception,
become foremost. Gestalt principles underlie
this organization representing visual effects.

Cities and societies are always in change in
terms of economic, social and physical ways.
Increasing city population needs to consider
the issue of environmental quality more seriously, because the most remarkable factor
of quality understanding is person. The concept of quality in urban environment must be
searched, evaluated in each item building environment and integration of all items (Kodal,
et al., 2014: 2)

AIM
The aim of the study is to reveal image, identity and significance creation techniques in
the houses of Diyarbakır Sur İçi region; oriented at building visual effect of houses as
important parts of cities.

In ancient urban pattern rich in historical and
architectural elements, “houses” are building groups which are required to be primarily scrutinized under the quality of urban
environment. As a result of industrialization,
rapid urbanization affected traditional fabrics
and caused structural changes in these fields.
Historical identity of cities was affected from
this situation negatively. It is necessary to reveal quality criteria at first and evaluate them
in details in order to improve urban life quality, environmental quality and visual quality,
protect city identity in historical environment.
Thus, quality criteria may be determined and
suggestions may be made about increasing
quality criteria focused on future (Kuğu, et
al., 2008: 1).

MATERIAL
Fronts are reflections of both cultural and
physical changes at houses in Diyarbakır
with a remarkable history in which various
social and physical structure transformations
were presented in each period of the development process. So a system of descriptionevaluation-interpretation was applied in frontal samples at the Sur İçi Region chosen from
Diyarbakır city construction.
The samples were determined from literature
screening, photography stages. Before choosing (during literature screening and on-site
determinations), a great number of street samples was studied, the fronts of five traditional
houses and five new houses near them at the

The process of urbanization brings differentiation and variation forms while it leads to
structural transformations in historical fields.
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Sur İçi Region were assessed in order to limit
the study.

center line for long years. This situation has
been seen on the fronts of houses.

The Sur İçi Region, the historical-traditional
settlement area of Diyarbakır has become
a local area with certain values in each period of history. It has been a cradle to many
civilizations, served as a trade center since it
has been on an important trade transportation

DİKTUM-DER, Ahmet Arif Museum, Cahit
Sıtkı Tarancı Museum, Esma Ocak House,
Cemil Pasha Mansion, 5 traditional buildings
included in the marked areas of the Sur İçi
region map and 5 new houses near these ones
were dealt in (Figure 1).

Figure 1. Working Areas of Sur İçi Region1
METHOD1

ability and leaving them as liveable places to
next generations by protecting city centers,
the studies about issues such as urban aesthetic and urban landscape design, Gestalt
principles were analyzed on the basic content
of the research.

In the study, traditional houses and current
houses near them located at the Suriçi region
as historical traditional settlement area of the
province Diyarbakır were analyzed.
The study aimed at showing the importance
of landscape architecture and urban landscape design in providing cultural sustain1

In the light of the above mentioned data, photographs primarily taken in work area, visual
studies and observations were assessed to
carry out the research. Then 187 persons, the

(https://earth.google.com)

43

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
May / June / July / August 2017 Issue: 11 Summer Time
ID:191 K:89
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

students at Architecture Faculty of Dicle University were provided with questionnaire to
determine landscape quality on the relevant
photographs in terms of Gestalt principles.
The questions included in this questionnaire
were asked in an understandable, simple language. Interview time was approximately 15
minutes. With this aim, pre-experiment work
was done, data was recorded in the most appropriate and sensitive way.

figure-ground relation, form, symmetry-balance, rate-proportion (visual hierarchy), repetition- rhythm, proximity-similarity, closure
(integration), continuity (permanance), contradiction, articulation, fabric and color.
In the study, for the subjective evaluation, 5
point likert scale was used in the questionnaire, the points between “49-60” were regarded to be “very high”, the points between
“37-48” were “high”, the points between
“25-36” were “normal”, the points between
“13- 24” were “low” and the points between
“0-12” were “very low”.

In the questionnaire form used in the study;
the first section consisted of questions about
demographical information.

LIMITS of the STUDY

In the second section, for introducing the
fronts of chosen houses in the Suriçi region;
as seen at Table 2, grading system was applied in 5 point likert scale to make subjective evaluations of Gestalt principles such as

The study was limited with Diyarbakır traditional houses and their façades. Also the gestalt principles were selected as below;
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Table 1.Visual Effect Evaluation Principles and Analysis
Figure-Ground

the back or fore plan development effect of structure contour on their structure
position in urban pattern under figure-ground relation,

Form

the view of building form and building from various directions in form analysis,

Symmetry- Balance

the tractive force of form or front elements for gravity center to their own side on
a certain axis in house front in symmetry- balance analysis,

Rate-Scale (Visual
Hiearchy) /Focus Point

the strong effect of an element or a form design on visual perception rather than
all in rate-scale (visual hierarchy-focus point) analysis,

Repetition-Rhytme

whether building elements more than one are used in a certain order in repetitionrhythm analysis,

Proximity-Similarity

the perception tendency of elements close and similar to each other as a combined
group in visual field in proximity-similarity analysis,

Closure (Integration)

whether building form and front-roof systems create unity in closure (integration)
analysis,

Continuity (Permanance)

whether elements included in visual perception are continuously placed in
continuity (permanence) analysis,

Contradiction

whether there is an element against all designs in contradiction analysis,

Articulation

whether roof and front movements follow each other to provide integration in
articulation analysis,

Color

the role of color used in external shell of building in visual perception color
analysis,

Fabric

visual effect of materials used in external shell of building via lights in fabric
analysis.

SUB-PROBLEMS

(Şentürer, 1995: 28, Gürer, et al., 2004:6,
Güngör, 2005:15)

The sub-problems of the study are; loss of
historical texture consciousness; growth of
incompatible buildings; failure to detect functions from building façades; deterioration of
visual integrity.

PROBLEM of the STUDY
Modern designs have positive and negative
effects on historical environments. In the historical environment, it is necessary to make
designs which are compatible with the environment which will give a historical architectural value.
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THE HYPOTHESIS

Urban images do not include only architectural items. People’s emotions and opinions
contribute the creation/formation of urban
images. Image varies in different ages, abilities, socio-cultural characteristics, symbolic
values, behaviours, traditions of societies
and people with different educational backgrounds (Rapoport, 1977: 114)

The façades of traditional houses are more
suitable to gestalt principles than modern
buildings.
The façades of traditional buildings are suitable to their functions.
Modern buildings functions are not suitable
to their façades

As cities having historical fabrics have many
visual values, they have significant problems such as neglect, wrong restoration and
destruction. These problems must be dealt
in evaluation of quality criteria, referred to
solutions. Diyarbakır Sur İçi Region, which
is high in historical traditional features and
rich in civil architectural samples, must be
assessed in this scope. In this regard, visual
landscape quality will be increased when historical fabrics are improved, reflected on new
buildings.

RELATION of HISTORICAL ENVIRONMENT and VISUAL LANDSCAPE
QUALITY
The main basis of environment, ecology and
sustainability concepts in planning is to create settlement areas in harmony with nature
or to provide sustainability by making settlement areas compatible with nature (Zeren,
Selçuk, 2004: 2).
Historical environments originated from
previous life styles. New buildings to be
designed in these environments must be appropriate for current fabrics. Also, they must
present high life quality and comfortable
places to their users.

GESTALT PRINCIPLES
Perception is described as “transfer of environment to conscience by senses, design of
image coming from outer world by senses in
conscience” (Hançerlioğlu, 1989: 12).

Visual items and items high in architectural
value of historical fabric in a city provide
specificity in visual perception. The integration of both cases represents identity value of
the city.

Owing to sensory organs and cases regarding mental process, perception occurs when
perceiving and understanding stimulant effects from environment. In fact, perception is
a complex process. It is both information resource of the relevant environmental system
46
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and field for action. The center of behaviours
is based on the thinking style about the perceived object (Aydınlı, 1986: 91). Perception
is information process from environment or
about environment (Lang, 1987: 257 ).

Koffka. In accordance with Gestalt Theory
revealing the relation of human mind with the
perceived one; an individual evaluates stimulants from outer world as a whole instead of
one by one (Wertheımer, 1997). Behaviours
are determined by an internal nature whichin
parts create a whole but not by separate elements. The main melody differs from the total of sounds (Gestalt Theory, 2010).

Spontaneous perception by taking information from environment is effective in interpreting and evaluating these information, and
also changing these into acts in correct ways.
The basic characteristics of perception are
expressed as followings (Aydınlı, 1986: 93).
•

Perception changes in persons,

•

Mobility is important for perception,

•

Individuals take information appropriate
for their objectives from environment.

Gestalt principles underlie this organization
providing visual effect (Aydınlı, 1993: 98).
In accordance with Gestalt principles; mind
firstly divides objects it perceives visually
into two parts including figure-ground. Also,
there are other grouping methods such as
symmetry-balance, rate-scale (visual hierarchy), proximity-similarity, closure (integration) and continuity (permanance) (Guberman, 2015).

There are some principles of perception case.
These are described as figure-ground relation, fixed perception rules such as light, color, figure, growth, depth perception and Gestalt principles. The most important principle
of perception is figure-ground relation.

Since visual perception is a concept varying
from person to person, it may be more reliable to evaluate visual effect in formal ways
without depending on interpretations. In this
concept, visual effect evaluation of a building
may be analyzed in accordance with design
elements used in the building and the principles of these elements to gather (Aydınlı,
1992: 93).

In perception, Gestalt Theory takes a significant place. This approach called Gestalt
Theory based on ancient ages defends a principle of integration. According to this theory, the important thing is formal integration
(Hançerlioğlu, 1989: 15).

That’s why, visual effect study criteria were
primarily described in order to evaluate visual effect on the front systems of houses in

Gestalt Theory justified by Max Wertheimer
was developed by Wolfgang Köhler and Kurt
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RESULTS

this study. Based on Gestalt principles, these
criteria were figure-ground relation, symmetry-balance, rate-scale (visual hierarchy), repetition- rhythm, proximity-similarity, closure
(integration) and continuity (permanance),
contradiction and articulation. In addition to
these principles, form, color and fabric elements from basic design elements and playing roles in visual effect were included in
criteria.

For 5 traditional buildings which were located
at the Diyarbakır Suriçi Region and protected
its historical feature and 5 different current
houses near them, 57% males, 43% females
participated in the study, 92% of them was
aged between 16-25, 8% was aged between
26-35.
The buildings included in the Part 2 of the
questionnaire were evaluated in accordance
with photo-questionnaire, data were presented at Table 2.
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PHOTO A1

PHOTO B1

PHOTO C1

PHOTO D1

PHOTO A2

PHOTO B2

PHOTO C2

PHOTO D2

PHOTO A3
4,07

3,86

3,4

3,67

3,86

3,95

3,62

3,67

2,71

2,76

3,72

3,92

1,73

1,72

2

2,01

1,98

1,97

2,24

2,03

2,85

1,95

1,5

1,5

3,86

3,92

3,95

3,96

4,09

4,01

3,84

4,07

3,53

3,61

3,79

3,86

1,94

1,98

2,58

2,48

1,68

1,54

2,53

1,62

2,7

1,28

1,81

1,74

4,42

4,45

4,22

4,32

4,35

4,28

4,2

4,23

3,37

3,91

4,31

4,42

Relation
of FigureGround

Form

SymmetryBalance

RateScale

RepetitionRhytme

ProximitySmilarity

Closure
(Integration)

Continuity
(Permanence)

43,21
High

23,48
Low

PHOTO B3

46,49
High

PHOTO C3

23,88
Low

PHOTO D3
50,48

PHOTO E1
HOUSES

PHOTO E2

Very
High

PHOTO E3
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Table 2. Visual Quality Evaluation of Houses in Photo- Questionnaires
HOUSES

PHOTO F1

PHOTO F2

Relation
of FigureGround

Form

SymmetryBalance

RateScale

RepetitionRhytme

ProximitySmilarity

Closure
(Integration)

Continuity
(Permanence)

2,36

1,45

2,17

2,23

1,01

2,2

1,54

2,18

3,1

2,44

1,39

1,25

4,18

4,16

4,19

4,03

4,08

4,1

4,12

3,93

4,17

4,06

4,26

4,05

1,6

1,43

1,41

1,53

1,47

1,55

1,72

1,55

2,57

1,63

1,41

1,31

3,74

4,16

4,26

3,98

4,35

4,28

4,31

4,46

4,17

4,15

4,21

4,02

1

1

1,03

1

1,02

1

1,02

1,08

1,04

1,06

1

1,02

Contradiction

Articulation

Color

Fabric

Quality
Point

23,32
Low

PHOTO F3

49,33

PHOTO G1

PHOTO H1

PHOTO G2

PHOTO H2

Very
High

PHOTO G3

19,18
Low

PHOTO H3

50,09

PHOTO I1

PHOTO I2

Very
High

PHOTO I3

12,27

PHOTO J1

PHOTO J2

Very
Low

PHOTO J3

in urban pattern in chosen traditional houses
CONCLUSION
under the relation of figure-ground. However,
As a result of the questionnaire evaluation in there was not any relation between figurethe Diyarbakır Suriçi Region, it is clear that ground in current houses chosen near them.
visual quality of chosen traditional houses was A ground is necessary for placing forms
high. But visual quality was low in current in composition. When forms are arranged
houses near them.
in closely spaces and without space on the
In all perceptions; there is a relation between
figure and ground. Figure is a center an individual focuses on. Ground is an infrastructure
remained back and not considered. Figure has
more attractive characteristics than ground. In
questionnaire evaluation; it is seen that back
or fore plan development effect was correctly
built on the positions of structuresbuildings

ground, eyes classify forms into groups, perceive them. Since eyes have tendency for completing missing forms, it must be paid attention while placing forms on the ground. Even
if forms used in light colors on the ground
with dark colors have small dimensions, they
seem to be more forefront. According to this,
forms placed in traditional fabric samples cho-
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sen for the study are in accordance with a certain order, and that’s why, the questionnaire
participants grouped forms, perceived them.
As seen at Table 2, the view of building form
and building from different directions in current houses was neglected in terms of construction.

ments with other ones and scales. The type of
dimensional perception represents the effect
of scale in perception of place. When mentioning about the scale in place, one who uses
the relevant other places and objects, is a person, the scale of person is based on design. In
consequence of the questionnaire; the analysis showed that measurements of objects in
fronts, relations of measurements with other
measurements and scales were correctly built
in chosen traditional houses but there was no
such a construction in other samples.

Balance shows itself in forms, colors, movements, dark-light issues. When colors, values, fabrics, directions, spaces and scales
of objects included in an arrangement are
compared in each other, these features are
assessed together, a balance is required and
searched.

Repetitive elements draw our attention to the
type, direction and mobility of fronts and are
perceived immediately. When regular usage
of lines achieves in rhythm naturally, rhythmic character occurs (Kızıl, 2000: 43).

When unbalance is observed in any work,
items involving unbalance are studied in
terms of issues such as color, scale, value,
space, direction, and so on, then balance is
kept. If unbalance does not come to attention
in any arrangement, balance is a matter of
subject.

Repetititions and rhythms were regularly applied in both window apertures and patterns
in traditional house fronts within the study. In
current houses, b elements were completely
arranged at random, there was not any order,
more than one elements were not used.

By virtue of the questionnaire; the subjects
seemed to be balanced in traditional fabrics in
terms of color, scale, value, space. In current
houses, it was seen that there was not tractive force of form or front elements to gravity
center on a certain axis of building front in
symmetry-balance analysis.

Objects similar to each other make perceptional integration in a group. Objects close
to each other in persons’ mind are grouped.
Stimulants close to each other are assessed in
a pattern (AOF Publications, 2015).

Dimensional perception is regarded as a part
of visual perception. Measurements of objects are associated with relations of measure51
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DISCUSSION

position in urban pattern under figureground relation,

In architectural design, it is necessary to meet
new requirements and demands within social
change conditions; most considerably, increase social consciousness level in parallel
with the change. Otherwise, housing lack of
quallity and objective is rapidly multiplied,
visual quality is affected in negative ways.
Due to these relevant issues, this study aimed
to respond to problems guiding current negative developments via positive values in our
past and contribute to enhance visual quality
of houses to be done in recent times.

the view of building form and building
from various directions in form analysis,
the tractive force of form or front elements for gravity center to their own side
on a certain axis in house front in symmetry- balance analysis,
the strong effect of an element or a form
design on visual perception rather than
all in rate-scale (visual hierarchy-focus
point) analysis,

Within this study, visual landscape quality of fronts was evaluated for traditional
and current houses chosen as samples in the
Diyarbakır Suriçi Region towards Gestalt
principles, missing quality criteria were determined. In these determinations, it was concluded that quality of traditional houses was
high but low in current houses.

whether building elements more than one
are used in a certain order in repetitionrhythm analysis,
the perception tendency of elements
close and similar to each other as a combined group in visual field in proximitysimilarity analysis,
whether building form and front-roof
systems create unity in closure (integration) analysis,

SUGGESTIONS
Today inreasing quality in design of houses
to be built must be considered in terms of Gestalt principles. Hereby, in new houses to be
built within regions especially involving historical traditional houses, the following items
must be considered;

whether elements included in visual perception are continuously placed in continuity (permanence) analysis,
whether there is an element against all
designs in contradiction analysis,

the back or fore plan development effect of building contour on their building
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whether roof and front movements follow each other to provide integration in
articulation analysis,

GESTALT THEORY, (2010). Über Gestalttheorie (an address before the Kant Society, Berlin,‘7th December, 1924), Erlangen, 1925, in the translation by Willis
D. Ellis published in his “Source Book
of Gestalt Psychology”, New York: Harcourt, Brace and Co, 1938, reprinted by
the Gestalt Journal Press, New York,
http://gestalttheory.net/archive/wert1.
html. (Date Accessed: 03.03.2010)

the role of color used in external shell of
building in visual perception color analysis,
visual effect of materials used in external shell of building via lights in fabric
analysis.
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Öz: Araştırmada ünlü Rokoko sanatçısı Jean Honore
Fragonard ‘ın sanat anlayışı hakkında bilgiler verilmiştir. Amaç: Jean Honore Fragonard’ın Rokoko uslubunda ortaya koyduğu eserlerinden bir kısmını retrospektif olarak inceleyerek yorumlamak amaçlanmıştır.
Yöntem: Nitel bir çalışma olan bu araştırma tarama
modelinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Barok’a tepki olarak 18.Yüzyıl başlarında Fransa’da ortaya çıkan
Rokoko, süslemeci ve bezemeci bir anlayışla, incelikli
gösterişin ön plana çıkarıldığı, simetrik kompozisyonların tercih edildiği heyecan verici ve zarif temsilleriyle farkındalık yaratan bir akımdır. Barok’taki gibi
süslemeci yapısıyla dikkat çeken benzerliklere sahip
olmasıyla birlikte, çoğunlukla yumuşak dairesel çizgilerin kullanılması ve süslemelerin adeta bir nakış gibi
işlenircesine detaycı bir tutumla çalışılması yönleriyle
farklılıklar göstermektedir. Resim sanatının yanı sıra;
mimaride iç ve dış mekanlarda da uygulanan örneklerle
geliştirilen bu anlayış, özellikle ele alınan konular ve
eğlenceli, ışıltılı, kolay anlaşılır, duygusal, romantik
ve renkli anlatımlarıyla dikkat çekmektedir. AntoineWatteau, François Boucher ve Jean Honore Fragonard
Rokoko döneminin en ünlü sanatçıları arasındadır.
Sonuç: Genellikle yüksek sınıftan özel müşterilerin
siparişlerini yapan sanatçı, neşeli yapıtlarıyla Rokoko
ruhunu açığa çıkaran tutkulu görüntüleri aktaran zarif
kompozisyonları ile tanınmaktadır.

