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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 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 140012004 Belge No: 12880) 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 NO: 2148-8142 numarası
ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.
Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi,
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Bergama Evlerinde Kapı Süslemeleri, TMD Ul-

6.

II

uslararasi 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.

III

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 nonpecuniary 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 9001-2008
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/040182015-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

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 Print ISSN NO: 21488142 and Online ISSN NO: 2149-2468

6.

Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the
IV

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.12. 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.Allpaperssenttothejournalanduploadedtothesystemshouldn’tbepreviouslypublished,
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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Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
          Baş Editör

Değerli Okurlar.,
MTD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi’nin 09 ncu sayısında toplam 9
makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Dergimiz 08 sayı itibariyle COSMOS Impact Factor tarafından
taranmaya ve Impact faktör değerinin takip edilmesi, raporlanması konusunda dergimizle protokol imza
ederek sistemine dahil etmiştir. Dergimize ilk sayısından bu yana kıymetli vaktini ve bilgisiyle destek
veren Peyzaj Alan Editörümüz sayın Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ’a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Murat
ÖZYAVUZ alanla ilgili başta alan editörü olarak her türlü desteğini esirgemeden bizlere katkı yaparak;
dergimizin farklı mimarlık ve tasarım disiplin alanlarında hem ulusal hem de uluslararası tanınmasına
katkı sağlamaktadır. Ayrıca her sayımızda kıymetli çalışmalarını bizlerle paylaşan başta Yrd. Doç. Alper
SAĞLIK ve tüm kıymetli yazarlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Dergimiz yılda üç sayı ve dört
ayda bir olmak üzere yayın hayatına devam etmektedir. Dergimizin yine uluslararası farklı indekslerde
taranması ve uluslararası kıymetli bir yayın organı olması açısından başvuru ve çalışmalarımız hızla devam
etmektedir. Her sayımızda değerli bilgi ve zamanını esirgemeden çalışmaların hakem değerlendirme
sürecine katkı sağlayan, sistemin kontrol ve sevkini düzenleyen Hakan AÇIKGÖZ hocamıza da
ayrıca teşekkür ediyoruz. Değerli okurlar kıymetli yazarlar, dergimizin her sayısında oldukça zaman
alıcı ve yorucu bir süreç yaşamaktayız. Her bir makale farklı kriterlerde değerlendirilmekte, hakem
sürecine dahil edilerek sizlerle buluşması sağlanmaktadır. Görünmeyen arka yüzde çalışan çok sayıda
dergimiz çalışanı bulunmaktadır. Buradan hepsine katkı ve desteklerinden dolayı içten duygularımızla
teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu sayının sizlerle buluşmasına ve eserlerin bilimsel olarak incelenmesinde
katkı sağlayan sayı hakemlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. 2016 yılının son sayısı olarak bu yılı
kapatmış bulunmaktayız. Bir sonraki sayımız 2017 yılının nisan ayında sayı 10 olarak sistemdeki yerini
alacaktır. Bizleri her türlü katkı ve desteklerini esirgemeden destekleyen okurlarımıza, editörlerimize,
yazarlarımıza, hakemlerimize ve çalışanlarımıza 2017 yılının hayırlı, uğurlu, sağlıklı ve mutluluklar
getirmesi dileğiyle hepinize esenlikler diliyoruz. 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
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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 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.,
There are a total of 9 papers in the 9th volume of International Refereed Journal of Architecture
and Design (MTD). Our journal has been indexed as of the 8th volume by COSMOS Impact Factor and
they have included our journal in their system by signing an agreement regarding follow-up of Impact
factor values and reporting them. We would like to thank Assoc. Prof. Murat ÖZYAVUZ, our Landscape
Field Editor, who has supported our journal from the very first volume with his valuable knowledge.
Assoc. Prof. Murat ÖZYAVUZ helps our journal to be recognized both nationally and internationally in
various architecture and design disciplines through making all kinds of contribution. We would like to
thank Assist. Prof. Alper SAĞLIK and all other distinguished authors who share their valuable studies
with us in every volume. Our journal continues to be published three times a year. We continue to apply
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GİRİŞ

Kamusal alanların en temel bileşenlerinden
biri olan kamusal yeşil alanların, yukarıda
sayılan özellikleri dışında başka işlevleri
de bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi
kentsel açık ve yeşil alan sistemlerine
sağladıkları katkıdır. Bununla birlikte parklar,
kent ormanları, yeşil çatılar gibi kentsel yeşil
alanlar kente sosyal, ekonomik ve ekolojik
servisler sağlamaları açısından da önem
taşımaktadır (Wolch ve ark., 2014: 234-244;
Kabisch ve ark., 2015: 25-34).

Kentlerde kamusal mekanlar, kentin
sosyal, ekonomik ve kültürel işlevlerinin
gerçekleştirilmesinde önemli payı olan, kentin
günlük yaşamının sahneleridir (Kaplan ve
Öztürk, 2004: 67-76). Kamusal alan denilince
ilk başta zihinlerde fiziksel bir alan düşüncesi
oluşsa da aslında soyut yönü ağır basan bir
kavramdır. Çünkü kamusal alanlar toplumun
değer, kültür, dil gibi insana has olguların
aktarıldığı, paylaşıldığı veya hayat verildiği
bir ortamdır. Kamusal alanı ekonomik,
politik ve sosyal bağlamda birbirinden
ayıran görüşler var olmasına karşın onu ortak
paydada buluşturan özneler, bir arada yaşam
ihtiyacı ve iletişimdir (Yavuzçehre ve Çezik,
2015: 23-53). Kamusal mekanlar kentlilerin
kentle birbirleriyle iletişim halinde oldukları
alanlardır.

Çalışmanın amacı kentlerin vazgeçilemez
kullanım alanlarından olan açık ve yeşil
alanların
tesisi
ve
sürdürülebilirliği
sürecine, yapıların da katılabileceği fikrinin
tartışılmasına olanak sağlamaktır. Kapsam
olarak bir yapının açık ve yeşil alan işlevi
üstelenebilmesine
yönelik
olanakların
tartışıldığı bu çalışmada Düzce Ticaret ve
Sanayi Odası Hizmet Binası ele alınmıştır.
Bu noktadan hareketle ele alınan yapının,
kamusal açık ve yeşil alan işlevini üstlenecek
şeklinde tasarlanması süreci anlatılmaktadır.
Bu çalışmanın yapılmasındaki ihtiyaç
ise günümüzde birçok kentte olduğu gibi
Düzce'de de kentsel açık ve yeşil alanların
belli bir sistem içinde yer almayışı ve
büyüklük olarak yetersiz durumda olmasıdır
(Yerli, 2012: 83).

Kentsel kamusal alanların vazgeçilmez
unsurları
olarak
meydanlar,
parklar,
bulvarlar, caddeler ve sokaklar sayılabilir.
Bunlarla birlikte kente ait kamusal yapılar
da o kentle bütünleşmiş kavramlardandır.
Bir kentin en temel dinamiklerini barındıran
meydan, cadde ve bulvarların, kamusal
alanları ve yapıları birbirine bağlamak,
kentlilerin ulaşımını ve iletişimi sağlamak
gibi önemli görevleri vardır (Yerli ve ark.,
2015: 34-47). Bu anlamda toplumun bir arada
bulunduğu kamusal alanlar kamusal iletişim
için meydanları, odak noktalarını arenaları
oluşturmaktadır. Bu alanlar, büyük sayıda
insanın bir şekilde etkileşimde bulunmasını
mümkün kılan alanlardır (Erdönmez ve Akı,
2005: 67-87).

MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışma alanı Düzce Kenti, Kültür Mahallesi,
İstanbul Caddesi ile Nezih Tütüncüoğlu
Bulvarı'nın kesiştiği 811 Ada 1 numaralı
parselde yer almakta ve yaklaşık 3650 m²'lik
bir alanı kaplamaktadır. Çalışma alanına
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ilişkin imar planı Şekil 1'de yer almaktadır.
2014 yılı verilerine göre Düzce kent merkezi
nüfusu 148.000'dir (Düzce, 2016).

aktif yeşil alanların tümünün ne kadar değerli
olduğu anlaşılmaktadır.
Çalışma kapsamında materyal olarak
ayrıca Düzce kenti imar planı kullanılmış,
çalışmanın aşamalarında ve çeşitli görsellerin
oluşturulmasında
Autodesk
AutoCAD
2007, 3dsMAX ve Adobe Photoshop 7.0
programlarında yararlanılmıştır.

02/09/1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan İmar Kanunu’nda
yapılan değişiklikle Kentsel yeşil alanların
miktarı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plan
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği’nde
kişi başı 10 m² "aktif yeşil alan" olarak
belirtilmiştir. Bu yeşil alan miktarının dağılımı
ise; kişi başına 1.5 m² çocuk oyun alanı, 2 m²
mahalle ve semt parkı, 3.5 m² kent parkı ve 3
m² spor alanları olarak belirlenmiştir (Demir,
2004: 41; Demir ve ark., 2015: 272-282). Bu
verilere göre Düzce Kenti'nde en az 1.480.000

Çalışma alanının imar durumu incelendiğinde
bu bölgenin 8.2.2008 tarihinden önce imar
planında park alanı olarak yer aldığı, bu
tarih itibariyle plan tadilatı yapılarak park
alanı tahsisinin kaldırıldığı, Düzce Ticaret
ve Sanayi Odası tahsisinin konulduğu

Şekil 1.Çalışma Alanına İlişkin İmar Planı (Anonim, 2010)

m² planlanmış aktif yeşil alanın bulunması
gerekmektedir ki bu rakamlara mezarlıklar,
özel konut bahçeleri, refüjler, kavşaklar dahil
edilmemektedir. Bu durumda kent içinde
yer alması gereken kamunun kullanımına
açık çocuk oyun alanı, çocuk oyun bahçesi,
mahalle parkı, semt parkı, kent parkı gibi

görülmüştür. Buna ilişkin görsel Şekil 2'de
verilmiştir.
Daha önce kamuya ait kullanım türü park
alanı olan arazinin bugünkü kullanım türü
yine kamuya ait olmakla birlikte yapı alanı
olarak değer bulmaktadır.
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Şekil 3. Projenin Konsepti

BULGULAR
Tasarım kararlarına yön veren temel unsura
konseptten yola çıkılarak ulaşılmıştır. Çalışma
alanının bir kısmı adeta yer kabuğundan çıkan
toprak parçası gibi yükseltilmiş, bu alanın
içine yapı katları yerleştirilmiş ve yapının
çatısı park olarak tasarlanmıştır. Böylelikle
alana park özelliğinin yeniden kazandırılması
amaçlamıştır. Bu doğrultuda tasarım 3 temel
olguda ele alınmıştır.

Şekil 2. 08.02.2008 Öncesi ve Sonrası (Anonim,
2007; Anonim, 2010)

Bu noktadan hareketle projenin ana fikrini
oluşturan temel, önceden park alanı olan
çalışma alanının, imar tadilatı ile yapı
adasına dönüştürülmesine karşın, oluşturulan
mekânlar ve proje alanına getirilen öneri
kullanımlar ile "park" olgusunun alana
yeniden kazandırılmasıdır. Düzce kent
merkezinde zaten yetersiz olan yeşil alan
dokusunun bu tarz plan tadilatı kararları ile
yapı adasına dönüştürülmesi kentsel açık ve
yeşil alan sistemlerine olumsuz bir etkide
bulunmaktadır. Önerilen proje kullanım
türü değiştirilen çalışma alanına, park alanı
özelliğinin geri kazandırılması için bir fırsat
sunmaktadır. Yöntemin en kritik aşaması olan
konsept basamağında, bu misyonun proje
ruhuna işlenmesi önemli bir rol oynamıştır.
Konseptin temelini, yükseltilmiş bir yeşil
alan ve bu yeşil alanın altına yerleştirilmiş
yapı katları oluşturmaktadır (Şekil 3).

Sosyal Yaşam Alanı
Mevcutta var olan bir arazi parçası, adeta
üzerinde bulunduğu alandan kesilmiş ve
yükseltilmiştir. Yükselen parçanın altına yapı
katları yerleştirilmiştir. Yapının yan tarafında
kalan kısımlar ise kırıklı parçalardan oluşan
bir kabuk yüzeyle kaplanmıştır. Yükseltilmiş
yeşil alana “sosyal yaşam alanı” denilmiş ve
zeminden başlayarak yapı çevresinde dolanan
bir rampa ile ulaşımı sağlanmıştır. Buradaki
temel amaç, doğanın elinden alınan bir
parçanın yine doğayla birlikte kullanılmasının
sağlanmasıdır. Mevcutta yeşil olarak
kullanılan bir arazi parçasının, aynı işlevine
devam etmesinin sağlanmasının yanında,
mekana kazandırılan dinlenme, gezinti,
toplanma, sergi, seyir, mini konser, açık hava
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rampayı kullanarak mekana ulaşabilmelerini
ve bu mekanı özgürce kullanabilmelerini
anlatmaktadır. Yani önerilen kitlesel yapı, iki
farklı kottaki sosyal yaşam mekânları arasında
yer alan ilişkiyi kesinlikle engellemektedir.
Böylece önerilen yapı kentin ve kentlinin
sürekli kullanımına olanak sağlayan bir şekle
dönüşmüştür. Rampa, sosyal yaşam mekanına
ulaştıktan sonra tırmanmaya devam ederek,
seyir terasına ulaşmaktadır. Seyir terası, kent
dokusunun izlenmesi amacıyla oluşturulmuş
bir mekan özelliğindedir. Aynı zamanda
rampa, iniş ve çıkışları ile doğada var olan
zorlukları simgelemektedir (Şekil 6, 7).

toplantısı gibi rekreasyona ve sosyalleşmeye
imkan sağlayan çeşitli fonksiyonlarla,
kullanılabilirlik oranı arttırılmıştır. Yapının
üzerinde var olan sosyal yaşam mekanı, bu
fikri bünyesinde barındırmakta ve projenin
misyonunu üstlenmektedir (Şekil 4-5).

Şekil 4. Yapının Güneybatıdan Görünümü

Kabuk
Yapının
etrafında
yer
alan
kabuk
yapıyı çevreleyen, muhafaza eden bir
işlev üstlenmektedir. Yapı, formunu,
yerkabuğundan çıkan toprak parçasından
almıştır. Kabuk kısmı, formal çizgilerden
uzak fakat kendi içinde düzeni olan bir
özellik taşımaktadır. Kabuğun bu kırıklı ve
parçalı yapısı, yapının yani kaya parçasının
keskinliğini, çizgilerin ve cephelerin sertliğini
ifade etmektedir.

Şekil 5. Yapının Güneydoğudan Görünümü

Rampa
Alt kottan sosyal yaşam mekânına dolanarak
çıkan rampa ise, mevcut arazideki sosyal
yaşam ortamı ile bu mekân arasındaki
ilişkiyi kurabilen bir yapıdadır. Rampanın
barındırdığı temel fikir “hiçbir müdahale
olmadan, özgürce çıkılabilen” bir mekân
olgusu yaratmaktır. Bu fikir yukarıdaki
sosyal yaşam mekânının, aslında zemindeki
sosyal yaşam mekanlarından hiçbir farkının
olmadığını, kullanıcıların istedikleri zaman bu

Şekil 6. Vaziyet Planı, Sosyal Yaşam AlanlarıRampa İlişkisi
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Şekil 10. Yapının Doğu (sol) ve Batı (sağ)
Cephelerden Görünümü

Şekil 7. Yapının Kuzey Cepheden Görünümü

Tablo 1. Projenin Konsepti

Kabuğun yapısı kesik kesik ve parçalı
olmasına rağmen, yüzey bütün olarak
değerlendirildiğinde bir süreklilik hissi
uyandırmaktadır (Şekil 8, 9, 10). Kabuğun
kesik ve parçalı yapısı sadece yapının dış
yüzeyinde değil, iç mekana da yansımaktadır.

Bir Aradalık

rampa-kabuk-sosyal yaşam
mekanları-

Yapı
Kütle
Hem birlikte
Hem beton
Hem toprağın
üzerinde yapı
Aslında ne yapı
rampa-kabuk-sosyal yaşam

Proje bütün olarak değerlendirildiğinde ortaya
çıkan sonuç, yapının “vücut olarak kitlesel
bir yapı ama ruh olarak, barındırdığı sosyal
yaşam ortamları ile yaşayan ve yaşatan bir
sosyal mekan” olarak karşımıza çıkmaktadır
(Tablo1 ve Şekil 11).

mekanlarıyapı katları
Şekil 8. Kabuğun Görünümü

Şekil 9. Yapının Güney Cephesi

6

yapı katları
Park (yeşil)
Yüzey
Hem ayrı
Hem toprak
Hem yapının üzerinde toprak
Ne de park (yeşil)
Bütünleyicilik
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Şekil 11. Projenin Konsepti

Şekil 13. Birinci Bodrum Kat Planı

Mimariyi Oluşturan Düşünceler ve Kararlar
İki katı bodrum olmak üzere toplam 5 kattan
oluşan yapının, saçak yüksekliği zeminden
13,5 metredir. Saçak yüksekliği hesap
edilirken, Düzce İmar Yönetmeliği dikkate
alınmıştır. Kat yükseklikleri birinci ve ikinci
bodrum katta 3 metre, zemin katta 5 metre,
birinci ve ikinci katta ise 4 metredir.

“Çok Amaçlı Salon” ve “Sergi Salonu” gerek
Sanayi ve Ticaret Odası personeli gerekse
de kamu tarafından sıklıkla kullanılacak bir
mekan niteliğindedir. Dolayısıyla kullanım
ve ulaşılabilirlik kolaylıkları açısından zemin
kata yerleştirilmesi uygun görülmüştür.
Böylece çok amaçlı salonun bünyesinde var
olan sosyal yapı, bina dışında ve çatısında
oluşturulan sosyal yaşam alanları ile bütün
şeklinde düşünülmüş, böylece ilişki içerisinde
olmaları amaçlanmıştır. Bu iki mekanın dışa
bakan kısımları, açılabilir bir sistemle aynı
zamanda yapının dışında bulunan sosyal
yaşam alanı içinde değerlendirilen açık sergi
ve etkinlik alanı ile bütünleşebilmektedir.
Böylelikle iç ve dış mekanı bütünleyen
bir anlayışla sosyal paylaşım ortamları
oluşturulmuştur. Üye ile ilişkili alanlar da aynı
kaygılardan yola çıkılarak, üyelerin kullanım
ve ulaşılabilirlik kolaylıkları açısından zemin
kata yerleştirilmiştir (Şekil 14, 15, 16).

Teknik servis, kapalı otopark, sığınak, mescit,
arşiv, matbaa, genel depo, telefon santrali gibi
birimler bodrum katlarda çözülmüştür (Şekil
12, 13).

Şekil 12. İkinci Bodrum Kat Planı
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kattaki yönetim birimleri ile hem de bir alt
kattaki üyeler için ayrılan birimlerle olan
ilişkilerin kolay yürütülebilmesi içindir. 2.
kat, yönetim birimleri için ayrılmıştır. Meclis
salonu ve üye ile ikinci dereceden ilgili alanlar
bu katta yer almaktadır (Şekil 17, 18, 19).

Şekil 14. Boyuna Kesit

Şekil 17. Enine Kesit

Şekil 15. Zemin Kat Planı

Şekil 18. Birinci Kat Planı

Şekil 16. Yapının Kuzeybatıdan Görünümü

Genel Sekreterlik birimleri 1. katta
(zemin üstü) çözülmüştür. Bu kata
yerleştirilmesindeki gerekçe ise hem üst

Şekil 19. İkinci Kat Planı
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Sosyal yaşam alanının da yer aldığı çatı
katında ise “kütüphane” ile “personel ve üye
sosyal alanı” çözülmüştür. Bu iki birimin
barındıkları kültürel ve sosyal yapının, çatı
bahçesi niteliğindeki sosyal yaşam alanı ile
bütünleştirilmesi ve kamuya açık mekanlar
olarak kullanılması amaçlanmıştır. Yapının
çatısında yer alan sosyal yaşama alanında
oluşturulan galeri boşlukları ile gün ışığının
iç mekandaki ortak kullanım alanlarına
iletilmesi amaçlanmıştır. Böylece iç mekanın
etkisi yapay aydınlatmaya ek olarak doğal
aydınlatma ile güçlendirilmiş olacaktır.
Ayrıca çatıdan zemine ulaşan günışığından
faydalanarak, yeşil alan çözümleri yapının
dışında olduğu gibi iç mekânda da dikkate
alınmış ve bu anlamda çeşitli çözümler
üretilmiştir (Şekil 20, 21, 22).

Şekil 22. Yapı ve Çevresine Ait Maket Fotoğrafları

Bina otopark ihtiyacında ise 32 araç birinci,
28 araç ikinci bodrum katta olmak üzere 60
araçlık otopark ihtiyacı kapalı otoparkta,
dış mekânda ise 2 protokol olmak üzere 20
araçlık bir otopark çözümü ile toplamda 80
araç için otopark oluşturulmuştur. Toplam
yapı alanı 10.833 m²'dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Kamu kurum ve kuruluşların dış mekân
tasarımında; çevresel karakterin korunması,
mekânlar arasında iç mekân-dış mekân
ilişkisinin sağlanması, kentsel dokunun
sürekliliğinin sağlanması, ulaşılabilirliğin
sağlanması, sembol oluşturma, resmiyet,
algılana bilirlik, görsellik ve estetik gibi
veriler dikkate alınmalıdır (Turgut, 2011:
185-198). Bu çalışmada bir kamu yapısının
kentsel açık ve yeşil alan sisteminin bir parçası
olacak şekilde tasarım süreci irdelenmiştir.
Önerilen yapı hem sunduğu kullanımlarda yer
alan açık ve yeşil alanlar ile kent dokusuna

Şekil 20. Çatı Kat Planı

Şekil 21. Yapının Kuzeydoğudan Görünümü
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dağılmış olan kentsel yeşil alanlara bir katkı
sağlamakta hem de cephe görünümündeki
farklılık ve doğallık ile yapının kendisine
ve kente bir kimlik kazandırma rolünü
üstlenmektedir. Sonuç olarak imar planında
yapılan tadilatla yapı adasına dönüştürülen
bir yeşil alan, yine yeşil alan olarak kamunun
kullanımına sunulmaktadır.
Bu çalışmadakine benzer şekilde yapıların
kentsel açık ve yeşil alan sistemlerine katkı
sağlayabilmeleri yönündeki uygulamalar çatı
bahçelerinde görülmektedir (Aytin ve Korkut,
2015: 100-108). Kaliteli bir kent yaşamı
binalar, yollar ve yeşil alanlar arasında dengeli
bir dağılım olduğunda mümkündür. Kent
içerisindeki yeşil alanların farklı kullanım
türleri, işlevleri, büyüklükleri ve hizmet
alanları kentsel yaşam kalitesi içerisindeki
etkisini ortaya koymaktadır (Aksoy ve İçmek,
2010). Oysa yoğun yapılaşmanın gözlendiği
metropol kentlerde yatay boşluklar ve dikey
hacimler arasındaki kitle boşluk dengesi
giderek bozulmaktadır. Bu durum, kentlerdeki
açık ve yeşil alanların önemini bir kez daha
ortaya koymaktadır. Kentler ve kentliler yoğun
yapılaşmış doku içerisinde nefes alacak,
yaşayacak ve yaşatacak mekanlara ihtiyaç
duymaktadır. Bu mekanların yaratılması ise
tasarım disiplinini uygulayan mesleklerin
koordinasyonu ile mümkün olacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: Public places, which have a great part in fulfilling the social, economic and
cultural functions, are scenes of daily lives of the city. At the same time, public places are
media where human-specific phenomenons such as social values, culture and language are
transferred, shared and vitalized. Centers, parks, boulevards, streets and alleys can be deemed
as indispensable elements of urban public places. Besides these, public places that belong to
the city are concepts that are integrated with the city. Objective and Scope: In this research,
designing of Düzce Chamber of Commerce and Industry Service Building in a way that it will
bear the function of public open and green spaces is being told. Today, in Düzce as in many
other cities, urban open and green areas do not exist in a certain system and they are insufficient
in terms of their size. Findings: The study area is in Duzce Province, Kültür District, in 811 lot,
no. 1 parcel where Istanbul Street and Nezih Tütüncüoğlu Boulevard meets and it covers an area
about 3650 m². When construction plan of the study area is examined, it is seen that this area
took place in the construction plan as park area before the date of 8.2.2008, and as of this date
allocation is removed by doing a plan recondition, and Düzce Chamber of Trade and Industry
put an allocation. The land which was previously a publicly owned park, is still publicly owned
and it has gained the structure value. At this point, the basis that consists the main idea of the
project restorates the “park” phenomenon with created places and suggested usages that were
brought to project area, despite transforming the previously park area into a city block with
the construction recondition. The proposed project gives an opportunity to give the park area
feature back to the study area which is studied on. Concept stage which is the most critical one
in management has an important role in reflecting this mission into project spirit. An elevated
green area and structure floors that were placed under this green area constitutes the basis of the
concept. Basic element which guides the design decisions is reached based upon the concept. A
part of the study area is elevated as if a soil piece that comes out of earth’s crust, structure floors
have been placed in this structure and the roof of the structure has been designed as a park.
Thus, bringing the park features to the area again is aimed. In this respect design is discussed
in 3 basic cases. These are social living area, ramp and the crust. Piece of land that is present, is
literally cut out of the area where it is on and it is lifted up. Structure floors have been put under
the lifted part. Remaining portions of the side of structure is covered with a crust of fractured
parts. Elevated green area is called “social life area” and transportation is provided with a ramp
that runs around the structure starting from the base. The main purpose here is to provide usage
of a part which was taken from the nature to be used with the nature again. Besides making
the land piece which is used as green area currently go on its same functions, its usage rate is
elevated with its new functions. Social life place which is present on the structure bears this idea
and the mission of the project. Ramp, which takes a devious road from the lower level to the
social life place, is in a structure that can relate between the social life place in the present land
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and this place. Basic idea of the ramp is to create a place feature that “could be climbed freely
without any interventions”. This idea expresses that the forementioned social life place has no
difference from the social life places on the base, and that users can use this ramp whenever they
wish and can use this place freely. That is, the proposed massive structure definitely hinders the
relation between social life places that are in two different levels. So, proposed structure has
changed into a form that provides the continuous usage of the city and the citizens. Ramp is
reaching the observation terrace after reaching the social life place, and then continuing to climb.
Observation terrace has a place feature with its aim of observing the urban texture. At the same
time, it symbolizes nature with its ramps, rises and falls. Crust which is around the structure
has a function of covering, protecting the structure. Structure takes its form from the soil pieces
of earth’s crust. Crust part has a feature that is away from formal lines but it has a pattern in
itself. This fractured, scattered structure of the crust expresses the sharpness of the structure
which is a rock piece, hardness of the lines and facades. Although the structure of the crust is
intermittent and scattered, the surface when examined as a whole raises a sense of continuity.
Fractured, scattered structure of the crust is not only reflected on the exterior facade, but also in
interior. When the project is evaluated as a whole, the result is that the structure is “a massive
structure as a body, but as the spirit, it hosts social life area and it is a social place that lives and
makes you live. Result: In exterior design of public institutions and organizations; protection
of environmental character, providing interior-exterior place relations among places, providing
continuity of urban texture, providing access, creating a symbol, formality, perceptibility, visual
and aesthetic data should be taken into consideration. In this research, design process of a
public structure in a way that it will be a part of open and green areas is being researched. The
proposed structure both contributes to the urban green areas that are spread throughout the city
texture with its open and green areas and bears the role of giving an identity to the structure
itself with the distinctness and naturality of the frontal view. As a result, the green area which
is converted into a city block with a recondition which takes place in construction plan is
again served to public as green area. A qualified urban life is possible when there is a balanced
distribution between buildings, roads and green areas. Different usages, functions, sizes and
service areas of green places in urban reveals its effects in urban life quality. However, massive
space balance between horizontal spacing and vertical volumes in metropolitan cities, where
dense structuring is observed, is being destroyed. This situation puts emphasis on open and
green areas in urban places once more. Urbans and urbanites are in need of breathing, living
and to make things live in a densely structured texture. Creation of these places is possible with
coordination of professions that implement the design discipline.
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Bununla beraber
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Bu
olmaktadır.
Bu araştırma
tasarıma peyzajın
katkısını
anlamaya
çalışarak
doğal
ve
yapay
koşullarıyla
çalışmanın amacı, kamusal mekanın özelleştirilmesi
operasyonelenpeyzajları
referans
alır. Böylelikle
konusunda
fazla öne çıkan
ve tartışılan
örnek
geleneksel
ile
ekolojik
bilgiye
dayalı
yeni tasarım
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modelleriyle coğrafi bilgi mimarlığı söylemlerini proje
sürecini ortaya koymak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
yarışmaları üzerinden değerlendirmeyi ve tartışmayı
en
eski kamusal
mekanlarından
olan Maçka
Demokhedefler.
Dolayısıyla
eko-tasarımın
gerçekleşme
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Parkı’nın
özelleştirme
süreci
ile
karşılaştırmaktır.
alanı olarak Türkiye’deki proje yarışmaları üzerinden
Böylece,
mekanlardaki
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analizi kamusal
araştırmanın
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2000-2015
yılları
arasında
mimarlık,
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EKOLOJİK TASARIM 			

referans alır. Buna bağlı olarak geleneksel
ile ekolojik bilgiye dayalı yeni modelleri ve
coğrafi bilgi mimarlığıyla ilişkili tasarım
söylemlerini proje yarışmaları üzerinden
değerlendirmeyi hedefler.