Abstract: In this research information about the artistic understanding of the famous Rococo artist Jean
Honore Fragonard is given Aim: In this study, it was
tried to examine and interprete some of Jean Honore
Fragonard’s artworks in Rococo style retrospectively.
Method: This research is conducted in the screening
model. Results: In response to the Baroque, Rococo,
which emerged in France in the early 18th century, is
a movement that creates awareness with exciting and
elegant representations in which symmetrical compositions are preferred, with a subtle showdown in
the foreground and with an ornamental and decorator
understanding. Besides the notable similarities with the
ornamental style of Baroque and Rococo, they often
show differences in the use of soft circular lines and
the fact that the ornaments are used with attentively
and carefully detailed attitude. In addition to the art
of painting, this understanding, improved with the examples applied in architecture both inside and outside,
attracts attention with especially its subjects and funny,
sparkling, easily understandable, emotional, romantic
and colorful expressions. Antoine Watteau, François
Boucher and Jean Honore Fragonard are among the
most famous artists of the Rococo era. Conclusion:
The artist, who usually paints the special requests of
urban nobility, is known for his exquisite compositions
that convey passionate images and reveal the Rococo
spirit with his cheerful creations.

Anahtar Kelimeler: Rokoko, Jean Honore Fragonard,
Antoine Watteau, François Boucher

Key Words: Rococo, Jean Honore Fragonard, Antoine
Watteau, François Boucher
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GİRİŞ

altında iç ve dış mekanlarda kurgulanmıştır.
Barok dönemin kasvetli ifadeleri zamanla
kendini gündelik hayatın getirdikleri ile meşgul insan ifadelerine dönüşmüş, fakat resimsel
büyüsünden hiçbir şey kaybetmemiştir. Barok
dönem içerisinde Hollanda’da ortaya çıkan ve
iç mekanlardaki günlük hayatı betimleyen ve
“Garne”, “Tür” ya da “Janr” olarak bilinen resim çeşidinin, ele aldığı konular bakımından
günlük yaşam kesitleriyle resim sanatında
farklılık oluşturduğu düşünülmektedir.

Resim sanatının Rönesans dönemindeki yükselişinin üzerine, Barok döneminde gelişen
resim üslubu dünya sanat tarihinde kendine
önemli bir yer edinmiş; Barok sanatın ihtişamlı ifadesi, beraberinde dramatik bir üslup
geliştirmiştir. Barok sanatındaki figürlerin
yüz ifadelerine yansıyan dokunaklılık ve figürlere verilen hareketlilik Rönesans’taki durağan kompozisyonları kırmış ve lokal ışıklar

Görsel 1. Johannes Wermeer. Süt Döken Kadın, 45,5x41 cm, 1658-1661
Johannes Wermeer’in günlük hayatın sahnelerinden seçtiği kesitlerde olduğu gibi Barok
dönem içerisinde de üslupsal yeniliklerden

bahsetmek mümkündür. Kendinden sonra gelecek olan Rokoko’nun ifadelerinde de bunun
gibi temel bazı farklılıklar bulunmaktadır.
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Bu farklılıklardan belirgin olarak ön plana
çıkanlar; iç mekanlardan dış mekanlara değişen arka plan ve anlatılan öykünün içeriğidir.
Rokoko’nun yine günlük hayatın sahnelerinden esinlendiği fakat bunun için yorucu ve
kasvetli sahneler seçmek yerine, canlandırıcı
renkli öyküler betimlemeyi tercih ettiği, özellikle kadın figürlerinde ise belirgin bir zarafet
etkisi yaratmaya odaklandığı söylenebilir.

aristokratik zümre için çalışıp benzer temaları ele alsalar da Barok sanatın aşırı gösterişini ve heybetini bir kenara bırakmışlardır.
Fransa’da Rokoko, Jean Antoine Watteau
(1648-1721), François Boucher (1703-70) ve
Jean Honore Fragonard (1732-1806) olmak
üzere 3 sanatçı tarafından şekillendirilirken;
İtalya’da, Giambattista Tiepolo’nun (16961770) freskleriyle ilişkilendirilmiştir. Almanya, Avusturya ve İngiltere’de ise Rokoko
ruhu, daha ziyade mimaride ve dekoratif sanatlarda ifade bulmuştur (Zaczek,2012:250).

Rokoko üslubu Barok’a karşı bir tepki olarak
gelişmiş ve bu tarzı benimseyen sanatçılar

Görsel 2. Antonie Watteau. Kyhthera Adasına Doğru Yola Çıkış,129x194cm, 1717
Rokoko dönemi resimlerinde; mutluluğa gölge düşürülecek her şeyden kaçınılmış hastalık, ihtiyarlık ve ölüm gibi kaçınılamayacak
gerçekler bile unutulmaya çalışılmıştır. Bu
dönemde özel yaşama daha çok önem verilmiş, soylular tarafından daha rahat yaşama

düşüncesiyle, Paris’te küçük saraylar inşa
ettirilmiş ve bu sarayların dış görünüşünden
çok iç dekorasyonunda göze hoş görünen ve
rahat bir atmosfer sağlayan anlayışıyla Rokoko tarzı ile dekore edilmiştir. (İpşiroğlu ve
İpşiroğlu, 2012:145-146).
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Kentsoyluların bu yeni geliştirdikleri
mekânlar içerisinde görmek istedikleri sahneler Rokoko’nun ortaya çıkmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Canlı renklerle uygulanan ve konu seçimi açısından Barok döneme nazaran daha anlık betimlemeler

yapmış olan Rokoko’nun, aristokrat çevrenin
ilgi odağı haline gelmesi ve onların talepleri
üzerine gelişmiş olmasının sebebinin betimlemelerin anlık olaylara yönelik düzenlenmesinden kaynaklandığı düşünülebilir.

Görsel 3. François Boucher. Madame de Pompadour, 1756
Aldıkları eğitim dolayısıyla sahip oldukları
kültürü her fırsatta göstermeye çalışan aristokratlar, verdikleri siparişlerde de bu faktörü göz önüne almışlardır. Duvarlarını süsleyecek eserlerin entelektüel birikimlerinin
bir göstergesi olmasını isteyen kent soylular,
Yunan mitolojisine ait tanrı ve öyküleri biliyor olmanın avantajını yaşamak istemişler ve
siparişlerinin konularını bunlarla bağlantılı
olarak geliştirmişlerdir. Kendi resimlerinin
yapılması için verdikleri siparişlerde dahi,

mitolojinin eğlenceli yüzü olan tanrıların ve
onların hikayelerinin eserlerde yer alan plastik sanat unsurlarıyla desteklenmesini ve
görkemli yaşamlarının gerek arka planda
bulunan zenginlik belirtisi nesneler, gerekse
gösterişli kıyafetler ile vurgulanmasını istemişlerdir. Her türlü ihtişama yeni heyecanlar
katan Rokoko, değişen toplumsal yaşamdaki
zevkleri başta iç mekan dekorasyonları olmak
üzere sanatta da uygulamıştır. Üslubunun ortaya çıktığı ve gelişmeye başladığı 18.yüz-
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yılın başlarına bakıldığında; kent soyluların,
saray hayatını kendi hayatlarına taşıma çabaları sonucu ortaya çıkmış şehir otellerinin
dekorasyon ve bezemelerinde de Rokoko üslubundan beslenildiği fark edilebilir.

laştırmak ve betimlemek için bir veri toplama
sistemidir (Gürsakal, 2001: 135). Arseven’e
(1994: 14) göre ise, belli bir zamanda olay ve
olguların doğal şartları içindeki gerçek durumunu saptamak üzere, toplum evreninden
seçilen bir örneklemden elde edilen verilere dayalı yapılan bir araştırma biçimi olarak
tanımlanabilir. Karasar’a (2002: 77) göre
tarama modeli, geçmişte ya da halen devam
eden bir durumu var olan şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır.
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde
değiştirme ya da etkileme çabası gösterilmez.

AMAÇ
Bu araştırmanın amacı, Jean Honore
Fragonard’ın Rokoko uslubunda ortaya koyduğu eserler arasından, kronolojik olarak
rastgele örneklem yöntemi ile seçilen çalışmaları inceleyerek yorumlamaktır.
KAPSAM
Bu araştırma Rokoko döneminin ünlü sanatçısı Jean Honore Fragonard’ın duygu ve neşenin öne çıktığı incelikli eserlerinden yola
çıkılarak oluşturulmuştur. Sanatçının eserleri
gerçekleştirildiği tarih sıralaması göz önünde bulundurularak; içerik, tema, kullanılan
malzeme, anlam ve iletilmek istenen mesajlar
kapsamında retrospektif olarak incelenmiştir.
Araştırmanın kuramsal çerçevesi ve elde edilen bulgularının; Fragonard’ın sanatsal bakışı
ve özgün yorumu konularında çalışan diğer
araştırmacılara yol gösterici önemli bir literatür niteliği taşıması sebebiyle oldukça katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ
Jean Honore Fragonard’ın duygu ve neşeyi
öne çıkardığı eserleri içerik, kullanılan malzeme, anlam ve iletilmek istenen mesajlar
bakımından retrospektif olarak değerlendirildiğinde nasıldır?
KURAMSAL ÇERÇEVE
Rokoko resmi ele aldığı konular açısından,
kendinden önceki sanat akımlarının dışına çıkabilmeyi başaran bir dönemdir. Bu yönüyle
Rokoko, kralların veya tanrıların onları yüceltmek amacıyla resmedildiği antik çağlardan, din adamlarının ifadelerinin vücut bulduğu resimlerinin yapıldığı Geç Antik dönem
ve Orta Çağ’ın dini tasvirlerinin ve mitolojik
öğelerinin sıkça yer bulduğu Rönesans’ın

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırma nitel araştırmalarda kullanılan
tarama modeli seçilerek gerçekleştirilmiştir.
Tarama modeli tavırları, davranışları karşı59
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ifadelerine yenilik getirmiştir. Barok dönemin hemen ardından çıkmasına rağmen;
Barok’un kasvetli renk yelpazesine tamamen
uzak bir anlatım benimsemiş olduğu ve izle-

yicide canlılık uyandıran konuları ele almakla beraber bu eğlenceli tutumu renkleriyle de
yansıtabilmeyi başardığı düşünülebilir.

Görsel 4. Jean Honore Fragonard. Oyun, 213 x 197 cm, 1775
Rokoko’nun iç mekan bezemelerinde ve
özellikle resim sanatındaki uygulamalarında
dış mekan ve doğa görünümlerinin büyüleyici etkisinin yanı sıra doğanın parlak renklerinin de yansıttığı görülmektedir. Figüratif
uygulamalarla desteklenmiş zengin kompozisyonlar, dış mekanların büyüleyici atmosferi ile birleştirilerek oluşturulmuştur. Rokoko
sanatında mimessisin en küçük ayrıntılarıyla
ele alındığı resimlerde, Fransa’nın kırsalla-

rında yetişen bitki örtüsüne de büyük bir yer
verildiği fark edilmektedir.
Fransa’nın gelişen sosyal hayatı ve birbiri ardına Versay sarayının küçük kopyaları şeklinde türemeye başlayan mimari yapıların toplumu betonlara mahkum etmesinin bir karşılığı
gibi Rokoko resminde karşılaşılan peyzajlar
göz alabildiğince ufka uzanan ve genellikle
arka plandaki peyzajın, figürlerin önüne geçmediği kompozisyonlardır. Doğaya yaptığı
60
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atıfların plana çıkan rokoko resimlerinde; şehirden sıkılmış insanların doğa görüntüleri
ile buluşmaları sağlanmış ve betonların içerisinde sıkışan insanları karamsarlıktan daha
olumlu bir ruh haline sevk eden güneşli açık
hava kompozisyonları tercih edilmiştir. Temel
estetik kuralları ile birleştiğinde Rokoko’yu
Barok’tan ayıran en önemli noktalardan birisinin, eserlerde doğa tasvirlerinin yoğun olarak kullanılması olduğu düşünülebilir.

sonra ise Boucher ile tanışmıştır.1753-1756
Yılları arasında Carlevon Loo (1705-1765) ile
beraber çalışan sanatçı, 1756-1761 yılları arasında ise Roma’daki Fransız Akademisi’nde
görev almıştır (Tükel,2008:536).
1756 Yılında Fransız Akademisi’ne katılmasıyla Hubert Robert ve Saint-Non rahibi ile
tanışan ve rahiple birlikte iki yıl boyunca
Roma çevresinde dolaşarak, hayranlık duyduğu görünümlerin ve yıkananların etkileyici
taslaklarını çizen Fragonard, Paris’e döndüğünde 1765 sergisine katılarak “Coresus at
Callirhoe” adlı çalışmasıyla büyük bir başarı
kazanmıştır (Gökçöl,1993:1357). Sanat eğitimi aldığı ilk yıllarda Fransa’nın hareketli
sanat hayatı içerisinde Barok dönem eserlerini inceleyen Fragonard’ın, Paris’in hareketli sanat atmosferinde eserler ürettiği, yaptığı
çalışmalar ve seçtiği konular ile dönemin
değişmekte olan sanat algısında ise kendine
önemli bir yer edindiği dile getirilebilir.

BULGULAR
Jean Honore Fragonard, 1732 yılında
Fransa’nın Grasse şehrinde doğmuş döneminin başarılı sanatçılarındandır. Fransa’da
Rokoko’nun gözde eserlerini vermiş olan
sanatçı, zamanının konularını canlı ve parlak
renk kullanımı ile ele almış ve yapıtlarında
göz alıcı düzenlemelere yer vermiştir. Paris’e
yerleşmesinin ardından 1750’de kısa bir süre
için Chardin’in atölyesinde çalışmış, daha

Görsel 5. Jean Honore Fragonard. Coresus at Callirhoe, 1765
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Paris’te yüksek sınıftan özel müşterilerin siparişlerini yapmaya başlayan sanatçı, uzunca bir zaman bu popülaritesini sürdürmüş,
neşeli yapıtları ile Rokoko’nun şen ruhunu
açığa vurmuştur. Resimlerinin belli başlı
özneleri, zarif giysiler içerisindeki soylu erkekler ve kadınlar ile aristokrat aşıklardır

(Stodland,2012:282). Figür ağırlıklı resimleri
ile Rokoko geleneğinin en belirgin eserlerini vermiş olan sanatçının, incelikli ve detaylı
betimlemeleri ile kendince fark yaratan zarif
kompozisyonlar oluşturduğundan söz edilebilir.

Görsel 6. Jean Honore Fragonard. Mutlu Aşıklar, 1760-1765
Paris’in aranan sanatçılarından biri haline
gelmesi uzun sürmeyen Fragonard’ın bazı
eserlerinde, ünlü sanatçılar Rubens (15771640) ve Rembrandt’ın (1606-1669) biçimsel
etkileri sezilmektedir. Erken dönem çalışmalarında Rubens’in eserlerini andıran doğa

manzaraları ve Rembrandt’ın izlerini taşıyan
figüratif uygulamalarıyla benzerlikler gösteren çalışmalara imza atan sanatçının, diğer
bir yandan kısa zamanda kendi üslubunu geliştirdiği ve özgün çizgisini yakalamayı başardığı düşünülebilir.
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Görsel 7. Jean Honore Fragonard. Sulama Yeri, 1763-1765
En tanınmış eserlerinden birisi olan ‘’Salıncak’’ isimli resminde yarattığı hoş sahne, Jean
Honore Fragonard’ın akademiye henüz üye
olduğu ve eserlerinin büyük övgüler almaya
başladığı kariyerinin ilk yıllarında yapılan çalışmalarından birisidir. Kim olduğu bilinmeyen bir saray mensubunun siparişi üzerine ele
alınan eserde; genç adam metresi ile birlikte
bir resminin yapılmasını istemiştir. Erkek, ka-

dının gizli aşkı olarak, yoğun çalılıklara gizlenmiş bir halde temsil edilecek ve bir papaz
kadını salıncakta sallayacaktır. Fragonard, kilise karşıtı bir ayrıntı olarak yorumlanabilecek
papaz figürünü, kariyerini tehlikeye atar korkusuyla yapmak istemediği için müşterisini,
papazın yerine aldatılmış bir koca figürü yapmaya ikna etmiştir (Zaczek,2012:255).
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Görsel 8. Jean Honore Fragonard. Salıncak, 1767
Fragonard’ın eserlerine genel olarak bakıldığında; izleyiciye dokunan duygunun neşe ve
mutluluk olduğu söylenebilir. Arz talep çerçevesinde gelişen resimlerini incelikli üslubuyla
birleştirmiş olan sanatçı, aynı zamanda zengin
bir konu çeşitliliği çerçevesinde de sunmuştur.
Açık hava kompozisyonlarında ince detay-

larla işlediği bitki örtüsünü plastik nesnelerle
tamamlamış, iç mekan betimlemelerinde ise
figürlerini neredeyse spot ışık vuruyormuş
gibi yapay bir ışık kaynağı ile aydınlatmıştır.
Barok üslubun izlerini taşıyan eserlerin, seçtiği konularla Rokoko üslubu ile uyum göstermekte olduğu söylenebilir.

Görsel 9. Jean Honore Fragonard. Çalıntı Öpücük, 1788
64
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“Kapı Sürgüsü” isimli eser, sanatçının resimlerindeki genel romantik tavrına tezat bir
şekilde şiddet duygusu uyandıran yönüyle
farklılık yaratan fakat ele aldığı tutkulu aşk
ilişkisi ile de sanatçının eserleriyle benzerlik
gösteren dikkat çekici bir resimdir. Ortam,
oldukça samimi bir buluşmayı ifade ederken; karakterlerin eylemleri, ters çevrilmiş

mobilya ve erkeğin kapı sürgüsüne uzanışı
gibi detaylar nedeniyle düşmanca bir hareketi
düşündürmektedir. Resimde, kompozisyonda
yer alan figürlerin tiyatral duruşlarının yanı
sıra ve betimlemenin melodram etkisi de oldukça güçlü bir şekilde yansıtılmıştır (Stodland,2012:285).

Görsel 10. Jean Honore Fragonard. Kapı Sürgüsü, 1778
Dış mekân kompozisyonlarında derinlik algısını doğanın kendi seyrinde yakalamayı
başarmış olan sanatçının “İlanı Aşk” isimli
eserde (Görsel 11); arka planda kullanılan
ağaçlar ve gökyüzü betimlemelerinin yarattığı derinlik algısının önüne yerleştirilmiş iki
insan figürü ve sağ üst planda ikilinin buluşmasına tanıklık eden bir heykel bulunmaktadır. Bir çift aşığın bahçe içerisindeki heykelin

altında yaşadıkları dakikaların resmedildiği
bu çalışmada sanatçının; canlılık unsurunu
diri tutmak adına, doğanın görsellerinden
sonuna kadar faydalandığı ve resimden izleyiciye geçen duygunun karamsarlıktan uzak
olmasını sağlamak mantığıyla Rokoko üslubunun bezemeci tavrına sıkı sıkıya bağlılıkla
çalıştığı görülebilmektedir.

65

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
May / June / July / August 2017 Issue: 11 Summer Time
ID:176 K:23
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

Görsel 11. Jean Honore Fragonard, İlanı Aşk,1771
Işık ve gölge kullanımında zaman zaman Barok üslubun izlerini taşıyan eserler vermiş
olan sanatçı, kurgulama şekli ile bezemeci
üslubun figürler üzerindeki etkilerini irdelemiştir. Figür uygulamalarında, dönemin en

önemli özelliklerinden olan gösteriş, kompozisyon içersinde bir bütünsellikle izleyiciye
sunulmuştur. İzleyicinin talep etmiş olduğu,
tutkulu görüntüler tüm gerçekliğiyle ve mükemmel ayrıntılarla aktarılmıştır.
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Görsel 12. Jean Honore Fragonard, Toplantı, 1771-1773
SONUÇ

Rokoko üslubunun bezemeci tarzını resimlerinin gelişiminde de ön plana almış olan Jean
Honore Fragonard, gerek iç mekan gerekse
dış mekan çalışmalarında kompozisyonlarını incelikli düşünülmüş detaylarla betimlemiş ünlü sanatçılardan birisidir. Fransız
İhtilali’nin yaşandığı yıllara kadar varlığını
devam ettirmiş olan Rokoko, ihtilal ile birlikte eski yönetimin sanatı olarak kabul edilmiş
ve popülaritesini yitirmeye başlamıştır. Halkın çektiği acılara göz yummakla ve seçkin
bir azınlığın zevklerine hizmet etmekle suçlandığı düşünülen bu sanatın, ihtilalin ardından güncelliğini kaybetmeye başladığı ve
zamanla unutulmaya yüz tuttuğu söylenebilir.

18.Yüzyıl başlarında Fransa’da ortaya çıkan
Rokoko, süslemeci ve bezemeci bir anlayışla, incelikli gösterişin ön plana çıkarıldığı,
simetrik kompozisyonların tercih edildiği heyecan verici ve zarif temsilleriyle farkındalık
yaratan bir akımdır. Barok sanatına tepki olarak gündeme gelmesine rağmen; Barok’taki
gibi süslemeci yapısıyla dikkat çeken benzerliklere sahip olmasıyla birlikte, çoğunlukla
yumuşak dairesel çizgilerin kullanılması ve
süslemelerin adeta bir nakış gibi işlenircesine detaycı bir tutumla çalışılması yönleriyle
farklılıklar göstermektedir. Resim sanatının
yanı sıra; mimaride iç ve dış mekanlarda da
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uygulanan örneklerle geliştirilen bu anlayış, özellikle ele alınan konular ve eğlenceli, ışıltılı, kolay anlaşılır, duygusal, romantik
ve renkli anlatımlarıyla dikkat çekmektedir.
Genel olarak detaylı mekan kurgularına rastlanan resimlerde yer alan aristokrat yaşantı
içerisindeki ihtişamlı figürler ile bir noktadan
Güneş’in pırıl pırıl yansıdığı doğa ortamında
ya da özenle döşenmiş gösterişli bir iç mekanda buluşan çiftler, akımın klasik kompozisyonlarındandır. Mutluluğa gölge düşürebilecek hastalık, ihtiyarlık ve ölüm gibi kaçınılmaz gerçek temalardan bile uzak durulan
Rokoko’nun ele aldığı konular, kendinden
önceki dönemlerin aksine toplumun bütününe değil, seçkin bir zümreye hitap edecek şekilde seçilmiştir. Aristokratların zevkleri üzerine inşa edilmiş olan Rokoko sanatı, kilise
duvarlarına yapılan ve tüm halka sunulmuş
olan resimlerin aksine küçük bir azınlığın beğenisine sunulmuştur. Bu bakımdan döneminin kent soylular ve sofistike isteklerine göre
yönlenerek resmedilmiş eserler; insanların
yaşam şekli, sosyal hayatı, şehrin mimarisi,
modası ve doğası gibi alanlarda da fikir verebilecek anlatımlara sahiptir. Antoine Watteau
(1684-1721), François Boucher (1703-1770)
ve Jean Honore Fragonard (1732-1806) Rokoko döneminin en ünlü sanatçıları arasındadır. Rokoko sanatının incelikli dokusunun
oluşması ve gelişmesinde büyük katkı sağlayan Fragonard, erken dönem resimlerinde
Rubens’in eserlerini andıran doğa manza-

raları ve Rembrandt’ın izlerini taşıyan figüratif uygulamalarıyla benzerlikler gösteren
çalışmalara imza atmış, diğer bir yandan ise
kısa zamanda kendi üslubunu geliştirmiş ve
özgün çizgisini ortaya koymuştur. Gerek iç,
gerekse dış mekan resimlerinde; figürler ile
arka planın birbirlerine uyumlarıyla birlikte,
figürlerin hareketlerinde ve yüz ifadelerinde
de yarattığı etkilerle kompozisyonun tamamına yönelik olarak izleyiciyi olumlu duygulara yönlendirebilmeyi ustalıkla başaran
sanatçının, paletinde kullandığı canlı renkler
üslubunun önemli parçalarından birisi haline gelmiştir. Kompozisyonlarında yer alan
figürlerin tiyatral duruşlarının yanı sıra, betimlemelerin melodram etkisinin de oldukça
güçlü bir şekilde yansıtıldığı hissedilmektedir. Rokoko üslubunun bezemeci tavrına sıkı
sıkıya bağlılıkla çalışan sanatçı; genellikle
yüksek sınıftan özel müşterilerin siparişlerini
yapmış, uzunca bir zaman popülaritesini sürdürmüş, neşeli yapıtları ile Rokoko’nun ruhunu açığa çıkaran ve izleyici tarafından talep
edilen tutkulu görüntüleri tüm gerçekliğiyle
aktaran zarif kompozisyonlar oluşturmuştur.
ÖNERİLER
Jean Honore Fragonard’ın eserlerinden öne
çıkan örnekler derlenerek; içerik, tema, kullanılan malzeme, anlam ve iletilmek istenen
mesajlar kapsamında incelenip yorumlanmak
suretiyle yeni bir araştırma yapılması literatüre katkı sağlayacaktır. Ayrıca Jean Honore
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Fragonard’ın eserlerinin sosyolojik, psikolo- KARASAR, N., (2002). Bilimsel Araştırma
jik, tarihsel ve felsefi açılardan ele alınarak
Yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara
irdelenmesi de literatüre katkı sağlayacağı düRONA, Z., (2008). Eczacıbaşı Sanat Ansikloşünülen farklı bir araştırma konusu olacaktır.
pedisi, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları,
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: Along with the rise of the art in the Renaissance Period, the painting style emerged during the Baroque period has an important role in the history of art and the glorious
expression of Baroque art has given rise to a dramatic style with it. The emotional expressions
and the mobility in the figures in the Baroque art have weakened the stationary compositions
from the Renaissance and they have been fictionalized indoor and outdoor under local lights.
The bleak expressions of the Baroque period have gradually turned into expressions of the ones
dealing with the daily life, but have lost nothing from its pictorial magic. The type of painting
known as “garne” and “janr” which has described indoor daily life during the Baroque period
in Netherlands, is one of the changes that allow the art of painting to continue with the contribution of differences in daily life. As can be understood from the artworks of famous artists
such as Johannes Wermeer or Pieter Bruegel who have selected the stages of daily life, during
the Baroque period, it is possible to mention the innovations in terms of the themes such as inside of houses, market places and streets. For this reason, stylistic innovations that continued to
develop during the Baroque period were also the main reason for some changes in the way that
would lead to the emergence of new movements. In response to the Baroque, Rococo, which
emerged in France in the early 18th century, is a movement that creates awareness with exciting
and elegant representations in which symmetrical compositions are preferred, with a subtle
showdown in the foreground and with an ornamental and decorator understanding. Despite
coming up as a reaction to the Baroque Art, besides the notable similarities with the ornamental
style of Baroque and Rococo, they often show differences in the use of soft circular lines and the
fact that the ornaments are used with attentively and carefully detailed attitude. While Rococo
was shaped by three artists Jean Antoine Watteau (1648-1721), François Boucher (1703-70)
and Jean Honore Fragonard (1732-1806) in France, it was associated with the frescoes of Giambattista Tiepolo (1696-1770) in Italy, and in Germany, Austria and England it was featured
mostly with the architectural and decorative arts. In addition to the art of painting, this understanding, improved with the examples applied in architecture both inside and outside, attracts
attention with especially its subjects and funny, sparkling, easily understandable, emotional,
romantic and colorful expressions. The couples who meet in a beautifully furnished interior
or in a natural environment where the sun shines from one spot and the magnificent figures in
the aristocratic life in the paintings are the classical compositions of this movement. Rococo’s
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subjects, which have been avoided even from inevitable real themes that may shadow happiness
such as diseases, old age and death, appeal to a distinguished class rather than to society unlike
previous movements. Rococo Movement has gone along with the pleasures of the Aristocrats
and contrary to the artworks painted on the church walls and presented to the whole public, it
was presented to a small minority. In this respect, the artworks portrayed according to the urban
nobility and their sophisticated wishes of the era have narratives that can give ideas to people
in the way of life, social life, urban architecture, fashion and nature. Antoine Watteau (16841721), François Boucher (1703-1770) and Jean Honore Fragonard (1732-1806) are among the
most famous artists of the Rococo era. Aim: In this study, it was tried to examine and interprete some of Jean Honore Fragonard’s artworks in Rococo style retrospectively. Method: This
research is in the screening model in which the characteristics of Rococo art are described and
the artists of the period are examined by giving examples from the artworks of Jean Honore
Fragonard’s style. Findings and Results: The unique examples of Fragonard’s art, which made
a great contribution to the formation and development of the Rococo movement, have undertaken a great role in understanding and spreading the movement. The artist, who was admitted to
the French Academy at an early age, developed his works in Italy and after returning to Paris, by
accepting special requests from urban nobility he became an artist sought after in the French art
environment. In his early paintings, he painted artworks that showed similarities with the figurative works of Rembrandt and the nature scenes resembling the works of Rubens. On the other
hand, he soon developed his own style and revealed his original line. The vivid colors he used
on his palette became one of the important parts of the style and both the indoor and outdoor
works, the artist masterfully succeeded in directing the viewer to positive emotions towards the
complete composition with the effects he created in the movements and face expressions of the
figures with the harmony of the figures and the background. In addition to the theatrical postures
of his figures in the composition, the melodramatic effect of the depictions is reflected in a very
strong way. It can be said that the artist has worked closely with the Rococo style’s ornamental
understanding with the sense of taking advantage of nature and keeping the emotion that passes
in the pictures completely away from the pessimism. For a long time, the artist has continued to
be popular and created elegant compositions that reveal Rococo’s soulful spirit with his joyful
artworks and convey the passionate images demanded by the audience. Jean Honore Fragonard
is one of the famous artists who described his both indoor and outdoor compositions with subtle
thoughtful details and took the ornamental style of the Rococo Movement to the forefront in his
paintings. Rococo continued to exist until the beginning of the French Revolution and, with the
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revolution, was recognized as the art of the old administration and lost its popularity. Rococo
art, accused of pretending not to see the public suffering and just serving the pleasures of an
elite few, has lost its update after the revolution and has been forgotten over time.
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KENTSEL TASARIM KRİTERLERİNİN MEKÂNIN ALGISAL
ATMOSFERİNE ETKİSİ 1
EFFECT OF URBAN DESIGN CRITERIA ON PERCEPTUAL
ATMOSPHERE OF PLACE
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Öz: Kentsel tasarım ile ilgili meslek grupları, daha
başarılı bir kamusal mekân yaratmak için; mekânın
fiziksel kurgusunun yanında, kullanıcıda yaratacağı
algısal, bilişsel ve davranışsal kalıplardan oluşan psikolojik boyutunu da tahmin etmesi gerekmektedir. Bu
nedenle kentsel tasarım ile ilgili bir çok kriter ortaya
konmakta ve bu kriterlerin psikolojik etkileri üzerine
çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı,
kentsel tasarım alanlarındaki algısal kalite kavramlarının değerlendirilmesi ve bu kavramların kullanıcının mekâna dair yargısına etkisinin saptanmasıdır.
Çalışma, kamusal açık alanlardaki kentsel tasarım
kriterlerini teorik olarak dört boyut (çeşitlilik, konfor,
karakter ve okunaklılık) altında toplamış ve mekânın
sahip olduğu ortamın kullanıcı yargısını “mekânsal atmosfer” olarak tanımlamıştır. Saha çalışmaları İstanbul
Metropoliten Alanı’nda örneklem olarak seçilen 6 adet
parkta, yüz yüze anket çalışması şeklinde yürütülmüştür. Anket çalışmasında, 42 adet kentsel tasarım kriteri
ve 12 adet atmosfer ile ilgili ifadeye 5’li Likert ölçekte
yer verilmiştir. Kentsel tasarım kriterleri ve mekânın
kullanıcıda yarattığı “atmosfer yargısı” arasındaki ilişkiyi tanımlamaya yönelik kurulan varsayımsal model,
yapısal eşitlik modellemesi yöntemi ile test edilmiştir.
Model sonucunda, “mekânın kentsel tasarım kriterleri,
mekânın kullanıcıda oluşan algısal atmosfer yargısını
açıklar” hipotezi desteklenmiştir.

Abstract: In order to create a more successful public
space, urban design professionals need to create not
only physical designs, but also estimate a psychological dimension of place consisting of perceptual, cognitive and behavioral patterns. Therefore, many criteria
related to urban design have been presented and their
psychological effects have been researched. The purpose of this study is to evaluate the perceptual quality
concepts in urban design areas and to determine the
effect of these concepts on the users’ judgement of the
space. In the study, urban design criteria related to open
public space are clustered into four aspects (diversity,
comfort, character and legibility) with a theoretical approach and define the users’ judgement attributed to environment as “spatial atmosphere”. The site study took
place in six parks of the Istanbul Metropolitan Area and
face-to face interviews were conducted. The questionnaire involves 42 statements related to the urban design
criteria and 12 statements related to the atmosphere in
five-point Likert-scale. The hypothetical model created
to define the relation of urban design criteria and the
users’ “atmosphere judgement” attributed to environment was tested via structural equation modeling. As a
result of this model, the hypothesis of “the urban design
criteria of the space explain the users’ judgement of the
perceptual atmosphere of place” was supported.
Key Words: Urban Design Criteria, Environmental
Psychology, Spatial Perception/Cognition, Structure
Equation Modeling
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GİRİŞ

Özellikle hissiyat ilkesinin alt bileşenleri
olan kimlik, biçim, anlam, şeffaflık, ahenk
ve okunaklılık kavramları, açık kamusal alan
tasarım çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. Çünkü kentsel tasarımcı, fiziksel kurguyu belirli prensiplerle tasarlarken, fiziksel
kurgunun yaratacağı sosyo-psikolojik boyutu da tahmin etme gereksinimi duymaktadır.
Nasar’ın (1979: 38-45) yaptığı çalışmada bir
kentin imgelenebilir olması onun hoş bir kent
olarak tanımlanmaya yetmeyeceği ve kentin
imgelenebilir olup çirkin olarak tanımlanabildiği durumların da olduğunu göstermiştir.
Bu nedenle, günümüze kadar birçok araştırma
yürütülmüş ve kentsel tasarımın sahip olması
gereken kriterler tanımlanmaya çalışılmıştır.
Aynı zamanda kullanıcıların kentsel forma
verdikleri yanıtlar incelenerek, fiziksel özelliklerin kullanıcı izlenimini ve davranışlarını
nasıl etkilediğine dair kanıtlar aranmıştır.