Dünyadaki çevre sorunlarının tamamı ekoloji
ile ilişkilidir. Çevre sorunlarına duyarlı,
doğaya zarar vermeyen, yenilenebilir enerji
kaynaklarından yararlanma çabası tasarım
dünyasını ekolojik tasarım (eko-tasarım)
üretmeye yöneltir. Eko-tasarım genel olarak
enerji kaynaklarının tüketimi, yapım, geri
dönüşüm süreçleriyle, çevre sorunlarını
azaltmak, mümkünse en aza indirmek ve
çevreden enerji elde etmek anlamına gelir.
Eko-sistem içinde yaşayan insan doğal bir
varlıktır ve yaradılışı gereği temel ihtiyaç ve
duyularını doğanın verilerinden karşılamak
ister. Eko-tasarımda doğa hareketlerinin
gözlenerek yaşamın içine alınabilmesi için
tasarımın doğanın kendisi ve hareketleri
ile birlikte oluşturulması gerekir (Gürbüz,
Arıdağ, 2013: 80). Bu bağlamda mekan,
coğrafi bölge karakteri ve özellikleri, kültürel
ve aynı zamanda fiziksel tüm ekolojik
bağlantıları, akışları, döngüleri ve ağları ile
ifade edilir. Bir biyom, belirli bir topluluk,
aynı şekilde bir eko-sistemdir (Aymelek,
Özgencil-Yıldırım, 2015: 35). Türkiye yedi
bölgesiyle, yenilenebilir enerji açısından
zengin iklim kuşakları, eko-sistemler, flora
ve fauna varlığına sahiptir. Bu bölgeleri
doğru anlayarak entegre bir tasarım hedefi
ile kaynaklara bağımlı ve tüketim eğilimi
olmayan alanlar oluşturmak tasarımcının
sorumluluğundadır. Sürdürülebilir tasarım
olarak tanımlanan eko-tasarım, disiplinler
arası yaklaşımı, buna bağlı olarak uzlaşma ve
işbirliğini teşvik eder. Bu araştırma tasarıma
peyzajın katkısını anlamaya çalışarak doğal
ve yapay koşullarıyla operasyonel peyzajları

Ryn ve Cowan’a (2007: 41-43) göre geleneksel
tasarım, genellikle fosil yakıt ve nükleer enerji
kullanma eğilimindedir. Bu doğal sermayenin
tüketimi anlamına gelir. Yüksek kalitede
malzemeyle havayı, suyu kirletir ve yereldir.
Kimyasal kullanımı da yaygın, yıkıcıdır.
Kısa vadede ekonomik, konforlu yaşam
çevrelerini hedefler. Dünya üzerinde vejetatif
ve kültürel alanlara baskı uygular. Örneğin
Dubai ve Newyork’taki gökdelenler aynıdır.
Geleneksel homojen bir kültür inşa etmek
ister. Sıradan yereller yok edilir. Çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) raporlarına dayanır.
Her seferinde farklı ölçeklerde çalışma
eğilimindedir. Disiplinlerin dar görüşlerine
geçerlidir. Doğal süreçleri yansıtmaz,
sistemleri böler. Geleneksel tasarım doğa ve
teknolojinin gizli bir yapı olduğunu, doğanın
tasarımla
öğrenilemeyeceğini
savunur.
Kültür ve doğa düşman olarak görünürler.
Geleneksel
müdahaleler,
örgütlenme
yapısında düzensizlik, teraslama, doğal yüzey
özelliğine sahip landform yapılar, bakının
etkin kullanımı, mevcut dokunun korunması
olarak ortaya çıkarlar (Yeang, 2012: 56-58).
Eko-tasarımı ise Ryn ve Cowan (2007: 41-43),
rüzgâr, güneş, küçük ölçekli hidro-elektrik
veya biyo-kütleyi kullanan bir yapı olarak
tanımlar. Güneş enerjisiyle birlikte tasarım
yapılır. Eko-tasarım geri dönüştürülecek
malzemeyi ve süreci önemser. Yapıları
doğada yeniden dönüştürülebilen esnek,
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onarım kolaylığı olan dayanıklı sistemler
olarak görür. Ürettiği atık az ve eko-sistemin
dönüştürebileceği
kadardır.
Kapsamlı,
bilimsel ve çoklu disiplinlere dayalı bilgiyi
entegre eder, çözümler yerde gelişir. Yerin
malzeme ve teknoloji ile ilgili geleneksel
bilgisine saygı duyar, yerel ekonomiyi ve
biyo-çeşitliliği destekler. Çalışma ölçekleri
arasında entegrasyon vardır. Büyük ölçek
küçüğün, küçük ölçek büyüğün yansımasıdır.
Bütün sistemler ile beraber çalışarak iç
bütünlük ve tutarlılık üretir. Herkesin tasarım
sürecine katılımı beklenir. Ekolojik bilgiye
dayalı yeni tasarım modelleri; peyzajın
çeşitlilik içerecek şekilde yan yana getirilerek
oluşturulan ekoton, ekolojik koridor, mevcut
yeşilin sürekliliği, ekolojik kara köprüleri, çit
bitkileri kullanımı, ideal ekolojik nazım plan,
ısı adası etkisini azaltma, ekolojik rampa,
ekolojik ceket, biyolojik rezerv alanları,
kentsel tarım, flora varlığını taklit eder
(Yeang, 2012: 427-434). Çevresel kazanımlar
ve sisteme eklemlenen ekolojik aygıtlar
hem geleneksel müdahalelerde hem de
ekolojik bilgiye dayalı tasarım modellerinde
görülebilir.
Eko-tasarım yaklaşımları sistemin tamamına
enerji akışları gözü ile bakmaktadır. Ekosistem üzerindeki enerji hareketlerini, madde
döngülerini inceleyerek eko-sisteme protez
olarak entegre olmayı hedefler (Yeang,
2012: 427-434). Doğaya protez entegrasyon
anlamında sürdürülebilir mekan anlayışı,
çevreye niteliksel bir müdahaleyi kabul eder,
çevreyle sinerjik bir ilişki kurarak teknolojiyle
temellenir ve gelişimseldir. Sürdürülebilirlikle
ilişkili olarak doğadaki akıldır, peyzajdaki
topoğrafyadır,
enerjideki
bilgidir,
16

teknolojideki
araçsallıktır,
gelişmedeki
yeniden dönüşümdür (Guallart, 2003: 187).
Dönüşüm bağlamında eko-tasarım, tasarım
alanının içinde bulunduğu eko-sistem ile dost
ve simbiyotik bir senaryoya ihtiyaç duyar.
Bu senaryoda peyzaja bağlı coğrafi bilgi
mimarlığı söylemleri önemlidir.
EKOLOJİK TASARIMDA
BİLGİ MİMARLIĞI

COĞRAFİ

Doğayı gözlemleyebilen ve anlayabilen
tasarımcılar için doğadan öğrenilecek pek
çok dersin olduğu açıktır. Özellikle doğadaki
yapılaşmaların
form-strüktür-malzeme
ilişkisini anlamaya çalışan araştırmacılar,
matematiği, bilgisayar teknolojilerini ve
benzeşim yöntemlerini birer araç olarak
kullanıp, diğer disiplinlerle olan iletişimlerini
arttırarak buradan elde ettikleri önemli
ipuçlarıyla kendi sistemlerini en iyileme
yolunda çalışabilirler (Selçuk, Sorguç, 2007:
451-459). Ancak bu yöntem, tasarımcılar için
bire bir alıp kopyalamanın ötesine geçtiğinde,
ilişkileri kurarak doğadan öğrenmenin
gerçek anlamlarını bulurlar. Eko-sistemlerin
doğasındaki milyon yıllık süreçlerde oluşan
örgütlenme, insanların ürettiği yapay ekolojik
sistemlere göre oldukça üst düzeydedir. Bugün
gelinen yerde doğayı hiç olmadığı kadar taklit
etme olanağı bulunmaktadır. Biyo-teknolojide
insanlık yararına kullanılan bu olanak, yapılı
çevrede henüz yeterince sergilenmemektedir.
Biyo ve eko-taklitin sunduğu doğa modelleri
yapılı çevre tasarımı için yeni üretim
stratejilerinin yanı sıra, yapılı çevrenin üretimi
ve kullanımı için çeşitli yöntemlere kaynaklık
eder. Yeang’ın (2012: 427-434), eko-sistem
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Doğala Çevirme (Re-Naturalizing)

hedefleri incelendiğinde, eko-sistemin işleyen
mekanizmasına, ek bir parça üretme hedefi
olduğu görülür. Enerji akışları yenilenebilir
enerji kullanımını eko-sistemlerin fotosentez,
karbon-azot döngüleri, su ve rüzgâr enerjisinin
etkin şekilde kullanır, eko-taklit fosil yakıt
tüketimini azaltma, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımına yöneliktir. Ekotasarımda mekânsal verimliliğin yoğunluğunu
ve yapısal verimliliği arttırma çabası vardır
ve eko-sistemdeki zengin örgütlenme
yapısını, türlerin ve niş çeşitliliğini hedefler.
Eko-sistemin döngülerini ve canlıların
aralarındaki simbiyotik ilişkiyi önemser.
Mimari programlar, insan ve diğer canlılar
arasında denge ve uyum kurmaya çalışılırken
eko-sistemlerin bu yapısı benimsenir.
Coğrafi bilgi mimarlığı (Guallart, 2009: 1095) da, çevre ile ilgili yerel parametrelerin
tamamını kullanarak mimarlık faaliyetleri
yapılmasını amaçlar. Her ölçekte yerel bilgiye
dayalı olarak kültürel varlıklar korunurken
arazi yapısı, eko-sistemler ve insan kullanımı
birbirleriyle ilişkili hale getirilir. Yerele
bağlı tasarımda ihtiyaç programı kadar
pasif ve sürekli enerji kazanımları, doğa
ile entegrasyon önemlidir. Özelden genele
yansıyan tasarım anlayışı ile kentsel tasarıma
farklı perspektifler sunar. Coğrafi bilgi
mimarlığı söylemleri, makro ölçekteki coğrafi
parametreler olabileceği gibi mikro çözümler
olarak yaprak yapısı, ağaç dallanması,
bölgedeki taşların yapıları ve benzeri organik
ve inorganik detayları da kapsamaktadır.
Bu araştırmada coğrafi bilgi mimarlığına
ait ekolojik yaklaşımlar, Guallart’ın (2009:
10-95) “Geologics” kitabındaki “Çevre” ile
ilişkili söylemlere dayanır.

Fiziksel gerçekliliği, üretimle insan yapımı
çevreye dönüştürerek doğal fenomenlere ve
üretimlere benzetmektir. Alandaki tüm insan
faaliyetleri kısa süreçlidir. Bu süreçlerde
yerin enerjisini, geri dönüştürülebilir enerji
kaynaklarını ve potansiyellerini kullanmak
önemlidir. Geleneksel kentsel-kırsal alanlar,
şehir-taşra arasındaki doğal ve yapay çevre
karşıtlığı kabul edilmez. Yapay alanların
doğal alanlara yayılarak daha fazla oranda
olduğunu hayal edelim. Jeoloji, topoğrafya,
botanik, iklim gibi temellerin farklı taraflara
doğru dönüşüme uğradığını düşünülürse, yeni
hibrid bir doğa mantığı oluşur. Doğa mantığı
yerin ve bilimsel yaşamın birlikteliği olarak
anlaşılır. Yerin basit doğal referanslara dayalı
olma düşüncesi kullanılır. Yerin değerlerini
kentsel-kırsal birleşimleri kent alanlarının
içine sokmak ve kent içerisindeki yeşil dokular
ile birleştirmek doğru bir tasarım kararıdır.
İçerdeki yeşil dokuları ve dış yeşil dokuyu
bağlamak için yeşil yollar kullanılmaktadır.
Dış çeper ile bağlantı sağlanamayacak
durumlarda yapılı olmayan çevre ile bağ
kopartılır. Yapay çevre oluşturma etkinlik
yaratma üzerine düşünülür (Şekil 1).
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bir yaklaşım olup olmadığını düşünmeyi
gerekli kılar. Eko-tasarım, kırsal alanlar
ve kent alanlarının iç içe geçtiği alanlar ile
sağlanabilir gözükmektedir (Şekil 2).

Şekil 1. Bosco Verticale (Dikey Orman) Milan1

Yeniden Kentleşme (Rurbanizing)
Şehrin fonksiyonlarının sosyal örgütlenmeyle
ve insanlarla bütünleşmesidir. Ticaret alanları
ve yüksek yoğunluktaki konut alanları her
şeye rağmen karşılaşma ve takas için kamusal
alanlar yaratır. Bahçe şehir, doğal alanlara
yerleştirilen evler çeşitli fenomenlerdir.
Kırsal ve kentsel geçişin bulunmaması,
şehrin büyüme alanlarına olan ihtiyacına çok
büyük bir basınç uygular. Fakat bu geleneksel
şehir formu adaptasyonu değildir. Yeni şehir
alanlarının kent ve kırsal alanlara geçiş
yapması gerekir.
Geleneksel kent tasarımı eko-sistemlerin
ve habitatların yok edilmesi sonucunu
doğurmuştur. Yeşil şehir kavramı insan
enerjisi, yapı ve vejetatif malzemelerin uzak
bölgelerden taşınmasına ve tüm diğer işlemler
yakıt tüketimine neden olur. Yeşil şehir
kavramı, sıfır enerji tüketimi olan binalar ve
atık problemi çözülse bile yatırım ve tüm
bakım enerjileri dolayısıyla sürdürülebilir
1

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/portfolios/bos-

Şekil 2. Foster and Partners, Masdar Kalkınması2

Yeniden Bağlama (Re-Connecting)
Yeni bir şehir için ayrılıklar keskin peyzaj
değerleridir. Alan işgalinin kontrol edilir ve
engellenir. Yeni süreç, şehir dışı doğal alanlar,
tarım, orman veya dağlarla ilgili stratejik alan
değerinin ortaya çıkmasıdır. Kentsel olmayan
terimi ortadan kalkar. Fakat potansiyeller
aktif olur: Kentsel ve kırsal alanlar arasındaki
ana bağlantıların tanımlanması potansiyeli,
geçiş olarak spor, kültür, rahatlama alanları
ortaya çıkarır. Bunlar alandaki yeşil yollardır.
Akışların bağlandığı açık ilişkileri ile birlikte,
doğa niteliklerindeki zengin alanların
tasarlanarak kullanımıdır. Geleneksel alan
işgali, eko-sistemi parçalayarak ikiye böler
ve birbirini bağlanmasını engeller. Yerin
kullanımları kentsel bilgi içerir, bu bilgileri
doğru okumak gerekir. Şehir dışı doğal
alanlar, tarım, orman ve dağların öneminin
http://www.fosterandpartners.com/projects/masdar-devel-

2

co-verticale Erişim Tarihi: 01.11.2014

opment/ Erişim Tarihi: 05.04.2016
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anlaşılarak kentsel bilgi ile bağlanması
gereklidir. Bu bağlama işlemi yeşil yollar
ile sağlanabilir. Değeri anlaşılan şehir dışı
alanlar zengin kullanım alanları olarak hizmet
edebilir (Şekil 3).

fabrikasyona
dönüşebilir.
Bu
açıdan
topoğrafyalar peyzaj içerisinde yeniden
örgütlenerek enerji ile form bağlanabilir.
Bunlar peyzajda, taşıyıcı referanslar olarak
görülür (Şekil 4).

Şekil 4. Eisenman, Kültür Merkezi, Santiago de
Compostela4

Şekil 3. KenYeang, Küçükçekmece, İstanbul
Master Planı3

Jeomorfolojinin Değişimi (Geomorphosis)

Topoğrafyayı Birleştirmek (Topographying)

Dağ, doğal süreçlerin paradigması olarak
aşındırıcı süreçlerin kalıp haline gelen
biyolojik yerleşimdir. Alp dağları ile ilgili
araştırmasında
Violette-Le-Duc
“Tanrı
dağları geometrisiz icat etmedi” savını öne
sürer. Topoğrafya ile ilgili analizleri ve
önerdiği haritada Alpler’deki büyük kayaların
pramitler gibi zirveleştiğini açığa çıkartır.
Dağların yeniden inşası veya taş ocağı şöyle
bir süreçtir: Kalkerli masif ve volkanik masif
farklı bir tektonik süreç olarak ortaya çıkar ve
potansiyeliyle yenilenmiş farklı bir taşıyıcının
temelleri olur. Mimarlık bu jeomorfolojiye
itaat eder. Dağların ve arazinin yapısındaki
geometrik
sistemlerde
olduğu
gibi
geometrik bir yapıda örülmelidir. Mimarlık,
iç strüktürlerin geometrisinin sonuçlarını
kabullenir (Şekil 5).

Matrislerin ve ağ sisteminin kurulumunda
uygun peyzaj tarım alanlarının inşaat
sürecindeki
topoğrafyaya
bilgisayar
desteğiyle oturması anlamına gelir. Katlanmış
veya kıvrımlı yüzeyler bilgisayarda oluşur.
Birbirine giren yüzeylerin kontrol noktaları
farklı açılarla kararları oluşturur. Çevre, insan
yapısı olan yüzyıllar içinden gelen gezegenin
yüzeyinin uygun olan parçasındaki formların,
tarım, bitki dikim alanlarının kullanımının
teknik ve süreçlerle gelişmesidir. İdeal öklit
geometrisi artık mimarinin form tanımlarının
limiti değildir. Çok hassas yüzey, kat ve
erozyonları tanımlanabilir. Bunlar dijital
çizim malzemeleriyle numaralandırılarak
http://v3.arkitera.com/tools/watermark.php?src=UserFiles/
Image/ig/Yarisma_Projeleri/imp/209.jpg Erişim Tarihi:

3

05.04.2016

4
http://www.eisenmanarchitects.com/city-of-culture.html
Erişim tarihi: 05.04.2016

19

TMD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2016 Sayı: 09 Sonbahar Kış
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2016 Issue 09 Autumn Winter
ID:128 K:216
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

Şekil 5. Foa Architects, Meydan Alışveriş Merkezi,
İstanbul5

taklit edilmesinin görsel kalite için pozitif
sonuçlar doğuracağı açıktır. Doğayı sadece
geometrik olarak takip etmenin tamamı ile
sürdürülebilir bir sonuç ortaya çıkaracağı
sorgulanmalıdır.
Bio-mimesis
kavramı
doğadaki karbon döngüsü, azot döngüsü ve
doğanın tüm dinamiklerinin taklidi, ekosistemle arazinin iç içe geçirilmesi veya ekosistemin bulunmağı alanlarda da eko-taklit ile
birlikte düşünülmelidir (Şekil 6).

Doğayı Taklit (Biomimesis)
Milyon yıllık doğa aktivitesi sonucunda
canlıların çeşitliliğidir. Evrimin tarihi,
farklı canlıların dönüşerek çevre ve iklim
koşullarına adaptasyonunu gösterir. İnsanlık,
her zaman teknolojiyi geliştirmeyi ve çevreyi
istediği gibi şekillendirmeyi tercih eder. Bu
süreç yerel değişiklikler ile yerleşir. Ağaçlar
enerji harcar. Hayvanlarda bazı uzuvlar
yenilenme özelliğine sahiptir. Yeniden aktive
edebilecekleri doğal malzemeleri vardır.
Bunlar doğal düzeni anlamaya çalışmanın
önemine işaret ederler. Yani malzemelerin
nasıl oluştuğu, örgütlenmelerinin iç süreçleri
düşünülürse yapay taşıyıcıları da doğru
örgütlenebilir. Mimarlık biyo-elementlerin
fonksiyonel süreçleri olarak yeniden
üretilebilir. Mimari formlar ve programların
vaziyet planında taklit edilmesi görsel bir etki
yanında doğal sistemlerdeki iklim şartlarını
kontrol etmede ve çevre kalitesini artırmada
başarılı sonuçlar ortaya çıkarır. Doğal
formların veya doğal peyzaj formlarının
http://www.farshidmoussavi.com/node/4#meydan_retail_complex_and_multiplex_istanbul_24_27 Erişim tarihi:
05.04.2016

5

Şekil 6. NOX Architects, Opera Binası, Seul6

Çatallanma (Arborescense)
Bitkiler de diğer tüm canlılar gibi yerel coğrafi
şartlarla ilişkilenirler ve gelişirler. Dünyada
değişik alan, peyzaj, iklimlerde birçok bitki
türü yaşar. Ağaçlar morfolojik olarak 3
bölümden oluşur: Kök, gövde ve taçlar. Farklı
ölçeklerin kendine benzeme paradigmasının
örneği olarak ağaçlar, fraktal geometri
içeren özel objelerdir ve incelenmelidir.
Bu prensipler Lindenmayer’in L-system
temellerinde kanıtlanmıştır. İki ya da üç şeritli
yolların temel kurallarında uygulanır. Çeşitli
ağaç ve taşıyıcıları doğada akciğer sistemine,
ırmakların ve elektrik sistemlerinin taşıyıcıları
bunlara benzer. Ağaç geometrisi merkezden
http://www.nox-art-architecture.com/ Erişim tarihi:
05.04.2016

6
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başlayarak farklı uzaklık ve açılara doğru
çalışır. Sonraki dallar farklı açılarda devam
eder. Büyük kalıcılık barındırır. Sade dikey
elementler üzerine oturur ve çok noktadan
desteklenir. Ağaç strüktür sayısının artışı
orman strüktürünü oluşturur. Tekil ve çoğul
sonuçlardan meydana gelir ve farklı yaşam
formları barındırır. Tasarım formu oluşturmak
anlamında mikro ölçekteki doğal yapılar
incelenerek arı kovanları, karınca yuvalarının
formu, ağaçlar ve hücreler gibi tasarım
yaklaşımları tespit edilebilir. Yatay veya
dikey ölçekteki ırmak gibi doğal süreçler
ile oluşan çatallanma formları doğayı taklit
olarak görülmelidir. Ağaçların yapısı strüktür
olarak kabuk taşıyıcısı veya obje olarak
kullanılabilir (Şekil 7).

hava yayar. Farklı geometrik formlar hacim
oluşturarak yeni iklim değerlerine sahip
alanları oluşturur. Farklı geometriler ve
kullanımlar hacim oluşturmadan bakı ve
rüzgar hareketleri ile farklı iklim yapıları
oluşturmayı sağlayabilir. Doğal yapıların
incelenmesi ile yeni iklim alanları oluşmasını
sağlayabiliriz. Vadi yapıları, rüzgârlardan
korunan alanlar, bakı açısından verimli
bölgeler, çevrelerine göre farklı ve zengin
iklim koşullarına sahip olabilirler (Şekil 8).

Şekil 8. Renzo Piano, Kansai Havalimanı Hava
Akışları8

Programla Kristallenme (Programmatic
Crystallization)
Her inşaat, yeni aktiviteleri olan insan ve
örgütlenmenin kristallenme arzusunu açığa
çıkarır. Bu yapay kristallenme kendi sürecini
üretir ve yeni coğrafi etkinliği doğurur. İç
ve dış arasındaki ilişkilerin sürekliliği form
sürecinin uyumuyla garantilenir. Kimyasal
parçaların zaman içerisindeki ve doğru şartlar
altındaki kristallenme durumu yarıkların
birçok kere oluşmasını sağlar. İç mekan,
tanımlı strüktürler ve kristalleşen geometriler
içerisinde büyüyerek oluşur (Şekil 9).

Şekil 7. Stuttgart Havalimanı Strüktür Yapısı7

İklimlendirme (Re-Acclimatizing)
Her alan çevresel ve iklimsel durumlarla
ilişkilenir ve insanlık yaşanabilir alanlar
oluşturmak için mimariyi kullanmak
durumundadır. Modernite ve makine çağı
bize dönüştürülmüş mikro iklimler oluşturma
imkânı verir. Bunlar atmosfere mikro sıcak
http://www.gmp-architekten.com/typo3temp/_processed_/
csm_T3_JS4-15_01_e000a08e5b.jpg Erişim tarihi:
05.04.2016

7

8
https://arch3230systemsmc.files.wordpress.com/2012/11/
airflow-in-plan-and-section.jpg Erişim tarihi: 05.04.2016
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Yansıma (Reflecting)

Şekil 9. Ferrater, Barselona Botanik Bahçesi9

Birikim (Accumulating)
Yüksek binalar fonksiyon birikiminin
kristallenmesidir. Fonksiyon birikmesi şehir
ve mimarinin esaslarından biridir. Ev ve
ofisler küçük ölçekte şehir için fonksiyonel
birikimlerdir. Ev, iş yeri, boş zaman geçirme
mekanları, kentsel olmayan mekanlar kentsel
çekirdeğinin etrafındadır. Bu da düşey
büyüyen şehir anlamına gelir. Fonksiyonel
çeşitlilik, binaları sosyal çeşitliliği olan
alanlar yapar. Fonksiyon çeşitliliği, binalarda
stratejik sistemler ve kapalı alanlar olarak
öncelikle geçiş, hava akımı ve gün ışığı
ihtiyacını ortaya çıkarır. Genelden özele,
çoklu fonksiyonlar katlarda yükseldikçe,
temiz hava, gün ışığı ve manzara avantajına
dönüşür (Şekil 10).

Renk, ışığın kırılmalarıyla oluşan görünür
radyoelektrik spektrumun aşamalarıdır. Göz
bunları hissedebilir. Renk, her peyzajın temel
öz niteliğidir. Çünkü gün ışığı farklı dalga
boylarının objelerden yansımasıdır. Tüm
canlılar çevreyi taklit ederek asimile olma
kapasitesine göre evrimleşmiştir. Çarpıcı
olarak kendilerini form, yüzey ve renk
temellerinde kamufle ederler. Yapı, kendisini
çevreleyen elementlerin renkleriyle açık
bir ilişkide olarak kültür, çevre ve peyzajın
kesin durumlarıyla kendine özgü alanlarda
yapay sistemleri içerir. Renk, peyzajın temel
bileşenlerinden biridir. Canlılar renklere
göre dokularını adapte etme, yansıtma
eğilimindedir. Tasarım bulunduğu eko-sistemi
yansıtır (Şekil 11).

Şekil 11. Renzo Piano, Jean-Marie Tjibaou Kültür
Merkezi11

Yeniden Programlama (Re-Programming)
Şekil 10. Ken Yeang, Chongqing Kulesi10
http://wp.ferrater.com/?oab_proyecto=1028&idioma=_en
Erişim tarihi: 05.04.2016

9

10
http://assets.wallpaper.com/wallpaper/live/galleryimages/17050868/gallery/testuser5_mar2009_01_Chong_yeang_
jp020309_k1z8Vm_3EzSad.jpg Erişim tarihi: 05.04.2016
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Fonksiyonel
noktasal
diziler,
alanda
geçici aktivasyonlar üretir. Kentsel ritim
taşıyıcıları, yer ve zaman içerisindeki
şehir aktiviteleridir. Büyük şehirler, büyük
11
http://www.rpbw.com/project/41/jean-marie-tjibaou-cultural-center/ Erişim tarihi: 05.04.2016
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çeşitliliği olan aktiviteleri barındırır ve bunlar
süreklidir. Şehrin programlaması birleşik
sıralı aktiviteleri gün, hafta, ay, yıl olarak
barındırmalıdır. Şehrin programlaması, açık
strüktür aktivitelerini ve insan ilişkilerinin
potansiyellerini mümkün kılar. Bunlar sosyal
etkileşim motivasyonu ve yolları, ekonomik
aktivite ve sosyal ilişkilerin şehirde ölçek
değiştirmesidir. Bu da kentsel bilinç ve zekâyı
yaratır. Şehirler çoklu programlara sahip
karmaşık mekanizmalardır. Barındırdıkları
aktiviteler, insan kullanımları ve hareket
aksları, farklı
omurgalara
oturabilir.

karakterlerdir. Bunlar şehri oluşturur, yeri
uyarır ve kısıtlar. Kentsel zeka ağları,
topluluklar, yer için tanımlamalar ve
zorlamalar yaratır. Kamusal alan, genellikle
evin uzantısıdır. Her şehir ve her topluluk,
kamusal alan ile direkt ilişkilidir. Bu
komşulukların yaşantısını dönüştürmek,
sosyal ilişkilerini de bunlarla birlikte
değiştirmek demektir. Sosyal gruplar, yaş
grupları, zamanın gün içerisindeki değişikleri
ve yolların kullanımı büyük çeşitliliğin
entegrasyonu olarak hizmet eder. Kentin her
açıdan daha verimli olması için farklı ağlar ve
omurgalara oturup, yeni
ilişkilerin
elde edilmesi gerekir. Konutun uzantısı
olan kamusal alandaki tüm ağların düzenli
omurgalara oturması ile zengin komşuluk
yapıları ve sosyal ilişkiler geliştirilebilir. Bu
omurgalar birbirini takip eden örgüler şeklinde
ve farklı kabuk yapılarına sahip arazilerde
aynı dilde ve nitelikte gelişen kentleri ortaya
çıkarır (Şekil 13).

Aktivitelere esneklik getirmek, şehirdeki
zamanlara göre farklı aktiviteler üreten
programlarla zengin hale gelebilir. Bu esnek
aktiviteler sosyal etkileşimi de arttırır (Şekil
12).

Şekil 13. Zaha Hadid, Kartal Master Planı13
Şekil 12. Tschumi, Parc de Villette12

Devam Etmeme (Discontinuity)

Yeniden Kentleşme (Reurbanizing)

Kat planlarının düzenli sıralanması, şehir
kurulumundan beri ortak pratiktir. Bu süreç
betonun bulunması, çok katlı bina inşaatları,
asansör gibi teknik gelişmelerle yüksek bina
pratiğine gider. Bu yaklaşım uzaysal veya

Şehrin kamusal alanları, içinde yaşayan
insanların birbiri ile iletişiminin kalitesi
için anahtardır. Bunlar açık ve devamlı
12

http://www.tschumi.com/projects/3/ Erişim tarihi:

05.04.2016

13
http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Haber/2015/02/09/
zaha1.jpg.jpeg Erişim tarihi: 05.04.2016
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fonksiyonel ilişki arşivlemesidir. Örgütleme
için çok kullanışlıdır. Bu yolla yer farklı bina
parçalarına veya ünitelerine bölünür. Doğada
birbirine benzeyen yapılar aynı değildir.
Binalarda sürekliliği olan kat planları
ilk yerleşimlerde aynı değildi. Hücreler
birbirinden farklıdır. Birbiri ile aynı türde
olan ağaçlar farklı şekillerde büyür. Doğada
kopyalama ürünü olan tasarımda farklı doku
ve renklere sahip olma vardır. Eko-tasarım
söyleminin ana misyonu, hem kuzey hem de
güney ülkelerinde modernleşme
ve
globalleşme süreçlerinin sonucu olarak ortaya
çıkan birçok problemin, özellikle de kültürel
yozlaşmanın ortadan kaldırılması için yeni
bir çıkış yolu sunmaktadır. Ancak sonuçta
izlenen yol modernleşme sürecine bir ayar
verme, bir özeleştiri girişimidir (Şekil 14).

Şekil 14. KenYeang, Biyo-klimatik Bina14

dünyasında farklı çözümler ortaya çıkarır.
Sıfır enerji tüketimine sahip binalar bunlara
örnektir. Kendine yeten tasarım, ekosistem
içerisinde entegre olan ve enerjilerini
doğadaki yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılayan bir sistemdir.
1980’lerin başlarında, ikinci petrol krizinden
sonra, özellikle Almanya’da ısı tutuculuğu
yüksek, enerjiyi verimli kullanan ve
dolayısıyla çevreyi az kirleten “pasif ev”
kavramsal yaklaşımıyla yapılan konut
uygulamaları ön plana çıkar. Kompakt form,
kuzeyde ıslak hacimlerden oluşan tampon
bölge, güney yönünde yer alan yaşama alanları
gibi parametreleri olan, güneşi pasif tasarım
yöntemiyle kullanan, bazı uygulamalarda
aktif güneş sisteminden de destek alan ve bu
yolla ısıtma enerjisinden tasarruf sağlayan bu
binalar düşük enerji binaları olarak kullanılır.
(Tönük, 2010: 162) (Şekil 15).

Şekil 15. Freiburg Kentsel Eko-Tasarımı15

Kendine Yeten (Self-Sufficiency)
Binanın ya da şehrin yeni limiti yerdeki ağaç
gibi kendine yetebilmektir. Bu enerji üretimi
ve korumasıdır. Yeni ekonomik sistemler
enerji döngüsü üzerine oturur. Bu enerji
internetidir, değiştirilen sistemler depolar ve
paylaşır. Kendine yetme problemi tasarım
14
http://3.bp.blogspot.com/-Xt2D-oktHE8/UsPt0G6vNqI/
AAAAAAAACvs/BwDngrH_56g/s1600/IMG_1133.JPG
Erişim tarihi: 05.04.2016

PROJE
YA R I Ş M A L A R I N I N
İNCELENMESİ
Türkiye’de 2000-2015 yılları arasında
açılan mimarlık, kentsel tasarım ve fikir
proje yarışmaları incelenip illere göre
sayısallaştırılarak (Şekil 16.), en çok
yarışmanın açıldığı Marmara Bölgesi’nden
15 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/
LuftSS.jpg Erişim tarihi: 05.04.2016
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hedeflenmesi, planlama ve modellemenin
buna göre oluşmasıdır. Araştırma konusu olan
projelerde yine de göreceli olarak 2015 yılına
doğru sürdürülebilirlik yaklaşımının daha
iyi kullanıldığı görülmektedir. Çok disiplinli
ekipler eko-tasarım açısından diğerlerine göre
daha başarılıdır.

müellif olarak “Peyzaj Mimarı”nı zorunlu veya
danışman olarak tavsiye edenleri seçilmiştir.
Eko-tasarım yaklaşımları olarak görseller
ve proje raporları değerlendirilerek birinci
olan projelerde yazılan sürdürülebilirlik
kavramının varlığı aranmıştır. Eko-tasarım
olarak sürdürülebilirlik kavramına hangi
açıdan çözüm üretildiği saptanarak her proje
için tablolar oluşturulmuştur. Bu tablolarda;
1. Proje ile ilgili diyagramlar, perspektifler,
kesitler ve planlar eko-tasarım modellerine
göre incelenerek seçilir.
2. Proje raporunda sürdürülebilirlik ile ilgili
coğrafi bilgi mimarlığı söylemlerinin anahtar
kelimeleri aranır.
3. Projelerde söylem ile model arasındaki
ilişkiler tespit edilir.

Tablo 1. Yarışma Görselleri, Anahtar Kelimeler ve
Yarışmaya Katılan Disiplinler

Şekil 16. Yarışmaların Türkiye’de İllere Göre
Dağılımı

Birinci seçilen projeler, eko-tasarım açısından
olumlu tasarımlara ve yazılı raporlara sahiptir.
Coğrafi bilgi mimarlığı söylemlerinden doğala
çevirme, yani fiziksel gerçekliliği, doğal
fenomenlere ve doğal üretimlere benzetme
yaklaşımı, %60 kullanım oranı ile en fazladır
(Tablo 1). Ekolojik tasarım yaklaşımlarının
çoğu tasarım bütününde amaç değil, kısmi
kullanımlar olarak bulunmaktadır. Fakat esas
olan eko-tasarımın tasarım söylemi olarak
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SONUÇLAR

artma görülmektedir. Bu artışa paralel olarak
da çok disiplinli çalışma ile sürdürülebilirlik
kavramlarına daha fazla ulaşıldığı tespit
edilmiştir. Peyzaj mimarlığı, mimarlık ve şehir
planlama disiplinlerinden oluşan ekiplerin
projelerinde daha fazla sürdürülebilirlik
yaklaşımı bulunmuştur. Aynı zamanda geniş
bir alana yayılan eko-tasarımda da disiplinler
arası yaklaşım gerekliliği vardır.

Proje
yarışmalarındaki
eko-tasarım
modellerinin
kullanımına
bakıldığında;
geleneksel müdahaleler bakımından landform
yapıların tasarlanmadığı, çevresel kazanımlar
ve aygıtlar açısından rüzgar enerjisini
kullanma, gri su kullanımı ve dikey bahçe
kullanımının olmadığı, ekolojik bilgiye
dayalı yeni tasarım modellerine göre ekolojik
kara köprülerinin, ideal ekolojik nazım
planının, ekolojik rampa, ekolojik ceket
gibi ekolojik sürekliliği sağlayan akışların
düşünülmediği tespit edilmiştir (Tablo 2).
Coğrafi bilgi mimarlığı söylemlerine göre de
çatallanma, iklimlendirme, programlarla ilgili
kristallenme ve birikim yaklaşımlarının da
hiç ele alınmadığı görülür (Tablo 3).

Sürdürülebilirlik söylemi bütün raporlarda
olmasına rağmen söylemin içeriğini oluşturan
yaklaşımlar ve bunlara bağlı modellerin
sayısı azdır. Eko-sistemlerin nitelikleri
tasarımcıya coğrafi bilgi mimarlığı yoluyla
biyo-bütünleşme odaklı tasarım için yaratıcı
çözümler sunabilir. Böylece yapay ve organik
özellikleriyle hibrid bir yapı ortaya çıkabilir.
Tasarım alanın çok iyi değerlendirip ekolojik
sistemin rehabilitasyonuna yönelik, çevre
koşullarından en fazla faydalanan senaryoyla
eko-sistemin özellikleri taklit edilerek entegre
bir makine olarak tasarım yapılabilir. Bunun
için öncelikle mimarlık eğitiminde ekotasarımla ilişkilenen seçmeli dersler dışında
zorunlu derslerle mimari tasarım atölyelerinin
tasarım perspektifleri bu yönde genişletilebilir.
Yarışma
jurilerinin
de
eko-tasarım
yaklaşımlarını değerlendirebilecek liyakat
sahibi mimar, peyzaj mimarı, şehir bölge
plancısı, mühendis ve akademisyenlerden
oluşması için adımlar atılabilir.

Bunun yanında geleneksel yöntemler
açısından teraslama ve bakının etkin kullanımı,
çevresel kazanımlar ve aygıtlar bakımından
güneş enerjisinden yararlanma, yağmur suyu
depolama sistemlerinin düşünülmesi yeterli
değildir. Ekolojik bilgiye dayalı yeni tasarım
modellerine göre ekoton oluşturma, ekolojik
koridor kullanma, mevcut yeşilin sürekli hale
getirilmesi, ısı adası etkilerini azaltmaya,
biyolojik rezerv alanları oluşturmaya, kentsel
tarım ve flora varlığını taklit etmeye yönelik
kararlar olmakla birlikte kullanım sayısı azdır.
Coğrafi bilgi mimarlığı söylemlerine göre de
topoğrafyayı kullanarak ele alınan yeniden
bağlama, jeomorfolojiyi değiştirme, mikrotopolojiyle ilişkili hibrit peyzaj oluşturma
yaklaşımları olmasına rağmen yaygın değildir
(Tablo 2). 2000 yılından 2015’e doğru ekotasarım parametrelerinin bulunma sayılarında
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EXTENDED ABSTRACT
Aim: The efforts to take advantage of renewable energy sources, which are sensitive to
environmental issues and which do not harm the environment, lead the world of design to
eco-design production. Also, solutions or acquisition of one or several problems due to the
diversity of different environmental problems and energy sources create the perception of ecodesign. This flexibility in the eco-design concept causes failure in understanding it accurately
although it is often mentioned. This research tries to figure out the contribution of landscape in
design and takes as reference the operational landscapes with natural and artificial conditions.
The aim of this research is to assess and discuss the discourse of new design models based
on traditional as well as ecological knowledge and geographical information architecture
through project competitions. Therefore, the subject of the research was been the analysis of
eco-design through the project competitions held in Turkey, as its realization area. Scope:
All of the world’s environmental problems are associated with ecology. The efforts to take
advantage of renewable energy sources, which are sensitive to environmental issues and which
do not harm the environment, lead the world of design to eco-design production. Eco-design
generally means reducing and even minimizing the environmental problems, if possible, and
obtaining energy from the environment by means of consumption, construction, and recycling
processes of energy resources. Turkey, with its seven regions, has rich climate zones, ecosystems, flora and fauna considering renewable energy sources. It is under the responsibility
of the designer to understand these regions accurately and to create areas which are dependent
on the resources without consumption pattern with an integrated design objective. Defined
as sustainable design, eco-design promotes interdisciplinary approach, and reconciliation and
cooperation. This research tries to understand the contribution of landscape in design and aims
to assess the new models based on traditional as well as ecological knowledge and discourse
of design associated with geographical information architecture through project competitions
in reference to the operational landscapes with natural and artificial conditions. Findings:
Examination of use of eco-design models in project competitions revealed that landform
buildings are not designed in relation with conventional interventions; there is no use of wind
energy, grey water use or vertical garden use in relation with environmental gaining and devices;
and flows providing ecological sustainability such as ecological land bridges, ideal ecological
master plan, ecological ramp, and ecological jacket are not considered according to the new
design model based on ecological knowledge. Furthermore, in relation with the geographical
information architecture discourse, crystallization or accumulative approaches concerning air
conditioning and programs are not discussed at all. In addition, it is not sufficient to consider
the effective use of terracing and exposure in terms of traditional methods, and the systems
of using the solar energy and rainwater storage system in terms of environmental gaining and
devices. According to the new design models based on ecological knowledge; creating ecotones,
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the use of ecological corridors, and making permanent the current green are the decisions to
reduce heat island effects, to create biological reserve areas, and to imitate the urban agriculture
and flora; nevertheless, they are not used often. Also regarding the geographical information
architecture discourse; although there are approaches of reconnecting by using the topography,
changing the geomorphology, and creating hybrid landscapes associated with micro-typology,
they are not widespread. From 2000 to 2015, there was an increase in the number of presence
of eco-design parameters. In parallel with this increase, it was found out that the concepts of
multi-disciplinary study and sustainability has become more accessible. The projects proposed
by teams comprised of landscape architecture, architecture and urban planning disciplines are
found out to contain sustainable approaches more. There is a need for interdisciplinary approach
also in eco-design, which spreads across a wide area. Result: Apart from that, although the
discourse of sustainability exists in all reports, the number of approaches forming the content
of the discourse and the number of models dependent on them seems small. Qualifications
of ecosystems can provide designers with creative solutions with bio-integration-oriented
architecture through geographic information system. As a result, a hybrid structure can emerge
with artificial and organic properties. For rehabilitation of the ecosystem, by evaluating the
design area very well, eco-system properties can be imitated with the scenario which most
benefits from the environmental conditions, and design can be realized as an integrated machine.
For this purpose, in the context of architectural education, first the design perspectives of the
architectural design studios in compulsory courses, apart from the elective courses that relate to
eco-design, can be expanded in this direction. Also steps can be taken so that competition juries
can consist of eligible architects, landscape architects, urban and regional planners, engineers
and academics who are qualified to evaluate the eco-design approaches.

32

TMD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2016 Sayı: 09 Sonbahar Kış
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2016 Issue 09 Autumn Winter
ID:128 K:216
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

EKLER
Tablo 2. Proje Görsellerindeki Eko-tasarım Modellerinin Kullanım Yüzdeleri
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Tablo 3. Proje Raporlarındaki Coğrafi Bilgi Mimarlığı Anahtar Kelimelerinin Kullanım Yüzdeleri
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GİRİŞ
Gelişimin temellerinin atıldığı en önemli
dönem olan okulöncesi yıllardaki çocukların
yaşamlarına kazandırdığı olumlu etkiler
sebebiyle okulöncesi eğitimin önemi farklı
çalışmalarda vurgulanmaktadır. Örneğin,
Avrupa’da yürütülmüş, Etkin Okulöncesi
ve İlköğretim (EPPE 3, The Effective Preschool and Primary Education) adını taşıyan
projede ve Amerika’da Çocuk Sağlığı ve
İnsan Gelişimi Ulusal Kurumu (NICHD,
National Institute of Child Health and Human
Development) tarafından gerçekleştirilen
geniş ölçekli çalışmada, okulöncesi eğitimle
çocukların sosyal, bilişsel, davranışsal ve
kişilik gelişimlerinde olumlu ilerlemeler
sağlandığı belirtilmektedir (Sylva ve Roberts,
2010).
Okulöncesi eğitim, hayat boyu öğrenme
anlayışının
topluma
kazandırılmasını
sağlayacak temeli sağlamakta; bireysel
gelişim üzerindeki büyük etkisi sebebiyle
uzun
vadede
toplumsal
ilerlemenin
dayandığı ilk ve en önemli adım olarak
nitelendirilmektedir. Okulöncesi eğitimin
önemi bilinmekle birlikte, yurtdışında ve
Türkiye’de de eğitim sürecinde ortak kalite
standardının sağlanamaması eleştirilmektedir.
Eğitim sürecindeki önemli sorunlardan biri,
eğitim programlarının gerektirdiği işlevsel
çeşitliliğe uygun koşulların sağlanmayışıdır.
Örneğin, Dudek (2000) İngiltere’deki mevcut
sistemin yetersizliğini, ekonomik nedenlerle
uzun yıllarca benimsenmiş olan, amacı için
tasarlanmış okulöncesi eğitim yapıları inşa
edilmesi yerine, mevcut ilköğretim okullarında
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sınıfların adapte edilmesi anlayışını gereken
kalitenin sağlanamamasının nedeni olarak
açıklamaktadır. Benzer olarak Garrick
(2009), Amerika’da da uygulanmış bu
sistem nedeniyle Froebel’in “kindergarten”
felsefesiyle tanımladığı bahçe kullanımıyla
sağlanabilecek kazanımların da ihmal edilmiş
olduğuna dikkat çekmektedir.
Olumsuz sonuçlar doğurduğu belirtilen
bu anlayış günümüzde Türkiye’de de
uygulanmaktadır. Ülkemizde uygulanan
bu sistemde de, anasınıflarındaki fiziki
alanların nitelik ve nicelik olarak yetersiz
ve okulöncesi gelişim dönemindeki çocuğun
gereksinimlerini
karşılamaktan
uzak
olduğunu ifade edilmektedir. Buna karşın,
ekonomik nedenlere bağlı olarak, okulöncesi
eğitimin amacı için tasarlanmış yapılarda
verilmesi sağlanamamakta, mevcut ilköğretim
okullarının içerisinde anasınıfı olarak bir sınıf
ayrılması uygun görülmektedir. Türkiye’de
okulöncesi eğitim alan çocukların büyük bir
bölümü, fiziksel çevre koşulları ve dolayısıyla
çocuklara sağlanan etkinlikler açısından
yetersizlikleri vurgulanan bu sistem içerisinde
eğitim
süreçlerini
tamamlamaktadır.
Okulöncesi eğitim olanağından yararlanan
çocuk sayılarına bakıldığında, Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı resmi kurumlar ilk sırada
yer almaktadır. Bu sıralamada, öğrenci
sayısının daha geride kaldığı kurumlar, resmi
bağımsız anaokullarıdır.1 Okulöncesi eğitim
1

2014-2015 yılı Milli Eğitim Bakanlığı örgün öğretim
istatistiklerinde, resmi kurumlarda eğitim alan çocuk sayısı
985.013, özel kurumlarda ise 171.648’dir. Resmi kurumlar
genelinde, 696.040 çocuk anasınıflarında, 280.256 çocuk
ise resmi bağımsız anaokullarında eğitim almaktadır. (http://
sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2014_2015.pdf ).
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verilen resmi bağımsız anaokullarında,
anasınıflarına oranla oldukça zengin bir
öğrenme ortamı sağlanmakla birlikte, yine de
bazı eksiklikler ve farklılıklar görülmektedir.
Bu yapılar genelinde de materyaller ve
donatılar yeterli değildir (Derman ve Başal,
2010). Bazı bağımsız anaokulu yapıları
okulöncesi eğitim için tasarlanmış, bazıları
ise mevcut bir yapının dönüştürülmesi
yoluyla
okulöncesi
eğitime
tahsis
edilmiştir. Bu açıdan bazı resmi bağımsız
anaokullarımda resim, teknoloji sınıfı gibi
mekânlar ayrılabildiği, bazılarında ise sınıflar
dışında çocukların kullanabildikleri özel
mekanların düzenlenemediği görülmektedir.
Sınıf boyutlarında, bahçe büyüklüklerinde
ve düzenlenmesinde farklılıklar bulunduğu
göze çarpmaktadır. İlköğretim okullarının
bünyesinde
yer
alan
anasınıfları
düşünüldüğünde ise, genel olarak, özel bir
bahçe düzenlenememekte ve çocuklardan
zamanlarını tek bir kapalı mekân içerisinde
geçirmesi beklenmektedir. Çocukların tek bir
mekân içinde zamanlarını geçirdiği, mekânsal
olanaklar dâhilinde ancak belirli etkinliklere
katılabildikleri bu sistem içerisinde, okulöncesi
eğitimle çocukların gelişimlerine arzu edilen
katkıların kazandırılamadığı söylenebilir.
Fiziksel koşulların geliştirilmesi, ekonomik
kısıtlar ve çocuk sayısının çok olmasıyla da
ilişkilendirildiğinde, mevcut durumun ideal
olanla yer değişiminin ancak uzun vadede
sağlanabileceği öngörülebilir. Bu çalışmada
önerilmekte olan bağımsız atölye modeli
belirtilen sorunlar çerçevesinde bir çözüm
olarak geliştirilmiştir. Okulöncesi eğitim
ortamlarından bağımsız, farklı sosyo-kültürel,
ekonomik bağlamlarda yaşayan çocukların

erişebildiği, farklı işlevler için tasarlanmış,
küçük ölçekli atölyelerin okulöncesi eğitime
tahsis edilmesi yoluyla, tüm çocuklara eşit
eğitimsel olanaklar tanıyarak eğitim sürecine
destek verebilmek hedeflenmiştir.
Bağımsız Atölye Tanımı ve Öngörülen
Kazanımlar
Modern eğitimin gerektirdiği mekansal
koşulların sağlanması amacıyla okullara
yeni öğrenme ortamları kazandırılmaya
çalışılmaktadır. Modern eğitim sürecinde
gereksinim duyulan çeşitlilikte ve esnek
öğrenme mekanlarına sahip okul tasarımlarıyla
birlikte bağımsız, eğitim binalarından
bağımsız sınıfların tasarımlarıyla, hem
eğitim süreci gereksinimlerine destek
olmak hem de yeni öğrenme mekanlarının
gelişimine ışık tutacak denemeler de
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda önemli
bir örnek, 2002 yılında, İngiltere’de amacı
geleceğin okullarının doğasını keşfetmek ve
21. yüzyılın eğitim sürecine uygun mekânsal
keşiflere ulaşmak olarak ifade edilmiş
olan Geleceğin Sınıfları (Classrooms of
Future) projesidir. Proje kapsamında, doğa
ve teknoloji temaları kapsamında tasarım
süreçlerinde
değerlendirilmesi
gereken
konular sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda
tasarımlara yön vermesi beklenen kriterler,
eğitimsel gelişmeler; öğrencilerin aktif
ve eğitim ortamının uyarıcı olması; sınıf
ortamının organizasyonunda büyük, küçük
gruplara ve bireysel öğrenmeye uyum; bilgi ve
iletişim teknolojilerindeki değişim; esneklik
ve uyarlanabilirlik gereksinimi; toplumsal
kullanım; bina yapım teknolojilerindeki
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gelişmelerin kalıcı ve geçici oluşumlar
üzerinde etkisi ve sürdürülebilir yapım yani
çevreye pozitif bir katkı sağlamak olarak
tanımlanmıştır (Bissell, 2001). Bağımsız
atölye modelinde önerilen mekânsal
oluşumun ölçeği hakkında bir referans
olarak görülebileceği düşünülerek, belirtilen
uygulamalardan iki örnek incelenebilir.
Gollifer Langston Architects tarafından,
okullardaki teknoloji kullanımı konusundaki
eksikliklerin
desteklenmesi
amacıyla
geliştirilmiş olan sınıf 2.5 m. x 4.5 m.
boyutlarında taşınabilir bir mekan olarak
kurgulanmıştır (Şekil 1.1).
Bu sistem,
gelişmiş öğrenme ortamının okullar tarafından
istenilen alana hızlı ve ucuz olarak taşınabilme
kolaylığı sunabilmesi için tercih edilmiştir.
Bağımsız sınıfın, bilgisayar kontrol sistemiyle
aktif olan hidrolik ayaklar aracılığıyla farklı
alanlara konumlanabilmesi ve bulunduğu
alanda genişleyebilme özelliği sayesinde
(açılabilen duvar ve çatı yüzeyi, giriş rampası
ve dış mekân platformu) kullanım alanının
arttırılması sağlanmıştır (Richardson, 2009).2

2

http://archinhome.com/architecture/classroom-of-the-future-mobile-classroom-by-gollifer-langston-architects/;http://cubeme.com/classroom-of-the-future-by-gollif-

Şekil 1.1. Mobil Sınıf 3

Future Systems tarafından geliştirilmiş olan
sınıf tasarımı, eğrisel bir kabuk formunda balsa
ağacından oluşan bir strüktür ve fiberglass
yüzey kaplaması kullanılarak üretilmiştir.
Sınıfların önünde geniş bir teras oluşturulmuş,
stüdyoda kendine özel bir tuvalet ve bağımsız
ısıtma sistemi kullanılmıştır. İç mekanda, genel
olarak sınıflarda bir öğrenciye sunulan alan
boyutunun üzerinde bir değer kullanılarak, 30
öğrenci için 100 m2’lik bir alan ayrılmıştır.
Yapı kabuğu öğrencilerin çalışmalarını
sergileyeceği bir pano olarak yorumlanmış
ve böylece sahiplenme duygusu oluşumunu
desteklemek amaçlanmıştır (Mostaedi, 2006;
Chiles, 2005; Kronenburg, 2007).
3

(http://cubeme.com/classroom-of-the-future-by-gollifer-langston-architects/)

er-langston-architects/, 2016).
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Literatür incelendiğinde okulöncesi eğitim
özelinde geliştirilmiş bir olan mekanlarla
karşılaşılmamakla
birlikte,
ülkemizde
okulöncesi eğitimden yararlanan çocuk
sayısını arttırmak amacıyla mobil bir
eğitim mekanının kullanılmasını sağlayan
bir proje görülmektedir. Sosyo-ekonomik
yetersizlikleri olan çocuklara okul öncesi
eğitimden yararlanma olanağı ulaştırmak
amacıyla otobüslerin gezici bir sınıfa
dönüştürülmesi sağlanmıştır (Şekil 1.3).
Proje, 2004-2005 eğitim öğretim yılında, Milli
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel
Müdürlüğü, Valilikler, Belediye Başkanlıkları
ve üniversiteler arasındaki protokollerle
başlatılmıştır.
Mobil
anaokulunun
öğrencilerinin
gelişimleri
üzerindeki
katkısının
araştırıldığı
çalışmalarda,
uygulamanın başarılı olduğu sonuçlarına
ulaşılmıştır (İnanlı, 2007). Bu oluşum,
literatürdeki örneklerle karşılaştırıldığında,
eğitim
sürecine
sağlanacak
katkının
arttırılması açısından mekânsal olanakların
geliştirilmesi ve işlevsel olarak çeşitlilik
sağlanması gerektiği görülmektedir.

Şekil 1.2. Eğitim Sürecini Destekleyen Bağımsız
Bir Eğitim Mekanı: Mobile Classroom4

(http://www.techniker.co.uk/admin/projects/files/
MM095_1L.jpg; http://www.ala.uk.com/portfolio/world-classrooms/; http://srd364lvb.blogspot.com.tr/2008/08/mobile-classroom.html)

4
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Bağımsız Atölyelerin Çocuklar Açısından
Katkısı

Şekil 1.3. Mobil Anaokulu 5

Bağımsız atölye modelinde öngörülen
atölyelerin mimari tasarımına yön verecek
ilkeler, okulöncesi dönemde çocuğun
gelişimsel gereklilikleri dikkate alınarak
araştırılmıştır. Okulöncesi eğitim sürecine
tahsis edilecek atölyelerde, çocukların
mekânı kendi gereksinimleri doğrultusunda
şekillendirebilmesine olanak tanıyacak,
değişebilen,
dinamik,
farklı
duyusal
deneyimler üretebilme potansiyeline sahip,
esnek-değişebilir-dönüşebilir ortamlar olarak
tasarlanmasının gerekliliği savunularak,
tasarımcılara ışık tutacak parametreler
ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bağımsız
atölyelerin, okulöncesi eğitim sürecine destek
verebilmek amacıyla, aynı anda iki sınıfın
birlikte kullanabileceği, çocukların bir uzman
ve öğretmenleri eşliğinde farklı etkinliklere
katılabilecekleri, farklı deneyimler ve
etkileşim olanakları sunan öğrenme ortamları,
özgünlük kazanacağı kabul edilmiştir.
Atölyelerin çocuklar, öğretmenler, kentli ve
tasarım pratiği açısından önemli kazanımlar
sağlayacağı düşünülmektedir.
(www.ooegm.meb.gov.tr/13projeler_mobil_okul.asp,
2010).
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Çocuklarda
zihinsel
gelişimin
desteklenmesinde, duyusal keşifler önemli bir
rol oynamaktadır. Farklı duyu merkezlerinin
gelişimlerinin
uyarımlar
aracılığıyla
sağlandığı ifade edilmekte ve bu açıdan
çevrenin çocukların duyularını uyarması
gerektiğine dikkat çekilmektedir. Uyarıcı
bir çevrenin çocukları zihinsel deneyimler
için motive ettiği, çocukların öğrenme
kapasitesinin çevreyle direkt ilişkili olduğu ve
çocuklara bu olanağı sunabilmek için eğitim
ortamlarında çocuklara farklı materyallerle
eğlenceli ilişkiler ve deneyimler sağlanması
gerektiği ifade edilmektedir (Meerwein,
2007; Walden, 2009; Taylor, 2009). Duyuları
beynin besini olarak tanımlayan ve duyularla
ilişkiyi düşünmenin temeli olarak gören Day
(2007), algının çok boyutlu hale getirilmesini
çocuklarda yaratıcı düşüncenin gelişmesi
için bir gereklilik olarak nitelendirmektedir.
Okulöncesi eğitim programlarının da temel
hedeflerinden biri çocuklarda yaratıcılığın
desteklenmesidir. Bu bağlamda, atölyelerde
çocukların farklı işlevlerle karşılaşabilmesinin,
zihinsel gelişimin desteklenmesinde önemli
ölçüde katkısı olacağı düşünülmüştür.
Günümüzde çocukların, yaşadığı temel
sorunlardan biri sosyalleşme olanaklarının
azalmasıdır. Örneğin, Knight’a (2010) göre,
19. yüzyılda çocuklar için risk oluşturan
kentlerdeki sağlık problemleri bugün
yerini çocuklarda görülen obezite, davranış
problemleri ve sosyal yeteneklerin zayıflığı
gibi sorunlara bırakmıştır. Teknoloji kullanımı,
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bu sorunun gelişimini destekler bir konuma
gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
etkisinin incelendiği çok sayıda çalışmada,
küçük çocuklarda kilo artışı, tüketim eğilimi,
sosyal becerilerde azalma gibi çeşitli potansiyel
risklerin oluşumuna sebep olarak, çocukların
gelişimleri üzerinde, büyük bir olumsuz etki
yaratmakta olduğu belirtilmektedir (Elliott,
2010). Çocukların fiziksel aktivitelerindeki
düşüşün de etkisiyle obezitenin çocukların
yaşamlarını etkileyen bir tehdit haline
geldiğine dikkat çekilmektedir. Örneğin,
1980 ve 2010 yılları arasında Amerika’da
çocuklar arasında obezite görülme oranı
üçte bire ulaşmıştır (Krogh ve Slentz, 2010).
Yine ABD’de hazırlanan bir raporda 4. ve
8. sınıflar arasındaki çocukların neredeyse
%40’ının obez olduğu ortaya konulmuştur
(Prakash ve Fielding, 2007). Son yıllarda,
çocukların dış mekânlardan uzaklaşması,
güvenlik endişesi, trafik gibi nedenlerle
açıklanmakta, bu durumun önemi yaşanabilir
bir kent olarak tanımlanan Siena’da bile
çocukların %70’inden fazlasının okullarına
yürüyerek gidemediği dikkat çekilerek ifade
edilmektedir (Francis ve Lorenzo, 2002). Day
(2007) çocuklar için hareketi zihinsel gelişimin
temeli olarak tanımlarken, çocukların
hareket etmekten hoşlanmasına ve hareketin
eğitimsel bir gereksinim olmasına karşın
günümüzde çocukların çoğunun 500 metre
bile yürümediğini belirterek, hareketsizlik
tehlikesinin büyüklüğünü vurgulamaktadır.
Bu kapsamda, çeşitli kent dokuları ve farklı
çocuklarla iletişim olanağı sağlayacak olan
atölyelerin, belirtilen sorunların karşısında
duran bir yaklaşım olacağı öngörülmüştür.
Bağımsız atölye modelinin geliştirilmesinde

önemle değerlendirilmiş olan bir boyut
ulaşım sürecinin sağlayacağı kazanımlardır.
Çocukların kent ya da doğal çevre (kent parkı,
ormanlık alan vb.) içinde bulunabilecek bu
mekanlara yaya ya da araçla ulaşabilecekleri
öngörülmüştür. Bu sistemin önerilmesinde,
orman anaokulu yaklaşımı referans alınmıştır.
Orman anaokulu kapsamında, 3-4 yaş
çocukların 6 hafta doğal çevre deneyimleriyle
karşılaşabilmesi için kent parkı ya da doğal
çevreye ulaşımı sağlanmaktadır (Knight,
2010). Bağımsız atölyelerin kullanımı,
çocukların hem ulaşım sürecinde, hem de
katıldıkları etkinliğe bağlı olarak hareket
düzeylerinin artması için yeni bir olanak
olarak değerlendirilmiştir.
Bağımsız Atölyelerin Öğretmenler, Kentli
ve Tasarım Alanı Açısından Katkısı
Okulöncesi eğitimde görev alan öğretmenlerin
eğitim süreçlerinin benzer nitelikte olmaması,
eğitim kalitesi ve öğretim teknolojisini
olumsuz etkileyen bir sorun olarak ifade
edilmektedir (Alkan ve Kurt, 2007).
Bağımsız atölyelerde çocukların bir uzman
ve öğretmenleriyle birlikte, farklı etkinliklere
katılacağı bir işleyiş önerilmiştir. Bu sayede,
hem çocukların hem de öğretmenlerin
gelişimleri desteklenebilecektir. Bir bağımsız
atölyeyi, aynı anda iki farklı sınıfın bir araya
gelerek kullanması, iki farklı öğretmenin
bilgi alışverişinde bulunabilmesine ve farklı
çocukları gözlemleyebilmesi de olanak
tanıyacaktır. Benzer olarak, atölyelerin
kullanımı
uzmanların
da
kendilerini
geliştirmeleri için sağlanmış bir fırsat olarak
yorumlanabilir.
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Bağımsız atölyelerin, çocuklara tahsis edilen
özel mekânlar olarak, kentte çocuklara verilen
değerin somut bir göstergesi ve okulöncesi
eğitimin önemini yansıtan semboller olacağı
düşünülmektedir. Farklı konumlarda görünür
olacak atölyelerde, atölye içinde gerçekleşen
etkinliklerin çevreye tanıtılması; çocukların
ürünlerinin sergilenmesi ve belki satışı;
gösteri, konser gibi bazı etkinlerin çevreyle
paylaşımı söz konusu olacaktır. Böyle bir
kullanımın, küçük ölçekli, tekil yapılar
olarak öngörülen atölyeler için sağlanması
olanaklıdır. İlköğretim binası içerisinde
bulunan, bir kapalı kutu gibi görülebilecek
anasınıflarının çevreyle olan iletişiminin
ne denli sınırlı olduğu düşünüldüğünde, bu
olanağın önemi daha iyi algılanabilir. Bağımsız
atölyelerin farklı tasarımcılar tarafından
geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Buradaki amaç, eğitim ortamları tasarımında
yenilikçi düşüncelerin gelişimi için bir fırsat
sağlayabilmektedir.
Atölyeler,
topluma
ve
çocuklara
sürdürülebilirliği anlatan semboller olarak
tasarlanmalıdır. Eğitim yapılarının bir
öğrenme aracı olması ve sürdürülebilirlik
açısından
toplumu
uyarabilmesi
beklenmektedir (Murphy ve Thorne, 2010;
Prakash ve Fielding, 2007; Özburak, 2016).
Prakash ve Fielding (2007) bir eğitim
ortamında sürdürülebilir tasarımı, mimarlığı,
mühendisliği, doğayla uyumu anlatan dinamik
bir model ve en iyi öğrenme aracı olarak
tanımlamaktadır. Erken çocukluk eğitiminde
de sürdürülebilirlik için eğitime (Education
for Sustainability, EfS) önem verilmektedir
(Davis, 2010). Bu kapsamda, küçük ölçekli
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atölye yapılarında sürdürülebilir tasarım
kriterlerinin pek çok farklı açıdan ele alınması
ve çocuklar tarafından algılanabilirliğin
sağlanması olanaklıdır.
YÖNTEM
Bağımsız atölyelerin işlevlerini saptamaya
yönelik olarak, çocuklar, velileri ve
öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur.
Birleşmiş
Milletler
Çocuk
Hakları
Sözleşmesi’nden sonra farklı araştırma
süreçlerinde, katılım ve etik kavramları
daha çok önem kazanmıştır. Çocukların
yaşamlarını
ilgilendirecek
konularda,
düşünlerini almanın, seslerini duyabilmenin,
algı ve deneyimlerine ulaşmanın gerektiği
vurgulanmaktadır. Okulöncesi dönemde de,
çocukların bir araştırma sürecine katılımcı
olmaktan memnuniyet duydukları, kendi
yaşamlarını ilgilendiren konularda doğru
ve özel değerlendirmeler sunabildikleri
belirtilmektedir. Etik açısından ise ilk
planda tutulan, çocukların becerilerine
saygı duyulması ve bakış açılarını saygıyla
dinlenmesidir (Hart, 1992; Clark, 2010;
Holmes, 2005; Jones, 2004, Alderson, 2004).
Bu kapsamda çocuklarla okulöncesi eğitim
süreçlerine ilişkin detaylı düşünmelerini
teşvik edebilmek amacıyla açık uçlu
soruların yöneltildiği birebir görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Yoruma dayalı çalışmalarda çoklu görüşlerin
araştırma sürecine geçerlik kazandırdığı
belirtilmektedir (Holmes, 2005). Bu yoruma
dayalı çalışma kurgulanırken, üçgenleme
gerekliliğine de uygun olarak veliler ve
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öğretmenlerin görüşlerine de ulaşılmış;
eğitim sürecindeki işlevsel eksikliler ve
beklentiler sorgulanmıştır. Çalışma, Bursa’da
sosyo-ekonomik açıdan, üst, orta ve alt gelir
gruplarından çocukların eğitim aldığı, devlete
ait üç bağımsız anaokulunda, her okulda eşit
sayıda kız ve erkek olmak üzere toplam 30
çocuk, çocukların velileri ve öğretmenlerinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı
olarak bağımsız anaokullarının seçilmesine,
ilköğretim okulları içerisinde tek bir sınıfta
zamanını geçiren çocuklara kıyasla, bağımsız
anaokullarındaki çocukların katıldıkları
etkinliklerin çeşitlilik göstermesine bağlı
olarak, bu çocukların eğitim süreçlerindeki
yetersizliklere ve beklentilere ilişkin amaca
ışık tutacak yorumlar yapabilecekleri
düşünülerek karar verilmiştir. Türkiye’de
okulöncesi eğitimin yaygın olarak 60-72 ay
arası çocuklara sağlanması dikkate alınarak,
bu yaş aralığındaki çocuklarla çalışılmıştır.
Üst gelir grubu için seçilen bağımsız anaokulu
Nilüfer İlçesi Beşevler Semtinde, orta gelir
grubu olarak belirlenen okul Yıldırım İlçesi,
Sinandede Mahallesinde ve alt gelir grubu
olarak seçilen okul ise Osmangazi İlçesi,
Kanalboyu Semtinde yer almaktadır. Okullar
fiziksel olanaklar açısından birbiriyle eşdeğer
sayılabilecek özelliklere sahiptir. Görüşme
formu, yarı yapılandırılmış bir formatta,
açık uçlu sorular kullanılarak hazırlanmıştır.
Çocuklarda yaratıcı düşünceyi teşvik eden
açık uçlu soruların hazırlanmasında genel
olarak, Holmes’un (2005) ve Clark’ın (2010)
yorumlarından yararlanılmıştır. Holmes’a
(2005) göre, okulöncesi dönemde çocuklarla
yapılan görüşmelerde 5-6 soruya yer verilmeli,
ancak detaylı bilgi alabilmek için mutlaka

derinleştirici sorulardan yararlanılmalıdır.
Örneğin bir çalışmada çocuklara, “kötü
arkadaş yapan nedir?, kötü arkadaşlar
ne tür şeyler yapar?” tarzında sorular
yöneltildiğinde, bu sorulara ek olarak “biraz
anlayamadım, biraz daha açıklayabilir misin?
bana söylediğine ilişkin bir örnek verebilir
misin? ne demek istedin?” gibi sorularla
görüşmeye derinlik kazandırılmalı, bulgular
netleştirilmelidir. Bu anlayışla, görüşmelerde
çocuklara 4 temel soru yöneltilmiş ve detaylı
düşünmelerini sağlayabilmek için belirtilen
ifadelere yer verilmiştir.
Clark’ın (2010)’ın ilk çalışmalarından
itibaren, kendi deneyimleri ışığında ortaya
koyduğu önerilerde, görüşmelerde farklı
bir ortam yerine çocuğa tanıdık gelen bir
yerin tercih edilmesi; Holmes tarafından
da belirtildiği üzere, çocukların “bana
anlatır mısın” ifadesini duyduklarında daha
detaylı bilgi vermesi sebebiyle sorularda
bu ifadeye yer verilmesine dikkat edilmesi;
dil kullanımıyla ilgili problemlerin önüne
geçebilmek için öncelikle bir pilot çalışma
yapılarak soruların denenmesi gerektiğine
dikkat çekildiği görülmektedir. Bu öneriler
doğrultusunda, pilot çalışma sonrasında
gerçekleştirilen bu çalışmada, çocuklarla
onlara yabancı gelmeyen oyun amacıyla da
kullanabildikleri mekânlarda görüşülmüş,
sorularda çocukların algılayabileceği basit
ifadeler kullanılmıştır.
Görüşme sürecinde, çocuklara en çok
sevdikleri etkinliklerin neler olduğu ve okulda
başka neler yapmak istedikleri, velilere
çocuklarının okul aracılığıyla yapabilmesini
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istediği etkinliklerin neler olabileceği ve
öğretmenlere çocuklar açısından yararlı olarak
gördükleri etkinlikler ve bu etkinliklerin okul
kapsamında yeterince sağlanıp sağlanmadığı
kapsamında sorular yöneltilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Görüşme Soruları
Çocuklarla Görüşme Soruları
Sınıfta yapmayı en sevdiğin faaliyetler nedir?
Başka hangi faaliyetleri yapmayı isterdin?
Peki, her istediğin olabilir desem sınıfta neler
yapmak isterdin?
Sınıfta faaliyetler yapıyorsunuz, başka nerelerde faaliyet yapmak eğlenceli olurdu?
Tablo 1 (Devam)

BULGULAR
Üç ayrı okulda yapılan görüşmelerde alınan
yorumlar değerlendirildiğinde, bulguların
işaret ettiği konuların belirli temalar
altında bütünleştirilebilir derecede benzer
olduğu saptanmıştır. Bu bölümde, bağımsız
atölyelerdeki işlevsel gereksinimlere ışık
tutan temalar 13 temel kategoriye ayrılarak
sunulmuştur.
Osmangazi
ilçesindeki
anaokuluna ait yorumlar (A), Yıldırım
ilçesindeki anaokulundaki yorumlar (B) ve
Nilüfer ilçesindeki anaokulundaki yorumlar
(C) olarak belirtilmiştir.
Tema (1): Veliler tarafından doğayla
kurulacak ilişki, çocuklara yaşam bilinci,
sahiplenme duygusu ve sorumluluk bilinci,
çevresel bilinç, sağlık, sosyalleşme yönünde
katkılar kazandırabilecek bir öğrenme süreci
olarak görülmektedir.