Kentsel tasarım günümüzde mekânın sadece
fiziksel kurgusunu değil yaratacağı psikolojik
kurguyu da gözeterek, insanlar için daha iyi
bir mekân yaratma odağında yer almaktadır.
Nasar’ın (1994: 379) da belirttiği gibi kentsel tasarım, kamusal alanların fiziksel, doğal
ve sosyo-ekonomik bağlamını göz önüne alarak kamusal alanın kalitesi ile ilgilenmektedir. Carr ve arkadaşlarına göre (1992: 19-20)
kamusal bir alanın anlamlı olma, demokratik
olma ve insan ihtiyaçlarına cevap verme niteliklerine sahip olması gerekmektedir. Bunun
için, tasarımın nasıl olması ve ne tarz ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiği üzerine yaptıkları
çalışmada, kullanıcının fiziksel ihtiyaçlarına
cevap vermesi kadar psikolojik ihtiyaçlarına
da cevap veren bir tasarım yapmanın önemini
vurgulamışlardır (Carr ve diğ., 1992: 3-243).
1960’lardan beri sürekli gelişim içinde olan
çevresel algı disiplini, özellikle “mekân”
algısı ve deneyimi kavramı ile kentsel tasarım disiplinine temel bir katkı sunmuştur
(Carmona, 2010: 111). Sayıları giderek artan
çevresel psikoloji ve kentsel tasarım araştırmaları, mekânın kalitesinin kentsel tasarım
kriterleri ve kullanıcıda yarattığı mekân algısı sonucunda şekillendiğini göstermektedir. Kevin Lynch’in iyi bir kent yapısı için
geliştirdiği teoride (1981: 9-118) canlılık, hissiyat, uyum, erişim ve kontrol ilkeleri kentsel tasarım için anahtar bir rol oynamaktadır.

Alexander ve arkadaşları (1977: 3-1167) tarafından hazırlanan Bir Desen Dili kitabında,
tasarımcılara kentsel çevrenin tüm ölçeklerinde insan ile mekân arasındaki ilişkiyi destekleyen tasarım tavsiyeleri verilmektedir.
Rapoport (1990: 11-242) Yapılı Çevrenin
Anlamı kitabında mekân duygusunu etkileyen fiziksel ve psikolojik unsurları genişleterek, bu unsurlarla nasıl daha kaliteli mekânlar
oluşturulabileceğini açıklamaktadır. Shaftoe
(2008: 1-171) ise kullanıcıların geribildirimini, mesleki görüşleri, akademik çalışmaları
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ve disiplinler arası yaklaşımları kullanarak
hangi kamusal mekânların daha çok tercih
edildiğini, daha kaliteli ve etkili halka açık
alanların nasıl oluşturulabileceğini ve bazı
kamusal alanların neden diğerlerinden daha
başarılı olduğunu araştırdığı Keyifli Kentsel
Mekânlar kitabında, etkin kullanıma sahip
olan kamusal alanların ortak öğelerini dört
boyut altında toplamıştır. Bunlar, tasarım ve
uygulama sürecini de içeren fiziksel çevre boyutu, coğrafi boyut, yönetsel boyut ve psikolojik- duygusal boyuttur. Psikolojik-duygusal
boyut, mekânın kullanıcının zihnini, ruhunu
ve hislerini nasıl etkilediğini içermektedir.
Sonuç olarak Shaftoe (2008: 142-143) mümkün olan en iyi kentsel mekânı elde etmek
için neler yapılması ve nelerden sakınılmasını gerektiğini listelemiştir.

ğu görsel özelliklerin algısal/bilişsel değerlendirilmesi ve bu algısal/bilişsel değerlerin
yarattığı duygusal/hissi tepkiler üzerinedir.
Günümüze kadar pek çok çalışmada birçok
kentsel tasarım kriteri ortaya konmuştur.
Ewing ve Clemente (2013: 4) kentsel tasarımın algısal kalitesi ile ilgili öne çıkan klasik
çalışmalardan1 yapısal çevre ile ilgili elli bir
adet kriter derlemişlerdir. Mekânın kullanıcılar üzerinde yarattığı duygusal etki çalışmalarında ise en çok kullanılan kriterler Russell’ın
(1980: 1163-1164) geliştirdiği çember modelindeki bileşenlerdir. Çember modelinin
merkezinde metafor olarak iki kutuplu yatay ve dikey hat bulunmaktadır. Dikey hattın
uçları hoşa giden ve hoşa gitmeyen, yatay
hattın uç noktaları ise canlandırıcı olan ve
canlandırıcı olmayandır. Nasar (2008: 362)

Mekânsal tasarımın değerlendirildiği çalışmalar, Paradise ve Cooney’in (1980: 108)
de belirttiği gibi genellikle iki amaca hizmet
etmektedir. Bunlar planlanmış ya da tasarlanmış çevrenin değerlendirilmesi ile davranış
ve davranış kalıpları, sosyal ortam (atmosfer)
ve çevre üzerinde yarattığı etkinin tanımlanmasına yöneliktir. Bu değerlendirmeler direkt
fiziksel formun üzerinden ölçülebileceği gibi,
fiziksel formun kullanıcıda yarattığı algısal
yargı üzerinden de ölçülebilmektedir (Nasar,
1989: 36). Sembolik anlam üzerinden yapılan temel çalışmalar, Hanyu’nun (1997: 302303) da belirttiği üzere, çevrenin sahip oldu-

ise çevresel mekânlardaki duygusal değerlendirmeleri memnuniyet, heyecan ve rahatlama
üst başlıkları altında gruplamıştır. Mekânın
kullanıcıda yarattığı duygusal tepkileri, kişinin duygu durumu ve kişinin mekâna biçtiği
duygusal değer olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kullanıcının mekâna duygusal olarak değer biçmesi, mekânın atmosferi ya da
ambiyansının değerlendirilmesi olarak ifade
edilebilmektedir. Mekânsal atmosfer üzerine
çalışmalar yapan Vogel (2008: 26), mekânın
atmosferinin, insanın o yer hakkındaki duygularını, kişinin bulunduğu duygu durumun75
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YÖNTEM

dan bağımsız olarak değiştirme potansiyeline
sahip olduğunu ileri sürmektedir.

Kentsel tasarım kriterleri, kalite parametreleri
ve ilgili bileşenler, önemli uzman yazar ve kuruluşların çalışmalarından derlenerek hazırlanmıştır. Bu yazar ve kuruluşlar kronolojik
olarak Kasmar (1970), Lynch (1960, 1981),
Russell (1980), Steel (1981), Rapoport (1982,
1990), Benetly ve diğerleri (1985), Jacobs
ve Appleyard (1987), Lenard (1987), Nasar
(1989, 2007, 2008, 2011), Carr ve diğerleri
(1992), McGlynn ve Murrain (1994), Smith
ve diğerleri (1997), Montgomery (1998),
CABE (2000), PPS (2000), Carmona (2010),
Burton ve Mitchell (2006), Ellin (2006) ve
Ewing ve diğerleri (2006, 2013) olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda kırk iki adet kentsel tasarım kriteri, on iki adet de mekânın atmosferini tanımlayan sıfat seçilmiştir.

Nasar (1989: 37) kentsel mekânın değerlendirilmesi için geliştirdiği lens modelinde,
birbiriyle olasılıksal ilişkisi olan beş adet
ölçüt belirlemiştir. Bu ölçütler fiziksel özellikler, algısal\bilişsel özellikler, kentsel etki
(mekânın hoş, heyecan verici oluşu vb.), refah durumu (kişinin ruh hali) ve mekânsal
davranış (insanların mekânı nasıl kullandığı)
ölçütleridir.
Bu çalışmada iki ölçüt üzerine odaklanılmış
olup, tasarlanmış kamusal açık alanlarda
kentsel tasarım kriterlerin algısı ve bu kriterlerin mekânın atmosferine (kullanıcının duygusal yargı değerlendirmesine) etkisinin saptanması hedeflenmektedir. Bu amaçla bugüne
kadar ayrı ayrı değerlendirilen kentsel tasarım kriterleri tek bir model altında birleştirilmiş ve kriterlerin bütünsel algısının mevcut
mekân atmosferini tanımlayıp tanımlamadığı
araştırılmıştır.

Çalışmanın amacı kentsel tasarım kriterlerinin algısal değerlendirmesi, kriterlerin birbiriyle ilişkisinin tanımlanması ve kriterlerin
mekânın algısal kalitesi üzerindeki etkisinin
ölçülmesidir. Bir başka deyişle, kentsel tasarım algısının, tamamen soyut olan mekân atmosferi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu
amaçla oluşturulan teorik model Şekil 1 ‘de
verilmiştir.

76

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
May / June / July / August 2017 Issue: 11 Summer Time
ID:172 K:273
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

Şekil 1. Önerilen Model
Şekil 2’de de görüldüğü üzere mekânın algısal tasarım kalitesi dört boyutta oluşturulmuş
ve okunaklılık alt boyutları ile ele alınmıştır.
Çalışmanın hipotezi (mekânın kentsel tasarım kriterleri, mekânın kullanıcıda oluşacak
algısal atmosfer yargısını açıklar) kurulmuştur.

Verilerin analizi için temel istatiksel analizler
ve yapısal eşitlik model analizi uygulanmış
olup IBM SPSS Statistics 24 ve AMOS 24
programları kullanılmıştır.
Yapısal Eşitlik Model Analizi
Yapısal eşitlik modellemesi (YEM), faktör
analizi ve çoklu regresyon analizinden oluşmaktadır. YEM gözlemci ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamak için araştırmacı
tarafından oluşturulan varsayımsal teorik modelin kantitatif testini yapmak için kullanılan
bir modeldir (Schumacker ve Lomax, 2012:
2). Daha çok algı, tutum, davranışsal niyetler
ve gerçek davranış verileri üzerine uygulanan
YEM’de, doğrudan gözlemlenen değişkenler,
bunlarla ilgili olan ancak direkt ölçülemeyen
değişkenler ve gizli (örtük) değişkenler kümesi yer almaktadır. Değişkenler arasında

Alan araştırmalarında yöntem olarak mekânın
içinde, yüz yüze anket çalışması uygulanmıştır. Anket sayısı kentsel tasarım kriterlerinin
sayısına en az 1:5 oranında cevap verilecek
şekilde hesaplanmış olup, toplamda üç yüz
anket yapılmıştır. Arazi çalışmaları İstanbul
Metropoliten Alanı (İMA) içerisinde yer alan
5 ha ve 10 ha arası büyüklüğe sahip mahalle parkları ile korular, sahil ve tema parkları
alanları dışında kalan 10 ha ve 45 ha büyüklüğüne sahip kent parklarında yürütülmüştür.
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nedensel bir yapı olduğu varsayılmaktadır
(Cangur ve diğerleri, 2009). Test edilen yapısal eşitlik modellerinin kabul edilebilmesi
için, çoklu uyum iyiliği testleri uygulanmaktadır. En yaygın kullanılan uyum indeks ölçümleri CMIN(χ2)/df, RMSEA, CFI, GFI’dır
(Hu ve Bentler, 1999).

Örneklem alan seçiminde parkların İMA’yı
makul derecede temsil edebilmesi için, park
tipi, parkın çevresindeki kullanım çeşitliliği,
parkın konumu (eski yerleşim yerinde ya da
yeni gelişen bölgelerde yer alması) ve son
olarak parkın yer aldığı semtte yaşayanların
ekonomik ve eğitim durumu dikkate alınmıştır. Şekil 2 örneklem alanlarının İMA’daki
konumunu vermektedir.

Çalışma Alanı

Şekil 2. Çalışma Alanları
Çalışma alanı üç adet kent parkı ve üç adet
mahalle parkı olmak üzere toplam altı
adet parktan oluşmaktadır. Parkların üçü
İstanbul’un yeni yerleşim bölgesinden üçü
de eski yerleşim bölgesinden seçilmiştir.
Örneklem alanlarının bulunduğu semtin eğitim seviyesi ise ilköğretim, lise ve yükseköğ-

retim mezunu olarak gruplandırılmış olup,
her eğitim seviyesini iki adet park temsil etmektedir. Ekonomik durum için yüksek (A),
orta (B) ve alt gelir (C) gruplarını temsil eden
iki adet park bulunmaktadır. Tablo 1 parkların
özellikleri ile ilgili bilgileri göstermektedir.
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Tablo 1. Örneklem Alanları Karakteristik Özellikleri
Adı

Park Tipi / ha

Yeni/
Eski

Macka

Gelir
Seviyesi*

Eğitim
Seviyesi**

Kent / 25 ha

Eski

A

Lisans

Sular Vadisi

Kent / 24 ha

Yeni

B

Lisans

Cebeci

Kent / 11 ha

Yeni

C

İlköğretim

Sehir Korusu

Mahalle P. / 5.2 ha

Yeni

B

Lise

Molla Gurani

Mahalle P. / 2.1 ha

Eski

C

İlköğretim

Millet

Mahalle P /1.5 ha

Eski

A

Lise

Parkı

REIDIN SED 2014

lerinin, mekânın atmosferi ile mekânı tanımlarken kullanılan sıfatların (ambiyansının) ve
son olarak kullanıcının mekândayken hissettiği duygularının tanımlandığı bölümlerdir.
Bu makalede kentsel tasarım kriterleri ve
mekânın atmosferi arasındaki ilişkiye odaklanılmış olup, anket çalışmasının diğer bölümlerine yer verilmemiştir.

*

**

2011 ADNKS

Çalışmanın Tasarlanması
Anket çalışmasında park kullanıcılarına çalışmayla ilgili bilgi verilip, ankete katılmak
isteyip istemedikleri sorulmuştur. Yaklaşık
%90 park kullanıcısı çalışmaya katılmayı
kabul etmiştir. Parkı ilk ya da ikinci kez kullananlar ve İstanbul’da bir yıldan daha az süredir yaşayanlar elenmiştir. Anket çalışması
kapsamında üç yüz kişiyle görüşülmüş (yüz
elli kadın, yüz elli erkek), her bir örneklem
alanında elli adet anket yapılmıştır. Anket çalışması yaz mevsiminde (Haziran, Temmuz
2015) hafta içi ve hafta sonu, 12.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Mekânın sahip olduğu kentsel tasarım kriterlerinin değerlendirildiği bölüm kırk iki,
mekânın sahip olduğu atmosferin değerlendirildiği bölüm ise on iki ifadeden oluşmaktadır. Örnek olarak çeşitlilik boyutu için “Bu
mekân kullanıcısına birçok seçenek şansı
sunuyor” ifadesi yer almaktadır. İfadelerin
değerlendirilmesinde 5’li Likert ölçek kullanılmıştır. İfadeye kesinlikle katılıyorum ‘5’,
katılıyorum ‘4’, katılabilirim ‘3’, katılmıyorum ‘2’, kesinlikle katılmıyorum ‘1’ ile derecelendirilmiştir. Kentsel tasarım kriterleri

Anket çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar, kullanıcı profili ve tercihlerinin,
mekânın sahip olduğu kentsel tasarım kriter79
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4 boyutta gruplandırılmıştır. Bu boyutlar,
çeşitlilik, konfor, karakter ve okunaklılıktır.
Okunaklılık boyutu; bütünlük, bölgesel okunaklılık ve hatırlanabilirlik olmak üzere üç alt
boyuttan oluşmaktadır. Atmosfer boyutu ise
tek boyutludur.

konfor 3.63 ± 0.82. (α = 0.74), karakter 3.66
± 0.75 (α = 0.73), bütünlük 3.81 ± 0.80 (α
= 0.81) , bölgesel okunaklılık 3.5 ± 0.76 (α
= 0.81) ve hatırlanabilirlik 4.27 ± 0.68 (α =
0.75) değerindedir. Okunaklılık boyutunun
ise bütünlük, bölgesel okunaklılık ve hatırlanabilirlik boyutlarından oluşan değeri 3.87 ±
0.61 ve güvenirlik katsayısı (α) 0.74’dür. Tüm
boyutların ortalama algı değerleri, olumlu yanıt derecesinde yer almaktadır.

Data Analizi ve Çıktılar
Gözlem kümesi 300 kişiden (150 kadın, 150
erkek) oluşmaktadır. Katılımcıların demografik yapısı incelendiğinde, yaş aralığı 15 ile
73 arasında olup, yaş ortalaması 34’dür (erkek Myaş = 37, kadın Myaş= 31). Kullanıcıların
çoğu 41 yaşın altında (%74), lisans veya lisansüstü (%45) öğrenim mezunudur.

Atmosfer boyutunu temsil eden ifadelere yapısal eşitlik modelinde önerilen model sonucunun (Şekil 3) uyum indeksi çıktılarına göre
karar verilmiş olup, model sonucunu en iyi
etkileyen üç ifade seçilmiştir. Atmosfer boyutunun ortalama değeri 3.82 ± 0.75 ve güvenirlik katsayısı 0.82 çıkmıştır. Atmosfer boyutunda sırasıyla, “mekân hoş bir atmosfere
sahip”, “mekân canlandırıcı bir atmosfere
sahip” ve “mekân davetkâr bir atmosfere sahip” ifadeleri yer almaktadır.

Kentsel tasarım verilerinin değerlendirildiği
bölümde öncelikle her bir boyutun ifadelerine doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve
boyutu en iyi temsil eden ifadeler seçilmiştir.
Boyutların güvenirlik analizi için Cronbach
alfa (α) değeri ölçülmüştür. Okunaklılık boyutu için tüm bu analizler alt boyutlara uygulanmıştır. Son olarak her bir boyutun sahip
olduğu değer, ilgili ifadelerin ortalama (mean
± SD) değerleri üzerinden hesaplanmıştır.

YEM analiz yönteminde en büyük olabilirlik kestirimi (maximum likelihood estimation- MLE) kullanılmış olup, model geliştirme
sürecinin üçüncü aşamasında uygun modele
ulaşılmıştır. Uygun modele anlamlılık derecesi (p) ve uyumluluk indeks ölçümlerine göre
karar verilmiştir. Tablo 2’de Hu ve Bentler
(1999)’in hazırladığı YEM eşik değerleri ile
çalışma modelinin uyumluluk ölçüm sonuçları verilmiştir.

Çeşitlilik, konfor, karakter ve bütünlük boyutu beş ifadeden; bölgesel okunaklılık boyutu altı ifadeden ve son olarak hatırlanabilirlik boyutu dört ifadeden oluşmaktadır.
Boyutların sahip olduğu ortalama değerler
sırasıyla, çeşitlilik 3.37 ± 0.78 (α = 0.74),
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Tablo 2. YEM Uyum İndeksi ve Model Sonucu

Ölçümler

Eşik Değerler (Hu ve
Bentler, 1999)

Önerilen
Model
Sonucu

CMIN/DF

< 3 iyi

1.23

P Value

> .05

.25

GFI

> .95

.98

> .95 çok iyi;
CFI

> .90 kabul edilebilir.