Öğretmenlerle Görüşme Soruları
Sınıfta ve okulda yapmak isteyip yapamadığınız faaliyetler var mı? Neden?
Genel olarak, çocuklar açısından önemli gördüğünüz ne tür etkinlikler söyleyebilirsiniz?

Veli, Yağmur (C): Çilek toplamak için bir
dağ köyüne, şeftali toplamak için bir bahçeye
gidip görmesini isterim. Okulla köy hayatını
görebilecekleri tarlalara gitseler, nasıl
ekiliyor, üretiliyor öğrenseler çok iyi olur.

Sınıf dışında çocuklarla ne tür faaliyetlere katılabilmek isteyebilirdiniz?
Velilerle Görüşme Soruları
Çocuğunuz en çok hangi faaliyetlere
katılmaktan hoşlanır?
Çocuğumun okulda şu faaliyette de
bulunabilmesini isterdim dediğiniz konular var
mı?

Veli, Berkay (B): Annem köylü, ben orada
çocuğa tohum da ektirdim, sonra eve gelince
burada da anne tohum alalım diye heveslendi,
heyecanlandı, bir şeyler ekmek istedi. Bizim
evin müstakil bahçesi var. Çocuğun toprakla
büyümesi güzel bir şey, dalından koparması,
bir şey ekip büyüdüğünü görmesi. Kendi
bakınca sahipleniyor, bu benim diyor, büyüsün
diyor.

Sizin görüşünüzle, çocuğunuza yararlı olan,
okulda yapılsa iyi olur / daha çok yapılsa iyi
olur diyebileceğiniz etkinlik-faaliyetler neler
olabilir?
Çocuğunuzun okul aracılığıyla başka
etkinlikler yapabilmesini ister miydiniz? Neler
olabilir?
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öğretmenler tarafından bir gereksinim olarak
nitelendirilmiştir. Bu açıdan, anaokullarında
yapılan etkinliklerin kapsamı ve sayısı
yetersiz bulunmakta, orman, çiftlik gibi
farklı ortamlarda zaman geçirilmesinin okul
aracılığıyla gerçekleştirilmesi beklenmekte,
bu konu yaparak yaşayarak öğrenme için
gerekli görülmektedir.

Veli, Nehir (2): Biz köylü olduğumuz için
her hafta sonu annemle babamın yanına
gidiyoruz.
Bahçede kumla toprakla
oynamak onu rahatlatıyor. Topladığı meyveyi
yiyebiliyor. Çok severek gidiyor, hep orada
olmak, Bursa’da kalmak hiç istemiyor.
Veli, Melih (3): Dışarıda, fazla doğayla
buluşturamıyoruz. Gittiğimiz yerler ya bir
alışveriş merkezi ya da bir ev ortamı oluyor.
Aslında gezmesi ve doğayla buluşması onun
sağlığı ve bilgisi için çok iyi olur.

Veli, Simay (B): Bizim gidebileceğimiz bir
köyümüz yok ama bahçelere, tarlalara, biber
vs. toplamaya çok gideriz biz. Böyle bir şey
faaliyet olarak yapılsa, ben gönül rahatlığıyla
köye de, her yere gönderirim.

Görüşmelerde, doğayla iletişimin çocuklar
açısından yararları üç okulda da vurgulanmış;
daha çok üst gelir grubuna ait olan okuldaki
görüşmelerde çocukların doğa ile iletişimin
eksikliğinden duyulan rahatsızlık dile
getirilmiştir. Alt ve orta gelir grubuna
ait olan okullarda ise, ailenin köyle olan
bağlarını sürdürdüğü görülmüş, dolayısıyla
çocuklarının hafta sonu ve yaz aylarında bu
deneyimden yararlandığı ifade edilmiştir.
Bu aileler, doğayla ilişkinin önemini,
çocuklarında olumlu değişimler yarattığına
ilişkin deneyimlerine dayanarak belirtmiş
ve çocukların geneli açısından böyle bir
eksikliğin söz konusu olduğu yönünde
yorumlarda bulunmuştur. Velilerin tamamı,
okul aracılığıyla bu gereksinimin karşılanması
konusunda, okul dışına çıkılan bu sürece
dair hiçbir güven problemi yaşanmaksızın,
bu olanağı memnuniyetle karşılayacaklarını
belirtmiştir.

Veli, Miray (B): Çocuğa ilgi gerek ama biz
çalışan aileyiz, her yere götüremiyoruz.
Okul köye götürsün isterim, yüzme olup, su
korkusunu yensin isterim. Teleferikle dağa
çıkıp, orada doğayı tanısa, görse çok iyi
olabilirdi.
Veli, Didar (A): Biz daha önce, bahçeli bir
evde oturuyorduk, hayvanları oldu kızımın.
Apartmana çıktık şimdi biraz uzak kaldık.
Okul götürsün isterim, görerek öğrenme olur,
ben onu bir at binmeye götüremem (Çocuğun
anne ve babası fiziksel engellidir) ama
gidebilse ona çok faydası olur.
Öğretmen (B): Çocukları köye götürmek
lazım. Toplayıp yeseler çok güzel olurdu.
Bursa’da köyler de çok yakın aslında,
aslında bu yapılabilir ve 20 dakikada bir köye
gidilebilir.

Tema
(2): Anaokullarının
çocukları
doğayla buluşturması, çocuk gelişimi
açısından yararları düşünülerek veliler ve

Öğretmen (C): Çocuklar doğadan uzaklar ve
okullara bu açıdan bir sorumluluk düşüyor.
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Biz önümüzdeki yıl okul gezilerimize bir
çiftlik ya da köy hayatını koymayı planlıyoruz.
Hayvanat bahçesine gidiyoruz ama orada
çocuk hayvanları tellerin arkasından izliyor
sadece, dokunamıyor ve göremiyor.

gezilerle kapatmaya çalışıyoruz.

Tema (3): Tüm anaokullarının bahçe boyutu
ve organizasyonu aynı niteliklere sahip
değildir. Okul bahçeleri, çocukların doğal
çevreyle ilişki kurmalarına olanak verecek
düzenlemeler ve boyut açısından yetersiz
görülmektedir.

Öğretmen (A): Okulöncesi eğitimde biz her
ortamı eğitim sürecinin bir parçası olarak
kullanabiliriz, her yer olabilir, mesela,
bahçeye çıkarız çocuklar orada bir solucan
görür, o an elimize ulaşan malzemeden
yararlanma yoluna gideriz ve o konuyu
tartışırız, solucanı inceleriz. Bazen kuru
yapraklar toplarız, inceleriz, neden kurudu,
kuruyunca yaprağa ne oldu konuşuruz. Sonra
bu yapraklardan matematik etkinliğinde de
yararlanırız.

Veli, Sude (C): Okullarının bahçesi yeterince
büyük değil. Bahçe küçük ve yetersiz bana
göre. Çocukların sınıfta kapalı kalması hoş
değil. Büyük bir alan olsa, daha çok dışarıda
zaman geçirebilseler çok faydalı olur.
Veli, Berkay (C): Bahçe olaylarında okul
bence yeterli değil, bahçe daha müsait olsa,
toprakla daha farklı oyunlar oynayabilseler,
hani kirlenmek güzeldir diye bir reklam var
ya onun gibi, doğayla tanışmasını isterim.
Öğretmen (B): Bahçemiz çoğu okula göre
güzel, eksikler var tabi ama genel olarak
doğal tarafı var, pek çok okulda daha çok
yapay bahçeler var. Ancak zenginleştirilse iyi
olur.
Öğretmen (C): Okulumuzun bahçesi, küçük
ve yeşil alanımız hiç yok. Küçük bir ekim
alanımız, bir oyun alanımız var, pek çok
okula göre iyi sayılabilecek bir bahçe bu, ama
çocukların farklı deneyimler kazanabileceği
bölümlerin de olması, kullanılabilecek yeşil
alanların bulunması çok gerekli. Biz bu açığı
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Tema (4): Doğal çevre deneyimleri okulöncesi
eğitim sürecinde öğrenmeye yön verebilen bir
kaynak olarak görülmektedir.

Öğretmen (C): Günümüzde çocukların
doğayla ilişkileri çok yetersiz. Burada
okullara çok iş düşüyor, bizim okulumuzun
bahçesi de yeşil alan yönünden çok eksik
ve biz bu açığımızı gezilere ağırlık vererek
kapatmaya çalışıyoruz. Mesela bir kar
yağdığında çocukların dış mekanda bunu
yaşaması önemlidir, kış olunca kar yağar
diyerek anlatmak farklıdır, bunu çocuğun
görmesi farklıdır.
Tema (5): Bilimsel etkinlikler çocukların
ilgisini çekmektedir ve bu etkinlikler
farklı öğrenmeler içermesi nedeniyle
önemsenmektedir. Bilimsel etkinliklere
hizmet edecek özel mekânların ilköğretim
ve liselerde olduğu gibi okulöncesi eğitim
özelinde de oluşturulmasına gereksinim
duyulmaktadır.
Veli, Orhun (A) : Orhun’un fen ve doğa
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Tema
(6):
Mutfak
etkinliklerinin
tüm
anaokullarında
sağlanamadığı
belirtilmektedir. Doğal ortamdan ürünü elde
etmenin, bu etkinliği geliştiren bir uygulama
olacağı ve bu konuda bir uzman desteğine
gereksinim bulunduğu düşünülmektedir.

etkinliklerine çok ilgisi var. Bu çalışmalar
yaratıcılıkla ilgili ve oğlumun da bu tarz
şeyler, yapsın üretsin çok ilgisini çekiyor
.
Veli, Ekin (A) : Deneyler konusunda daha
geniş imkanlar sağlansa görerek algılama
daha faydalı olabilir.

Öğretmen (A): Bir mutfak etkinliği için bir
mekâna gezi yapılabilir ve çok güzel olur.
Biz okulda yapıyoruz, hazırlıyoruz, mutfağa
veriyoruz, onlar pişiriyorlar. Mesela bir
pastacılık atölyesine gidilse, çocuklar tüm
süreci görse, çok daha güzel olur.

Öğretmen (A): Sınıfta yapmakta zorlandığımız
bir etkinlik genellikle deney etkinliği. Bir
laboratuvarımız olsun isterdim. Basit,
izlenebilecek deneyler için çok gerekli,
bazı deneylerin sınıfta süreç içinde kontrol
edilmesi çok zor.

Öğretmen (B): Burada 300 çocuk var, biz bu
nedenle mutfağı meşgul edemiyoruz. Daha
önce çalıştığım okulda yapabiliyorduk, çok
faydalı oluyordu. Her okulda aynı olanaklar
olmuyor. Bizim yakın yerlere yaptığımız
gezilerden biri de pazara gitmek. Pazardan
yaz meyveleri aldık, okula gelince sınıfta
çocuklar kendi salatalarını yaptılar ve çok
eğlendiler. Çocukları köye götürmek gerek,
toplayıp yeseler çok güzel olurdu. Bursa’da
köyler de çok yakın, aslında bu yapılabilir.

Öğretmen (B): Deney için ayrı bir yer olsa
çok yararlı olur. Öyle bir ortam olsa, özel
bir ortama gidilse çocuklar sadece yapılacak
şeyle ilgilenir. Mesela oraya gidince deney
yapacak o zaman konsantrasyonu artar.
Görüşmelerde genel olarak erkek çocukların
velileri tarafından deneylerin çocuklarının
çok ilgi duyduğu etkinlikler olduğu ve bu
açıdan okullardaki olanakların geliştirilmesi
önerisi ifade edilmiştir. Öğretmenler
tarafından ise bu çalışmaları sınıf içinde
yapmanın zorluğu, deneyin takibi açısından
özel bir mekânın yararlı olacağı ve bu açıdan
okullardaki gereksinim belirtilmiştir. Ayrıca
doğadan yararlanıldığı ve bu sayede öğrenme
sürecine yön verildiği ifade edilmiştir.
Doğadaki gözlem ve incelemelerden, çalışma
temasını spontan olarak belirleme düzeyinde
yararlanıldığına ilişkin yorumlar alınmıştır.
Doğal çevre deneyimlerinin, okulöncesi
eğitim sürecinde öğrenmeye yön verebilen bir
kaynak olduğu vurgulanmıştır.

Öğretmen (C): Bizim bir ekim bahçemiz
var, domates, biber ekiyoruz, çocuklar bu
çalışmaları çok büyük bir heyecanla yaptılar,
büyüme sürecini kendi gözleriyle gördüler.
Ekim bahçesi her okulda neredeyse zorunlu
ama şöyle de bir eksiklik var aslında. Bu
alanlarda sınırlı şeyler ekiliyor. Ayrıca bu
süreçleri biz de bilmiyoruz öğretmenler olarak,
biz de görmeden büyüdük. Dolayısıyla sebze
bahçesinin bakımı ve ekilenlerin büyütülmesi
sürecinde bu konuyu bilen birinin de olması
gerekli.
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Tema (7): Tiyatro, gösteri, drama gibi
etkinlikler çocukların çok ilgisini çekmektedir.
Çocukların gelişimi açısından önemsenen bu
etkinlikler için anaokullarındaki olanakların
geliştirilmesi beklenmektedir.
Zeynep Naz (A): Benim en çok gösteriyi
çalışmak hoşuma gidiyor. Daha zevkli oluyor,
çok eğlenceli.
Muhammet Kağan (A): En çok tiyatro yapmayı
seviyorum. Hem spor yapmış oluyorum, hem
de eğleniyorum.
Öğretmen (A): Okulumuzda, tiyatro için
kullanabileceğimiz çok amaçlı bir salon olsa
çok iyi olurdu. Her okulda böyle ortamlar yok
maalesef, çocuklar bu tarz etkinlikleri çok
seviyor.
Öğretmen (C): Drama çocukların çok
zevk aldığı bir etkinlik. Okullarda aslında
çok amaçlı bir salon olsa çok yararlı olur,
çocukların yine sınıfta hissettiği gibi rahat
hareket edebilecekleri bir yer. Çocuklar
dramada çok rahat hareket ederken,
okuldaki sahneye çıkınca gerilebiliyorlar. Bu
açıdan, drama için ortamı istediğimiz gibi
uyarlayabileceğimiz bir yer olsa iyi olabilir.
Özel okullarda bu konuda eğitim almış kişiler
bu etkinliklerde görev alıyor, bu çok güzel bir
şey.
Tiyatro ya da drama gibi etkinliklerin
çocukların çok fazla ilgisini çeken ve
yapmaktan zevk aldıkları çalışmalar olduğu;
bu tarz etkinlikler için farklı materyallerin
bulunduğu, çok amaçlı bir alana gereksinim
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duyulduğu ve bu alandan bir uzmanın etkinliği
yürütülmesinin çok daha yararlı olacağı ifade
edilmiştir.
Tema (8): Çocuklar, kendi yaptığı etkinliğin
başkaları tarafından görülmesinden, yaptığı
bir faaliyetin sergilenmesinden memnuniyet
duymaktadır. Sergileme olanağının dış
mekânda yapılabilmesi çocukların bu
isteğini güçlendiren bir çözüm olarak
nitelendirilmektedir.
Sude Naz (C): Bahçede prova yapsak çok
güzel olurdu. (Neden, biraz anlatır mısın?)
İnsanların bizi görmesi güzel olurdu, mutlu
olurdum. Başka tanımadığımız insanlar izlesin
isterim. (Kimler mesela?) Tanımadığımız
çocuklar bizi görürlerse, bizi izleyince onlar
da mutlu olurdu. Biz tiyatro yaptık, çok
eğlenceliydi. Cd’de de var, fotoğrafları da
var, bizi canlı yayına da çıkartacaklar.
Yağmur (C): Piknikte bir faaliyet yapmak
isterdim, piknikte bir parkın resmini
çizerdim. Sonra resmimi kaydırağın yanına
yapıştırırdım? (Neden) Çünkü kaydırağın
yanına koyunca bütün çocuklar görürdü.
Hayvanat bahçesinde faaliyet yapmak
isterdim. Kartondan bir faaliyet yapıp
zürafaya verirdim.
Öğretmen (C): Çocuklar yaptıkları şeyleri
başta anne ve babası olmak üzere herkesin
görmesini ister. Bu gün bir çalışma yaptık,
çocuklardan biri hemen öğretmenim bunu
panoya asacak mısınız diye sordu. Çocuklar
bundan çok büyük mutluluk duyuyor.
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Tema (9): Çocukların dans ve müzik açısından
gelişimlerinin desteklenmesinde, okullardaki
mevcut olanaklar yeterli görülmemekte,
bu etkinlik için özel mekânlar bulunması
ve farklı olanakların sağlanması gerektiği
düşünülmektedir.

batırmak isterdim, sonra boyalara sokmak,
bir sürü boya olsun, böyle büyük resimler
yapmak isterdim.
Öğretmen (B): Çocuklar hamurla oynamayı
çok seviyorlar, okulumuzda bir seramik
atölyesi olsun isterdim. Sınırsızca resim
yapabilecekleri bir ortam olsa, her türlü
boyayla, ellerini, ayaklarını bile kullanarak
denemeler yapabilseler, orada duvarlara bile
resim yapabilseler çok güzel olabilirdi.

Öğretmen (C): Sınıfımızda müzik köşemiz
çok küçük, 25 çocuğa alet bulamıyoruz. Bu
aletlerin ortamında kullanılması daha doğru
olur. Bütün çocuklara yetecek kadar alet olan
özel bir mekan olması gerekiyor. Çocuklar
müzik aleti yaptığında bunları bile sınıfta
barındırmamız çok zor.

Öğretmen (C): Bizim okulumuzda sanat
etkinlikleri için bir sınıf var ama çoğu
okulda böyle bir olanak olmuyor. Sınıf
içinde yapıldığında bu etkinliklerdeki hareket
kabiliyeti sınırlı oluyor, ne yazık ki kirlenme
gibi nedenler düşünülmek zorunda kalıyor.
Ama bu amaca hizmet eden bir yer olduğunda
çocuk istediği gibi davranabiliyor.

Veli, Berkay (B): Öğretmeni keşke müziğe
yöneltebilseniz diyor ama okulda buna olanak
yok.
Veli, Nehir (B): Bale yapmak istiyor ama
okulda yok, olsa çok ilgisi var.

Çocukların neredeyse tümüne göre en
çok yapmaktan hoşlandıkları etkinlik
resim, kesme ve yapıştırma çalışmalarıdır.
Öğretmenler tarafından çocukların bu
çalışmalarda özgürce hareket edebilecekleri
özel bir mekanın gerekli olduğu belirtilmiş,
çocuklar arasında da daha özgürce hareket
edebilecekleri bir mekanın arayışına işaret
eden bir yoruma rastlanmıştır.

Sınıf içinde gerçekleştirilen gözlemsel
süreçlerde kız ve erkek çocukların serbest
zamanlarında yapmaktan zevk aldıkları
bir etkinliğin müzik eşliğinde dans etmek
olduğu görülmüştür. Veliler tarafından da
anaokulunun, bale, halk oyunları gibi farklı
danslarla çocukları tanıştırarak, çocuklardaki
bu ilgiyi desteklemesi gerektiği ifade
edilmiştir.

Tema (11): Teknoloji kullanımı çocuklar
için ilgi çekicidir. Okulöncesi eğitimde
kullanılacak farklı teknolojilerin olduğu
bilinmekte ve bunlarla tanışılmasının yararlı
olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla özel
bir mekânın sağlanabilmesinin önemi
vurgulanmaktadır.

Tema (10): Sanat etkinlikleri için özel bir
mekân ayrılmasının farklı çalışmalara ve
çocukların özgürce hareket edebilmesine
olanak sağlayabileceği düşünülmekte, bu
amaçla özel bir alanın bulunabilmesi yararlı
görülmektedir.
Miray (B): Sınıfta en çok ellerimizi suya
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Orhun (A): Film çekmek çok isterdim.
İsmail Emir (B). En çok bilgisayarda
oyun oynamak, internete bakmak isterdim.
Kendi bilgisayarım yok evde, teyzemlerde
yapıyorum.
Berkay (B): Sınıfta en çok bilgisayarla
oynamak isterdim.
Veli, Emirhan (B): En çok ilgisini çeken şeyin
bilgisayar olduğunu söyleyebilirim.
Öğretmen (C): Okulumuzda bir bilgisayar
atölyemiz var. Bizim bulunduğumuz semt
itibariyle buraya gelen çocukların neredeyse
%85’i evinden geldiğinde bilgisayarı
tanıyarak gelmiş oluyor ama bu okulun
bulunduğu yere göre değişir. Görmeyen çocuk
da burada bu açığı çok kısa sürede kapatıyor
çünkü ilgileri çok fazla.
Tema (12): Anaokullarında spora yeterince
ağırlık verilmediği düşünülmektedir ve
okuldan bu yaş çocuğuna hitap edebilecek
çeşitli öneriler geliştirilmesi beklenmektedir.
Okullarda spor konusunda eğitimli bir
öğretmenin bulunamaması eleştirilmektedir.
Veli, Nehir (B): Okulda jimnastik yapılsa
daha iyi olur. Hem onlar için eğlenceli olur,
hem de çok hoşlarına gider.
Merve (C): Spor aletlerine az gidiyoruz, daha
çok isterdim.
Veli, Gülse (C): Spor faaliyetleri yapabilse
iyi olur. Ben şu an onun hangi spora yatkın
olabileceğini
bilmiyorum.
Enerjisini
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harcayabileceği her türlü spor olabilir.
Veli, Oğuz (C): Spor konusunda okulun
yetersiz kaldığını düşünüyorum. Çocukların
enerjilerini atmaları gerekiyor. Her gün yarım
saat basket oynayabilseler, ya da bir branşı
öğrenebilseler iyi olur.
Öğretmen (C): Okullarda genelde eksik kalan
bir konu da spor aslında. Olanaklar yetersiz
çünkü. Öğretmenler bu konuda yetersiz, özel
bir beden eğitimi öğretmeninin bulunabilmesi
gerekiyor ama buna olanak yok. Mekan
yetersiz, kışın kullanılabilecek özel bir yer
çoğu okulda yok.
Çocukların yorumlarında geçen “spor
salonuna çok fazla gidilmiyor” şeklindeki
ifadelerden spor konusundaki eksikliği
görmek mümkündür.
Tema (13): Çocuğun kendi oyuncağını
yapması, çocukların çok sevdiği, oyun,
eğlence ve öğrenmeyi biraya getiren bir
etkinlik olarak değerlendirilmiştir.
Öğretmen (B): Okulda kendi oyuncaklarını
yapabilecekleri bir ortam olsa, çocukların
çok hoşuna giderdi. Çocuklar kendi
oyuncağını yapmayı seviyorlar. Böyle bir
mekan sağlanabilse hem çocukların gelişimi,
hem de eğlenebilecekleri bir ortam yaratmak
açısından çok yararlı olurdu.
Yapılan görüşmelerde okulöncesi eğitimde bir
öğrenme aracı olan oyun çocuklar tarafından
sınıflarında her istediklerini yapabilecek
olsalar yapmayı tercih ettikleri bir etkinlik

2. Bilim ve Doğa Atölyesi

olarak ifade edilmiştir. Bir öğretmenin
yorumu, öğrencilerinin beklentisiyle örtüşen
bir çözüme ışık tutmuş, çocukların kendi
oyuncağını yapmaktan duyduğu memnuniyete
değinilmiş, böyle bir mekânın anaokullarında
olmasının yararlı olacağı ifade edilmiştir.
DEĞERLENDİRME

4. Drama Atölyesi

3. Mutfak Atölyesi

Çocuklar,
veliler
ve
öğretmenlerle
gerçekleştirilen
birebir
görüşmelerde
yapılan yorumların birleştiği temalar
literatür araştırması bulguları ile birlikte
değerlendirildiğinde, bağımsız atölyelerin
“çiftlik, bilim ve doğa, gıda yetiştirme
ve mutfak, drama, müzik ve dans, sanat,
teknoloji, sağlıklı yaşam, ahşap oyuncak”
olmak üzere 9 farklı işlev için özelleşmesi
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 2).
Tablo 2. İşlevsel Gereksinimler
Tema (1): Veliler tarafından doğayla kurulacak
ilişki, çocuklara yaşam bilinci, sahiplenme duygusu ve sorumluluk bilinci, çevresel bilinç, sağlık,
sosyalleşme yönünde katkılar kazandırabilecek bir
öğrenme süreci olarak görülmektedir.

5. Dans ve Müzik
Atölyesi

Tema (2): Anaokullarının çocukları doğayla buluşturması, çocuk gelişimi açısından yararları
düşünülerek veliler ve öğretmenler tarafından bir
gereksinim olarak nitelendirilmiştir. Bu açıdan,
anaokullarında yapılan etkinliklerin kapsamı ve
sayısı yetersiz bulunmakta, orman, çiftlik gibi farklı
ortamlarda zaman geçirilmesinin okul aracılığıyla
gerçekleştirilmesi beklenmekte, bu konu yaparak
yaşayarak öğrenme için gerekli görülmektedir.
Tema (3): Tüm anaokullarının bahçe boyutu ve
organizasyonu aynı niteliklere sahip değildir. Okul
bahçeleri, çocukların doğal çevreyle ilişki kurmalarına olanak verecek düzenlemeler ve boyut açısından yetersiz görülmektedir.

6. Sanat Atölyesi

1. Çiftlik Atölyesi

Atölyesi
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Tema (4): Doğal çevre deneyimleri okulöncesi eğitim sürecinde öğrenmeye yön verebilen bir kaynak
olarak görülmektedir.
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Tema (5): Bilimsel etkinlikler çocukların ilgisini
çekmektedir ve bu etkinlikler farklı öğrenmeler
içermesi nedeniyle önemsenmektedir. Bilimsel etkinliklere hizmet edecek özel mekanların ilköğretim
ve liselerde olduğu gibi okulöncesi eğitim özelinde
de oluşturulmasına gereksinim duyulmaktadır.

Tema (6): Mutfak etkinliklerinin tüm anaokullarında sağlanamadığı belirtilmektedir. Doğal ortamdan
ürünü elde etmenin, bu etkinliği geliştiren bir uygulama olacağı ve bu konuda bir uzman desteğine
gereksinim bulunduğu düşünülmektedir.

Tema (7): Tiyatro, gösteri, drama gibi etkinlikler
çocukların çok ilgisini çekmektedir. Çocukların
gelişimi açısından önemsenen bu etkinlikler için
anaokullarındaki olanakların geliştirilmesi beklenmektedir.
Tema (8): Çocuklar, kendi yaptığı etkinliğin başkaları tarafından görülmesinden, yaptığı bir faaliyetin sergilenmesinden memnuniyet duymaktadır.
Sergileme olanağının dış mekanda yapılabilmesi
çocukların bu isteğini güçlendiren bir çözüm olarak
nitelendirilmektedir.

Tema (9): Çocukların dans ve müzik açısından
gelişimlerinin desteklenmesinde, okullardaki mevcut olanaklar yeterli görülmemekte, bu etkinlik
için özel mekanlar bulunması ve farklı olanakların
sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

Tema (10): Sanat etkinlikleri için özel bir mekan
ayrılmasının farklı çalışmalara ve çocukların özgürce hareket edebilmesine olanak sağlayabileceği
düşünülmekte, bu amaçla özel bir alanın bulunabilmesi yararlı görülmektedir.

9. Ahşap Oyuncak Atölyesi

8. Sağlıklı Yaşam
Atölyesi

7. Teknoloji Atölyesi
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Tema (11): Teknoloji kullanımı çocuklar için
ilgi çekicidir. Okulöncesi eğitimde kullanılacak farklı teknolojilerin olduğu bilinmekte
ve bunlarla tanışılmasının yararlı olacağı
düşünülmektedir. Bu amaçla özel bir mekanın
sağlanabilmesinin önemi vurgulanmaktadır.

Tema (12): Anaokullarında spora yeterince
ağırlık verilmediği düşünülmektedir ve okuldan bu yaş çocuğuna hitap edebilecek çeşitli
öneriler geliştirilmesi beklenmektedir. Okullarda spor konusunda eğitimli bir öğretmenin
bulunamaması eleştirilmektedir.

Tema (13): Çocuğun kendi oyuncağını yapması, çocukların çok sevdiği, oyun, eğlence
ve öğrenmeyi biraya getiren bir etkinlik olarak değerlendirilmiştir.

Tema 1, 2, 3 ve 4 kapsamında, bağımsız atölye
için önerilen işlev “çiftlik atölyesi” olarak
tanımlanmıştır. Günümüzde çocukların dış
mekân ve doğal ortamlarla olan ilişkisinin
büyük oranda azalmış olmasına bağlı olarak,
çocukların öğrenme olanaklarının da azalması
büyük bir kayıp olarak görülmektedir
(Davis, 2010). Yoğun kentleşmeyle birlikte
çocukların doğadan daha da uzaklaşması
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karşısında, bir çiftlik atölyesi kullanımıyla
çocukların sağlıklı yaşam, çevre, doğal
kaynaklar, yaşam, üretim gibi farklı
kavramlara ilişkin bir bilinç kazanabilmesinin
olanaklı olacağı düşünülmektedir. Kent
yaşamı içerisinde, çocukların yaşama
dair bilgilerinin de yeterince gelişmediği
belirtilmekte, kentte büyüyen çocukların üçte
birinin yumurtalarla tavukların bağlantısını
kuramadığını, üçte ikisinin ise pamuğun
kuzulardan elde edildiğini düşündüklerini
gösteren bir araştırmanın sonuçlarına dikkat
çekilmektedir (Day, 2007). Temaların işaret
ettiği bulgular ve çocukların yaşamla ilgili
algısal eksiklikleri dikkate alındığında, çiftlik
atölyesinin gelişimsel açıdan önemli bir
kazanım oluşturacağı düşünülmektedir.
Doğal çevrenin eğitim sürecindeki önemine
ve tema 5 kapsamındaki yorumlara ilişkin
olarak “bilim ve doğa atölyesi” önerilmiştir.
Okulöncesi eğitim sürecinde, doğadaki her
şeyin çocukların öğrenmesini sağlayacak
yönde bir kaynak olarak kullanıldığı
belirtilmektedir. Örneğin farklı materyallerden
yapılan şemsiyeleri tutan çocukların yağmur
altında oluşan farklı sesleri deneyimlemesi,
eğitimsel olarak önemli bir kazanımdır
(Bilton, 2010). Bu çok yönlü öğrenmeler,
çocukların yaşamı anlayabilmesi için önemli
görülmektedir. Bilim ve doğa atölyesi
sayesinde, çocuklara pek çok çevresel
parametrenin bulunacağı bir doğal ortam içinde
basit deneyler yapabilecekleri bir mekânın
kazandırılması bu açıdan uygun görülmüştür.
Bilimsel keşifler için doğayla iletişimin
gerekliliği değerlendirilerek, çocukların
öğrenme
olanaklarını
genişletebilmek
düşüncesiyle, doğa içinde yer alacak bir bilim
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atölyesi kurgulanmıştır. Tema 6 kapsamında
sunulan
yorumlar
değerlendirildiğinde,
çocuklara küçük yaşta sağlıklı beslenme
konusunda bilinç kazandırabilmek ve
topluma da bu konuya verilmesi gereken
önemi hatırlatabilmek açısından bir “gıda
yetiştirme ve mutfak atölyesi” önerilmiştir.
Çocukların, sağlıklı beslenme açısından
bilinçlenmesi, doğal dünyayla bağlantılarının
yeniden kurulması için onların besinlerin
yetiştirilmesini tanımaları bir gereklilik
olduğu vurgulanmaktadır (Taylor, 2009). Bu
açıdan, okul bahçeleri uygun olmadığında,
öğrencilerin başka alanları kullanması da
önerilmektedir. Örneğin İngiltere’de organik
ürün yetiştirilip satılan bir bahçe bölgedeki
ilköğretim okulların kullanımına açıktır.
Bu katkı dışında, mutfak etkinliklerinin
bir başka önemi çocuklara sorumluluk
duygusu kazandırması ve sosyalleşmeyi
de desteklemesidir. Day’a (2007) göre
mutfaklarda
görevlerin
paylaşılmasıyla
işbirliği
yönetiminin
ilk
dersleri
verilmekte, çocuklar sorumluk kavramıyla
tanıştırmaktadır. Olds’a (2001) göre, çocuklar
en çok yemek sırasında konuşma eğilimi
duymakta ve sınıflarda mutfak nişleri bile
mekânı sosyal bir ortama dönüştürmektedir.
Bu düşünceler ve yorumlar ışığında önerilen
gıda yetiştirme ve mutfak atölyesinin, bir
organik çiftlikle ilişkilendirilmesi gerektiği
düşünülmektedir.

hazırlanabilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Etkinliğe olan katılımı arttırmak için bu
mekânların dış mekanla bütünleşebilir
şekilde tasarlanması önerilmektedir (Prakash
ve Fielding, 2007). Çalışmada çocuklar
tarafından da, çalışma süreçlerinin farklı
kişilerce izlenmesi yönünde istek dile
getirilmiştir. Bu kapsamda, drama atölyesinin,
etkinliklerini çevreyle paylaşan, çocukların
sosyalleşebildiği ve kendi gereksinimlerini
karşılamayı öğrendiği, dış yüzeylerinde
de sergileme olanağı sağlayan bir mekan
olarak öngörülmüştür. Okulöncesi dönemde
müziğin önemi bilinmektedir. Müziğin
küçük çocukların beyinleri için uyarıcı
olduğu ve erken çocukluk döneminde seslere
duyarlılığın fazla olduğu belirtilmektedir.
Farklı müzik türleri ve müzik enstrümanları
sağlanarak, çocukların sesler arasındaki
ayrımları tanımalarına ve işitsel çevrelerini
zenginleştirilmelerine olanak sunulması
beklenmektedir (Bilton, 2010; Isbell ve
Betty, 2001). Çocukların müzikle ve dansla
olan ilişkisi, ilk yaşlardan itibaren hızla
gelişmektedir. Çocuklar 6 yaşına geldiklerinde,
ritm ve melodi duyusuna sahip olarak bazı
müzikal
konseptler
sergileyebilmekte;
kompleks bir dizi hareketi akıllarında
tutabilmekte, bir koreografiye uygun
davranabilmektedir (Duffy, 2010). Tema 9
kapsamındaki yorumlar değerlendirildiğinde,
okulöncesi dönemde hızla gelişen müzik ve
dans becerilerinin desteklenebilmesi için dans
ve müzik atölyesi önerilmiştir. Günümüzde,
insan beyninin nasıl çalıştığının daha çok
farkına varılması ve çoklu zeka teorisinin
tümüyle eğitime entegre edilmesiyle birlikte
sanatın, diğer disiplinlerin bir parçası olduğu

Tema 7 ve 8 kapsamında ulaşılan görüşler
ışığında “drama atölyesi” önerilmiştir. Eğitim
yapılarında tiyatro bulunması gerekli bir
işlev olarak tanımlanmakta ve dekorların,
donanımlarının
çocuklar
tarafından
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ve ayrılamayacağı daha çok kabul gören
bir bakış açısı haline gelmiştir (Prakash ve
Fielding, 2007).
Sanat çalışmalarına, okulöncesi eğitim
sürecinde de çocukların kendilerini ifade
edebilecekleri bir araç olarak büyük önem
verilmektedir. Örneğin Reggio Emilia
yaklaşımı, tümüyle bu anlayışla şekillenmiş,
eğitim sürecinde çocuklara farklı ifade
kanalları açabilmek amacıyla, çocukların
etkiliklerinin
sergilendiği
atölyelerle
tanınmıştır. Bu kapsamda, Tema 10
kapsamında değerlendirilmiş olan görüşler
ışığında, okulöncesi eğitim özelinde,
çocukların resim, heykel, seramik gibi farklı
etkinlikler için kullanabilecekleri ortam
“sanat atölyesi” olarak nitelendirilmiştir.
Okulöncesi eğitim sürecinde çocukların bilgi
ve iletişim teknolojilerinden de yararlanması
gerekmektedir. Teknolojiden tüm çocukların
eşit olanaklarda yararlanamaması durumunu
“dijital ayrım” olarak da nitelendirmekte,
eğitim sürecinin bu duruma çözüm sağlaması
gerektiği ifade edilmektedir (Krogh ve
Slentz, 2010; Llyod, 2010). Bu bakış açısı
ve Tema 11 de sunulan yorumlar ışığında,
bir teknoloji atölyesinin tüm çocuklara
ulaşarak dijital ayrımı engelleyen bir
katkı sunması düşünülmüştür. Çocukların
fiziksel
performanslarının
yeterince
desteklenmediğine ve bu açıdan anaokullarının
yetersiz kaldığına ilişkin düşünceler ifade
edilmiştir. Tema 12 kapsamında yer verilen
bu yorumlar uyarınca, çocuklardaki fiziksel
performans eksikliğinin karşısında duran
bir çözüm olarak “sağlıklı yaşam atölyesi”
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önerilmiştir. Okulöncesi dönemde çocukların
hareket gereksinimlerinin çok fazla olduğu
ve bunun sadece dış mekân kullanımıyla
sınırlandırılabileceğini düşünmenin büyük
bir hata olduğu belirtilmektedir (Olds, 2001).
Prakash ve Fielding’e (2007) göre sağlık
açısından okullarda dans ve aerobik, yoga,
kikboks, pilates, eskrim, yüzme ve ağırlık
eğitimi, yürüyüş bandı, yürüme, bisiklete
binme, yürüyüş yapma gibi olanaklar
sağlanabilmeli, sağlıklı beslenme ile ilgili
dersler verilmelidir. Doğal çevre içinde yer
alması önerilen bağımsız atölyede, bisiklete
binmeye, doğa yürüyüşleri yapmaya da
olanak sağlanacağı, sağlıklı beslenme ile ilgili
derslerin de verilebileceği düşünülmelidir.
Tema 13, kapsamında “ahşap oyuncak
atölyesi” önerilmiştir. Okulöncesi eğitim
sürecinde çocukların basit el aletleriyle ahşabı
kullanarak bir şey inşa etmesi ve bu yolla
düşüncelerini ifade etmeyi öğrenmesinin
önemi belirtilmektedir (Olds, 2001). Oyun ve
oyuncaklar, çocuklara kültürlerin tanıtılması
için bir araç olarak da nitelendirilmektedir
(Ferrarese
Cappetini,
2011).
Ahşap
atölyesinde, farklı kültürlere ilişkin etnik
oyuncakların yapımı ve farklı oyunların
öğretilmesiyle, çocukların farklı kültürlerle
de tanışabilmesi sağlanabilir.
Çalışma
Türkiye’deki
okulöncesi
eğitim sisteminin işlevsel eksikliklerini
yansıtmaktadır. Küçük ölçekli atölyeler
hayata geçirildiği takdirde, işlevsel olarak
duyulan gereksinimlere kısa sürede cevap
verilmesi olanaklıdır. Bu açıdan, okulöncesi
eğitim sürecinin hedeflerine ulaşabilmesine
destek verebilmek adına yaklaşımının
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EXTENDED ABSTRACT
Independent atelier model is defined in a doctoral dissertation, where the potential of an
independent education environment is analyzed for equality in preschool education, completed
by B. Ece Şahin at Uludağ University Department of Architecture, under the supervision of
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu. Ateliers are described as small education places in city or natural
environment where students can be attend different activities. Regard with the problem of not
all children have the same educational opportunities in preschool education due to economic
inadequacies, the model is accepted a solution which supporting the education in a short
term. Regard with the problem of not all children have the same educational opportunities in
preschool education due to economic inadequacies, the model is accepted a solution which
supporting the education in a short term. In this study, the assessments on ateliers’s functions
are presented. It was interviewed with 30 children of age 5, their parents and teachers, in three
public kindergartens in Bursa where the children of lower-middle income and high income
groups get education, in order to determine the functional requirements of preschool education.
These interviews have indicated that nine different functions which are ranch, science-nature,
food growing- kitchen, drama, music-dance, art, technology, healthy living, making wooden
toys for ateliers. In this study, it is believed that children have unique and particular expectations
for their daily lives, living spaces and their own futures and also the ideas that children are
socially competent and are expert of their lives are acknowledged. Ground on that idea, insights
and experiences of children are stated as musts to be included in the research. A semi-structured
interview form was used in the study that provides the researcher both to work on the subject
of the research and to intensify on interest areas of the participants by being sensitive to the
participants’ shifts. An important reason behind preferring open-ended question is that openended question method with no particular answer is defined as brainstorming or creative
questioning directing children to think differently in preschool education period. Questions
used in interviews were like questions; which activity children like the most, what kind of other
activities can be made in school; also parents were asked on what kind of activities they want
children to have in schools; and teachers were asked on which activities are good for children
and whether these can be realized enough within school capacity. Topics indicated with the
findings are similar enough to be integrated under specific themes. In that respect, nine different
functions within the findings of theme and literature researches are proposed for ateliers
which are “ranch, science and nature, food growing and kitchen, drama, music and dance,
art, technology, healthy living, wooden toys”. From the point of view which the connection
of children with the nature diminished and so kindergartens should establish that bond again,
“ranch atelier” is proposed that shall introduce children to the nature again (theme number 1,
2, 3 and 4). “Science and nature atelier” is defined by the comments that kindergartens need a
private place for scientific activities and have the demand to benefit from natural environment
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(theme 5); while the comments point out the importance of kitchen activities and the desire
to take advantage from the nature which led to define “food growing and kitchen atelier”
(theme 6). “Drama atelier” is proposed because children are quite interested in show and drama
activities, and available opportunities of schools are not enough to meet these expectations
(theme 7 and 8). Another expectation is to introduce children with different dance styles and
artistic activities; that’s why “dance and music atelier” together with “art atelier” are suggested
(theme 9 and 10). “Technology atelier” is derived from the comments to meet technology
need of children and use technology during education (theme 11); “healthy living atelier” is
accepted as a solution for the lack of physical activities and finally “wooden toy atelier” is
suggested to bring the game session children like a lot and learning process together. This study
presents the functional inadequacies of preschool education system in Turkey. It is possible to
meet the functional requirements in a short time if small scale ateliers are established. In that
respect, it is believed that this approach is a right attempt to help preschool education system
reaches its goals. If the model is established, it should be sensitive to the changing requirements
during the process. Shortcomings and expectations of preschool education are presented in the
study from child, teacher and parent perspectives. It is important to consider those opinions to
create supportive education environment for child development. Thus, It is considered that the
findings of the study shall also enlighten the design process of preschool education spaces. The
defined functional requirements should be noticed for the success of education program in new
preschool education spaces’s designs.
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GİRİŞ

yönde etkilediği noktasında çocuk psikologlarının ve doktorlarının birleştiklerini vurgulamaktadır (Yılmaz ve Bulut, 2003; Özdemir,
2011; Moyles, 2010). Birçok araştırmada
(Yılmaz, 1995; Melzer, 2001; Hauser, 2002;
Kelkit ve Özel, 2003; Hoff et al., 2007; Özdemir ve Yılmaz, 2008), okul alanının önemli
bir parçasını oluşturan okul bahçelerinin, beton veya asfalt yüzeylere sahip, yetersiz bitkisel düzenleme içeren, oturma birimi az olan,
standart görünüşe sahip mekanlar olduğu ve
çoğu okul bahçesinin otopark olarak da kullanıldığı belirtilmiştir. Schweizer (1999) çalışmasında, okul bahçelerinin öğrencilere çocuk
haklarına uygun hareketi destekleyecek, geri
çekilmelerine (dinlenme, gevşeme) imkân
sağlayacak ve doğayı deneyimleme olanaklarını sunmadığını belirtmiştir (Özdemir, 2011).
Özdemir ve Yılmaz da (2008) çalışmalarında
okul bahçesi tasarımlarının, bizzat kullanıcıları olan çocukların ihtiyaç ve isteklerinin
dikkate alınmadan tasarlandığını belirtmişlerdir (Özdemir, 2011).

Okullar ve okul bahçeleri çocukların psikolojik, sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel
gelişimlerini olumlu birçok yönden etkileyebilmektedirler. Erdönmez (2007)’e göre çocuğun, okul bahçesinde teneffüs zamanlarında yaşayarak, oynayarak kazandığı deneyim
ve bilgiler, okul ve diğer eğitim araçlarından
aldığı bilgiler kadar büyük rol oynamaktadır
(Volkan Aksu & Demirel, 2011). Çocukların
günlük yaşamlarının büyük bir bölümü okulda geçmektedir. Bu nedenle okul, çocukların
yaşam kalitelerinin önemli bir destekleyicisidir. Bununla birlikte, dinlenme, hareket, öğrenme ve yaşama mekânı olan okul bahçeleri
de, çevreye duyarlı, sağlıklı ve aktif bireylerin
yetiştirilmesi için yadsınamayacak bir öneme
sahip mekânlardır (Özdemir, 2011; Broadhead ve Van Der Aalsvoort, 2009).
Milli Eğitim Bakanlığı programları doğrultusunda ilköğretim öğrencilerinin okulda
bulundukları süreç içerisinde her biri 40 dakika süren toplam 6 derse girmektedirler. Bu
dersler arasında öğrencilerin 4 defa 10 dakika
süren teneffüse çıktıkları ve 55 dakika süren
öğle arasına sahip oldukları belirlenmiştir.
Öğrenciler gün içerisinde toplam 335 dakikalık okul sürecinin 95 dakikasını (% 28) ders
dışı zaman olarak kullanmaktadır (Özdemir,
2011). Okulda dersler sırasında uzun süreli
oturma ve yetersiz fiziksel hareket öğrencilerde dayanıksızlığa, koordinasyon problemlerine ve diğer sağlık sorunlarına neden
olmaktadır. Simonon (2000) çalışmasında,
çocukların dış mekândan yoksun ve kapalı
alanlarda oyun oynamalarının onların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini olumsuz

Gerek evrensel, gerekse ulusal düzeydeki yasal düzenlemelerle hakları koruma altına alınmış gibi görünen çocuğun, çevresinin de bu
hakların öngördüğü güvenli, huzurlu, eğitici
ve iyi bir birey olmayı destekleyici özelliklerle donatılmış olması bir toplum için hem bir
zevk, hem de bir zorunluluktur (Volkan Aksu
& Demirel, 2011).
İnsan yapısı mekânlarda çevre, doğal olan üç
boyutlu algısal çevre kadar insan tarafından
yaratılan ve mekânı anlamlandıran ürünlerden
oluşur (Güneş, 2005). Okul bahçelerinde
kullanılan her türlü kent mobilyasında,
kullanıcı grupları ve onların beklentileri,
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kullanım amaçları, mekânın tarihi özellikleri,
alışkanlıkları, ergonomi, dayanıklılık ve
estetik gibi etkenler önemli rol oynar. Okul
mobilyaları kullanıcılara gerekli olan kolaylık
ve psikolojik rahatlığı sağlamak amacıyla
kullanılırlar (Volkan aksu, 2012).
2002 yapılan Engelliler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizdeki toplam nüfusun %
12,29’unu engelli (kalp, şeker, böbrek yetmezliği gibi süreğen hastalığı olan ya da
bedensel veya zihinsel engeli olan) bireyler
oluşturmaktadır (Aslan ve Şeker, 2011). Milli
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2011-2012 öğretim yılında özel
eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında
ve kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören
öğrenci sayıları aşağıdaki tablo 1’de yer
almaktadır (URL 1).
Tablo 1. 2011-2012 Öğretim Yılında Özel Eğitim
Okullarında, Özel Eğitim Sınıflarında Ve
Kaynaştırma Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrenci
Sayıları (URL 1).

Öğretim
Yılı
2011-2012
Öğrenci
Sayısı Özel
Eğitim
Okullarında
42.896

Okul Sa- Öğretmen
Sayısı
yısı
814
7.607
Öğrenci
Öğrenci
Sayısı Özel
Sayısı
Eğitim
Kaynaştırma
Sınıflarında Eğitimde
20.968
148.753

rin içinde yaşadıkları fiziksel çevrenin tasarımı, engelli çocukların sahip oldukları fiziksel işlev bozuklukları/engellilikleri ve bunun
yol açtığı sınırlamalar nedeniyle büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle fiziksel çevrenin,
o toplumun tüm bireyleri düşünülerek tasarlanması gerekir (Yılmaz vd, 2014). Özel
eğitim okulları özel gereksinimli bireylerin
engellerinden kaynaklanan sorunları en düşük seviyeye indirmek, mevcut yeteneklerini
optimum seviyeye çıkarmak, temel öz bakım
becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini
geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak
amacıyla faaliyet gösteren kurumlardır (Kocaman, 2015).
Bu çalışma kapsamında tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin, okul bahçelerinde engelsiz bir şekilde dolaşabilmeleri için mevcut durum analizinden çıkan
sonuçlar irdelenmiştir. Çalışmada ayrıca
bedensel engelli çocukların bağımsız olarak
okul bahçelerinden yararlanabilmeleri için
yapılması gereken çalışmalar araştırılarak,
gereken tasarım kriterleri ve standartlar ortaya konulmuştur.
MATERYAL ve YÖNTEM

Engelli çocukların topluma katılmalarının
önündeki sorunların başında ulaşım, fiziksel
çevre ve okul sorunu gelmektedir. Engellile-

62

Araştırmanın ana materyalini Ankara, Altındağ semtinde yaklaşık 10000 m2 alanının
2450 m2’sini kaplayan Doğan Çağlar Engelliler İlköğretim Okul bahçesi oluşturmaktadır
(Şekil 1). 13 dersliği olmak üzere yaklaşık
150 öğrencinin kullandığı bir ilköğretim okul
bahçesidir. Okulun giriş katında ve yatakhaneler bölümünde bulunan bütün birimler
tekerlekli sandalye kullanan bir öğrencinin
ulaşabileceği şekilde salon ve koridorlarla
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birbirine bağlanmıştır. Sınıflar, yatakhaneler
ve giriş salonu birer kapı ile okul bahçesine
açılmaktadır. Okulun her cephesi geniş pencereli olup, her birimi bol güneş, ışık ve hava
alacak şekilde yapılmıştır. (Şekil 2). Ayrıca
okulun orta bölümünde bir iç avlusu bulunmaktadır. İdari birimler hariç, bütün birimler
giriş katındadır (Şekil 3). Okul tam gün yatılı
ve gündüzlü eğitim-öğretim hizmeti vermektedir (Doğan Çağlar Özel Eğitim meslek lisesi, 2013-2014).

Şekil 2. Okul Bahçesine Açılan Giriş Kapı

Bu çalışmanın amacı okul bahçesinin planlama ölçüt ve standartlar doğrultusunda mevcut
fiziksel verileri değerlendirmesi, araştırma
alanında gözlem ve incelemeler yapılması ve
fotoğraflarla örneklenmesidir. Ayrıca öğrenci
sayısı, her bir öğrenciye düşen bahçe alanı,
tören ve teneffüs alanı, dinlenme alanı, otopark, oyun ve spor alanı, engelliler için donatı
elemanları verilerinin derlenerek irdelenmesi
amaçlanmıştır.
Şekil 3. Okuldaki İç Avlu

1.BULGULAR ve TARTIŞMA
Ankara, Altındağ semtinde 2450 m2’lik alan
kaplayan Doğan Çağlar ilköğretim ve meslek
lisesi bahçesinde 150 öğrenci için kişi başına
düşen yeşil alan ortalaması 16.3 m2 dir. Okul
bahçeleri için verilen genel bilgiler ve standartlar incelendiğinde, öğrenci başına 25m2
yeşil alanın asgari standart olarak önerildiği
ve birçok ülkede bu uygulandığı görülmektedir (Aksu ve Demirel, 2011). Ayrıca bu standartların uygulandığı ülkelerin birçoğunda,
okul bahçelerinin çocuk bahçeleri, oyun ve

Şekil 1. Çalışma Alanı
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spor alanları, parklara bitişik olarak planlandığı düşünülürse, alan bakımından okullardaki engellilikler daha açık olarak ortaya çıkmaktadır (Akdoğan, 1972).
Okul bahçesinde işlev alanları olarak tanımlanan tören ve teneffüs alanı, dinlenme alanı
ve otopark alanları peyzaj düzenleme kriterleri açısından yetersizdir (Şekil 4). Engelli
çocukların oyun oynama gereksinimlerinin
karşılanması gereken okul bahçelerinde özel
olarak tasarlanmış oyun alanı ve elemanlarından da söz etmek mümkün değildir. Ayrıca
bina giriş-çıkışlarına en yakın şekilde, engelli
bireylerin geliş-gidişlerini kolaylaştırıcı özel
tasarlanmış otopark alanları olmalıdır.

Tekerlekli sandalye kullanan kişilerin, otopark yerindeki araçlarından girişe kadar,
herhangi bir yardım almadan ulaşabilmeleri
için otopark alanı girişe en yakın yerde düzenlenmelidir. Tercih edilen en uzun mesafe
50 metredir. Engelliler için ayrılan park yerinde seviye farkı olmamalı, basamaksız olarak girişlere ulaşılabilmelidir. Kot farkı varsa,
eğimi yüzde 5 veya yüzde 8.5 olan bir rampa
ile üst kota ulaşım sağlanmalıdır (Özdingiş,
2007). Doğan Çağlar Özel Eğitim İlköğretim
ve Meslek Lisesi otoparkında olması gereken
standartlardan söz etmek mümkün değildir.
Okul bahçesi bitkisel yönden de oldukça yetersizdir. Ağaç, çalı ve çiçeklerden yoksun olduğu gözlenen bahçe, engelli çocukların açık
alanda vakit geçirirken doğayı tanıma, algılama biçimlerini geliştirmelerini engellemektedir (Şekil 5). Engellilere yönelik bitkisel tasarım yapılırken yaya yolları, kaldırımlar ve
oturma alanları yakınına yerleştirilen bitkiler
geçişlerde tehlike oluşturmamalı, alt dalları
yüksek dallanan (en az insan boyunu aşan)
bitkileri tercih etmeli veya bakım sırasında alt
dallar 300 cm. yüksekliğe kadar budanmalıdır.
Çocukların bahçe alanında gereksinim duydukları donatı elemanları, (oturma elemanları, çöp kutuları, aydınlatma elemanları, vb.)
sert zeminden oluşan mekanlar da gelişigüzel
dağıtılarak, okul kullanıcısı olan engelli çocuklara uygunlukları düşünülerek tasarlanmamıştır (Şekil 6). Donatı elemanları yetersiz olmalarının yanı sıra kullanıcı açısından engelli
tekerlekli arabalarının kullanımı açısından
eksiklikler taşımaktadır. Oturma alanlarında

Şekil 4. Doğan Çağlar Özel Eğitim İlköğretim ve
Meslek Lisesi’ndeki Açık Alanlar
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döşeme malzemeleri yol malzemelerinden
farklı olmalıdır.
Mevcut durumda okul bahçesinde engelli öğrencilerin kullanımına yönelik yeterli sayıda
oturma-dinlenme alanı bulunmamaktadır. Yeterli sayıda oturma ve dinlenme yeri tasarlanmalıdır. Tekerlekli sandalyeli bireyin de piknik masasında yer alabileceği düşünülerek,
masa altında sandalye için en az 71,5 cm’lik
boşluk olmalı, tamamen bank olmamalıdır.
Masanın üst kısmı yerden en fazla 84 cm yukarıda olmalıdır (Özdingiş, 2007).

Şekil 6. Doğan Çağlar Özel Eğitim İlköğretim ve
Meslek Lisesi Donatı Elemanları.

Okul bina girişleri engelli öğrencilerin tekerlekli sandalyeleri ile geçişleri için uygun
değildir (Şekil 7). Engelli kullanıcılar için
binalarda ana giriş kapısının genişliği, kanatlardan biri en az 90 cm olmak üzere 150
cm’den daha az olmamalıdır. Girişlerde, rüzgârlık kısmında ve giriş holünde tekerlekli
sandalyenin rahatça hareket edeceği kadar bir
alan ayrılmış olmalıdır. Bu da tekerlekli sandalyenin hareket alanı için, hiçbir çıkıntı ve
kapı açılışı tarafından engellenmemiş en az
150 cm çapında bir daire veya 150 cm kenar
uzunluğuna sahip bir karedir. Giriş alanı 190x
160cm veya 210x210cm olabilir (Özdingiş,
2007).

Şekil 5. Doğan Çağlar Özel Eğitim İlköğretim ve
Meslek Lisesi Yeşil Alanları
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Doğan Çağlar Ortopedik Engelli Ortaokul
bahçesinde işlev alanları olarak tanımlanan
tören ve teneffüs alanı, dinlenme alanı ve
otopark alanları peyzaj düzenleme kriterleri
açısından yetersizdir.

Şekil 7. Doğan Çağlar Özel Eğitim İlköğretim ve
Meslek Lisesi Kapı Girişleri

Giriş kapıları duvarla aynı hizada olup bir
düzlem oluşturmamalı ve kapı, duvarın ön
yüzünden en az 20 cm geride olmalıdır. Dışarıya açılan kapılar girintilere yerleştirilmelidir
(Özdingiş, 2007). Mekânlar arasında eşik bulunmaması gerekir. Girişler için eşik yüksekliği en fazla 25 mm yapılmalıdır. Araştırma
alanına konu olan Doğan Çağlar Özel Eğitim
İlköğretim ve Meslek Lisesi için bu standartlardan bahsetmek mümkün değildir.
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Doğan Çağlar Ortopedik Engelli Ortaokul
bahçesinde, çocukların bahçe alanında gereksinim duydukları donatı elemanları, (oturma
elemanları, çöp kutuları, aydınlatma elemanları, vb.) sert zeminden oluşan mekanlar da
gelişigüzel dağıtılarak, okul kullanıcısı olan
engelli çocuklara uygunlukları düşünülerek
tasarlanmamıştır. Mobilya seçimleri yapılırken, çocuğun hareketlerine engel teşkil etmemesine ve çocukların hareketlilikleri sırasında
çarparak zarar görmelerine neden olmamasına dikkat edilmelidir. Zararı en aza indirgemek adına mobilyanın yapımında sert yapılı
malzemelerin kullanılmamasına (metal, taş
vs) dikkat edilmelidir. Çocukların mobilya
ve diğer donatı öğeleriyle temas yüzeylerine
özellikle hassasiyet gösterilmeli, her tür çarpma, düşme, kayma riskini azaltan tasarımlar
tercih edilmelidir. Donatı ve eşyaların uygun
boyutlarda olması, çocuğun bazı beceri ve yeteneklerini zamanında geliştirmesine yardımcı olduğu; uygun olmayan boyut ve ölçülerdeki donatıları uzun süre kullanmak zorunda
kalan çocukların ise kemik ve kas gelişimlerinin sağlıklı olmadığı artık bilinmektedir.
Çiçek kasaları, çöp kutusu, oturma bankları,
vb. mobilyalar yaya yolunda hareket yönünde
engel teşkil etmeyecek şekilde yerleştirilmeli
ve işaretlerle gösterilmelidir. Oturma bankları
ve dinlenme alanları ana yaya yolunun dışına
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yerleştirilmelidir (Şekil 8).

için otopark alanı girişe en yakın yerde düzenlenmelidir.

Doğan Çağlar Ortopedik Engelli Ortaokul
bahçe alanı içerisinde yer alan farklı etkinlik
alanları hissedilebilir/ulaşılabilir özellikte değildir. Bahçedeki zemin türlerinin tekerlekli
sandalye ile kolaylıkla ve az sarsıntı ile geçilebilir nitelikte olması gerekmektedir. Ayrıca
zemin, her tür hava koşulunda tehlikesizce
kullanılabilmelidir. Zemin kaplamaları yönlendirici nitelikte olmalıdır.

Okul bahçesi bitkisel yönden de oldukça yetersizdir. Ağaç, çalı ve çiçeklerden yoksun olduğu gözlenen bahçe, engelli çocukların açık
alanda vakit geçirirken doğayı tanıma, algılama biçimlerini geliştirmelerini engellemektedir. Bitkilerin bulundukları ortamda, açık ve
yeşil alan oluşturmada önemi ve katkıları çok
yönlüdür (Acar, 2003). Özellikle ilköğretim
okul bahçelerinde çocuk oyun alanlarıyla bir
bütünlük oluşturan bitkiler, çocuklara farklı
oyun olanakları sunan, onların yaratıcılıklarını
olumlu yönde geliştiren, doğayla iç içe
olmalarını sağlayan önemli canlı materyallerdir.

Bahçedeki yolların genişliğine bağlı olarak
engelli öğrencilerin dolaşımına engel olmayacak şekilde uygun yerlerde dinlenme bankaları konulmalıdır. Yayaların yaya kaldırımını serbestçe kullanabilmeleri için kaldırım
yüzeyinde engeller bulunmamalıdır. Tehlikeli
olacak her türlü düzensizlikten kaçınılmalıdır.

Bedensel engelli çocukların, hareketleri sırasında düşme ihtimallerini azaltmak için tüm
mekânlarda çeşitli yüksekliklerde tutunma
barları kullanılabilir. Tutunma barlarının çocukların kolay kavrayabileceği ya da yaslanabileceği ve kaymayan özellikte olması gerekmektedir.

Doğan Çağlar Ortopedik Engelli Ortaokul
bahçesinde, engelli çocukların oyun oynama
gereksinimlerinin karşılanması gereken okul
bahçesinde özel olarak tasarlanmış oyun alanı ve elemanlarından da söz etmek mümkün
değildir. Çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal
gelişiminde oyunun yadsınamaz olduğu
bilinen gerçeklerdendir (Volkan Aksu ve Demirel, 2011). Bu bağlamda okul bahçelerinin
en önemli amaçlarından biri de çocuğun oyun
oynama gereksinimini karşılayabilmesidir
(Şekil 9). Okullarda yer alan çocuk oyun ve
spor alanları, ders aralarında çocuklara ders
günü süresince fiziksel ve zihinsel yönden dinamik olabilmeleri için fırsatlar sunmaktadır.

Engelli öğrenciler için uygun yerlerde rahat
ve kolay girişli basamaksız engelli tuvaleti
olmalıdır. Engellilere ait tuvaletlerin gerektiğinde dışarıdan yardım istenebilmesi için içeride yardım butonu bulunmalıdır. Tuvalet kapısı dışarıya doğru açılmalı ve kapı üzerinde
engelli işareti olmalı ve kapı kilidi dışarıdan
açılabilecek şekilde olmalıdır.