.99

AGFI

> .80

.96

RMR

< .09

.02

< .05 iyi;
RMSEA

.05 - .10 orta

.028

PCLOSE

> .05

.791

Model sonuçları, oluşturulan varsayımsal teorik modelin Şekil 3’te ve Tablo 3’te verilen
yapısal kurguda en iyi uyuma sahip olduğunu
göstermiştir.

Tasarım kriterlerinin mekân atmosferine etkisinin ölçüldüğü modelde tüm yol katsayıları (etki derecesi) ve varyans (açıklanan) R2
değerleri yüksek derecede anlamlı (p < .001)
çıkmıştır.

N= 300, Chi-square = 16.00, Degrees of freedom = 13, p-value= .249 RMSEA= .028
Şekil 3. YEM Modeli
Konfor boyutunun, kentsel tasarım kriterinin okunaklılık, karakter ve çeşitlilik boyutları taalgısal kalite seviyesini en çok belirleyen bo- kip etmektedir.
yut olduğu saptanmıştır. Konfor boyutunu,
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Tablo 3. Tahmin Parametreleri
Tahmin
Katsayısı

z değeri

A.Kentsel Tasarım
Kriterleri (ξA)

.84

12.5*

A1.Konfor

.81

A2.Okunaklılık

.79

14.4*

A3.Karakter

.76

13.87*

A4.Çeşitlilik

.73

13.17*

R2

.70

5.15*

B1.Hoş

.82

R2

.68

7.89*

B2.Canlandırıcı

.76

13.68*

R2

.58

9.39*

B3.Davetkâr

.75

13.37*

R2

.56

9.66*

B. Atmosfer Boyutu (ηB)

En uygun yapısal eşitlik modeli (ηB) = .84 ξA,
R2=.71, varyans hatası = .29
*p < .001
Atmosfer boyutunu en iyi tanımlayan bileşenler sırasıyla hoş, canlandırıcı ve davetkâr
tanımlamalarıdır. Tablo 3’te modelin standartlaştırılmış etki kat sayıları ve açıklanan varyans değerleri verilmiştir.
Kentsel tasarımın algısal kalitesi boyutunda
1 birimlik artış, mekânın atmosfer değerinde
0.84 değerinde artışa neden olmaktadır. Aynı
zamanda kentsel tasarımın algısal kalitesinin

değeri, mekân atmosferinin alacağı değerin
%70’ini açıklamaktadır. Böylelikle çalışmanın hipotezi desteklenmiştir. Dahası, kentsel
tasarımın algısal kalitesinde 1 birimlik artış,
dolaylı olarak mekân atmosferinin “hoş bir
atmosfere sahip” olarak tanımlanmasını 0.69,
“canlandırıcı bir atmosfere sahip” olarak tanımlanmasını 0.64 ve “davetkâr bir atmosfere sahip” olarak tanımlanmasını 0.63 birim
artırmaktadır. Oluşturulan teorik modelle bir
mekânın atmosfer boyutu bileşenlerinin alacağı değerlerin; %68 hoş, %58 canlandırıcı ve
%56 davetkâr bir atmosfer olarak tanımlanacağı tahmin edilmektedir.
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TARTIŞMA

bir kimlik kazanırken kullanıcının hafızasında da yer etmektedir. Böylelikle kullanıcıya
benzersiz bir ortamda bulunduğu hissini sağlarken, mekânı tekrar ziyaret etmesinde rolü
bulunmaktadır. Modelin güçlü etkiye sahip
son boyutu çeşitliliktir. Çeşitlilik kriteri farklı
insanların bir araya gelmesine fırsat sunarken
(McGlynn ve Murrain, 1994: 313), ilgi çekici bir etki yaratmaktadır (Smith ve diğerleri,
1997: 236; Shafttoe, 2008: 140).

Bu çalışmada, mekânın kullanıcıda yaratacağı atmosfer yargısının kentsel tasarım kriterlerinin algısal kalitesi üzerinden tahmin edilebileceği ortaya konmuştur.
Kentsel tasarım kriter modelinin algısal/bilişsel yargısı ile ilgili olarak gruplanan boyutlarının (konfor, okunaklılık, karakter, çeşitlilik)
modele etki katsayıları oldukça yüksek ve birbirine yakın değerlerde çıkmıştır. Boyutların
etki dereceleri incelendiğinde, konfor boyutu,
en yüksek etkiye sahiptir. Carr ve diğerlerinin
de (1992: 92) belirttiği gibi, konfor kamusal
mekânlarda karşılanması gereken temel ihtiyaçtır ve konfor ihtiyacını karşılamadan diğer
ihtiyaçları karşılamak oldukça güçtür. Konfor
boyutunun ardından mekânın okunaklılık
boyutu gelmektedir. Mekânın okunaklılığı,
kullanıcıya mekânın hangi fırsatları sunduğunu ve kolay anlaşılmasını (Bentley ve diğerleri, 1985: 9) sağlarken, mekânın net bir
imajının oluşmasında (DETR / CABE, 2000:
39) ve mekânın kullanıcıyı yönlendirmesinde (Ewing ve diğerleri, 2013: 18) önemli
bir rol oynamaktadır. Böylelikle okunaklılık
kriterini uygun derecelerde yakalamış bir
tasarım, kullanıcıya mekânın değerlendirilmesinde net bir imaj sunmaktadır. Karakter
boyutu, mekânın kentsel tasarım algı modelinde üçüncü dereceye sahip olan faktördür.
Shaftoe’nun (2008: 141) da belirttiği gibi,
belirli bir karaktere sahip mekânlar benzersiz

SONUÇ
Çalışma modeli sonucunda, mekânın hoş,
canlandırıcı ve davetkâr bir atmosfere sahip
olmasında mekânın konfor, okunaklılık, karakter ve çeşitlilik derecesi olumlu etkiye sahiptir. Dahası bu kriterler üzerinden mekânın
sahip olduğu atmosferi tahmin etmek de
mümkündür. Ancak, aynı modelin tüm açık
kamusal alanlarda aynı sonucu verip vermeyeceği bilinmemektedir. Bazı ortak sonuçlar
olabileceği gibi, kamusal alanın fonksiyonuna
göre farklılıklar da gözlenebilir. Çalışmanın
limitleri incelendiğinde örneklem alanlarının
İstanbul’daki parkları temsiliyet derecesine
dikkat edilmiş olsa da, çalışmanın yapıldığı
mevsimin de mekânın algısal ve duygusal değerlendirilmesinde etkisi olacaktır. Aynı şekilde, kültürel farlılıklar algısal değerlendirmede büyük rol oynamaktadır. Son olarak çalışma alanının park alanları olması, İstanbul
gibi yoğun nüfuslu kentlerin sahip olduğu
park kullanımı ihtiyacının kırsal yerlere oran83
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Bu çalışma, konuyla ilgili hazırlanan daha
karmaşık bir model için temel bir yaklaşım
sunmaktadır. Kentsel tasarım kriterlerinin
tüm öğeleri ile kullanıcıların duygusal tepkileri arasındaki ilişkilerin açıklanması yönünde yapılacak araştırmalarla daha da zenginleşecektir.
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EXTENDED ABSTRACT
Literature: Urban design has focused on making better places for people regarding not only
physical features of design but also their effect on the psychological dimension of the built
environment as time passes. As Nasar (1994: 379) states, urban design deals with the quality
of the public space while considering its physical, natural, and socio-economic context. The
interdisciplinary field of environmental perception has gradually developed since the 1960s
especially with the perception and experience of ‘place’ as a fundamental contribution to urban
design (Carmona, 2010: 111). A growing body of environmental psychology research related
to urban studies has shown that urban design principles and the users’ perceptions, responses,
and reactions to the settings shape the quality of urban design space. The principles of Lynch’s
theory for a good city form (1981: 9-118) were vitality, sense, fit, access, and control. This
was a fundamental approach to create excellent urban design areas. Subcomponents of sense;
identity, form, meaning, transparency, harmony and legibility, have especially played key roles
in open public space. Thus, urban designers need to define features or principles to evaluate design quality in order to clearly comprehend the results of their implementations on the
socio-psychological environment. Therefore, major urban design research has revealed many
perceptions and principles for the quality of urban design space. Also, the users’ reactions to the
urban form were examined to find evidence of how the physical characteristics affected their
impression and behavior. The assessment in the context of environmental design is usually to
serve two purposes as stated by Paradise and Cooney (1980: 108). These are evaluation of the
planned or designed changes in an environment and identification of their influence on behavior
and behavioral patterns, social environment (social climate- atmosphere) and natural-physical
environments. These assessments can be measured either directly on the physical form or on
the perceptual judgment created by the user based on the physical form (Nasar, 1989: 36).
As Hanyu (1997: 302-303) mentioned, the basic studies on symbolic meaning (perceptual
judgment) of environment are generally to evaluate the perception/cognition through visual
attributes of environment and their effects on affective/emotional responses. In major studies
of human response to environment, circumplex components of Russell (1980: 1163-1164) are
the most commonly used emotional appraisals. Also, Nasar (2008: 362) grouped the various
responses for place under the headings of pleasantness, excitement and relaxation. It is possible to divide the emotional response to urban space into two; as the emotional state of the
88
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user and their emotional appraisal of the place. The user’s emotional appraisal of the place
can be expressed as an assessment of its atmosphere or ambience. Vogel, investigating spatial
atmosphere, (2008: 26) claimed that it has the potential of changing people’s feelings regarding the place and it is not dependent upon a user’s mood. For evaluation of urban space with
an integrated approach, Nasar (1989) developed an extension of Brunswik’s lens model and
defined five measures associated probabilistically to each other. These are physical attributes,
perceptional/cognitive judgements of physical attributes, urban affect, well-being, and spatial
behavior measures. Aim of the study: The purpose of this study is to evaluate the perceptual
quality concepts in urban design areas and to determine their effect on the users’ judgement of
the space. The proposed model was established to define the relation of urban design criteria
and the users’ “atmosphere judgement” attributed to environment. Scope: This study focuses
on two measurements of Nasar’s lens model, which are perceptual/cognition judgment of urban
design criteria and their effect on user’s emotional judgment of designed public open spaces.
In the study, urban design criteria related to open public space are clustered into four aspects
(diversity, comfort, character and legibility) with a theoretical approach and defines the users’
judgement attributed to environment as “spatial atmosphere”. Site study: The site study took
place in six parks (three urban, three neighborhood parks) in the Istanbul Metropolitan Area
and face-to face interviews were conducted. The questionnaire involves 42 statements related
to the urban design criteria and 12 statements related to the atmosphere in five-point Likertscale. Each statement had a five-point Likert scale ranging from “strongly agree” to “strongly
disagree”. Analyses: Frequency and descriptive statistics was conducted to define the demographic characteristics of park users. Confirmatory factor analysis was conducted to select the
statements that best represented the urban design criteria and atmosphere aspects. Cronbach’s
alpha (α) value of each aspect was calculated to evaluate inter-item reliability. The hypothetical model was tested via structural equation modeling (SEM) by using a maximum likelihood
estimation method. Findings: Among three hundred participants (150 men, Mage = 36.7 and 150
women Mage = 31), the ages ranged from 15 to 73 (Mage = 33.85) with most participants under the
age of 41 (74 %). A plurality of participants had an undergraduate or graduate degree (42 %).
The mean values of the urban design and atmosphere aspects are respectively, diversity .37 ±
0.78 (α = 0.74), comfort 3.63 ± 0.82. (α = 0.74), character 3.66 ± 0.75 (α = 0.73), legibility 3.87
± 0.61 (α = 0.74) and atmosphere 3.82 ± 0.75 (α = 0.82). SEM analysis revealed that the study
model was fit according to CMIN/DF (1.25), P value (0.25), RMSEA (0.23), which means the
model performs adequately in the population (N=300). Also, the result of the proposed model
89
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indicated that all aspects had a positive coefficient and all variances (R2) were statistically significant (p < .001). Results: The result of the study model revealed that the most effective aspect
in perceptual/cognitive judgment of urban design criteria dimension was comfort, followed by
legibility, character, and diversity, while the best representative item of atmosphere aspect was
pleasant followed by refreshing and inviting. The study model indicated that every unit increase
in dimension of the urban design criteria resulted in 0.84 unit increases in the atmosphere aspect directly and as a result the atmosphere is user-defined as pleasant, refreshing and inviting,
indirectly. Therefore when a public space takes into account more perceptual quality of urban
design criteria, the outcome is a positive experience for the user. Moreover, the urban design
criteria explained a 70 % variation in atmosphere aspect and as it be pleasant, refreshing and
inviting atmosphere a 68 %, 58 % and 56 % variation respectively. As a result of this model,
the hypothesis of “the urban design criteria of the space explain the users’ judgement of the
perceptual atmosphere of place” was supported.
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Öz: Tarihi kent bölgeleri ve geleneksel binalar geçmiş uygarlıkların yaşamları hakkında bilgi veren en önemli kanıtlardır. Bu geleneksel değerlerin korunması kapsamında
tarihi mirasın yeniden korunması ve canlandırılması kültürel
devamlılığın bir göstergesidir. Korumanın asıl amacı mimari,
tarihi, çevresel, görsel ve estetik özelliklerini değerlendirerek
kültürel mirası canlandırmaktır. Koruma planları kapsamında
gerekli olan bu değerlendirme çalışmalarında, plan esaslarını
belirlemek kaçınılmazdır. Amaç: Bu çalışmada koruma kararları öncesinde gerekli olan mimari değerlendirme aşaması
için bir yöntem önermek amaçlanmıştır. Yöntem: Önerilen
yöntem, bir derecelendirme sistemine dayanmaktadır. Afyon
il merkezindeki Çavuşbaş mesken yerleşmesi bu derecelendirme yöntemini uygulamak için çalışma alanı olarak
belirlenmiştir. Bulgular: Koruma planları hazırlanacak olan
tarihi yerleşmeye ait mimari özellikleri değerlendirmek için
sistematik bir yöntem önerilmiştir. Çalışmada, geleneksel sivil
yapılar, dış ve iç mimari özellikleri açısından değerlendirilmiş
ve A, B, C ve D grupları farklı değerler olarak sınıflandırılmıştır. Bu gruplama koruma kararları için fayda sağlayacaktır.
Sonuç: bu çalışma bir model kabul edilerek, geleneksel
konutların bulunduğu bölgelerin özgünlük değerlerinin saptanmasına yardımcı olabileceği gibi bu bölgelerin koruma
kararlarına da birer altlık veri oluşturabilmektedir. Uzman
ekiplerin belirlenmesi için sistematik bir yaklaşım ve gerekli
ekipman sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Abstract: Historic urban sites and traditional houses are the
most important evidence of the past life style. The conservation of these traditional values in the context of conservation
and revitalization of architectural heritage is in a sense the
preservation of culture. The main goal of conservation is to
enliven cultural properties by evaluating their architectural,
historical, environmental, visual and aesthetic characteristics. Aim: These evaluation studies, which are essential in
the context of conservation plans, are inevitable phases to
determine the principles of the plans. Method:This study is
aimed to propose a method for the architectural evaluation
phase, which is essential before conservation decisions. The
proposed method is based on a gradation system. Center
district Çavusbas in Afyon/Turkey is determined as the area
to test this gradation method. Result: It is proposed that this
method explains the systematic way for evaluating architectural features belonging to historic sites whose conservation
plans are to be prepared. In the study, traditional buildings
are evaluated from the point of their exterior and interior
architectural characteristics and classified as different value
groups: A, B, C and D. This grouping will be advantageous
to conservation decisions. Different technical teams may be
organized to be responsible for these various value groups.
Conclusion: a systematic approach for the determination of
specialized teams and required equipment will be achieved.
Thus, an accurate determination of required time and cost
estimates will be realized.
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GİRİŞ

biçimini, kültürünü, döneminin teknolojisini
doğrudan günümüze yansıtmaktadır. Bu açıdan bakıldığında konutlar; kültürel, tarihi,
ekonomik ve coğrafi etmenlerin şekillendirdiği yapılar olarak kültürü yansıtan mimarinin
en önemli parçalarındandır (Eldem, 1989:38).

Konutlar; onu kullanan insanların kültürel
ve sosyal anlayışını yansıtan, geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı sağlayan mimari
değerlerdir. Geleneksel konut mimarisi, halk
tarafından oluşturulduğu gibi halkın yaşama

Şekil 1. Türk Evi’nin Yapısal Ögeleri (Arseven, 1947:572)
Eski eserlerimizin içerisinde aile yapısını ve
yaşayışını mimari değeri olan geleneksel konutlar kadar bu derece detaylı yansıtacak başka bir mimari yapı çeşidi bulunmamaktadır.
Konutlar insanın ve ailenin koruyucu kültürel
çevresini oluşturmakta, dünyadaki yapıların
%80-85’i konutlardan meydana gelmektedir.
Buna göre bilginin öncelikle konut alanında

ortaya konulmuş olması gerekmektedir (Şekil
1), (Cansever, 1994:192).
1970’li yıllardan itibaren Batıdaki gelişmelerin etkisiyle başlayan kültür varlıklarının korunması ve sonraki
kuşaklara aktarılması düşüncesi çerçevesinde
ilgi görmeye başlayan eski konutlar ile ilgili çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmakta;
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yayınlar çoğalmaktadır. Artan bu ilgiye karşılık, kent dokusunun önemli bir unsuru olan
konutlar zamanın ve doğanın olumsuz etkileri, yapı malzemesinin dayanıksızlığı, hızlı
ve yanlış kentleşme, tarihi koruma bilincinin
oluşturulamaması gibi sebeplerden dolayı
hızlı bir şekilde de yok olmaya başlamıştır
(Demirci, 2011).

merkezindeki Çavuşbaş bölgesi çalışma alanı
olarak belirlenmiştir.
Çalışmada ilk olarak geleneksel konutun mimari değerleri araştırılmış ve bu yapıların
tüm mimari özellikleri ortaya konmuştur. Bu
araştırmanın ışığında alan çalışması yapılmış
ve geleneksel konutların mimari özellikleri
tespit edilmiştir. Geleneksel konuta ait herbir mimari değerin değerlendirmeye alındığı
çalışmada yapıların mimari zenginlikleri belirlenmiş ve yapıların bu doğrultuda sınıflanması mümkün olmuştur. Bu sınıflama ile yapıların özgün değerlerini ne seviyede ortaya
koymuş olduğu belirlenmektedir.