Ayrıca tekerlekli sandalye kullanan kişilerin,
otopark yerindeki araçlarından girişe kadar,
herhangi bir yardım almadan ulaşabilmeleri
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Şekil 8. Okul bahçesinde donatıların
boyutları (Skeç: Sima POUYA)
Şekil 9. Okul bahçesinde önerilen bazı oyun
aletleri (URL, 2).
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EXTENDED ABSTRACT
A large body of research proves the importance of interaction with nature for children with disabilities and thier health. Aspects of nature such as trees, grass, water, visible sky, rocks, flowers
and birds were mentioned as particularly helpful. School garden is a main way of learning and
the most natural process for children to acquire knowledge, and realization. School garden also
means movement or mobility in children’s lives. Through movement, children will perceive
information from their surrounding environment and develop their skills. Therefore, school garden permits children to manipulate the environment features based on their own imagination,
which informally develop their creativity. Research has found school garden can also increase
social interaction and that this too can have a positive effect on health and wellbeing. School
garden can be a stimulating space suited to applied activities that many students with special
needs can makes profit. School garden learning can create in student a stimulating experience
and also influence their manner and develop their social relationships. When students are involved in ‘doing’ works rather than academic learning theys are probable to succeed. Environmental education is an good learning facility and activity. Although school gardens in special
education school as a therapeutic environment has long been recognized, A little empirical
study evaluating how school gardens plan by planner and designer. Design of places and school
gardens considered for disable children should be taken in account, as children having physical
disabilities are bearing some specific restrictions. A case study considered for this research, is a
school garden covering 2450m2 of 10000m2 which belongs to Doğan Çağlar- special education
elementary school- built in Altındag/ Ankara. The aim of this study is to create barrier-free routes for individuals using wheelchairs in order to be able to roam freely in the school garden. By
related studies of the research, it tries to achieve design criteria and standards to create available
gardens in benefit of physically handicapped children .In this way, it has been trying to achieve
results that lead to requirement of barrier-free construction in the school gardens for disable
children. The different activity areas located in school garden should to be felt accessible and
available by all children. All of elements, roads and facilities stablished in the garden it must be
designed in accordance with orthopedic disabilities children.
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GİRİŞ
Fiziksel mekânının başarılı tasarlanması ve
planlaması için insan davranışları ve fiziksel mekân arasındaki ilişkinin anlaşılması (Bell, vd, 1996; Ittelson, vd, 1974; Lang,
1987; Stokols ve Altman, 1987) ne kadar
önemliyse, tasarımcı ve plancıların gelişmiş
mekân algısı ve kavrama becerisine sahip olması da o kadar önemlidir (Cubukcu, 2011:
741; Günay, 2007: 93). Mekânsal estetik literatüründe, mekân tasarımı eğitimi alan bireylerin bu eğitimi almayan bireylere kıyasla
mekânı daha farklı değerlendirdikleri tekrar
tekrar ortaya konulmuştur (Brown ve Gifford, 2001: 98; Cubukcu ve Akgül, 2007a:
909-911; Cubukcu ve Akgül, 2007b: 111113; Devlin, 1990: 240-243; Devlin ve Nasar,
1989: 336-344; Gifford, vd, 2000: 166 - 182;
Groat, 1982: 3-22; Leff ve Deutsch, 1973:
287 - 296; Nasar, 1989: 235-257; Purcell,
1995: 771-800; Stamps, 1991: 99-103; Wilson, 1996: 35- 40; Wilson ve Canter, 1990:
431-455; Cubukcu ve Diktaş, 2013: 46-49).
Anılan bu ampirik araştırmalarda, plancı ve
mimarlar tarafından yüceltilen mekânların
kullanıcılar tarafından beğenilmediği vurgulanmış, mekânı tasarlayanlar ile kullanıcıların
estetik yargılarının birbirinden farklı olduğu
saptanmıştır. İki grubun estetik yargılarındaki
farklılığa aldıkları eğitimin neden olduğu öne
sürülmüştür. Örneğin Wilson (1996) farklı
mimarlık okullarındaki öğrencilerin birinci
sınıftan dördüncü sınıfa kadar projelerindeki
değişimleri incelemiş ve okulların, ekollerine bağlı olarak dördüncü sınıf öğrencilerinin
modern ya da post modern mimarlık örneklerini taklit etme eğiliminde olduklarını ortaya
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koymuştur. Birinci sınıfta belli bir mimarlık
stiline karşı yönelim olmamasına karşın, dördüncü sınıfta belirli mimari stillerin yüceltilmesi ve öğrenciler tarafından örnek alınması, eğitimin öğrencilerin estetik yargıları
üzerindeki etkisine işaret etmektedir. Özetle,
mimarlık ve planlama disiplininde alınan tasarım eğitiminin “mekânsal estetik yargı”
üzerindeki etkisi sıklıkla araştırılan bir konu
olmasına rağmen bu disiplinlerde alınan eğitimin “üç boyutlu mekânı algılama ve zihinde
canlandırma” kabiliyeti üzerindeki etkisi ampirik olarak hiç test edilmemiştir. Dolayısıyla,
bu araştırma kapsamında (1) literatürdeki bu
boşluğun doldurulması, (2) planlama eğitimine yeni başlayan ve eğitiminin sonundaki
öğrencilerin üç boyutlu mekânı algılama ve
zihinde canlandırma kabiliyetlerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir. Bir başka ifade
ile bu araştırma kapsamında, mekân tasarımı
konusunda eğitim alanların ve almayanların
“estetik yargılarındaki” farklılığın “mekânsal
algı ve bilişsel haritalar” için de geçerli olup /
olmadığı sorgulanacaktır.
Mekânsal algılama ve kavrama, üç boyutlu
hacim ve mekânları iki boyutlu olarak sunma
becerisi olarak da ifade edilmektedir (ChunHeng, 2006: 7; Günay, 2007: 99). Dolayısıyla, şehir ve bölge planlama gibi mekânla ilgili
disiplinlerin eğitim süreçlerinde genel olarak
öğrencilerin mekânsal algılama ve kavrama
becerilerinin geliştirilmesi, özel olarak ise
üç boyutlu hacim ve mekânları, iki boyutlu
olarak sunma (ya da tam tersi, iki boyutlu
mekânsal haritaların üçüncü boyutta yarattıkları hacim ve mekânları kavrama) becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir (Günay,
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2007: 99). Bu hedefe ne derece ulaşıldığı sorgulanmaya değer bir konudur. Dolayısıyla, bu
çalışma kapsamında planlama öğrencilerinin
eğitimlerinin başlarında ve sonlarında, üç boyutlu mekânları iki boyutlu olarak algılama
becerileri üzerinden mekânsal bilgi düzeylerinin ve bilişsel haritalarının karşılaştırılarak
incelenmesi hedeflenmektedir.

nin sonundaki öğrencilerin üç boyutlu mekânı
algılama ve zihinde canlandırma kabiliyetlerini karşılaştırarak incelemektir.

Rapoport (1977), mekânı algılama ve karar
verme sürecini, kullanıcının mekânı bir metin
gibi okuması, beyninde mekâna yönelik bazı
görselleri oluşturması, bu görsellere anlamlar
yüklemesi, değerlendirmesi ve bu anlam ve
değerlendirmelere bağlı olarak davranışlarını şekillendirmesi olarak açıklamaktadır
(Topçu ve Topçu, 2012’den aktarıldığı gibi).
Bu tanım, kişinin algıladığı mekânın gerçek
mekândan farklı olacağının altını çizmektedir.
İlgili literatürde, kişinin algıladığı mekânın
bilişsel haritalar aracılığı ile ölçülebileceği
kabul edilmektedir. Bilişsel haritalar, gerçek mekânın zihinde oluşturduğu üç boyutlu
kurgulardır ve insanların yaşadıkları mekânı
nasıl algıladıklarının anlaşılması için önemli araçlardır (Göregenli, 2010: 31). Bilişsel
haritaların ölçümünde çok çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır. Mesafe tahmini, yön tahmini, taslak harita çizimi bu yöntemlerden bazılarıdır (daha detaylı bilgi için bkz. Cubukcu,
2003: 31-41; Cubukcu ve Nasar, 2005: 398).
Bu çalışma kapsamında da bilişsel haritalarının ölçülmesinde literatürde sıklıkla faydalanılan bu üç yöntem kullanılmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Örneklem
büyüklüğü, tek bir üniversitede öğrenim
gören sınırlı sayıda öğrenciye odaklanılması
nedeniyle sınırlıdır. Bilişsel haritaların
ölçümüne yönelik literatürde net bir açıklama
bulunmadığından çalışma kapsamında farklı ancak sınırlı sayıda araç ile katılımcıların
bilişsel haritalarının doğruluğu irdelenmiştir. Çalışmanın tek bir sanal mekânda uygulanmış olması ve katılımcıların aktif olarak
mekânı deneyimlemesine imkân verilmemiş
olması bir diğer sınırlılıktır.

Kapsam: Mekânsal planlama eğitimi ile bilişsel harita gelişimi arasındaki ilişki farklı bir
yöntem aracılığı ile (sanal mekânlarda mekân
algısının sorgulanması) irdelenmiştir.

Araştırmanın Problemi: Mekân tasarımı
konusunda eğitim alanların ve almayanların
“estetik yargılarındaki” farklılığın “mekânsal
algı ve bilişsel haritalar” için de geçerli olup /
olmadığının sorgulanması araştırmanın temel
problemidir.
YÖNTEM
Sanal mekân
Çalışma kapsamında, İzmir ilinde bulunan bir
toplu konut alanındaki binalar GTKRadiant
1.1-TA-beta programında modellenerek sanal
ortamda hipotetik bir toplu konut alanı tasarlanmıştır. Gridal plan ile hazırlanan bu sanal
mekân, 3 farklı yapı tipinde (Şekil 1) (teras

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tasarım eğitiminin, üç boyutlu mekânı algılama ve zihinde
canlandırma kabiliyeti üzerindeki etkisini,
planlama eğitimine yeni başlayan ve eğitimi75
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apartman, apartman bloklar ve ortak merkez
binası) toplam 18 adet bina ve iki adet boş
parsel (yeşil alan) içermektedir (Şekil 2).

Şekil 1. Sanal Mekânda Kullanılan Bina Tipleri

Şekil 2. Tasarlanan Sanal Mekâna Ait Plan
Görünüşü

Katılımcıların yön bilgisini ölçmek amacıyla katılımcılardan bitiş noktasının konumunu başlangıç noktasına göre tahmin etmeleri istenmiştir. Öncelikle, sanal mekânda,
başlangıç noktasını belirten levhayı tam karşısına alan bakış açısındaki bir imge, projektör ile duvara yansıtılmıştır. Daha sonra, katılımcılara anket formunda yer alan dairenin
merkezindeki noktanın (duruş noktası) ve
çeperindeki siyah noktanın (başlangıç levhası) bu imge üzerindeki konumları açıklanarak bitiş noktasının konumunu daire çeperi
üzerinde işaretlemeleri istenmiştir (Şekil 3).
Şekil 2’den de anlaşılacağı üzere, bitiş noktası, başlangıç noktasına saat yönünde 135
derecelik bir konumda yer almaktadır. Katılımcıların verdiği cevap ile doğru cevap arasındaki fark hesaplanarak, katılımcıların “yön
bilgisi hata puanı” belirlenmiştir. Yön bilgisi
hata puanının en fazla 180 derecelik bir değer
alabileceğine dikkat edilmiştir. Şekil 4, farklı
konumlar için hesaplanan hata puanlarına yönelik örnekleri göstermektedir.

Bilişsel Haritaların Ölçülmesi (Anket Formu)
Katılımcıların bilişsel haritalarının doğruluğunu ölçebilmek amacıyla üç soru sorulmuştur: (1) yön bilgisi, (2) mesafe bilgisi, (3) taslak plan algısı. Ayrıca, katılımcıların cinsiyeti
ve yaşına yönelik veri de toplanmıştır. Bireyin
genel anlamda yön bulma kabiliyetini nasıl
değerlendiği ve üç boyutlu bilgisayar oyunlarını (FPS-First-Person Shooter Oyunları) oynama sıklığı sonuçları etkileyebileceğinden,
katılımcıların yön bulma kabiliyetlerini ve
FPS türü oyun oynama sıklıklarını 7’li Likert
ölçeği ile değerlendirmeleri de istenmiştir.
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Şekil 3. Katılımcıların Yön Bilgisini Ölçmek
Amacıyla Katılımcılardan Bitiş Noktasının
Konumunu Başlangıç Noktasına Göre Tahmine
Etmeleri İstenmiştir
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Şekil 5. Katılımcıların Mesafe Bilgisini Ölçmek
Amacıyla Katılımcılardan Başlangıç ve Bitiş
Noktası Arasındaki Kuş Bakışı ve En Kısa Yol
Mesafelerini Tahmin Etmeleri İstenmiştir

Şekil 4. Katılımcıların Verdiği Cevaplar, Doğru
Cevaptan Çıkarılarak Katılımcıların “Yön Bilgisi
Hata Puanı” Hesaplanmıştır

Katılımcıların sanal mekânın planını ne derece doğru tahmin ettiklerini (taslak plan
bilgisi) ölçmek amacıyla katılımcılara 4
plan şeması gösterilerek (Şekil 6), verilen
şemalardan hangisinin deneyimledikleri alana
ait olduğunu tahmin etmeleri ve seçtikleri
şema üzerinde bitiş noktasının konumunu
belirtmeleri istenmiştir. Şekil 6’da verilen
şemalardan doğru cevap “b” şıkkıdır. Doğru
cevabı işaretleyen katılımcıların cevabı
“taslak plan bilgisi güçlü”, diğerleri “taslak
plan bilgisi zayıf” olarak kodlanmıştır. Bitiş
noktasının işaretlenmesine yönelik olarak
da katılımcıların cevapları iki kategoride
değerlendirilmiştir; bitiş noktasını doğru
konumlandıranlar “taslak plan üzerinde
nirengi noktası algısı güçlü”, diğerleri “taslak
plan üzerinde nirengi noktası algısı zayıf”
olarak kodlanmıştır.

Katılımcıların mesafe bilgisini ölçmek amacıyla, katılımcılardan başlangıç ve bitiş noktası arasındaki kuş bakışı mesafeyi ve en kısa
yürüyüş mesafesini tahmin etmeleri istenmiştir. Sanal mekâna ait bir imge projektör ile
duvara yansıtılarak katılımcılara örnek alabilecekleri mesafe bilgisi verilmiştir (Şekil
5). Bir başka ifade ile katılımcılar iki sokak
arasındaki mesafenin 10 birim olduğunu varsayarak, başlangıç ve bitiş levhaları arasındaki kuşbakışı ve en kısa yürüyüş mesafelerini
tahmin etmişlerdir. Başlangıç ve bitiş noktası
arasındaki kuş bakışı mesafe 90 birim, en kısa
yürüyüş mesafesi ise 120 birim olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların verdiği cevaplar,
doğru cevaplardan çıkarılarak, katılımcıların
“kuş bakışı mesafe tahmini hata puanı” ve “en
kısa yürüyüş mesafesi tahmini hata puanları”
hesaplanmıştır.
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uzaklıkta oturdukları bir sınıf ortamında anketi tamamlamışlardır). Çalışma toplam 12
ile 15 dakika arasında sürmüştür.

Şekil 7. Sanal Mekân Dolaşılırken Kullanılan İki
Farklı Güzergâh

Şekil 6. Katılımcıların Taslak Plan Algısını Ölçmek
İçin Katılımcılardan Dolaştıkları Sanal Mekânı
Şıklar Arasından Seçmeleri ve Seçtikleri Şıktaki
Planda Bitiş Noktasını İşaretlemeleri İstenmiştir

Anketlerin Uygulanma Süreci
Katılımcılar tasarlanan sanal mekânı bir oyun
motoru (Quake III ARENA) aracılığı ile gerçek zamanlı olarak deneyimlemiştir. Anketör klavyede ileri ve geri tuşlarını kullanarak
mekanı dolaşırken, katılımcılar projektör ile
duvarda yansıtılan ekran görüntüsünü izlemişlerdir (araçta bulunan bir yolcu gibi).
Mekânı dolaşabilmek için iki farklı güzergâh
belirlenmiştir (Şekil 7). Her bir güzergâhı dolaşmak yaklaşık 3,5 dakika (toplam 7 dakika)
sürmüştür. Daha sonra anketler dağıtılarak
katılımcılardan anket sorularını cevaplamaları istenmiştir. Katılımcılar ankete grup olarak katılmıştır. Ancak anket süresi boyunca
katılımcıların kendi aralarında ya da anketör
ile iletişimde bulunmasına izin verilmemiştir
(katılımcılar birbirlerinden yaklaşık 50 cm
78

BULGULAR
Çalışmanın ilk etabında çalışmaya katılan
Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan
13 (3 erkek, 10 kız; ortalama yaş = 21,48; SD
= 0,65) kişi için anketler iki yıl aralıkla tekrarlanarak “öğrenci bazında” 1. ve 3. sınıftaki
mekânsal algısal farklılıklar karşılaştırılmıştır.
Bir başka ifade ile birinci sınıf öğrencileri çalışmaya dönem başında, üçüncü sınıf öğrencileri çalışmaya dönem sonunda katıldığından 3
yıllık eğitim süreci sonucunda katılımcıların
bilişsel haritalarındaki değişimler incelenmiştir. Çalışmanın ikinci etabında Dokuz Eylül
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri için anketler belli
bir zaman kesitinde tamamlanarak “sınıf bazında” mekânsal algısal farklılıklar karşılaştırılmıştır. Çalışmaya birinci sınıf öğrencisi
olan 8 öğrenci (5 erkek, 3 kız; ortalama yaş
= 21,75; SD = 1,83), ikinci sınıf öğrencisi
olan 7 öğrenci (3 erkek, 4 kız; ortalama yaş
= 22,86; SD = 1,07) ve 3. Sınıf öğrencisi olan
13 öğrenci (birinci etaba katılan 3. Sınıf öğrencileri ile aynı grup) katılmıştır. Böylece,
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iki farklı yöntem ile (öğrenci bazında ve sınıf
bazında) mekân tasarımı odaklı bir disiplinde
farklı düzeyde eğitim almış grupların bilişsel
haritalarındaki benzerlik ve farklılıklar ölçülmeye çalışılmıştır. Bir başka ifade ile iki aşamada gerçekleştirilen bu çalışma ile mekân
odaklı bir disiplinde eğitim alıyor olmanın
öğrencilerin bilişsel harita gelişimlerini ne
ölçüde desteklediği (1) zaman serisi verisine
dayalı eşleşmiş örneklem grubu üzerinden ve
(2) farklı eğitim seviyesindeki öğrencileri içeren eşlememiş örneklem grubu üzerinden test
edilmiştir.

oluştuğuna işaret etmektedir. Benzer şekilde,
sonuçlar öğrencilerin üç boyutlu bilgisayar
oyunu oynama sıklıklarının birinci ve üçüncü
sınıfta benzer düzeyde olduğunu göstermiştir
(t=0,00; df=11; p=1,00). 7’li ölçekle yapılan
değerlendirmeler sonucunda, ortalama bilgisayar oyunu oynama sıklığının birinci sınıf
öğrencileri için 2,17 (1,34) ve üçüncü sınıf
öğrencileri için 2,17 (0,94) olduğu görülmüştür. Bu sonuç, katılımcıların nadiren üç boyutlu bilgisayar oyunu oynayan bireylerden
oluştuğuna işaret etmektedir.
Tablo 1, katılımcıların aynı sanal mekâna
yönelik olarak zihinlerinde oluşturdukları üç
boyutlu mekânsal kurgunun gerçeğe benzer
olma durumunun birinci ve üçüncü sınıfta
nasıl değiştiğini (bilişsel haritadaki değişim)
göstermektedir. Hatırlanmalıdır ki, katılımcıların bilişsel haritalarındaki hatalar üç konuda
incelenmiştir: (1) yön bilgisi hata puanı, (2)
mesafe bilgisi hata puanı, (3) taslak plan algısı. Sonuçlar, yön bilgisi konusunda öğrencilerin birinci ve üçüncü sınıfta benzer bir başarı gösterdiklerini, ancak mesafe tahmininde
öğrencilerin üçüncü sınıfta daha az hata yaptıklarını göstermiştir. Taslak plan algısı konusunda her ne kadar istatistiksel analiz yapmaya yeterli düzeyde bir örneklem büyüklüğü
bulunmasa da birinci ve üçüncü sınıfta benzer
oranda öğrenci, doğru haritayı seçebilmiştir.
Ancak belli bir nirengi noktasını seçilen harita üzerinde doğru konumlandırma konusunda, birinci sınıftayken öğrencilerin hiçbiri
bitiş noktasını harita üzerinde doğru konumlandırmazken, üçüncü sınıfta beş öğrenci bitiş
noktasını harita üzerinde doğru konumlandırmayı başarmıştır.

Zaman Serisi Verisine Dayalı Eşleşmiş Örneklem Grubu
Çalışmaya katılan 13 öğrencinin eğitimlerinin
başında (1. sınıfta) ve eğitimlerinin
yaklaşık olarak sonunda (3. sınıfta) kısa
süre deneyimledikleri basit bir plana sahip
bir sanal mekâna yönelik geliştirdikleri
bilişsel harita düzeyleri karşılaştırılmadan
önce geçen bu süreç içerisinde öğrencilerin
genel anlamda yön bulma kabiliyetlerine
yönelik değerlendirmelerinde ve üç boyutlu
bilgisayar oyunlarını oynama sıklıklarında
bir farklılık olup olmadığı eşleşmiş örneklem
T-test kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar
öğrencilerin yön bulma kabiliyetini birinci ve
üçüncü sınıfta benzer düzeyde değerlendirdiğini göstermiştir (t=0,00; df=11; p=1,00). 7’li
ölçekle yapılan değerlendirmeler sonucunda, ortalama yön bulma kabiliyeti düzeyinin
birinci sınıf öğrencileri için 4,75 (1,48) ve
üçüncü sınıf öğrencileri için 4,75 (0,96) olduğu görülmüştür. Bu sonuç, katılımcıların iyi
düzeyde yön bilgisine sahip olan bireylerden
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lik değerlendirmelerinin (F=0,57; df=2,25;
p=0,57) benzer düzeyde olduğunu göstermiştir.

Tablo 1. Eğitim Düzeyindeki Gelişmelerin Yön,
Mesafe ve Taslak Plan Algısına Etkisi

Farklı Eğitim Seviyesindeki Öğrencileri
İçeren Eşleşmemiş Örneklem Grubu
Bu bölümde, birinci sınıf öğrencisi olan 8 öğrencinin, ikinci sınıf öğrencisi olan 7 öğrencinin ve üçüncü sınıf öğrencisi olan 13 öğrencinin kısa süre deneyimledikleri basit bir plana
sahip bir sanal mekâna yönelik geliştirdikleri
bilişsel harita düzeyleri karşılaştırılmıştır.
Ancak bir önceki bölümde olduğu gibi bu öğrenci gruplarının yön bulma kabiliyetlerine
yönelik değerlendirmelerinde ve üç boyutlu
bilgisayar oyunlarını oynama sıklıklarında
bir farklılık olup olmadığı tek yönlü ANOVA
yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar birinci,
ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin yön bulma kabiliyetlerine yönelik değerlendirmelerinin (F=0,86; df=2,25; p=0,44) ve üç boyutlu
bilgisayar oyunu oynama sıklıklarına yöne-
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Eğitiminin üç farklı düzeyinde olan üç farklı
öğrenci grubunun zihinlerinde oluşturdukları
bilişsel haritaların doğruluk düzeyleri incelendiğinde, öğrenci gruplarının yön bilgisi
hata puanlarının (F=1,20; df=2,24; p=0,32),
mesafe tahmini hata puanlarının (kuşbakışı mesafe: F=0,77; df=2,24; p=0,47; en kısa
yürüyüş mesafesi: F=0,41; df=2,25; p=0,67)
benzer düzeyde olduğu görülmektedir. Taslak
plan algısı konusunda her sınıfta benzer oranda öğrenci taslak planlar içinden doğru olanı
seçmiştir; 8 birinci sınıf öğrencisinin 6’sı, 7
ikinci sınıf öğrencisinin 6’sı, 13 üçüncü sınıf
öğrencisinin 8’i dört taslak plan içinden doğru
olanı seçmiştir. Taslak plan üzerinde nirengi
noktasını doğru konumlandırma konusunda
da sonuçlar benzer şekildedir. 8 birinci sınıf
öğrencisinin 2’si, 7 ikinci sınıf öğrencisinin
1’i, 13 üçüncü sınıf öğrencisinin 5’i seçtikleri
plan üzerinde nirengi noktasını (bitiş levhasını) doğru konumlandırmıştır.
SONUÇ
Mekân tasarlama konusunda uzman olan
kişiler ile diğer mesleklerde uzmanlaşmış
kişilerin mekânsal estetik değerlendirmelerindeki benzerlik ve farklılıklar, çok sayıda
ampirik araştırma tarafından test edilmiştir.
Çoğunlukla bu iki grubun mekânsal estetik
yargısında fark olduğu ortaya konulmuştur
(detaylı açıklama için bkz. Cubukcu ve Diktas, 2013: 40-47). Bu fark genellikle tasarım
eğitiminin etkisi olarak açıklanmıştır (detaylı
açıklama için bkz. Wilson, 1996: 37-38). An-
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cak, mimarlık ve planlama gibi disiplinlerde
alınan eğitimin üç boyutlu mekânı algılama
ve zihinde canlandırma kabiliyeti üzerindeki etkisi, ilgili literatürde göz ardı edilen bir
konudur. Mekân tasarlama disiplinlerinde
verilen eğitim ile öğrencilerin mekânı algılama ve kavrama becerilerinin geliştirilmesi
beklenmektedir. Gerçekten de bu disiplinlerde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin üç
boyutlu mekânı algılama becerisi gelişmekte
midir? Bu çalışma bu sorunun öneminin vurgulanması açısından önemlidir. Ayrıca mevcut çalışma, ampirik bir araştırma ile sorunun
cevaplanabilmesi için detaylı bir yöntem tarifi içermesi nedeniyle bundan sonraki benzer
araştırmalara esin kaynağı olabilecek niteliktedir.

seçme konusunda üçüncü sınıfa gelen öğrenci, birinci sınıftaki tahminine kıyasla daha
doğru tahminde bulunabilmektedir. Ancak
farklı eğitim seviyesindeki gruplar karşılaştırıldığında bu farklılık gözlemlenememektedir. Sosyal bilimler alanında yürütülen her
deneysel araştırmada olduğu gibi yöntemsel
eksiklikler kaçınılmazdır ve bu eksiklikler sonuçlardaki bu çelişkilere neden olmuş olabilir. Bu çalışmada görülen yöntemsel eksiliklerin burada belirtilmesi, bu çalışmadan elde
edilen bulguların genellenebilirliğinin tartışılması açısından önemlidir. İlk olarak, hatırlanmalıdır ki örneklem büyüklüğü sınırlıdır,
dolayısıyla istatistiksel analizler yanıltıcı olabilir. İkinci olarak, öğrenci bazında yapılan
incelemeler kapsamında bir öğrenci aynı testi
iki yıl arayla tekrar almıştır. Dolaylısıyla bir
öğrencinin birinci sınıfa kıyasla üçüncü sınıfta daha başarılı tahminlerde bulunuyor olması
eğitim sürecinde üç boyutlu mekân algısının
gelişmiş olmasından değil testi tekrar alıyor
olmasından (teste yönelik soruları tahmin ediyor olmasından) kaynaklanıyor olabilir. Sınıf
bazında yapılan karşılaştırmada öğrencilerin
testi sadece bir defa almış olması ve gruplar
arasında farklılıklar bulunmaması da bu savı
destekleyen bir bulgu olarak görülebilir. Ancak, anketin uzun bir süre aralığı ile (iki yıl)
tekrar edildiği ve bu süre zarfında öğrencilerin doğru cevapları bilmediği de göz önüne
alındığında, eşleşmiş ve eşlememiş örneklem
grupları arasındaki farkı doğrudan yöntemsel
eksikliğe bağlı olarak değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla, bu çalışmadan elde
edilen bulgular genellenmeden önce, söz
konusu çalışmanın farklı örneklem grupları üzerinde tekrar edilmesi yararlı olacaktır.

Çalışma kapsamında belli bir zaman diliminde
sanal bir mekânı deneyimleyen öğrencilerin
bilişsel haritaları (1) öğrenci bazında - birinci
ve üçüncü sınıfta, (2) sınıf bazında – birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta karşılaştırılmıştır.
Sezgisel olarak aynı mekânı aynı sürede deneyimleyen üçüncü sınıf öğrencilerinin bilişsel haritalarının, birinci sınıf öğrencilerine
kıyasla daha gelişmiş olması beklenmiştir.
Elde edilen bulgular bu beklentiyi kısmen
desteklemiştir. Sonuçlar; (1) öğrenci bazında
yapılan karşılaştırmalarda, öğrencilerin birinci sınıfa kıyasla üçüncü sınıfta mesafe tahmini ve taslak plan algısının geliştiği, (2) sınıf
bazında yapılan karşılaştırmalarda ise birinci,
ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin bilişsel
haritalarının benzer doğruluk düzeyinde olduğu görülmüştür. Bir başka ifade ile bireysel
olarak bakıldığında mesafe tahmini ve verilen seçenekler arasından doğru taslak planı
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Son olarak, birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki
grupların bilişsel haritaları karşılaştırılırken
her gruptaki cinsiyet dağılımı benzer değildir.
Araştırmaya birinci sınıftan katılan öğrenci
grubunda erkekler, üçüncü sınıftan katılan öğrenci grubunda kadınlar çoğunluktadır. İkinci
sınıftan katılan öğrenci grubunda ise kadın /
erkek oranı benzer düzeydedir. Cinsiyet dağılımındaki bu farklılık sonuçlar üzerinde etkili
olmuş olabilir. Genel yargı ve bilimsel gerçekler, kadınlara kıyasla erkeklerin, mekânın
planını daha hızlı ve daha doğru algıladığını
göstermektedir. Dolayısıyla, birinci sınıflarda erkek katılımcı oranının daha fazla olması
ve üçüncü sınıflarda kadın katılımcı oranının
daha fazla olması, sınıflar arasında beklenen
bilişsel harita doğruluk düzeyi farkının kaybolmasına neden olmuş olabilir. Dolayısıyla,
söz konusu araştırmanın daha geniş örneklem
grupları ve cinsiyet açısından benzer dağılımdaki örneklem grupları ile tekrar edilmesi yararlı olacaktır.
Özetle, araştırmadan elde edilen bulgular
genelleştirilmeden önce benzer araştırma
tasarımlarıyla benzer çalışmalar yürütülerek
elde edilen bulguların tekrar edilmesinin öneminin altı çizilmelidir. Bu çalışma “mekân
tasarımı odaklı disiplinlerde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin üç boyutlu mekânı
algılama becerisi gelişmekte midir” sorusuna net cevap vermekten öte, konu hakkında
yapılacak çalışmalara öncü olması açısından
önemlidir. Çalışma kapsamındaki yöntemsel
eksiklikler gelecekteki benzer çalışmalara
yön verebilmek amacıyla aşağıdaki şekilde sıralanabilir; (1) çalışma kapsamında küçük bir
örneklem büyüklüğü kullanılmıştır, sonraki
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çalışmalarda daha geniş örneklem ile çalışılması önerilmektedir; (2) çalışma bir üniversite ve bir anabilim dalında gerçekleştirilmiştir,
çalışmanın farklı üniversitelerde ve mekânsal
tasarım ile ilişkili diğer anabilim dallarında
da tekrarlanması yararlı olacaktır; (3) çalışma
kapsamında bilişsel haritaların ölçümünde üç
yöntem kullanılmıştır (mesafe ve yön tahmini
ve taslak harita seçimi), ancak sonraki çalışmalarda bilişsel haritaların ölçümü için kullanılacak yöntemler, literatürde bilinen diğer
yöntemlerin (güzergâh bulma ya da taslak harita çizimine yönelik testler gibi) kullanımı ile
genişletilebilir. Ayrıca mesafe ve yön tahmini
için çalışmada bir adet başlangıç noktası ve
bir adet bitiş noktası yer almıştır ve bu konumlar birer sokak levhası ile ifade edilmiştir.
Sonraki çalışmalarda mesafe ve yön tahmininin, mekân içinde sadece iki nokta arasında
değil birden fazla nokta arasında yapılması
ve bu noktaların sokak levhası yerine diğer
mekânsal öğeler (sokak mobilyaları ya da
dikkat çekecek farklı binalar) ile belirtilmesi
sonuçları değiştirebilir. Çalışma kapsamında
(4) sanal mekânlar kullanılmış ve “basit” bir
hipotetik mekân yaratılmıştır, sonraki çalışmaların gerçek mekânlarda tekrar edilmesi ya
da daha karmaşık sanal mekânlarda gerçekleştirilmesi çalışmadan elde edilen bulguların genellenebilmesi açısından önemlidir; (5)
çalışma kapsamında katılımcılar araçtaki bir
yolcu gibi pasif bir şekilde mekânı deneyimleyerek öğrenmiştir, katılımcıların mekânı
aktif olarak deneyimlemesi sonuçları değiştirebilir. İlgili literatürde mekânı deneyimleme yönteminin (araçtaki bir sürücü gibi aktif
deneyim ya da araçtaki bir yolcu gibi pasif
deneyim) mekân algısı üzerindeki etkisi çok
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GANTİ, F., VAROTTO, D., (2002).
Active and passive spatial learning in
a complex virtual environment: The
effect of efficient exploration. Cognitive processing, 3(4), 65-81

sık araştırılan bir konudur (Brooks, 1999: 6875; Carassa, vd, 2002: 68-73; Foreman, vd,
2004: 453-454; Gaunet, vd, 2001: 411-416;
Wallet, vd, 2008: 176-177; Wilson, vd, 1997:
210-215). Ancak bu konu, bu araştırmanın
hedefi dışındadır. Dolayısıyla, bu çalışma
kapsamında mekânı öğrenme yöntemlerinden
“pasif deneyim” üzerinde durulmuştur.
Bundan sonra bu konuda yürütülecek benzer
araştırmalarda katılımcıların sanal mekânda
kendi istekleri doğrultusunda hareket ederek (araçtaki sürücü – aktif deneyim) mekânı
öğrenmelerinin sonuçlar üzerindeki etkisinin
araştırılması yararlı olacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT
For successful physical spatial design, designers’ and planners’ improved spatial perception and
comprehension skills (Cubukcu, 2011:741) are crucial as the knowledge about the relation between human behaviour and physical space (Bell et al., 1996; Ittelson et al., 1974; Lang, 1987;
Stokols & Altman, 1987). Spatial perception and comprehension is described as the ability to
present three-dimensional volume and space to two-dimensional volumes (Chun-Heng, 2006:
7). Thus, particularly in planning education, it is important to improve the students’ conceiving
the projection of the three-dimensional volumes on real space derived from two-dimensional
spatial maps (Günay, 2007: 93). However, the impact of architecture and planning education on
three dimensional visualization ability and cognition has never been empirically tested. Therefore, this study compares planning students’ cognitive maps (ability to present three dimensional spaces on two dimensional media) at different stages of their education.Using existing
residential settings’ buildings in Izmir, Turkey, a hypothetical virtual residential environment
was designed with respect to grid planning via three-dimensional computer software (GTK
Radiant 1.1-TA-beta). The virtual environment had three building types (terrace apartments,
apartment blocks and common central building; Figure 1), totally 18 buildings and two empty
green lots (Figure 2). Participants’ cognitive maps were measured via three tasks; direction and
distance estimation and sketch plan selection. Besides, participants’ gender, age, their evaluation on themselves direction finding abilities and frequency of three dimensional computer
game playing were collected via a questionnaire. There were start and finish points in the virtual
environment. To estimate the direction ability, participants were asked to mark the finish point
on a circle that were specified the start point and the participants’ location (Figure 3). Direction
ability mistake score were calculated as the subtracting the right answer on participants’ answer
(Figure 4). To estimate the distance ability, participants were asked to estimate the top view
distance and shortest route. For that, a figure that determines a distance’s unit was projected to a
wall (Figure 5). The participants’ answers were subtracted from the right answer and by that, the
top view estimation mistake point and shortest route estimation mistake points were calculated.
Finally, to estimate participants’ perception about the settlement’s plan, 4 plans (1 of them was
the right plan of the virtual environment) were showed to the participants and they were asked
to mark the virtual environment’s plan and on that plan they were asked to mark the finish point
(Figure 6). If the participant was marked the right plan, the score was defined as settlement
plan perception is strong, if not, it was defined as settlement plan perception is weak. If the
participant was marked the right finish point, it was defined as landmark perception is strong,
if not, it was defined as landmark perception is weak. The participants experienced the virtual
environment in real time. The virtual environment was projected to a wall and the participants
were experienced the virtual environment in real time like a passenger with help of an interviewer that used the keyboard keys. The environment was experienced twice with different two
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routes (Figure 7). Each route was 3,5 minutes long (totally the environment were experienced
for 7 minutes). The study lasted between 12 and 15 minutes. Participants were students in
Dokuz Eylul University, Department of City and Regional Planning. The study had two parts:
(1) the accuracy of 13 first grade students’ (Mean Age: 21,48; SD=0,65) cognitive maps were
measured and compared via time series data in three years (within group comparison), (2) first
(8 students; Mean Age: 21,75; SD=1,83)), second (7 students; Mean Age: 22,86; SD=1,07) and
third (13 students; same students from previous study after two years) year students’ cognitive
maps were compared (between group comparison). In brief, improvements in students’ cognitive abilities during planning education were compared via “within subject analyses” using time
series data and “between subject analyses” by comparing students in different education stages.
The analyses were calculated via T-Tests. Within subject comparisons shows that students’ cognitive maps were more developed after three years of planning education. However, between
subject comparisons failed to provide support for this finding. Methodological shortcomings
and differences may account for differences in the study findings. Before generalization of results, more research on this topic is on call. In brief, this study is important, as it highlights the
necessity to study the relation between design education and students’ cognitive map development and provides detailed information on how to study this important topic.
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INTRODUCTION

The main features of insulation materials that
needs to be taken into consideration are; Coefficient of Thermal Conductivity (λh), Moisture Resistance, Water Vapor Diffusion Resistance Coefficient (μ), and general features
such as Impact of the Material on Health,
Resistance of the Material to Various Forces,
Resistance, Indeformability, Fire Resistance,
Usability, Density and Transportation. The
materials that are used today are classified in
Table 1 (Eurima, 2016; Berge, 2009; Kwok
& Grondzik, 2007; Wong, Eames & Perera,
2007; Papadopoulos, 2005). Starting from 01
January 2008, the products that are defined in
the Building Materials Regulation in Turkey
are required to have the CE certificate if they
are exchanged in domestic and EU markets.
CE mark shows that the materials conform
completely to the regulation and relevant
terms of references.

The importance of insulation materials for
energy conservation is known in the energy
efficient building design process. Insulation
materials are used to reduce heat loss and
gain because of their high heat resistance.
The significance of heat insulation for energy efficiency is indisputable. However any
mistake related to this can present a negative
impact both for the building and for energy
consumption. This study first sets the parameters that effect the efficiency heat insulation
and makes a suggestion for a system design
to ensure that heat insulation is implemented
correctly in Turkey.
PARAMETERS THAT EFFECT THE
EFFICIENCY OF HEAT INSULATION
There are four parameters that have to be
taken into consideration for optimum efficiency of heat insulation applications. These
are “Selection of Heat Insulation Materials”,
“Determination of the Insulation Thickness”,
“Type of Insulation” and “Application of Insulation”.
A. SELECTION of INSULATION MATERIAL: There is still a misunderstanding in
Turkey about insulation materials; believing
that using gas concrete, pumice concrete eliminates the need to use insulation, that there
will be enough insulation if the outer layer of
buildings is coated (with glass mosaic, vinyl
or aluminum), and that only 3 to 5 centimeters of insulation plaster would be enough for
proper insulation.
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Table 1. Classification of Insulation Materials

Building Materials Regulation (89/106/EEC)
was published on 08.09.2002 on the Official
Gazette issue 24870. The regulation was prepared by the Ministry of Public Works and
Settlement and defines the basic criteria for
building materials and the compatibility evaluation procedures to be used for these materials. Materials that are to be marketed have to
conform to this regulation (TEVEM, 2015).
In Turkey there are four different institutions
(ÇEVKAK, TEBAR, TSE, and RMI) that provide laboratory services according to TS EN
ISO/IEC 17025 standard related to heat insulation materials. However, in Turkey there are
no inspection mechanism related to the pro90

duction and marketing of heat insulation materials. There is a supervision problem related
to this issue. There is a need for regulations
related to the supervision of the quality and
standards of insulation materials. Additionally, there are no publications of World Health
Organization on the impact of insulation materials on human health.
B. DETERMINATION OF THE INSULATION THICKNESS: The thickness of
insulation applications is determined by calculations that aim to keep the yearly heating
energy to a minimum in buildings. According
to the BEP regulation of Turkey the calculation for the “Heat Insulation Project” should
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be based on the method that is defined in the
TS 825 standard (Energy Efficiency Law,
2007; TS 825, 2009). In new buildings this is
done during the procedures related to issuing
a building license and in existing buildings
this is done with refurbishment projects. The
thickness of insulation both data related to climate conditions and woodwork and glass selection are important. The ratio of transparent
surfaces and the type of their material are also
important for the calculation of necessary
heating energy. Today there is still a misbelief that insulating the façade facing north is
enough and there is no need to insulate buildings in temperate regions.

insulation from the outside should be recommended (Figure 1).

Figure 1. Heat Loss in Different Insulation
Applications (Quick Field Student Edition)

D. INSULATION APPLICATION: The
building that will be insulated should

C. TYPE OF INSULATION: To decide on
the method of insulation on the roofs (terrace
or sloped), walls, tiling, heat bridges and windows the following should be checked: if the
insulation level is adequate, all heat bridges are insulated, the layer order in structural members are selected appropriately, if the
condensation checks were carried out, and if
necessary measures were taken against fires.

definitely be examined by experts and the
insulation thickness that is seen fit should
be applied by qualified and experienced personnel. The only terms of reference that is in
force related to insulation applications is the
TS 13491 “Heat Insulation Products, EPS
Application Rules for Buildings” (TS 13491,
2011). There are no other terms of references
that are in force. In applications companies
use their own terms of references. There is a
need to fill this gap.

There are no regulations related to the selection of the insulation method in buildings. In
new buildings we see insulation applied at
the outside of buildings and between double
walls and in existing buildings we often see
insulation from the inside of the building because it is practical and economic. However,
it should be noted that insulation from the
inside will create condensation problems in
time and because heat bridges will be left in
the open the efficiency will be lower than the
desired levels (Dilmaç et al, 2005). Therefore,

All the parameters that are needed to be taken
into consideration in heat insulation applications are shown in Table 2.
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Table 2. Parameters That Needs to be Taken Into Consideration During Insulation Applications

SYSTEM DESIGN SUGGESTION
In this part of the study a draft model is suggested and aims to reduce the losses of insulation applications caused by inadequate
qualification and training of personnel that
carry out insulation applications, the suggest-
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ed model can be developed further. The suggestion has three phases, namely planning,
design and implementation.
The goal, scope and the training sub goals of the
planning phase are shown in Table 3.
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Table 3. Training System Design - Planning Process for Heat Insulation Implementers

plementers. The implementation process ends
with giving the training and assessment and
evaluation. Successful applicants will receive
“Implementer License” (Table 4).

Occupational Standards Department, in the
scope of the European Qualifications Framework has published on 21 March 2011 at the
Official Gazette the “Heat Insulator” definition
with a reference code 11UMS0132-3 as a part
of the National Occupational Standards (Ministry of Energy and Natural Resources, 2016;
Turkish Energy Institute, 2016). However,
there is no “implementation training” except
those provided by companies themselves. The
design process of the model is composed of
preparation of a Guide for Trainers and Im-
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Table 4. Training System Design - Implementation Process for Heat Insulation Implementers

DISCUSSIONS
The Regulation of Energy Performance calculates the amount of annual energy consumption per m2 of existing and new buildings
larger than 1000m2 and related CO2 emissions. “Energy Performance Certification”
system began on 01.01.2011 in Turkey. Energy Performance Certificate aims the classification of energy consumption and minimum
energy needs of a building. Existing buildings
larger than 1000m2 (up to 02.05.2017) and the
new buildings are obliged to take the Energy
94

Performance Certificate. Energy Performance
Certificate is an important assessment tool in
terms of improving the energy efficiency of
buildings whose energy class is D and under
D, determining the amount of greenhouse
gases emitted to environment by buildings
and determining the use of renewable energy
sources in buildings. As a minimum, it contains information about the classification of
the building’s energy need and energy consumption, insulation conditions and heating
and/or cooling system efficiency. It is valid
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GİRİŞ
Sanatın önemli bir dalı olan peyzaj mimarlığında; sanat akımları ve kentleşmenin etkileşimi ile karşımıza bugünün tasarım ihtiyaçları
çıkmaktadır. 1920’li yıllar ve sonrasında geleneksellikten uzaklaşan peyzaj mimarlığı günümüzde modern sanat akımlarından etkilenmiştir. Modernizm ile başlayan ve sonrasında
hız kazanan çağdaş peyzaj mimarlığı olarak
adlandırılan süreç üç dönem etkisini sürdürmüştür. Bu dönemler “Yeni Peyzaj Estetiği
Dönemi”, “Soyut Sanat ve İşlevsel Peyzaj
Dönemi” ve “Modernizm Sonrası ve Postmodern Peyzaj Dönemi” dir (Taşdemir, 2011:8082). Peyzaj tasarımında modernizm; mimarlık, şehircilik ve resim alanındaki modernist
fikirler ve uygulamalardan etkinlenmiş fakat
kendi karakteristik yapısını da korumayı başarmıştır. Çeşitli faktörlerin harmanlanması
ile oluşan içeriğinde sosyal, işlevsel, teknik
ve sanatsal boyutları içeren karmaşık bir kavramdır (Yiğit, 2004, Taşdemir, 2011:81).
1920’li yıllarla beraber kendini gösteren bu
sanat akımlarının karşılıklı etkileşim halinde bulunduğu etmenlerden biri de o yıllarda
hız kazanmaya başlamış kentleşme kavramıdır. Kentleşme; “sanayileşmeye ve ekonomik
gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu
doğuran, toplum yapısında, artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan,
insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü
değişikliklere yol açan bir nüfus birikim sürecidir” (Keleş, 2015: 35-36). Kentleşme kavramının meydana getirdiği ve doğal, kültürel,
sosyal, sanatsal süreçlerin tekrar şekillenme-
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sini ve yorumlanmasını mecbur kılan kavram
ise kentlileşmedir. Kentlileşme, kente göç etmiş ve yaşamakta olan insanların her alanda
kente özgü davranışlar sergilemelerini yani
kentli gibi davranmalarını anlatır. Tavır ve
davranışlarında kentlere özgü değişikliklere
rastlanır (Sağlık, 2010:25-29).
Bu kentlileşme süreci içerisinde gelenekler
yeniden şekilleniyor, gelenekler süreçten etkilenerek değişmez temeller üzerinde yaşayan ve değişen birer öge haline geliyorlar. Bu
ögelerden biri olarak düğün geleneği bugün
geleneksel taban üzerinde küresel birçok değişimden etkilenerek şekillenmiştir, son geldiği
durumda ise düğün öncesi hazırlıkları, düğün
esnası, mekân tasarımı ve organizasyonuyla
profesyonelleşme gerektiren bir sektör haline
gelmiştir. Yaşamın temel dönüm noktalarından biri olan evlenme, hem kadın ve erkeğin
yaşamını birleştirmesi açısından bireysel;
hem de aile ve akrabalık bağlarının kurulması
açısından toplumsal bir olgudur. Düğün geleneği doğrudan somut olmayan kültürel miras
ulusal envanterine girmemiş olmasına rağmen, kına gecesi ve çeyiz geleneği bu envanterde yer almaktadır. Evliliğin tümünü içine
alan töre ve törenlerin sergilendiği kız isteme,
söz kesme, nişan, kına gecesi, gelin alma, nikah vb. aşamalardan biri olarak düğün; her
toplumsal değer gibi kentleşme sürecinden
etkilenerek nitelikli, iyi planlanmış, profesyonelce organize edilmiş alanlara ihtiyaç duyulmasını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle
Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ‘ne ait sosyal tesis’in düğün
organizasyonları için kullanılan açık alanında
peyzaj tasarım çalışması yapılmıştır. Tasarım
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aşamasında hangi kriterlerin dikkate alındığı,
sürecin nasıl işletildiği ve yapım esnasında
karşılaşılan zorluklara değinilmiştir.
Amaç: Kentleşme sürecine bağlı olarak nitelikli, görsel ve kullanım açısından kaliteli
mekanlara duyulan ihtiyaç neticesinde Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ‘ne ait sosyal tesisin düğün
organizasyonları için kullanılan açık alanında
peyzaj tasarım çalışması yapılması.
Kapsam: Çanakkale Kepez Belediyesi
sınırları içerinde Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi açık ve
kapalı mekanları.

Şekil 1. Çalışma Alanı Konumu

Tesis açık ve kapalı alanlar olmak üzere yaklaşık 7750 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde konumlandırılmıştır. Açık alan hava
şartlarının uygun olması durumunda düğün
organizasyonları için kullanılmaktadır.
Kepez Belediyesi imar planına göre alanın
orta noktasından geçen yol nedeni ile kullanım alanlarında azalma oluşmuştur (Şekil 3).
Bu nedenle düğün organizasyonları için ayrılan alan işlevsel kullanım sağlamak amacı
ile tekrar tasarlanmıştır. Yaklaşık 3000 m2 lik
alan için fonksiyonellik ön planda tutularak
peyzaj projesi çizilmiş ve uygulanmıştır.

Yöntem: Peyzaj tasarım proje süreci.
Araştırmanın Kısıtları: Mevcut yapısal elemanlar, çalışma alanının yarı oranında küçülmesi ve buna rağmen etkinlik alan sayılarının
aynı kalması.
Araştırma Problemi: Çanakkale Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ ne
ait sosyal tesisin açık hava organizasyon alanı
ihtiyacı.
TEMEL DÜZEN ÖZELLİKLERİ
Çalışmanın yapılacağı alan, Çanakkale İli›ne
bağlı Kepez İlçesi sınırları içerisinde Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi’’ne ait sosyal tesistir (Şekil 1 ve
2).

Şekil 2. Çanakkale Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve
Kefalet Kooperatifi ‘ne Ait Sosyal Tesis’in İmar
Planına Uygun Yol Geçtikten Sonraki Durumuna
Ait Hava Fotoğrafları
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Alana yönelik çözümler üretilirken fonksiyonel peyzaj tasarımı süreci etkili olmuştur.
Projenin tasarım süreci ve tasarım kriterleri;
(Yılmaz ve Yılmaz 1999:177-186), (Korkut
2002:167), (Şişman vd. 2008:119-129), (Sağlık 2010:25-29), (Çelikyay 2011:11-22), (Turgut 2011:185-198), (Özdemir 2011:267-276),
(Kiper ve Karakaya 2013:59-71), (Atabeyoğlu 2014:85-101), (Bartlett et al. 2014:159170), (Olgun ve Yılmaz 2014:48-59), (Altunkasa ve Uslu 2016:47-67), (Wong 2006:1-7)
kaynaklarından yararlanılarak özgün değeri
de göz önüne alınarak şu aşamalarda gerçekleşmiştir.
• Alana ilişkin sörvey çalışması, günümüz
kent kültüründe düğün ve peyzaj tasarımına
yönelik literatür taraması
• İhtiyaç programının hazırlanması

• Alanın ağırlayabileceği misafir sayısına uygun girişler ve otopark
• Düğün sahipleri için misafir karşılama noktası
• Gelin ve damat otoparkı
• Gelin ve damat odası
• Gelin ve damat yolu
• Düğün esnasında misafirlerden ayrı olarak
planlanan gelin ve damat oturma yeri
• Masaların konumlanacağı misafir oturma
alanı
• Misafir oturma alanı içerisinde düzen ve sadeliğin sağlanması için bitkisel yönlendirme
• Bina içerisinde bulunan mutfaktan alana,
alan içerisinde masalara erişimi rahatlıkla
sağlayacak nitelikte servis yolları

• İhtiyaç programına uygun mekan çözümlerinin
ve mekanlar arası ilişkilerin ortaya konulduğu
diyagramın oluşturulması

• Orkestra alanı

• Oluşturulan diyagrama uygun uygulama
projesinin çizilmesi

• Alanı çevresinden kısmen ayıracak perdeleme

• Projenin işveren tarafından algılanabilirliğini kolaylaştırmak adına 3 boyutlu görsellerinin oluşturulması

• Yeşil alan

• Metraj ve yaklaşık maliyet hesabının çıkarılması ve iş verene sunumu
ARAŞTIRMA BULGULARI
Açıkhava düğün organizasyonunun ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiş alan kullanımları (mekân çözümlemeleri) şunlardır;
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• Dans pisti

İhtiyaç duyulan kullanımlar tasarım ve uygulama çalışması yapılacak alan üzerinde yerinde gözlemler, çekilen fotoğraflar ve sosyal
tesis yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda peyzaj tasarımı; Türk kültüründe düğün
ögesi, organizasyon planlama... vb. konular
hakkında yapılan literatür çalışmalarıyla birlikte değerlendirilerek Tablo 1’de görüldüğü

Genişliği
Konumu
Konumu

Gelin-Damat
Otoparkı
Gelin-Damat Oturma Yeri
Gelin-Damat
Odası

Düğün esnasında tüm
misafirlerin gelin ve
damadı
görebileceği
bir noktada günün anlamına uygun vurguyla
aynı zamanda diledikleri zaman misafirlerin
oturduğu alana ve dans
pistine en kısa mesafede ulaşabilecekleri bir
oturma yeri
Düğün öncesi son hazırlıklarını tamamlayabilecekleri, düğün esnasında oturacakları yere
yakın olması
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Düğün başlangıcında
gelen misafirlere takdim edilecekleri görsel
değeri olan geçit

Genişliği, uzunluğu,
malzeme çeşidi

Alan çevresinde otopark olarak
kullanılacak yerler olduğu için
otopark alanı sınırlı tutulabilir, misafirlerin giriş yapması için özel
olarak düzenlenmiş, bir geçiş alanı olduğu için de malzeme seçimi
fonksiyonel olmalı fakat kısmen
düşük bütçeli tutulması

Gelin – damat odasına
mümkün olduğunca yakınlık

Gelin- Damat
Yolu

Alan genişliği, malzeme çeşidi,
malzeme maliyeti, araç sayısı
ve özelliği

Malzeme çeşidi

Sosyal tesis restoran olarak da hizmet verdiği için bu alan korunacak,
hasarlı ve eski olan yer döşemesi
bahçe tasarımıyla uyumlu döşeme
malzemesi kullanılarak yenilenmesi

Restorandan Alana
Geçiş

TASARIMINI
YÖNLENDİREN
ÖGELER

Mevcut yapı korunacak, dış cephe
iyileştirmeleri

Ana Giriş ve Otopark Alanı

Bina

TASARIM ÖZELLİKLERİ

Teras

KULLANIMLAR

Tablo 1. Alanda Yer Alması Planlanan Kullanımlar
ve Bu Kullanımların Tasarımını Yönlendiren
Ögeler ve Tasarım Özellikleri

Türk düğün kültürünün
bir parçası olarak aileler
düğün sahibidirler ve
gelen misafirleri hem
karşılar hem de oturma
alanına yönlendirirler.
Bu nedenle gelen misafirlerle düğün sahiplerinin oturma alanlarına
geçmeden karşılaşacakları kapı niteliğinde bir
noktanın var olması

Konumu

gibi 17 farklı kullanıma karar verilmiştir. Bu
kullanımlar alan içerisinde konumlandırılırken ve tasarlanırken nelere dikkat edilmesi ve
ne gibi özelliklere sahip olması gerektikleri
üzerinde çalışılmıştır.

Misafir Karşılama Alanı
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Tesisin düğün organizasyonları
dışında
kullanımlarında restorandan açık alana geçişi
sağlayacak yol

Genişliği, malzeme seçimi, konumu

Oturma Alanları

Kullanılacak bitki türleri,
genişliği

Alanın komşu olduğu
diğer yolu gerektiğinde
kullanabilmek için açılmış bir diğer giriş

Sert zeminler üzerinde
yaklaşık 600 kişinin
ağırlanabileceği,
gerektiğinde sert zemin
çevresindeki çim alanların da kullanılmasıyla 900 misafirin aynı
anda ağırlanabileceği
genişlikte, dans pisti
çevresinde, her noktasından düğün sahiplerinin görülebileceği, dans
pistinden kısmen daha
uzak bölümün 20cm kot
farkıyla yükseltildiği,
dayanıklı, az kaygan,
az derzli malzeme kullanılan, masa ve hareket
karmaşıklığını düzenleyecek ve aynı zamanda
kokulu bitkilerle yapılacak organizasyon
sırasında etkili olacak
bitkisel tasarımın yer
aldığı alan
Sert zeminlerin etrafında gerektiğinde daha
fazla misafirin ağırlanabilmesi, sert zemini
sınırlı tutup daha ekolojik bir tasarım geliştirebilmek ve çocukların
organizasyon esnasında
zaman geçirebilecekleri
çim alanların oluşturulması

Genişliği,
Yüksekliği,
Kullanılacak
bitki Türleri

Alanın
tasarlandığı
misafir sayısına uygun
genişlikte, organizasyonlarda misafirlerin
ayakkabı seçimleriyle
uyumlu az kaygan, az
derzli yaya hareketini
sınırlandırmaya uygun
malzemeli alan

Yeşil Alanlar

Konumu, Büyüklüğü, çevresindeki
bitkisel tasarım

Akustik özelliklere uygun, dans pisti arkasında yer alacak, ayrıca orkestra alanı misafirlerin
olduğu alanların dışına
sesin iletimini azaltacak
bitkisel tasarımla desteklenmesi

Bitkisel Perdeleme

Genişliği, uzunluğu,
malzeme çeşidi
Genişliği, malzeme
çeşidi

Organizasyon yapılan
tüm alana kolay ulaşımı sağlayacak, servis
sırasında
misafirleri
de rahatsız etmeyecek
dolaşıma sahip, oturma
alanlarından malzeme
ve renk farklılığıyla ayrılacak yollar

Dans Pisti

Organizasyonlar sırasında oturma alanlarına
servis yapılacak yol

Tali
Giriş

Orkestra Alanı

Alan içerisindeki
Servis Yolları

Restorandan Alana
Servis Yolu
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Alanı mevsimsel şiddetli
rüzgarlardan
korumak, kısmen çevresinden ayırmak ve
perdelemek amacıyla
alan çevresinde bitkisel
çit oluşturulması.

Tablo 1’de verilen tasarımı yönlendiren ögeler ve
alan kullanımlarının tasarım özellikleri göz önüne
alınarak leke plan hazırlanmıştır (Şekil 3).

102

TMD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2016 Sayı: 09 Sonbahar Kış
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2016 Issue 09 Autumn Winter
ID:135 K:41
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

Hazırlanan peyzaj tasarım projesinin daha iyi
algılanabilmesi ve de sosyal tesis yönetimine
sunulması amacıyla 3 boyutlu görsel çalışmalar hazırlanmıştır (Tablo 2).
Tablo 2. Çanakkale Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisi Peyzaj Tasarım
Projesi 3 Boyutlu Görsel Çalışmaları

Şekil 3.Tasarımı Yönlendiren Etmenler Göz Önüne
Alınarak Oluşturulmuş “Leke Plan”

Proje çizim aşamasından önceki tüm aşamalar birlikte değerlendirilerek, hazırlanan leke
plan doğrultusunda alan projelendirilmiştir
(Şekil4).

Alanın ağırlayabileceği misafir sayısına uygun girişler
ve otopark

Düğün sahipleri için misafir
karşılama noktası
Gelin ve damat otoparkı,
Gelin ve damat odası, Gelin
ve damat yolu, Düğün esnasında misafirlerden ayrı
olarak planlanan gelin ve
damat oturma yeri
Masaların konumlanacağı
misafir oturma alanı, Misafir
oturma alanı içerisinde düzen ve sadeliğin sağlanması
için bitkisel yönlendirme
Alanı çevresinden kısmen
ayıracak perdeleme

Orkestra alanı, Dans pisti

Şekil 4. Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve
Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisi Peyzaj Tasarım
Projesi
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Bina içerisinde bulunan mutfaktan alana, alan içerisinde
masalara erişimi rahatlıkla
sağlayacak nitelikte servis
yolları
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Peyzaj projesinde kullanılan bitkiler, kullanım yerleri ve amaçları Tablo 3’te verilmiştir.

Nandina domestica

Tablo 3. Peyzaj Projesinde Kullanılan Bitkiler,
Kullanım Yerleri ve Amaçları
Bitki Latince Adı

Osteospermum
ecklonis

Türkçe Adı

Kullanım Yeri
ve Amacı

Japon Akçaağacı

Gelin – damat
odası yanı,
depo önünde
görsel amaçlı
soliter kullanım

Photinia fraserii
‘nana’

Lavzon Yalancı
Servisi

Sınır boyunca
perdeleme ve
şiddetli rüzgarı
engelleme

Pittosporum tobira
‘nan’

Oya Ağacı

Gelin – damat
odası önünde
görsel amaçlı
kullanım

Cennet Bambusu

Bodrum Papatyası

Misafir oturma yerlerinde
mekanların
birbirinden
ayrılması
Girişlerde girişin vurgulanması

Ağaçlar
Acer palmatum
‘dissectum purpureum’

Chamaecyparis
lawsoniana

Lagerstroemia
indica

Santolina chamaecyparissus

Çalılar

Cupressus macrocarpa ‘goldcrest’

Euonymus microphyllus ‘pulchellus’

Gaura lindheimeri

Spiral Servi

Çıtır Taflan

Gaura Çiçeği

Ana ve tali girişler ve konuk
karşılama noktasında vurgu
amaçlı soliter
kullanım

Alev Çalısı

Top Pitos

Lavantin

Girişlerde girişin vurgulanması ve çit
Orkestranın
arkasında
görsel amaçlı
kullanım
Oturma yerleri
bağlantı yolu
kenarında koku
ve görsel amaçlı kullanım

SONUÇ ve ÖNERİLER
Nüfus ve buna bağlı olarak kentleşmenin artışı, insanların barınak, ulaşım vb zorunlu gereksinimlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel
bir takım gereksinimlerinin de karşılanması
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu gereksinimler içinde sosyal ve kültürel yaşamın ayrılmaz bir parçası olan düğün, nişan ve kına
gibi etkinlikler için açık ve kapalı mekanlar
önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde bu
gereksinimler kentlerdeki nüfusun ve beraberinde oluşan yapı yoğunluklarının sonucunda
insanların kent içinde ve yakın çevresinde
oluşturulacak doğal ortamlara gereksinimini artırmıştır. Bu amaçla, zaman içerisinde
özellikle kentlerin yakın çevrelerinde sosyal

Misafir oturma yerlerinde
mekanların
birbirinden
ayrılması

Misafir oturma yerlerinde
mekanların
birbirinden
ayrılması
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tesislerle birlikte, uygun hava koşullarında
kullanılabilecek şekilde açık alanlar da oluşturulmaya başlanmıştır. Bu tip alanlara kentlinin eğilimi son yıllarda oldukça artmıştır.
Çalışmanın yapıldığı Çanakkale kentinde de
bu gereksinim oldukça fazladır. Bu nedenle
son yıllarda bu tip mekanlar ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bu tür zorunluluk ve yoğun talep
sonrasında Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetimi de
mevcut sosyal tesis ve bahçesinin günün koşullarına uygun hale getirilmesine yönelik bir
proje hazırlanması konusunda talepte bulunmuştur. Bu amaca yönelik olarak; alanların
mekânsal kurgulanması, kullanılacak bitkilerin özellikleri, sayısı ve kullanım amaçları
ile zemin kaplamalarında kullanılacak malzemelerin seçimi, kullanış biçimi, renk ve desen
özellikleri belirlenmiştir.
Tüm bu seçimler doğrultusunda hazırlanan
peyzaj projesinin uygulanabilmesi amacıyla, projenin yaklaşık maliyeti hesaplanmış,
yüklenici firmanın belirlenmesi sonucunda
uygulama çalışmalarına başlanmıştır. Tüm
bu aşamalar, Tablo 1’de belirtilen alanda yer
alması planlanan kullanımlar ve bu kullanımların tasarımını yönlendiren ögeler ve tasarım
özellikleri çerçevesinde yürütülmüştür. Uygulama çalışmaları Haziran 2016’da tamamlanmış (Şekil 5) ve alan düğün ve diğer sosyal
etkinlikler amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.