ÇALIŞMANIN AMACI
Çalışma alanı olarak belirlenen Afyonkara
hisar, 1900’lü yıllardan günümüze ulaşan
mimari eserleri ve sokak dokusuyla zengin
bir mirasa sahiptir. Mevcut bu eserleri ve
sokak dokusunu analiz etmek tarihsel süreçte Afyonkarahisar’ın değişim ve gelişimini
incelemek açısından oldukça önemlidir. Bu
nedenle yerleşmedeki geleneksel konutların sosyal ve mimari açıdan incelenmesi amaçlanmış ve daha önce yapılmış olan
çalışmalardan farklı olarak ele alınmıştır.
Çalışmanın amacı geleneksel konut mimarisini metodolojik bir yaklaşımla değerlendirmek ve günümüz durumunu analiz etmektir.
Değerlendirilmesi yapılan yapıların mevcut
durumlarının analizi ve özgün hallerini ne
kadar koruyup korumadıklarının tespiti bu
çalışmanın asıl amacını oluşturmaktadır.

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Yerleşmedeki geleneksel evlerin sosyal ve
mimari açıdan incelenmesi daha önceden birçok çalışma için araştırma konusu olmuştur.
Bu çalışmalarda geleneksel konut mimarisi
ve sokak dokusunun çok yönlü araştırıldığı
görülmektedir (Öztank, 2013). Aynı zamanda mimari yapı elamanlarının da ela alındığı
görülmektedir (Yıldırım, 2006). Bu nedenle,
bu çalışmada somut mimari değerler üzerinden bir yaklaşım ile yapıların analiz edilmesi
değerlendirme çalışmasının çıkış noktasını
oluşturmaktadır. Bu şekilde geleneksel kontları mimari açıdan metodik bir bakış açısıyla
analiz etmek istenmektedir.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI
Çalışmada geleneksel sivil yapıların mimari
değerlerinin analiz edilmesi ve günümüz durumlarının ortaya konması amacıyla, Afyon il

Çalışmada Çavuşbaş yerleşmesindeki geleneksel sivil yapılar cephe ve iç mimari
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(planlama ve dekorasyon) değerleri açısından ikiye ayrılarak incelenmiştir. Bölgedeki
konutların tümüyle ilgili iç değerlere ulaşılamayacağı için, dış ve iç değerler farklı sınıflandırılmıştır. Cephe ve iç mimari değerler
ışığında oluşturulan formüller sayesinde objektif sonuçlar almak mümkün olmuştur. Dış
değerlendirmede 20 geleneksel ev incelenirken, iç değerlendirmede sadece 6 ev hakkında çalışma yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen sonuç değerler
ile yapılar 4 sınıfa ayrılmıştır. A, B, C, D
sınıfı yapılar olmak üzere 4 gruba ayrılan
yapıların, oluşturulan tablolar ile ne denli
bir değişim geçirdiğini görmek mümkün
olmuştur. Dış (cephe) ve iç (mimari) değerlendirmeye göre yapı gruplamalarının
kıyaslamanın yapılması sağlanmıştır.

pit edilmesi ve korunması önem arz etmektedir. Birçok yapının zamanla dönüştüğü ve
yok olduğu bilinmektedir. Mimari niteliğe
sahip bu yapıların korunması ve restore
edilmesi günümüz sorunları arasında yer
almaktadır. Bu nedenle bu sorunun çözülmesine yardımcı bir çalışma olarak ortaya
konan çalışmada geleneksel konutun araştırılmasında Sedat Hakkı Eldem’in “Türk
Evi”, Cengiz Bektaş’ın “Türk Evi”, Celal
Esat Arseven’in “Sanat Ansiklopedisi” ve
Turgut Cansever’in “Ev ve Şehir” başlıklı
eserlerinden yararlanılmıştır. Afyon özelinde geleneksel konutun araştırılmasında
ise Öztank’ın “Afyonkarahisar Geleneksel
Konut Mimarisi” ve Yıldırım’ın “Geleneksel
Afyonkarahisar Evlerine Ait Kapılar” kaynaklarından faydalanılmıştır. Ayrıca Afyon
Valiliği arşivi ile Afyon Kültür Varlıklarını
Koruma Müdürlüğü de bilgi ve belgeler konusunda yardımcı olmuştur.

ÇALIŞMANIN KISITLARI
Bu çalışmada geleneksel konut örnekleri incelenmiştir. Anadolu’nun bir çok bölgesinde
yer alan geleneksel konutun değerlendirilmesi Afyon İli merkezinde yer alan Çavuşbaş
Bölgesi özelinde yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ
Korunması gereken kültürel mimari yapılar mevcut durumlarının analiz edilmesi
ile birbirinden ayrışmaktadır. Geleneksel
konutlarda özgün durum tespitlerinin yapılması, yapılacak koruma çalışmalarına
yardımcı bir adım olarak değerlendirilebilir. Mevcut durum değerlendirmesine sahip
bir geleneksel yapının yenileme çalışması
daha verimli ve doğru olacaktır.

KURAMSAL ÇERÇEVE ve
LİTERATÜR TARAMASI
Geleneksel Anadolu konutları 19.yy’dan
itibaren kendini göstermeye başlamış ve
günümüze dek varlığını devam ettirmiş mimari kazanımlardır. Bu yapıların mimari
değerlerinin yanı sıra özgün hallerinin tes94
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

rinden ovaya doğru yayılmıştır. Çalışma alanı da kale çevresinde olup, kentte ‘Çavuşbaş’
olarak bilinmektedir. Afyonkarahisar’da
kentsel sit alanı, Karahisar Kalesi başta olmak üzere Hıdırlık Dağı eteklerinden başlayıp Otpazarı Cami, Bedesten,
Keçeciler Çarşısı, Anıtpark, Başçeçme
Cami, Olucak ve Taşpınar çeşmeleri
ile sınırlanmaktadır (Öztank, 2013:55).
Afyonkarahisar Merkezde 406 olmak üzere
toplamda 947 tane tescilli eser bulunmaktadır. Bunlar 165 dinsel yapı,188 kültürel yapı,
38 idari yapı, 4 askeri yapı, 38 endüstriyel
ve ticari yapı, 46 mezarlık, 8 şehitlik, 6 anıt
ve abide, 4 kalıntı eser ve 450 sivil mimarlık örneğinden oluşmaktadır (Kültür Bak.,
2016:23)

Bu araştırmada ele alınan geleneksel
Anadolu konutunda korumaya yönelik
çalışmaların birçok sorun içermesi bu çalışmanın ele alınmasına sebep olmuştur.
Araştırmada özellikle geleneksel konutun
koruma çalışmalarında bilinçsiz ve yanlış
koruma problemine değinilmektedir. Son
derece önemli bir mimari probleme sahip
koruma anlayışına bir arayış ve çözüm aşaması oluşturmak için böyle bir çalışmaya
gidilmiştir. Bu sebeple konu alt problemlerin belirlenmesi ve konuya yönelik yöntem ile alan çalışmasını öngörmektedir. Bu
şekilde çalışmanın ilk aşaması olarak alan
çalışması yapılacak olan bölgenin konut
dokusu incelenmiş ve sonrasında bölgenin
geleneksel konut dokusunun analizine geçilmiştir. Bu aşamada mevcut problem iki
bölümde incelenmiştir. Yapıların cepheleri
ve iç mimari bölümleri ayrı sorun olarak
ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

Kentsel sit alanı içerisinde koruma altına alınan bu evler, kale çevresindeki ilk yerleşim
yerlerindendir. Kentsel sit alanı içerisinde 18
mahalle mevcuttur. Bu alanda 214 konut,16
cami,10 türbe, 14 çeşme, 3 hamam, 1 han,
1 bedesten, 1 kilise kalıntısı bulunmaktadır
(Kültür Bak., 2016:23). Kentsel sit alanı ve
çevresinde Hicri 1318’de (Miladi 1902) çıkan yangında birçok yapı kullanılamaz hale
gelmiştir. Dönemin padişahı II. Abdülhamit
tarafından bölgeye gönderilen mimar ve ustalar tarafından zarar gören sivil mimarlık
örnekleri yeniden yapılmıştır. Çalışma alanı
seçiminde geleneksel mimarinin özelliklerini hala belirgin biçimde taşıyan Cami

AFYON GELENEKSEL KONUT
DOKUSU
Afyonkarahisar, Ege bölgesinin İç Batı Ana
dolu Bölümünde bulunmaktadır.Denizden
yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunan
Afyonkarahisar’ın etrafı dağlarla çevrilidir.
Adını ortasındaki Karahisar kalesinden almaktadır. Kentte yerleşim kale çevresinde
başlamış sonraları mahalleler dağların etekle-
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Sokak, Tacahmet Caddesi, Zaviye Türbe
Caddesi seçilmiştir.

tedir. Izgara planlı sokaklar doğrusal olup
eğime dik oluşan bazı sokakların bazılarında
fazla eğimden dolayı merdiven zorunluluğu
ortaya çıkmıştır (Resim 1). Merdiven kullanımı yayalar için sürekliliği bozucu olmamasına rağmen araç trafiği için adeta çıkmaz sokak haline gelmiştir. Arazinin fazla eğimli olması sokaklara hareket kazandırmıştır. Sokak
genişlikleri geleneksel sokak genişliklerine
göre fazla olup ortalama 8-10 metre arasındadır. Evlerin girişi sokağa açılır. Ayrıca
konutların alt katlarında boşaltma yapılarak sokağın devamlılığının sağlanmasına yörede köprüaltı denilmektedir.
Çalışma alanında köprüaltı örneklerine
rastlanmamaktadır (Öztank, 2013:22
28).

Şekil 2. Çalışma Alanı Ve Çevresi
-Afyonkarahisar Koruma Amaçlı İmar
Planı (Afyonkarahisar Belediyesi / 2016)
GELENEKSEL AFYONKARAHİSAR
EVLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Afyonkarahisar evleri bölgenin iklimi, yöredeki yapı malzemeleri, kullanıcı ailelerin
ihtiyaçları gibi etkenlere göre yapılmış olup;
yapıldığı dönemin sosyal, kültürel, ekonomik
hayatı hakkında bilgi vermektedir.
SOKAK ÖZELLİKLERİ
Kent, kıvrımlı sokaklara sahipken 1900’lü
yılların başlarında çıkan yangında tamamen
yanan sokakların yerini ızgara planlı sokaklar
almıştır (Şekil 3). Genellikle ızgara planlı sokaklar olsa da kıvrımlı sokaklarda görülmek-

Şekil 3. Izgara Plan Şeması–Kale çevresi (Afyonkarahisar Belediyesi/ Koruma
Amaçlı İmar Planı)
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reket kazandırılmış, giriş bölümü sokaktan
çekilerek özelleştirilmiştir. Ayrıca dışarıdan
binaya karşı olabilecek olumsuz etkilerinden
kaçınılmış; yağmur, rüzgâr, gürültü, güneş
ışığı gibi muhafaza edilmiştir ( Resim 4).

Resim 1. Eğimli sokak dokusunda merdiven kullanımı (Gümüş, 2016:1)
CEPHE ÖZELLİKLERİ
Afyonkarahisar evlerinin cepheleri incelendiğinde cumbalar, çatı odaları, kapı pencere özellikleri, yapıların birbirine bitişik inşa
edilmiş oluşu dikkati çeken temel unsurlardır.
Karasal iklime sahip olan Afyonkarahisar’da
soğuk iklim nedeniyle yapılan binalar dışa
değil içe dönüktür. Bu yüzden de avlu kültürü
oluşmamıştır. Evlerin girişleri direk sokağa
açılır (Öztank, 2013:33-39).

Resim 2. Bitişik Cepheli Konut Örnekleri
(Gümüş, 2016:1)

Konutlar genellikle bitişik nizam inşa edilmiştir (Resim 2), ancak köşe parseller çift
cephelidir (Resim 3). Bazı evlerin girişleri
sokaktan içeriye çekilmiş, yapıların dış cephelerinde girintiler oluşturularak girişler buradan sağlanmıştır. Bu sayede cepheye ha-

Resim 3. Sokağa Hâkim Köşe Parsel
(Gümüş, 2016:2)
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CUMBALAR
Cephelerin en önemli özelliklerinden biri
cumbadır. Cumbalar; manzaraya yönelmek,
üst katlarda mekânları büyütmek için altı boş
olarak dışarıya doğru taşırılarak tasarlanmıştır. Afyonkarahisar evlerinde genellikle her
binanın cumbası vardır. Bu cumbalar ahşap
payandalarla desteklendiği gibi alt kısımlarının ahşap malzeme ile eğimli bir şekilde kapatıldığı da görülmektedir. Çalışma alanında
cumbalı konutlara oldukça çok sayıda rastlanmaktadır (Öztank, 2013:77).

Resim 4. Sokaktan Çekilen Konut Girişi
(Gümüş, 2016:2)
Evler genellikle bodrum üzeri tek katlı, bodrum üzeri iki katlı, bodrumsuz iki katlı ve az
sayıda da olsa üç katlıdır. Katlar arası yatay
silmelerle belirginleştirilmiştir, böylece binaların kat sayısı kolayca anlaşılmaktadır.
Konutların çoğu bodrum hariç simetrik, zemin katta taşlık varsa zemin kat asimetriktir.
Bodrumlu konutlarda ana girişin dışında bodrum kata dışarıdan girişi sağlayan tali giriş
bulunur. Bahçesi olan konutlar da ise ana giriş
haricinde bahçeden girişlerde görülmektedir.

Cumbalar cephe boyunca olabildiği gibi bazı
binalar da girişin iki yanında oda boyu çıkma yapılarak oluşturulmuştur. Bu sayede
bina girişi cephede vurgulanmıştır (Resim 6).
Cephede simetrik olan veya yapıyı 2/1, 3/1
oranında ayıran cumbalar da görülmektedir.
Dikdörtgen şekilde cumbalar olduğu gibi kenarları pahlı gönye çıkmalar da geleneksel
konutlarda vardır (Resim 5).

Yapıların ana giriş kapılarının üzerinde farklı
geometrik şekillerde pencereler açılmış, bu
sayede güneş ışığının içeriye alınıp giriş holünün aydınlatılması sağlanmıştır, ayrıca bu
pencerelerin üzerinde genellikle binaların yapım tarihi yer almaktadır.
Resim 5. Girişi Vurgulayan Pahlı Cumba
(Gümüş, 2016:3)
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mamaktadır. Yola bakan cephelerde büyük ve
korkuluklu pencereler, bodrum katlarda alçak
pencereler kullanılmıştır. Cumbaların çıkıntı
yapan kısımlarında da pencereler kullanılarak
içeri giren ışık miktarı arttırılmıştır. Ayrıca üst
katlardan giriş kapısını görecek şekilde konumlandırılan pencereler de konutlarda genellikle görülmektedir (Kültür Bak., 2016:28).
Pencerelerde parmaklık kullanımı oldukça
fazladır. Dekore edilmiş metal korkuluklar
kullanılmıştır. Konutlarda, zemin kattaki korkuluklardan bazıları dışarıyı seyire imkân ağlamak için dışarıya taşırılarak yapılmıştır. Bazı
konutlar da ise pencere yüksekliğinin yarısına
kadar ahşap kafes korkuluklar bulunmaktadır.
Bu korkuluklar sayesinde hava şartlarından
korunulmuş ayrıca mahremiyette sağlanmıştır
(Yıldırım, 2006:17).

Resim 6. Girişi Vurgulayan Dikdörtgen
Cumba (Gümüş, 2016:3)

Resim 7. Cumbalarda Payanda
(Eliböğründe) Kullanımı (Gümüş,
2016:3)
PENCERELER
Geleneksel Afyonkarahisar evlerinde pencereler güneş ışığını içeriye en iyi alacak şekilde
düzenlenmiştir. Genelde dikdörtgen şeklinde
pencereler görülmekte olup kemerli pencereye sahip konut sayısı oldukça azdır. Kemerli
pencere örneklerine çalışma alanında rastlan-
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Resim 8. Farklı Pencere Tipi (Gümüş,
2016:4)
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olup, zemberekteki kol aşağı yukarı hareket
ettirilip çıkan ses adeta bir kapı zili olarak kullanılmıştır. Zemberek, uç kısımları süslemeli
bir tutma kolu ile kilidin mandalını harekete geçiren metal bir dilden oluşan sistemdir
(Yıldırım, 2006:122-33). Kapı kolları ve tokmaklarında da özelleşmelerin olduğu görülmektedir (Resim 13).
Resim 9. Farklı Pencere Tipi (Gümüş,
2016:4)

Resim 10. Farklı Pencere Tipi (Gümüş,
2016:4)

Resim 11. Giriş Kapısı (Gümüş, 2016:5)

KAPILAR
Evlerde genellikle ikit giriş kapısı bulunmaktadır. Taşlığa giriş için tek kanatlı ahşap kapı,
üst kata giriş için ise taş merdivenle çıkılan
çift kanatlı kapı bulunmaktadır (Resim 11).
Kapı yanlarında ve özelliklede üzerindeki aydınlık pencerelerinde ahşap süslü kafesler dikkati çekmektedir. Kapıların genelinde süsleme
kullanılmamış, sade tutulmuştur. Kilit sitemi
olarak evlerin çoğunda zemberek kullanılmış

Resim 12. Bodrum Tali Kapısı (Gümüş,
2016:5)
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Resim 13. Kapı Kolu Örneği (Gümüş,
2016:5)

Resim 14. Kesme Taş Kullanılan Konut
(Gümüş, 2016:6)

YAPI MALZEMESİ ve YAPIM
TEKNİKLERİ
Konutların genellikle bodrum katlarının
taş kâgir, üst katlarının ahşap karkas arası
dolgulu, hımış yapılar olduğu görülmektedir. Çok az konutta bodrum ve zemin
kat kesme taş, diğer katların ahşap karkas
olduğu görülmüştür. Binalarda subasman
kotu yaygın olarak 7-8 basamak ile dışarıdan çıkılmaktadır. Ayrıca subasman seviyesi
genellikle taş kâgir bazı binalarda ise kesme
taştır (Yıldırım, 2006:11), (Resim14).

Resim 15. Ahşap Karkas Konut (Gümüş,
2016:6)
PLAN ÖZELLİKLERİ
Tek katlı, iki katlı, üç katlı olarak yapılmış
Afyonkarahisar evlerinin giriş katı taşlık,
mutfak, depo, kiler, tuvalet, odunluk gibi
bölümlerden oluşmaktadır. Bunun üstünde,
yapının bir kısmını kaplayan ara kat; alçak
tavanlı, küçük pencereli, depo odası bulunur.
Alt katta ise mutfak, kiler ve yörede esvap taşı
olarak bilinen çamaşır taşının bulunduğu yani
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çamaşırların yıkandığı bölüm vardır (Resim
16). Ayrıca gayrimüslimlere ait evlerde şarap
mahzeni de görülebilmektedir.
Üst kat aile ve konuklara ayrılmış odalardan
oluşur. Odalarda tüm gereksinimleri karşılayan dolap, yüklük, raf gereksinimini karşılayan nişler bulunmaktadır. Dolaplar, odanın
bir ya da iki yanını kaplamaktadır. Dolapların
bir tanesi gusülhane olarak kullanılır. Dolap
kapıları genelde tek kanatlı, gusülhane dolapları ise çift kanatlıdır. Odaların bazılarında
ocak bulunmakta olup alçı sıvalı, kesme taş
veya yağlı boya bezemelidir. Odalar oturma, yemek, çalışma, yatma gibi eylemlerin
gerçekleştiği mekânlar olup sofaya açılır
(Öztank, 2013:57).
Soğuk iklim koşulları nedeni ile konutlar iç
orta sofalıdır. Sofanın sokağa bakan kısmında
sedir, diğer ucunda ise katlar arası irtibat sağlayan ahşap merdiven bulunmaktadır. İki girişli konutlarda birinci kat girişi sofaya açılır.
Büyük, yüksek tavanlı başoda, sokağı en iyi
görecek şekilde düzenlenmiştir. Minder ve işlemeli yastıklarla süslü seki üstü (yöre ağzında maket) sokağı ve girişi görebilen pencereleri olan cumbalar ile sokağa açılır (Resim
17). Odaların, özellikle başodanın tavanında
özenli ahşap işçiliği görülür. Başoda hariç diğer odalarda ve hollerdeki tavanlarda özenli
süslemeler görülmemektedir. Ahşap kaplama
üzeri çıta kari geometrik motifler ve ortada
göbek bulunur (Öztank, 2013:57).

Resim 16. Bodrum Katta Esvap Taşı
(Gümüş, 2016:7)

Resim 17. Başoda (Gümüş, 2016:7)
GELENEKSEL KONUT ANALİZİNDE
METODOLOJİ ve ALAN ÇALIŞMASI
Geleneksel konutlar değerlendirilirken iç ve
dış değerlerine çeşitli derecelendirme kriterlerine göre puanlar verilmiştir. Bu kriterler
geleneksel mimari özelliklere ve yörenin karakteristik mimari elemanlarına göre belirlenmiştir. Dış (cephe) değerlendirme kriterlerine
göre incelenen binaların hepsinin içine girilememiştir. Toplamda 20 tane geleneksel yapı
dış (cephe) derecelendirme kriterlerine göre

102

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2017 Sayı: 11 Yaz Dönemi
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
May / June / July / August 2017 Issue: 11 Summer Time
ID:173 K:246
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

incelenmiş, bunlardan sadece 6 tanesi iç (mimari) derecelendirme kriterlerine göre incelenebilmiştir (Resim 18,19).

tadır. Değişimin katsayısı ile cephe tiplerine
ait katsayılar, cephe elemanlarının puanı ile
çarpılarak, elde edilmektedir. Bu puana evin
yerleşim değerine göre 10 puan eklenmektedir. Cephe değişim formülü aşağıda verilmiştir.
Dış (cephe) değişim = ( Kd x Kc x Pc) +
10, “Kd” değişimin katsayısı, “Kc” cephe çeşitlerinin katsayısı, “Pe” cephe elemanlarının
çeşidi ve yerleşimin puanı 10 olarak belirtilmiştir.
Değişimin katsayısı (Kd): Değişime uğramamış, az değişime uğramış, ciddi değişime
uğramış olan evler sırasıyla üç, iki, bir katsayıları ile derecelendirilmektedir.

Resim 18. Çalışma Alanı/Cami Sokaktan
Görünüş (Gümüş, 2016:8)

DIŞ (CEPHE) DEĞERLENDİRME

Cephe tiplerinin (çeşitlenmesi) katsayısı
(Kc): Geleneksel cephe tipleri, farklı mimari
elemanların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Geleneksel tarzda olan cephe tiplerinin
tamamı değerlendirmede dikkate alınırken,
cephe tipini en iyi şekilde yansıtanlara öncelik verilmektedir. Orijinal cephesini koruyan
evler, orijinal cephesi az değişime uğrayan
evler, cephe özelliklerinde ciddi değişime uğrayan evler sırasıyla üç, iki, bir katsayıları ile
derecelendirilmektedir.

Dış (cephe) değerlendirmede derecelendirme kriterleri, yapı özgünlüğünün değişimine
ait katsayı, cephe tiplerinin katsayısı, cephe
elemanlarının çeşidi ve evlerin bulunduğu
sokaktaki yerleşimi hesaplanarak yapılmak-

Cephe elemanlarının çeşidi (Pc): Geleneksel
evlerin mimari elemanları liste haline getirilmektedir. Az görülen mimari elemanlar detaylı işçilik, mükemmel bir cephe karakteri
gösterdiği için olumlu bir faktör kabul edile-

Resim 19. Çalışma Alanı/Tacahmet
Caddesinden Görünüş (Gümüş, 2016:8)
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rek yüksek puanlar verilmektedir. Ahşap detaylı kapı 4, dekore edilmiş parmaklık 4, kafes 4, pencere altı ahşap dekorasyonu 4, çatı
alınlığı 4, alınlık altı profil 4, detaylı payanda
4, çatı odaları 4, dekore edilmiş çatı saçağı 4,
balkon 4, kemerli kapı-pencere 4, cumba 3,
basit bahçe kapısı 3, basit kapı 1, dikdörtgen
pencere 1, kapı üzeri aydınlık pencereleri 1
ile puanlandırılmıştır.
Yerleşimin derecelendirilmesi: Yerleşmedeki
geleneksel evlerin bazıları önemli noktalarda konumlanmıştır. Evler sokağın köşesinde, sokağın sonunda, cadde üzerinde, cadde
yakınında veya caddeye etkisi olan bir yerde
konumlanmıştır. Bu nedenle, yerleşim yeri
dikkate alınarak yapılan değerlendirmede evlere on puan verilmektedir (Semerci, 2017).
DIŞ (CEPHE) DEĞERLENDİRME
BULGULARI

Cephe elemanlarının çeşidi (PC)’de ahşap

detaylı kapı 18, dekore edilmiş parmaklık
17, kafes 6, pencere altı ahşap dekorasyonu
17,çatı alınlığı 2, alınlık altı profil 2, detaylı
payanda 12, çatı odaları 4, dekore edilmiş çatı
saçağı 2, balkon 5, kemerli kapı-pencere 2,
cumba 14, basit bahçe kapısı 2, basit kapı 18,
dikdörtgen pencere 20, kapı üzeri aydınlık
pencereleri 6 konutta görülmüştür.
Toplamda incelenen 20 konuttan 5 tanesi A,
12 tanesi B, 1 tanesi C, 2 tanesi D grubu olarak sınıflandırılmıştır.
Sonuç olarak, dış değerlendirmesi dikkate
alınarak derecelendirilen evlerin değeri 0-35
arasında ise D grubunda, 36-60 arasında ise
C grubunda (Resim 23); 61-120 arasında ise
B grubunda (Resim 22) ve 121-270 arasında
ise A grubunda (Resim 20, 21) sınıflandırılmıştır.

Dış (cephe) değerlendirmede 20 konut seçilmiş ve puanlandırılmıştır. Değişimin katsayısında (KD), değişime uğramamış bina görülmemektedir. Az değişime uğramış 17 konut
ve çok değişime uğramış 3 konut görülmüştür.
Cephe çeşidinin katsayısı (KC) de orijinal
cephesini korumuş bina görülmemektedir.
Orijinal cephesi az değişmiş 17 konut, cephe
özelliklerinde ciddi değişiklik olmuş 3 konut
görülmüştür.
104

Resim 20. ‘’A’’ Grubu Konut Örneği
(Gümüş, 2016:9)
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Resim 22. ‘’B’’ Grubu Konut Örneği
(Gümüş, 2016:11)

Resim 21. ‘’A’’ Grubu Konut Örneği
(Gümüş, 2016:10)

Resim 23. ‘’C’’ Grubu Konut Örneği
(Gümüş, 2016:11)
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Tablo 1. Geleneksel Konutların Dış (Cephe) Değerlerinin Analizi
CEPHE
ÇEŞİDİNİN
KATSAYILARI

ORJİNAL CEPHESİ
AZ DEĞİŞMİŞ

CEPHEDE CİDDİ DEĞİŞİKLİK OLMUŞ

AHŞAP DETAYLI KAPI

DEKORE EDİLMİŞ PARMAKLIK

KAFES

PENCERE ALTI AHŞAP DEKORASYONLU

ÇATI ALINLIĞI

ALINLIK ALTI PROFİL

DETAYLI PAYANDA

CİHANNÜMA (ÇATI ODASI)

DEKORE EDİLMİŞ ÇATI SAÇAĞI

BALKON

KEMERLİ KAPI PENCEREI

CUMBA

BASİT BAHÇE KAPISI

BASİT KAPI

DİKDÖRTGEN PENCERE

KAPI ÜZERİ AYDINLIK PENCERESİ

SOKAK KÖŞESİNDE

SOKAK SONUNDA

CADDE ÜZERİNDE

CADDE YAKIN/ CADDEYE ETKİSİ OLAN

2

1

3

2

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

1

1

1

10

10

10

10

TACAHMET
CADDESİ

497 A /
7P

*

*

*

*

*

*

2

TACAHMET
CADDESİ

497 A /
6P

*

*

*

*

*

*

3

TACAHMET
ESKİ
KARAKOL
SOKAK

211 A /
5P

*

*

4

TACAHMET
ESKİ
KARAKOL
SOKAK

211 A /
6P

5

TACAHMET
ESKİ
KARAKOL
SOKAK

211 A /
7P

*

*

6

TACAHMET
CADDESİ

213 A /
1P

*

7

TACAHMET
CADDESİ

213 A /
2-3 P

8

TACAHMET
CADDESİ

213 A /
4P

9

CAMİ
SOKAK

206 A /
5P

10

CAMİ
SOKAK

206 A /
6P

*

11

CAMİ
SOKAK

212 A /
8P

*

12

CAMİ
SOKAK

212 A /
12 P

13

CAMİ
SOKAK

212 A /
16 P

14

TACAHMET
CADDESİ

223 A /
1P

15

TACAHMET
CADDESİ

*
*

*

*

*

*

*

*

126

A

*

*

*

132

A

*

*

*

68

B

*

*

10

D

*

*

*

150

A

*

*

*

*

110

B

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

497 A /
5P

*

*

*

*

16

TACAHMET
CADDESİ

223 A /
6P

*

*

*

*

17

ZAVİYE
TÜRBE
CADDESİ

200 A /
3P

18

ZAVİYE
TÜRBE
CADDESİ

198 A /
8P

*

19

ZAVİYE
TÜRBE
CADDESİ

207 A /
7P

20

ZAVİYE
TÜRBE
CADDESİ

207 A /
8P

*

*

*

*

*

*

*

DEĞERİ

ORİJİNAL CEPHESİNİ KORUMUŞ

3

1

SON PUAN

CİDDİ DEĞİŞİME UĞRAMIŞ

YERLEŞİM

AZ DEĞİŞİME UĞRAMIŞ

CEPHE ELEMANLARININ ÇEŞİDİNE GÖRE

DEĞİŞİME UĞRAMAMIŞ

ADA / PARSEL

ADRES

DEĞİŞİMİN
KATSAYILARI

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

106

160

A

*

114

B

*

38

D

96

B

*

100

B

48

C

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

84

B

78

B

142

A

64

C

18

D

*

*

*

*

*

*

94

B

*

*

*

*

78

B

*

*

116

B

*

*

*
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İÇ (MİMARİ) DEĞERLENDİRME
İç mimari değerlendirmede değişimin katsayısı, plan tipleri ve plan elemanları dikkate
alınmaktadır. Değişimin katsayısına 10 puan
eklenerek elde edilen sonuç plan elemanlarının puanı ile çarpılmaktadır.
İç değişim= (Kd + Pt) Pe, “Kd” değişimin
katsayısı, “Pt” plan çeşidinin durumu, “Pe”
plan elemanlarının durumudur.
Değişimin katsayısı (Kd): Değişime uğramamış, az değişime uğramış, ciddi değişime
uğramış olan evler sırasıyla üç, iki, bir katsayıları ile derecelendirilmektedir.
Plan tiplerinin durumu (Pt): Dış holü ve alternatifi olan, iç holü ve alternatifi olan, holü
koridor olmuş ve belirli bir plana göre yapılmış olmayan plan tipleri olarak sınıflandırılır
ve 10 puan verilmektedir. Eğer holü koridor
şeklinde ise 5 puan verilmektedir.
Plan elemanlarının durumu (Pe): Geleneksel
mimaride olan bütün plan elemanları listelenmektedir. Az rastlanan plan elemanlarına
yüksek puan verilirken, birçok evde yaygın
olarak karşılaşılan plan elemanlarına düşük
puan verilmektedir.
Dekore edilmiş kapı, eski merdiven, dekore
edilmiş dolap, sedir(divan), dekore edilmiş
tavan, çeşme, yüklük, gusülhane, ateş yeri
(ocak),esvap taşı, basit dolap olarak toplam
11 başlıkta incelenmiştir. Dekore edilmiş

kapı, eski merdiven 4; dekore edilmiş dolap,
sedir(divan) 3;dekore edilmiş tavan, çeşme,
yüklük, gusülhane, ateş yeri (ocak),esvap
taşı, basit dolap 2 ile puanlandırılmıştır.
Sonuç olarak, evin mimari değeri 0-35 arasında ise D grubunda; 36-60 arasında ise C
grubunda; 61-120 arasında ise B grubunda ve
121-220 arasında ise A grubunda sınıflandırılmıştır.
İÇ
(MİMARİ)
BULGULARI

DEĞERLENDİRME

İç mimari değerlendirme yapılırken 20 konutun 6 tanesinin içine girilebilmiştir. Değişimin
katsayısında(KD), değişime uğramamış bina
görülmemektedir. Az değişime uğramış 5 konut ve çok değişime uğramış 1 konut görülmüştür.
Dış holü ve alternatifi olan, holü koridor olmuş plan, belli bir plana göre yapılmamış
konut görülmemektedir. 6 konutun tamamı iç
holü ve alternatifi olan plan şemasına sahiptir.10 ile puanlandırılmıştır. Dekore edilmiş
kapı 3, eski merdiven 6, dekore edilmiş dolap 5, sedir (divan) 1, dekore edilmiş tavan
5, çeşme 1, yüklük, gusülhane 5, ateş yeri
(Ocak) 5, esvap taşı 1, basit dolap 5 konutta
görülmüştür.
Toplamda incelenen 6 konuttan 5 tanesi A, 1
tanesi C grubu olarak sınıflandırılmıştır. Bu
sayede geleneksel Afyonkarahisar evlerinde
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mekân kurgusunun korunduğu, mekânlardaki
mimari elemanların çok fazla değişime uğ-

ramadığı, mekânlarda kendini fark ettirdiği
görülmüştür.

Tablo 2. Geleneksel Konutların İç Mekân Değerlendirmeleri

DIŞ HOLÜ VE ALTERNATİFİ
OLAN PLAN

İÇ HOLÜ VE ALTERNATİFİ OLAN
PLAN

HOLÜ KORİDOR OLMUŞ PLAN

BELLİ BİR PLANA GÖRE
YAPILMAMIŞ

DEKORE EDİLMİŞ KAPI

ESKİ MERDİVEN

DEKORE EDİLMİŞ DOLAP

SEDİR (DİVAN)

DEKORE EDİLMİŞ TAVAN

ÇEŞME

YÜKLÜK

GUSÜLHANE

ATEŞ YERİ (OCAK)

ESVAP TAŞI

BASİT DOLAP

10

10

5

0

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

*

2

TACAHMET
CADDESİ

497 A /
6P

*

4
5
6

200 A /
3P

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DEĞERİ

CİDDİ DEĞİŞİME UĞRAMIŞ
1

SON PUAN

AZ DEĞİŞİME UĞRAMIŞ
2

497 A /
7P

3

CEPHE ELEMANLARININ ÇEŞİDİNE GÖRE

3

TACAHMET
CADDESİ

ZAVİYE
TÜRBE
CADDESİ
ZAVİYE
TÜRBE
CADDESİ
ZAVİYE
TÜRBE
CADDESİ
ZAVİYE
TÜRBE
CADDESİ

PLAN ÇEŞİDİNİN DURUMU

DEĞİŞİME UĞRAMAMIŞ

ADA / PARSEL

ADRES

DEĞİŞİMİN
KATSAYILARI

*

*

312

A

*

252

A

48

C

202

A

198A /
8P

*

*

*

*

*

*

*

*

207 A /
7P

*

*

*

*

*

*

*

*

*

204

A

207 A /
8P

*

*

*

*

*

*

*

*

*

276

A

*

TARTIŞMA

*

yapıların ön değerlendirmeye tabi tutulması

Tarihsel açıdan eski olmak olumlu bir faktördür. Geleneksel konutun özgün planlaması,
günümüzde değerini koruyan mimari ve nitelikli eser bakımından önem arz etmektedir
(Gabriel, 1958:33). Korunmakta olan yapılar ile kentin geçmişine bağlılığını artmaktadır. Kent sahip olduğu mimari ile değerlenmektedir (Adams, 1988:53). Bu nedenle
koruma ve korumanın nasıl olacağı önemli
bir konudur. Bu doğrultuda korunacak yapıların öncelikle birbirinden ayrışması gerekmektedir. Bu ayrışmanın sağlanması içinde

gerekmektedir (Bachelard, 1996:67). Bu çalışmada, yapıların mimari değerlendirmesi
yapılırken tarihsel olarak eski evlere daha
fazla puan verilmesi sonucu belirmektedir.
Araştırmada, binaların yapım tarihleri kesin
olarak belirlenemeyeceği için iç ve dış karakterlerin yardımıyla bir varsayım da bulunmak amaçlanmıştır. Bölgedeki binaların yaşı
ile ilgili, bölgede yaşayan insanlardan sözlü
olarak edinilen bilgilere göre alt sınıflar daha
basit evler inşa ederken, üst sınıflar zengin
cephe düzenine sahip evler inşa etmişlerdir
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(Goodwin, 1965:76). Belli bir mimari karaktere sahip olmayan bazı evlerin, geleneksel
evler kadar eski tarihe dayandığı söylenmektedir. Mimari karaktere dayalı varsayımlar
yardımıyla yapılan tarihsel değerlendirmeler
yanlış sonuçlar ortaya çıkarabileceği düşüncesiyle çalışma kapsamında bina yaşı dikkate
alınmamıştır. Bunun yerine tarihi değerleri
niteliğinde aranmış ve mimari özelliklerin
tespiti ile sonuca gitmek hedeflenmiştir. Bu
şekilde sınıflamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır (Semerci, 2017:252). Yapılan bu çalışma ile geleneksel Afyonkarahisar mimari
örneklerinin genel özellikleri incelenmiştir.
Geleneksel dokusu bozulmamış Tacahmet
caddesi, Camii Sokak, Zaviye Türbe
Caddesi’ni kapsayan çalışma alanındaki binalar kullanılarak genel özellikler örneklendirilmiştir. Geleneksel Afyonkarahisar konutlarının karakteristik özellikleri belirlenmiştir.
Çalışmada Afyonkarahisar geleneksel sivil
mimarlık örnekleri iç ve dış derecelendirme
kriterlerine göre de incelenmiştir. Geleneksel
dokusu bozulmamış Tacahmet Caddesi,
Camii Sokak, Zaviye Türbe Caddesi çalışma
alanı olarak seçilmiş, bu alanda 20 tane konut
incelenmeye alınmıştır. Günümüzde kentsel
sit alanı içinde olan bu alanda,1900’lü yılların başından günümüze ulaşabilen binalar; iç
ve dış değerlendirme katsayılarına göre incelenmiştir. Dış değerlendirmede değişim katsayısı, cephe çeşidi katsayısı, cephe elemanlarının çeşidi ve konumu; iç değerlendirmede

de değişimin katsayısı, plan çeşidi, cephe
elemanlarının çeşidi derecelendirme kriterleri olmuştur (Semerci, 2017:252). Elde edilen
puanlara göre konutlar A-D arası 4 farklı
grupta sınıflandırılmıştır. İncelenen konutlar dış derecelendirmede 5 tane A, 12 tane
B, 1 tane C, 2 tane D olarak gruplandırılmıştır. İç değerlendirmede ise 5 tane A, 1 tane C
olarak gruplandırılmıştır. Yapılan incelemelere ve derecelendirmelere göre 1900’lü yılların başından günümüze ulaşabilen binaların
cepheleri çok büyük değişime uğramamış,
yapılan müdahaleler(renk, kapı-pencere
değişimi, eklenmesi, kapatılması vb.) aslını yansıtmasa da genel cephe özellikleri
ve mekân kurguları ve iç mekân elemanları büyük ölçüde korunarak günümüze
ulaşmıştır. Sonuç olarak; Afyonkarahisar
anıtsal ve sivil mimarlık örnekleri dış cepheleri, mekânları ve sokak dokusuyla geçmişten günümüze uzanmaktadır. Bu mimari eserler sayesinde geçmiş hakkında
bilgi edinmemiz sağlamaktadır. Ayrıca bu
binalar Afyonkarahisar’ın kültürünü, yaşayış
tarzını, yemeklerini insanlara tarihi bir doku
içerisinde sunarak kentlinin hafızasını diri
tutmakta, gelen turistlere yöreye tanıtmakta
yardımcı olmaktadır.
SONUÇ
Bu çalışma, Türkiye de korunması amaçlanan
tarihi yerleşimlerdeki geleneksel evlerin mimari açıdan değerlendirilmesi için alternatif
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bir öneri sunmayı amaçlamıştır. Önerilen bu
yöntem, koruma planları hazırlanmak istenen
tarihi bölgelere ait değerlendirme için yol göstermektedir. Yöntemin geçerliliği benzer tarihi bölgelerde daha farklı uygulamalarla test
edilme imkânına sahiptir. Bu derece önemli
testlerin Türkiye’de tarihi yerleşmelerdeki
geleneksel evlere ait mimari değerlerin doğru
tespitle sonuçlanacağı düşünülmektedir. Bu
değerler orijinal cephe düzenleri, plan tipleri,
mimari elemanlar ve onların tamamen katkıda bulunduğu tarihi çevredir. Tespit, A-D
dört farklı değer grubunun oluşturduğu bir
sınıflandırma tarafından takip edilmektedir.
Bu gruplama, koruma için karar alırken fayda sağlamaktadır. Bu gruplama tipinin önemi tarihi çevreyi oluşturan binalarda mimari
özelliklerin potansiyelini belirlemektedir. Bu
uygulama, binaların restorasyon projelerinin
detaylarını aydınlatacak ilk verilere ulaşması,
uzman ekibin belirlenmesinde sistematik bir
yaklaşım ve gerekli ekipman sağlaması, gerekli zaman ve maliyeti belirlemesi açısından
faydalı görülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT
The main aim of the historical urban conservation is to take measures for the conservation
of the historical environment. It can be clearly determined that in various earlier researches,
the subject is examined in multidimensional approaches by the outline of these measures. In
the context of these approaches, the importance of the physical characteristics conservation is
emphasized together with cultural, social and economic aspects. Depending on the previous
researches, the frame of research was determined by examining the subjects of conservation
plans. Aim: In this outline and limits of this special study is aimed to pay attention to the
technical estimation of architectural characteristics in the production of the plan. Also, this
starts a theoretical argument related to conservation. With this approach, it is developed in the
form of the detailed evaluation method, which should be considered in the conservation plans.
Method: In this study, given a method for architectural evaluation phase preceding decisions
for conservation that is proposed with the concern of prevention of demolition of architectural
characteristics. This study is generated of available data obtained from a certain traditional historic site Cavusbas (Center of the city), Afyon, in Turkey. The architectural and social analyses
of the traditional houses in the area were realized in an earlier study. Therefore, the concern of
this paper is to contribute to the architectural evaluation of the traditional houses with a new
methodical approach. Traditional dwellings are evaluated from the point of their exterior and
interior architectural characteristics. Since interior studies about all the traditional houses are
not possible, the exterior and interior characteristics are taken into account separately in the
architectural evaluation. While 20 traditional houses are evaluated according to external properties, only 6 are evaluated according to interior characteristics. In the external evaluation,
the degree of alteration, facade types, facade elements and contribution of the houses to the
street with their locations are taken into consideration. The coefficients related to the degree of
external alteration and facade types are multiplied by the point of facade elements. If the house
has an environmental value as regards its location, 10 points are added to the obtained value. In
the internal evaluation, if one of the classic plan types is seen in the house, 10 points are added
to the coefficient related to the internal alteration of the house (if the classic hall is in corridor
form, instead of 10 then 5 points are added) and this is multiplied by the point of plan elements;
thus, the internal evaluation of the house is obtained. This paper has aimed to propose an alternative method for the architectural evaluation of traditional houses in historical sites subjected
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to conservation in Turkey. The presented method illuminates the systematic way to evaluate
architectural features belonging to historical sites whose conservation plans are to be prepared.
Conclusion and Result: The validity of the method can be tested through further applications
in similar sites. It is thought that such critical tests involving the above-described analytical gradation will result in a correct determination of the architectural values belonging to traditional
houses in Turkish historical sites. These values are original facade orders, plan types, architectural elements and their overall influence to the historic environment. The determination will be
followed by a classification leading to four different value groups A–D. This grouping will be
advantageous while determining decisions for conservation. However, it should be underlined
that these value groups will not necessarily match with certain intervention types. Nevertheless,
different technique teams may be organized as responsible for these various value groups. The
importance of this type of grouping is determining the potentials of architectural features in the
buildings, which constitute the historical environment. Its benefits at the implementation phase
are as follows:
•

The buildings in the same group will present similar working density. Then, phasing in the
implementation will be possible. For example, a standard working process can be developed.

• The preliminary data, which will illuminate the details of the restoration projects of the buildings, will be provided.
• A systematic approach to the determination of the specialized team and the required equipment can be supplied.
•

It can be useful for preparing working program determining the required time and cost.
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DERGİ HAKKINDA
Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi; 2014 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir.
Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir.
Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları
NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek
basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Görsel Sanatlar, Tasarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık alanlarından bilimsel özgün ve nitelikli olarak
değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Doç. Dr.
Pelin AVŞAR KARABAŞ olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki yönetim kurulundaki
en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler
tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına
yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak
ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili
değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar
ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi
teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur.
Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel
çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında
yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim
kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her
türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul
ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi
vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak
isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir.
Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır.

Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan
çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur.
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez.
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz.
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir.
Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır.
Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi
olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı
belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde değerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır.
İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer
almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde yer alamaz. Bu tip çalışmalarda
tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı
kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal
bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal

göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi
yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir.
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır.

ABOUT
“International Refereed Journal of Design and Architecture” has started to publish articles as
of 2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for the
literature. Our journal is an international refereed journal, and published quarterly in a year.
The issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online
and printed versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of scientific
and authentic works with respect to Visual Arts, Design, Architecture, Landscape Architecture,
and Interior Design. Editor-in-Chief of the journal is Assoc. Prof. Pelin AVŞAR KARABAŞ
(Ph.D.) and the journal carries out its activities in accordance with the decisions taken by the
Executive Board of the journal. Editor-in-Chief is the member of the board who has the highest
rank, and decisions taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted article
is approved by two referees who are experts in their fields, and is expected to be granted with
positive opinions of referees as to being eligible for publishing. Within the same issue, single
article of the author is published. If the author has more than one article which is approved by
referees and the executive board, those are lined up for the following issues. No author has
any kind of power on referees and executive board. Copy right agreement is not demanded for
articles which have been uploaded to the system for publishing. Rights of articles which have
been uploaded to the system are considered to be transferred to the journal. Author or authors
are regarded to have agreed on this and have been included in this system by committing to act
in accordance with the publishing conditions of the journal.
Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scientific studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every decision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of referees can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval.
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board
is the single body which takes decisions regarding the participation of scientists in the referees,
scientific and advisory boards of the journal.

In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be published without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submitted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related to
the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published in the
journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. Editorin-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. A work
which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief cannot be
included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or authors
cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to negative
opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related decision
of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the journal. Any
kind of authority belongs unilaterally to the executive and executive boards of the journal.
Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right to
protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities of
this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are not
in accordance with related rules, and plagiarism. Ethics board report is mandatory in research
and applied studies. Studies without ethics board report cannot be accepted even if they have
received referee’s approval. Author or authors cannot claim any right on this matter. On this
matter, any institution, individual or other authorities cannot impose sanction on the journal.
Each and every author has to obey international academic, scientific and ethical rules. Our journal informs related institutions or organizations directly and formally about authors who do not
obey the rules. In studies which are prepared by utilizing PhD, MA/MS and Expertise theses,
studies that have been utilized have to be definitely stated under the title of bibliography or
abstract. Otherwise, such studies cannot be regarded as ethical and evaluated within the frame

of plagiarism. In MA/MS and Expertise theses, name of the author of the original study has
to be stated. If different author names exist in such studies, the contributions of the authors to
the study have to be clearly stated in the bibliography. Our journal has both online and printed
versions. Our journal, as a material including academically-prepared studies, is a social organ
which provides services to the society in order to provide benefits to institutions and individuals
which carry out scientific studies. Our journal does not charge any fee thus does not have to
send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have been accepted
and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s publication
and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from the system
by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed by authors
based on the sample work provided for them.

YAYIN İLKELERİ
1

Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve değerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değerlendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar)
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2

Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması
talep edilemez.

3

Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili
yazar(lar) a aittir.

4

Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek
zorundadır.

5

Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime arasında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıtları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6

Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır.
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergimiz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7

Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-

rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi talepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.
8

Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalıdır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngilizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan editörleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9

Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir.
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli olarak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır.
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.
11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum
belirtilmiştir.
12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ.,
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanılan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.
14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI”
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve erişim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.
15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzenlenmelidir.
16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sisteme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderilerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yönetimi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.
17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalışmalarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine karar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumluluğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorunda değildir.
19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışında bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulunması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.
20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.
21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başına ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma
tarafından fatura gönderilir.
22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha

gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.
23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yönetimin insiyatifine bağlıdır.
24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleşmesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez.
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir.
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz
hakkı bulanmamaktadır.
25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durumlarda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.
•

YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR.
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.

PUBLICATION PRINCIPLES
1

Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ.
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the
relevant author(s).

2

Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3

The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4

In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first.
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole responsibility.

5

The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish
and English parts.

6

If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7

Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the journal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and management unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

8

Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In

line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can claim a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding evaluation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s)
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three demands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the
right to impose sanction on the decision made.
9

English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times
New Roman. It is stated in the sample article format.
11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.
12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A.,
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, ……………………………
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be indicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the

bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally REJECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal
in this matter.
13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTERNET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).
14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.
15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the names and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilaterally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to
insert this information to the system. Our journal and management only take into account
the information uploaded to the system by author(s).
16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in different situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish.
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract
for the papers in English.
17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the information of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the

relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t
supposed to inform other author(s).
18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.
19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However,
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.
20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to relevant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is requested from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.
21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not
evaluated within this period of time and about which information report is not received are
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.
22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.
23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The responsible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-

tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to
the system. None of the author(s) have a right to object.
24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval while uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.
•

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION
PRINCIPLES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO
ARE INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO
THESE PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF
PUBLICATION PRINCIPLES, AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF
WORKS. THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES
AND CONDITIONS. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS
WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE
OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT
PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM
HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.

YAZARLARA BİLGİ
1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde
yayınlara yer verilmektedir.
2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.
3. Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi
üzerinden ulaşmaktadır.
4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.
5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.
6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler sisteme sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar)
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.
7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir.
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem
başlatılır.
8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması

ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır.
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.
9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.
10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından
bilinir ve gizli tutulur.
11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım kurallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte bulunamaz.
12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.
13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak iddiasında bulunamaz.
14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiştir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı
devir sözleşmesi talep edilebilir.

15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar muhatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme
zorunluluğu yoktur.
16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.
17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.
18. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve iletişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur.
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım
hakkına sahip olamaz.

DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI
•

Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve hazırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmaktadır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•

Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•

Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•

Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer materyaller dahil değildir.

•

Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•

İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce başlık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet,
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır.
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Türkiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi
gerekmektedir.

•

Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu:
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bildiri olarak sunulmuştur.

•

Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•

Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir.
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•

Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı,
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•

Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır.
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek:
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•

Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract)
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition
and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması

durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.
•

Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı,
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır.
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir.
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı,
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

MAKALE İÇİ REFERANSLAR
Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek makale
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı,
basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa Numarası)
•

İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile yerini alır.

•

Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•

Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf
olarak verilir.

•

Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 2345)

•

Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•

İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngilizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•

İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•

İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al.,
2007:156).

•

Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•

Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

KAYNAKÇA YAZIM METODU
•

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

•

Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•

İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.

* KİTAP KAYNAKLARDA
SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir
Güven Kitabevi, ss.36-66
*KİTAP BÖLÜMÜ
TAŞKIN, L., YANIKKEREM, E., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği,
12. Baskı, Ankara, Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545
SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı,
İstanbul, Türkiye: Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90
BAYIK, A., SEVİL, Ü., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset,
ss.13-26
* MAKALE KAYNAKLARDA
EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., SARUHAN, A.,
(2014). Ege Bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulamalar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 1(1):22-35. Doi: 10.17371/
UHD.2014018935
ÖZCAN, B., KOCAMAN, H., (2016). Eşler Arasındaki Yaş Farkının Boşanmalar Üzerindeki
Etkisi, ACED Dergisi, 10:1-17 Doi: 10.17359/ACED.20161024262
ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., et,
al., (2012). Determination of knowledge requirements and health practices of adolescent
pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178

GUIDELINES FOR THE AUTHORS
1. The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compilations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article
format).
2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.
3. The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the website and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the
website.
4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.
5. None of the authors can assert legal rights on the journal.
6. The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; however, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The information of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in
any matters.
7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication process at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).
8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time extension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process

must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the articles published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our
legal rights against the relevant author(s).
9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the
same rights and they’re equal. No privilege is granted.
10. The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Information concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It is
kept confidential.
11. The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible
author with the membership information and the correspondent author is informed via the
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper.
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJECTED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED”
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief
editor or raise any demand.
12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the
journal cannot be held responsible for this situation.
13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.
14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this reason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary,
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.
15. In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addressee; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give
information to other authors.

16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees or cannot demand anything from the referees.
17. The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot
be held responsible for this.
18. Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

WRITING RULES OF THE JOURNAL
•

The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format.
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the
journal.

•

The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•

Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•

Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and
similar materials aren’t included in the number of pages.

•
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SIK SORULAN SORULAR
1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks
tarafından taranmaktadır.
2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul
edilmektedir.
3. Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.
4. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.
5. Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel
sayılar da çıkarılabilmektedir.
6. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.
7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca
bağlar.

8. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir.
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere
erişim sağlayamaz.
9. Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.
10. Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren
durumlarda geçerlidir.
11. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma
işlemleri gerçekleşmektedir.
12. Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.
13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş
editörün onayı ile gerçekleştirilir.

14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti
Kanunları Çerçevesinde savunur.
15. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan
çalışmalar da kabul edilmektedir.
16. Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.
17. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve
standart çalışma şekli devam eder.
18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.

19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir.
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.
20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.
21. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL,
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”,
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır.
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz.
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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negative situation?
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exclusive rights. The author is not asked to sign the document concerning the submission.
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors
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not be published.
20. Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.
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