Şekil 5. Uygulama Sonrası Karşılama Alanından
Görünüş
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: The art and at the same time science of landscape architecture fulfils today’s design requirements with the effects linked to artistic movements and urbanization. Moving away
from traditionalism in the 1920s and afterwards, landscape architecture is affected by modern
art movements. Beginning with modernism and called contemporary landscape architecture,
this process was generally affected by three periods. These periods are “New Landscaping
Esthetic Period”, “Abstract Art and Functional Landscape Period” and “After Modernism and
Postmodern Landscaping Period”. Landscape design was affected by modernist ideas and applications in the field of modernist architecture, city planning and art, but also gained a unique
significance. Interpretation of a single factor is not a relevant attitude but it is a complicated concept involving social, functional, technical and artistic dimensions. One of the factors involved
in this mutual interaction with this art movement beginning in the 1920s was the concept of
urbanization which began to gain rapid speed in those years. Urbanization is “a process of population accumulation increasing numbers of towns in parallel to industrialization and economic
development and due to current growth of cities increasing rates of organization, division and
specialization in societal structure and causing unique changes in human behavior and relationships in cities”. The enforced concept of becoming urbanized is the reshaping and interpretation
of natural, cultural, social and artistic processes caused by the urbanization process. Becoming
urbanized explains the unique city behavior displayed in all areas by people who migrate to and
live in cities; in other words behaving like a city-dweller. There are unique changes encountered in attitude and behavior in cities. Within this process of becoming urbanized, traditions
are reshaped, they are affected by the process becoming a living and changing element based
on an invariable foundation. One of these elements is the wedding tradition, based on tradition
but shaped and affected by many global changes with the latest situation involving transformation into a sector requiring professionalization of preparation before the wedding, during the
wedding, venue design and organization. Marriage, one of the basic turning points in life, is
an individual case in terms of uniting the life of a woman and man and a societal case in terms
of creating both family and relational ties. Though the wedding tradition has not entered the
national inventory of intangible cultural heritage, henna nights and the trousseau tradition have
been included in this inventory. The wedding which is one of the stages among all the customs
and ceremonies within a wedding including asking for the girl, promise exchange, engagement,
henna night, collecting the bride, marriage etc. has been affected by the urbanization process
like all societal values, becoming an area requiring quality, good planning and professional organization. As a result, a landscape design study was performed for the open area to be used for
weddings that belongs to the social facility of the Çanakkale Tradesmen and Craftsmens’ Credit
and Guarantee Cooperative. The criteria noted during the design stages, how the process operated and the difficulties encountered during construction are mentioned. Methodology: The study

107

TMD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2016 Sayı: 09 Sonbahar Kış
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2016 Issue 09 Autumn Winter
ID:135 K:41
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

area was the social facility belonging to the Çanakkale Tradesmen and Craftsmens’ Credit and
Guarantee Cooperative in Kepez within Çanakkale province. The facility includes both open
air and enclosed areas located on land with a size of 7750 m2. When weather conditions permit
the open area is used to host weddings. According to the development plan of Kepez Municipality due to the road passing through the center point, there is a reduction in the area of use.
As a result, to ensure functional use of the area designated for weddings, it was redesigned. The
functionality of an area of nearly 3000 m2 was a focus of the landscape project that was drawn
and applied. While producing solutions for the area, the functional landscape design process
was followed. Noting the unique value of the project, the following stages occurred during the
design process.
• Survey studies of the area, literature scan of wedding and landscape design in current urban
culture
• Preparation of requirement program
• Creation of a diagram determining appropriate venue solutions for the requirement program
and relationship between the venues
• Drawing the application project in accordance with the created diagram
• Creation of 3 dimensional visual aids to facilitate understanding by the employer
• Calculation of quantities and appropriate costs and presentation to the employer
Findings and Discussion: Considering the requirements of an open air wedding event, the area
uses (spatial solutions) are as follows;
• Appropriate entrances and car parking for guest numbers hosted by the venue
• Greeting point for family to meet guests
• Parking for bride and groom
• Room for bride and groom
• Pathway for bride and groom
• Seating area for bride and groom separate from guests during the wedding
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• Seating area for guests with table placements
• Vegetative guidance to ensure order and simplicity in the guest seating area
• Service paths ensuring comfortable access from the kitchen area in the building to the area
and among tables in the area
• Orchestra area
• Dance floor
• Screening allowing partial separation of the area from surroundings
• Green space
The landscape design for the required uses in the area for the design and application study was
completed based on observations in place, photographs, interviews with social facility management and evaluated with literature studies based on topics such as wedding elements in Turkish
culture, organization planning, etc. and 17 different uses were chosen. Elements requiring attention and what properties are required for these areas of use were studied during location and
design work within the area. Before the project drawing stage, all stages were assessed together,
and the area was designed in light of the prepared spot plan. To better understand the prepared
landscape design project and to present to social facility management, 3 dimensional visual
studies were prepared. Conclusions and Suggestions: The increase in population and linked
urbanization has led to difficulties in meeting a range of social and cultural requirements, in
addition to providing necessary requirements such as shelter, transportation, etc. Among these
requirements, open and enclosed venues for events like weddings, engagements and henna
nights, which are integral parts of social and cultural life, have important place. Currently these
requirements have increased the need for natural environments within the city and surrounding area due to the density of population in cities and related construction. With this aim, over
time together with social facilities especially in close surroundings of cities, open areas have
begun to be created for open air use in appropriate weather conditions. The trend among urban
dwellers for these types of areas has increased significantly in recent years. There are great
requirements for these in the study area of Çanakkale. As a result, these types of venues have
begun to be created in recent years. After this type of difficulty and intense demand, demands
were made that a project be prepared to bring the current social facility and garden of Çanakkale
Tradesmen and Craftsmens’ Credit and Guarantee Cooperative in line with these conditions.
With this aim, the spatial layout of the area, properties of plants used, amount and aims of use
of ground covering and choice of material used, and form, color and pattern properties used
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were determined. For application of the landscape project prepared in light of these choices, the
approximate costs of the project were calculated and practical work began after determining the
contracting firm. All these stages were completed within the framework of the planned use of
the area and the elements and design characteristics directed design of these uses. The practical
work was completed in June 2016 and the area has begun hosting weddings and other social
events.

110

TMD

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

SİTE YERLEŞİMLERİNDE DIŞ MEKÂN – PEYZAJ NİTELİĞİNİN
ÖLÇÜLMESİ VE KONUT DEĞERLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR
ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNİN İSTANBUL VE NEW YORK 1KAMUSAL
ARAŞTIRMA: ÇANAKKALE KENTİ ÖRNEĞİ
MEKANLARINDA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ1
OFOF
PRIVATIZATION
ONMEASTHE
A COMPARATIVE
STUDY ON THE STUDY
IMPACT
RESIDENTIALPROCESS
VALUE AND
UREMENT
OF QUALITY
AND
OUTER
SPACE
IN RESIPUBLIC
SPACES OFLANDSCAPE
ISTANBUL AND
NEW
YORK
CITIES
DENTIAL SITE: ÇANAKKALE CITY EXAMPLE
1
2
Yavuz ALKANElif
, Alper
SAĞLIK
, Abdullah KELKİT3
KUTAY
KARAÇOR

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Düzce / Türkiye

Lâpseki İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çanakkale / Türkiye
2-3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı
Bölümü
Çanakkale
/ Türkiye
Öz: Neoliberal ekonomi ile hız kazanan
özelleştirme
Abstract:
The privatization process which was ac1-

süreci kentsel mekanın yönetimi üzerinde etkili olmuş
Öz: Konut olgusu, insanoğlunun hayatında, yerleşik
ve
özellikle
kamusalbumekanlar
Bu
hayata
geçmesinden
zamana, metalaştırılmıştır.
önemli bir yer almıştır.
durum
mekanlar
kentlerin mekân/
yeşil
Öyle ki,kamusal
kişi konut
sahibiiçerisinde
olmada, konut-dış
peyzaj arasındaki
ilişkilerin
boyutuna
(tasarımına)
göre
dokusunu
oluşturan
parkların
sahipliğinin
el değiştercihlerini ve
yönlendirebilmektedir.
Bu anlamda günümüz
tirmesine
yönetim şeklinin değişmesine
neden
koşullarında insanların, kendisini kentin yoğun ve stresli
olmuştur.
Kamusal mekana yapılan müdahaleler
ortamından uzaklaştırarak, doğa ve peyzajla buluşturan,
ve
yönetim
şeklinin
değişmesi
literatürde
oldukça
çevresel
kalitesi
yüksek
dış mekânlar
oluşturan
fiziksel
çevrelerinden
memnun
olduklarıilesürece,
konutlarından
tartışılmış
ve çeşitli
gerekçeler
bu sürece
destek
da memnun
oldukları anlaşılmaktadır.
Bu çalışma konut
veren
veya eleştiren
araştırmacılar yapılmıştır.
Bu
yerleşimlerinde dış mekân - peyzaj kalite ve değerlerinin
çalışmanın
amacı, kamusal mekanın özelleştirilmesi
irdelenmesini ve bu değerlerin konut değerine nasıl
konusunda
en fazla
öne çıkanamaçlamaktadır.
ve tartışılan örnek
yansıyacağının
araştırılmasını
Amaç,
peyzajBryant
niteliği
ve değeriyle
konut değeri
arasındaki
olan
Park-New
York örneğinin
özelleştirme
ilişkiyi ortaya
genel
sürecini
ortaya koymaktır.
koymak ve Konut
Türkiyeyerleşimlerinin
Cumhuriyeti’nin
özelliklerine bağlı olarak, ünitelerde yer alacak olanpeyzaj
en
eski kamusal mekanlarından olan Maçka Demokalanları ve yapısal donatıları hacimleri, nitelik ve nicelik
rasi
Parkı’nın
özelleştirme
süreci ile karşılaştırmaktır.
değerleri
incelenmeye
çalışılmıştır.
İnceleme sonuçları
değerlendirilerek,
konut yerleşimlerinin
dışsürecinin
mekân Böylece,
kamusal mekanlardaki
özelleştirme
peyzaj kalitesine
olarak
konut değerlerine
olan
gelecek
yıllardaki bağlı
mekânsal
etkilerinin
öngörülmesi
etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Alan çalışmasının
hedeflenmektedir.

celerated by the neo-liberal economy affected on

Abstract: Housing cases, Mankind's life, from being
management
urbanhas
spaces,
especiallyplace.
public
sedentary
to thisoftime,
taken and
an important
So
spaces
wereoncommodified.
This housingcase has open
led tospace/
the
that,
person,
obtaining housing,
ofchange
relationship
betweeen and
landscape
dimension
(design)
of ownership,
management
of the
parksis
guided by preferences. In this sense, In today's conditions,
from public spaces that constitutes green areas of the
of peoples, himself, from the city's busy and stressful
cities. Interventions
in public
spaces
and with
the change
of
environment,
by send away,
brings
together
nature and
their management
debated
in the literature
landscape,
constituenthave
openbeen
spaces
environmental
quality
high,
from
of the
the researchers
physical environments
as long
they are
deeply,
and
have supported
or as
criticized
satisfied, It is understood that the matter be satisfied. This
this process because of several reasons. The aim of
study, it is discussed that how the landscape values are
this study
to estate
revealvalues
that of
privatization
of
reflected
to theisreal
the residentialprocess
complexes.
InBryant
this approach
it isYork
aimed
that
to of
investigate
value of
Park-New
that
one
the most the
prominent
housing
in housing
settlements.
The purpose
is to reveal the
case study
in the subject
of public
space privatization,
relationship between the quality of the landscape and the
and to
its privatization
with Macka
value
of compare
housing. Depending
on the process
general characteristics
Park that itone
of earliest public
in
ofDemokrasi
housing settlements,
is investigated
that thespaces
landscape
areas,
volumes,
quality and
quantity
studied to
to predict
examine
Republic
of Turkey.
Thus,
it waswas
targeted
the values which take place in the structural units. The
the effects of privatization process of public spaces
results of the review are evaluated that the effects on housing
following
values
were years.
tried to be determined that depending on the
housing settlements, the housing prices on the quality of
kapsamı, Çanakkale’de 1990’dan sonra kent strüktürü
Key Words: Privatization, Public Space, Bryant Park,
landscapes and the landscape prices. The scope of the case
içerisinde Kelimeler:
belirginleşmeye
başlayan,Kamusal
2000’li Mekan,
yıllardan
Anahtar
Özelleştirme,
Macka
Demokrasi
Park number of housing settlements
study
includes,
the growing
itibaren sayısı her geçen gün artmakta olan ve kentin
which
is
thought
to
affect
the social and physical structure
Bryant
Park, Maçka Demokrasi Parkı
sosyal ve fiziksel yapısını etkilediği düşünülen “konut
of the city every day in Çanakkale starting from 1990s to
yerleşimleri”ni içermektedir. Alan çalışmasının sonuçları
the beginning of the 2000s. The results of the case study
genel olarak konut yerleşimlerinde peyzaj tasarımı ile ilgili
have revealed important findings about landscape design in
önemli bulgular ortaya koymaktadır. Konut
Doi:yerleşimleri
10.17365/TMD.2016819758
housing generally. In housing settlements, it is appeared that
tasarımında dış mekân - peyzaj kalitesi ile konut değerleri
there is a relationship between the characteristics of housing
arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır.
settlements landscapes and the real estate values of the
residential complexes in housing settlements.
Anahtar Kelimeler: Site Yerleşimleri, Peyzaj, Kalite,
Konut Değeri, Dış Mekânlar, Ölçütler Demeti
Key Words: Site Settlements, Landscape, Quality,
Realhousing, Openspaces, a Beam of Criteria

Doi: 10.17365/TMD.2016922567
Sorumlu
Yazar:
Elif KUTAY
KARAÇOR,
Üniversitesi
Orman Fakültesi
Peyzaj
Bölümü Düzce
Sorumlu
Yazar:
Alper
SAĞLIK,
ÇanakkaleDüzce
Onsekiz
Mart Üniversitesi,
Mimarlık
ve Mimarlığı
Tasarım Fakültesi,
Peyzaj/
Türkiye,Bölümü,
elif_kutay@hotmail.com
Geliş Tarihi
/ Received: 02.02.2016 Kabul
Tarihi/ Accepted:
05.06.2016
Makalenin
Mimarlığı
Çanakkale / Türkiye,
alpersaglik@mynet.com
Geliş Tarihi
/ Received:
12.06.2016
Kabul
Türü:
Type of article
(Araştırma
– Uygulama
/ Research
-Application)
Çıkar
Çatışması
/ Conflict
of Interest:Yok
Tarihi/
Accepted:
26.10.2016
Makalenin
Türü: Type
ofarticle
(Araştırma
/ Research)
Çıkar
Çatışması
/ Conflict
/ None“Etik /Kurul
RaporuKurul
Yok –Raporu
None ofYok
Ethics
Committee”
of Interest:Yok
None“Etik
– None
of Ethics Committee”
1(1)

1
111

TMD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2016 Sayı: 09 Sonbahar Kış
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2016 Issue 09 Autumn Winter
ID:129 K:41
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

GİRİŞ
Tarihi gelişimi içinde konut, doğanın yapısına, sosyo-ekonomik koşullara ve kentleşme
tipine bağlı olarak oluşmuş ve gelişmiş olup
(Pulat, 1992:1-327), insanların barınma, korunma, güvenlik gibi temel yaşamsal gereksinimlerini karşılayan en önemli yapı türüdür
(Arcan ve Evci, 1999:76-91).
Gelişmekte olan toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de özellikle 1950’li yıllarda konut
ihtiyacı baskın bir imar unsuru olmuştur. Bu
durum plansız kentleşmeyi beraberinde getirmiş, dolayısıyla kentsel yeşil alanların gün
geçtikçe endüstrileşme lehine yetersiz kalmasını ön plana çıkarmıştır.
Yerel ve merkezi yönetimler ise konutu, stokunun kontrol edilmesi gereken önemli bir
ekonomik kaynak olarak değerlendirmişlerdir
(Tekeli, 1996).
Ülkemizde yaklaşık 20 milyon (19.481.678
adet) konut bulunmaktadır (TÜİK, 2011).
Buna göre, kentsel alanlarda fiziki yapıların
çoğunluğunu konutlar teşkil etmektedir. Bunun bir sonucu olarak da doğal olarak Türkiye
genelinde 2015 yılında 1.289.320 konut, satış sonucu el değiştirmiştir (TÜİK, 2015). Bu
gösterge, konut piyasasını, ülke ekonomisindeki yeri ve önemi bakımından yadsınamaz
boyuta taşımıştır.
Kentsel oluşum, birçok faktörün etkisinde olmasına karşın, ağırlıklı olarak ekonomik politikalara göre şekillenmektedir. İmara açma,
yol yapımı, gecekondu bağışları, toplu konut
yapıları gibi girişimler ile kentler büyük bir
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dönüşüm yaşarken, toplumsal yaşam da bundan payını almıştır (Aydın, 2003:1).
İnsanlar, toplumun en küçük birimi olarak
yaşama eğilimi içinde olmalarının yanı sıra
sosyal bir varlık olmalarının gereği olarak
da yaşadıkları konutun sahip olduğu çevresel
niteliklerden etkilenme durumundadırlar.
Çevresel nitelikler kapsamında kentsel yeşil
alanlar, kent mekanı içinde fiziksel ve sosyal çevrenin niteliğini belirleyen, eğitimsel,
kültürel ve rekreasyon amaçlı kullanımlara
olanak tanıyan ve toplumun tüm bireylerinin kullanımına açık olan kamu mekanlarıdır
(Yuen, 1996: 955-970).
Bireyin refah ve huzurunun sürdürülebilir
yapılanmasında etkili olup, konut yerleşimlerine ve kent estetiğine katkısı yadsınamaz
olan açık ve yeşil alanların (dış mekân/peyzaj), insanlar açısından öneminin gün geçtikçe artması, kalite ve nitelik açısından yüksek
değerler arz etmesi, insanların yaşam standardının yükselmesi bakımından, anlamını gün
geçtikçe artırmaktadır.
Bu anlamda insanlar konut sahibi olurken, konutun sahip olduğu peyzaj kalite ve nitelikleri
konusunda seçici olmaktadırlar. Dolayısıyla
kendilerine rasyonel kazanım sağlayacak olan
bu kullanımlara ekonomik anlamda ödemeye
isteklilik gösterebilmektedirler.
Peyzaj kalite ve niteliğinin piyasada ekonomik değer olarak karşılık bulması, günümüzde konut fiyatlarının artması yönünde bir dinamizmi de beraberinde getirmiştir.
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Sahip olduğu içsel ve dışsal nitelikler (dış
mekân/peyzaj) açısından konut, fiziksel bir
mekân olarak ticarete konu olan heterojen bir
maldır. Sağladığı barınma hizmetinin faydasıyla tüketim malı, kira ve değer artışı beklentisiyle de bir yatırım malıdır (Büyükduman,
2014:16).
Heterojen bir mal olmasından dolayı konut
piyasası değişkenlik arz etmekte olup, konut
fiyatlarının çok yönlü araştırılmasına zemin
hazırlamıştır.
Konut piyasası araştırmalarında konutun piyasa değeri çeşitli istatistikî yöntemlerle (hedonik fiyatlama ve koşullu değerleme yöntemleri) analiz edilmektedir.
Söz konusu bu istatistikî yöntemler, heterojen bir malın özelliklerinin fiyat üzerindeki
etkisini incelemektedir. Konut fiyatlarını etkileyen en önemli değişkenler genellikle konuta ait içsel faktörler (yapı türü, oda sayısı,
büyüklüğü vd.) ve dışsal faktörler (çevresel
nitelikler kapsamında yeşil alanlar manzara,
konum, sosyal donatılar vd.) olarak sınıflandırılabilir (Selim, 2008: 65-76).
Bannett et al. (1998), Altunkasa (1999), Luttik (2000), Üçdoğruk (2001), Yang (2001),
Boyacıgil (2003), Çetintahra ve Çubukçu
(2011), Gül (2012) hedonik fiyatlama yöntemini kullandıkları çalışmalarda, konutların
farklı büyüklükte yeşil alanlara sahip olması
durumunda, konut fiyatlarının önemli düzeyde etkilendiğini (arttığını) belirlemişlerdir.
Yiğit ve Selim (2015) ise yaptıkları çalışmada bu çalışmayla paralel olarak çalışma kapsamında tasarımlar ölçütler demeti ışığında

değerlendirilirken R.Likert’in‘ölçeklem modeli’nden yararlanılmıştır. Sonuçta peyzaj
niteliğinin konut değerleriyle ilişkili olduğu
ortaya konmuştur.
Günümüz kentlerinde konut yerleşimlerindeki mekânsal nitelikler peyzaj kalitesinin
nitelik ve niceliğine bağlı olarak konut birimlerinin değerleri üzerine pozitif yönde katkı
yapmaktadırlar.
Son yıllarda konut sektörünün Çanakkale’de
de artış göstermesi ile Çanakkale ilinde yoğun
konut yerleşimlerinde peyzaj ve yapı kütlesi
alanları arasındaki oranların yetersizliği ön
plana çıkmaktadır. Bu durum Çanakkale’de
yer alan konut yerleşimlerinde konut fiyatları
ile peyzaj kalite ve nitelikleri arasındaki ekonomik ilişkinin araştırılabilir olmasına zemin
hazırlamıştır.
Bu çalışma kapsamında nitelik ve nicelik
açısından önemli bir yere sahip peyzaj kullanımlarının karlı bir yatırım aracı olduğu düşüncesinin desteklenmesi, konut fiyatları ile
konutun sahip olduğu peyzaj nitelik ve niceliği arasındaki ekonomik ilişkinin ortaya konması ile konut yerleşimi üretimi alanındaki
tüm unsurlara nitelikli ve yeter ölçekte peyzaj
alanı üretilmesi gerekliliğinin vurgulanması
amaçlanmıştır.
MATERYAL
Çanakkale kent merkezi ve Kepez Beldesi,
araştırma alanını oluşturmaktadır. Bu
anlamda Kepez Beldesi’ni bünyesinde ihtiva
eden Çanakkale, bulunduğu coğrafi konum
itibariyle Türkiye’nin kuzeybatısında, Geli-
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bolu Yarımadası ve Biga Yarımadası toprakları üzerinde yer almış olup, 25° 35′ ve 27°
45′ doğu boylamları ile 39° 30′ ve 40° 42′
kuzey enlemleri arasında, 9,737 km2’lik
bir alana ve 60.2 kilometre kıyı uzunluğuna
sahiptir (Şekil 1, 2).
Çalışma kapsamında, Çanakkale kentinde belirlenen 8 konut yerleşim alanının hedef kitleleri, planlama özellikleri, yerleşme içerisindeki açık ve yeşil alanların fiziksel özellikleri,
kalite ve nitelikleri, işlev alanları, donatıları,
yapısal ve bitkisel peyzaj elemanları; kullanım koşulları konuları araştırılmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde belirlenmiş konut
yerleşimlerinin proje bilgilerine Çanakkale
ve Kepez Belediyeleri’nden ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda her konut yerleşimi
için proje künyesi oluşturulmuştur. Proje kapsamında yapı kütlelerinin alanları ile konutların iskân bilgileri ve rayiç bedelleri de elde
edilmiştir.

Şekil 2.Çanakkale ve Kepez Kenti imar planları
ve araştırma alanları kapsamındaki siteler
(Çanakkale ve Kepez Belediyesi–2016)

Şekil 3.Çanakkale ve Kepez Kenti hava fotoğrafları
(Çanakkale ve Kepez Belediyeleri-2016)

Şekil 1.Çanakkale ve Kepez Kenti imar planları
ve araştırma alanları kapsamındaki siteler
(Çanakkale ve Kepez Belediyesi–2016)
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yerleşimlerinin proje bilgilerini içeren proje
künyelerinin oluşturulması ve ‘ölçütler demeti’ ile bir puanlama sistemi oluşturularak
değerlendirilen analiz verileri oluşturmaktadır. ‘Ölçütler demeti’ne göre yapılan dış
mekân – peyzaj kalitesi değerlendirmesi ile
elde edilen puanlama sonucunda bir çizelge
elde edilmiştir ve bu çizelgede 8 adet konut
yerleşiminin, ölçütler demeti puanlaması ve
gayrimenkul bedelleri karşılaştırması yer
almıştır.

Şekil 4.Çanakkale ve Kepez Kenti hava fotoğrafları
(Çanakkale ve Kepez Belediyeleri-2016)

Çalışmanın
diğer
bölümünde
ise,
değerlendirilen peyzaj kalite ve konut yerleşimlerinin çevre estetiği bünyesinde yer alan
dış mekân ya da niteliklerinin belirlenmesi,
alan çalışmasıyla elde edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, belirlenen konut yerleşim
alanlarında yapılan fiziksel çevre analizi ile
alanlarda arazi kullanım dağılımı, açık ve
yeşil alanların alansal büyüklükleri, süs bitkileri özelinde yoğunluk, yapısal alan - yeşil
alan oranları ile yerleşim alanlarındaki nüfusa göre kişi başına düşen yeşil alan miktarları
ortaya konarak konut alanlarında yeşil alan
miktarları % olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda araştırma alanlarına ait hava
fotoğraflarından yararlanılmıştır. Elde edilen
hava fotoğraflarından bazılarına ait görseller
Şekil 3 ve 4’ te yer almıştır.
YÖNTEM
Alan çalışmasının yöntemini, seçilen konut

Çalışmada öncelikle araştırma alanında,
konut yerleşimlerinde mekânsal değerin
vazgeçilmezlerinden olan dış mekân –
peyzaj kalite ve niteliklerin ölçme ve
değerlendirmesinde R.Likert’in “ölçütler
demeti” nden yararlanılmıştır. “Ölçütler demeti” ışığında Çanakkale kentinde 8 adet konut yerleşimi değerlendirilmiş, bunların ticari
değerlerine (Rayiç Bedelleri) ilişkin bilgiler
elde edilmiş ve mekânsal nitelik ile ticari değer arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır.
Çağımızda sosyolojik, çevresel psikolojik,
ekolojik ve çeşitli pozitif bilimler açısından
gelişmeler, mekansal tasarımların boyutunu,
insan varlığını temel alan, bununla ilişkili
fiziksel, biyolojik ve psikolojik açıdan biçimlenen, insani ölçekleri, doğal ve kültürel
değerleri, çevre ve içerik verilerini barındıran, sürdürülebilir ekolojik özelliği gösteren
mekansallıkla örtüşür hale getirmiştir. Bu da
mekân tasarımına ilişkin kentsel planlama,
kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj tasarımı
gibi farklı ölçek çalışmalarında bütüncül yaklaşımları zorunlu kılmaktadır.
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Araştırma konusu açısından; J. Gehl; “tasarımda yapı kütleleri ile dış mekânların insan
ölçeği içerecek şekilde bir bütün olarak ele
alınması gerektiğini, O.Newman ise; “mekânsal niteliği yüksek çevrelere ulaşılabilmesi
için tasarımlarda, genelden özele mekân hiyerarşisinin kurulması gerekliliğini” ortaya
koymuşlardır (Newman, 1977; Gehl, 1987).

Şekil 6.Çağdaşkent Sitesi

Bu araştırma, “Dış mekân – peyzaj niteliğini
ölçmeye yönelik bir ölçütler demeti” doğrultusunda dış mekân-peyzaj kalitesini ölçmeyi
amaçlamıştır. Bu bölümde söz konusu amaç
doğrultusunda gerçekleştirilen alan çalışmasına yer verilmiştir. Alan çalışmasıyla, konut
yerleşimlerinde dış mekân-peyzaj kalitesi
üzerine odaklanılarak “dış mekân - peyzaj
kalitesi” ve “konut bedelleri” arasındaki ilişki
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Alan çalışması kapsamında, araştırması yapılacak konut yerleşimleri, Çanakkale kentinde
incelenerek 8 yerleşim olarak belirlenmiştir.
Belirlenen konut yerleşimlerinin seçim kriterleri aşağıda belirtilmektedir:
• Yapım yılının 1990 – 2015 yılları arasında
olması,
Şekil 5.Barışkent Sitesi 2. Ada Alan Çalışması

• Kendi başına bir yerleşim birimi olması,
• Çok katlı ya da villa tipi konut yapısına sahip konutlardan oluşması.
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Belirlenen konut yerleşimlerinin proje bilgilerinden oluşan proje künyelerine ve araştırma
alanındaki konutların ticari değerlerine (rayiç
bedelleri) ulaşılmıştır (Şekil 7). Bununla birlikte yerleşimlerin alan yapı kütleleri ve doğal
canlılık katmanı yeşil kapsamında “ölçütler
demeti” ile değerlendirilmesi, bu değerlendirme ile elde edilen verilerin analizi sonucunda
ölçütler demeti puanlaması/bedel çizelgesi
yer almıştır (Tablo 1).

Sitelere Ait Proje Bilgileri ve Konut Rayiç Değerleri
74,11

77,46

116.000TL

66,67

101.955TL

66,90

182.000TL

20,00

203.510TL

57,33

158.880TL

74,65

106.370TL

40,00

77,92

106.370TL

60,00

106.370TL

80,00

76,29

0,00
(%)

Bir Konutun Rayiç Değeri (TL)

Yeşil Alan/ Toplam İnşaat Alanı (%)

Şekil 7.Her Site İçin Yeşil Alan Miktarları İle
Konut Rayiç Değerlerinin Karşılaştırılması

3
4
5
6
6
8
8,36

7

Aktivite Puanı
3
4
5
6
9
10,00

8

7

Alan Kullanımı ve

Ulaşım Puanı
4
4
4
5
5
4
3,50

4

Puanı
3
4
5
6
9
10,00

8

7

Sosyallik Durumu

İmaj Puanı
3
4
5
6
7
8
9
9,94

vAlanın Konfor ve

İnşaat Alanı (%)
76
76
76
76
76
76,31

76

76

Yeşil Alan / Toplam

Alanı (m²)
7.400
7.401
7.402
7.403
7.404
7.405
7.406
7.407

Toplam Yeşil

Alanı (m²)
2.300
2.301
2.302
2.303
2.304
2.306
2.307

2.305

106
107

Toplam Yapı

Alanı (m²)
100
101
102
103

106.376
106.377

105

104

Bir Konutun

Rayiç Değeri (TL)
106.370
106.371
106.372
106.373
106.374

9.706
9.707

106.375

2009
2013

Bir Konutun

Alanı (m²)
9.700
9.701
9.702
9.703
9.704
9.705

Toplam İnşaat

Yapım Yılı
1993
1993
2002

2010

1993

Yerleşimi
Sit. A1
Sit. A2
Sit. A3
Konakları
Sitesi
Kepez Ev.
Sitesi

Evleri

Aktur
Bahçeşehir

Çanka

Çağdaşkent

Boğazaiçi

Barışkent

Barışkent

Barışkent

Konut

Ölçütler Demeti

Ölçütler Demeti (Ortalama)

Tablo 1.Çanakkale ve Kepez Kentleri Kapsamında Yer Alan Sitelerin Projebilgileri, Ölçütler Demeti
Puanlaması ve Sitelerdeki Konutların Rayiç Bedelleri (Çanakkale ve Kepez Belediyeleri – 2015)

Sit: Sitesi, Ev: Evleri, A1: Ada1, A2:Ada2, A3: Ada3.
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Boğaziçi Konakları

Çağdaşkent Sistesi

Çanka Evleri

Aktur Kepez Evleri

Bahçeşehir Sitesi

Bu başlık altında araştırma bulguları ve analizleri yer almaktadır. “Dış mekân – peyzaj
niteliğini ölçmeye yönelik bir ölçütler demeti” doğrultusunda dış mekân-peyzaj kalitesini
ölçmek üzere alan çalışması içerisinde verilerin analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
Alan çalışmasının yapılacağı 8 adet konut
yerleşimi belirlenmiş ve öncelikle seçilen ko-

Barışkent Sistesi 3

BULGULAR ve TARTIŞMA

Tablo 2. Ölçütler Demeti (Sağlık ve Kelkit, 2014)

Barışkent Sistesi 2

Ayrıca, Çağdaşkent, Aktur ve Bahçeşehir site
alanlarındaki yeşil alan oranlarına bakıldığında (sırasıyla % 66,90, 74,11, 77,46) yaklaşık
aynı yüzdelere sahip olmalarına rağmen konut rayiç değerlerinin beklenenden yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum, bu sitelerin sosyal, sportif etkinlikler gibi zengin ve alternatif
kullanımlardan oluşan yapısal alanlara sahip
olmalarıyla ilişkilendirilebilir.

nut yerleşimlerinin özellikleri incelenmiştir.
Sonrasında, alan çalışması için seçilen 8 adet
konut yerleşimitasarımları dış mekân – peyzaj
kalitesini ölçmeye yönelik “ölçütler demeti”
ile değerlendirilmiştir (Tablo 2).

Barışkent Sistesi 1

Barışkent Sitesinde (Ada 1,2,3), yeşil alan
yüzdelerinin birbirine yakın oldukları (%
76,29, 77,92,74,65) görülmekte olup, bu
oranlarla paralel olarak sitelerdeki konutların
rayiç değerlerinin de aynı oldukları (106.370
TL) gözlenmiştir. Çanka Evleri site alanındaki yeşil alan oranının (% 66,67) Barışkent site
alanlarındaki yeşil alan oranlarında nispeten
az olmasına paralel olarak konut fiyatının da
(101.955 TL) nispeten az olduğu gözlenmiştir. Ancak Boğaziçi Konakları site alanındaki
yeşil alan oranı (%57,33) benzer kıyasla daha
düşük olmasına rağmen konut rayiç değerinin
(203.510 TL) yüksek olduğu görülmüştür. Bu
durum söz konusu sitenin zengin alternatif
kullanımlara ve çevresel faktörlere sahip olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

1

Alan iyi bir izlenim veriyor mu?

3

2

4

4

4

5

5

4

2

Alanda manzara etkisi var mı?

5

3

4

4

2

2

4

4

3

Alanın yapısal tasarımının niteliği nasıl?

3

3

3

4

3

3

5

4

4

Oturma ve dinlenme alanlarının sayısal
yeterliliği nasıl?

4

2

4

4

4

4

5

3

5

Oturma - dinlenme yerlerinin uygunluğu nasıl?

4

2

4

4

4

4

4

4

6

Donatı elemanlarının niteliksel yeterliliği nasıl?
(Kalite, Temizlik, Kul. Uygunlukları)

3

2

3

5

4

6

7

8

7

Alana kimlik kazandırabilecek elemanların
varlığı nasıl?

2

1

2

3

2

3

4

3

8

Kullanıcılara güneş, gölge ve rüzgardan korunma olanaklarının sunulma durumu nasıl?

4

3

4

4

4

4

4

4

9

Alanda güvenlik personeli var mı?

1

1

1

5

1

5

5

5

10

Alanın insanlar üzerinde bıraktığı güven
hissi nasıldır?

3

3

3

5

3

5

5

5

11

Alanda su elemanının farklı şekilde kullanımı
var mı? (Süs havuzu, çeşme meşale, vb.)

2

2

2

4

4

4

5

4

12

Herhangi bir acil durum veya sorunda yardıma
kolay ulaşılabilir mi?

3

3

3

5

3

5

5

5

13

Yapı kütle ve dış mekan objeleri insani ölçek
anlamında ergonomik mi?

4

3

4

5

4

5

5

5

14

Bitkilerin Bakımı, çimlerin biçimi ve bakım
durumu nasıl?

4

3

4

4

3

4

5

5

15

Alanda sosyal tesis var mı?

1

1

1

1

1

4

5

4

16

Alanda gürültü kirlilik seviyesinde rahatsızlık
veriyor mu?

3

3

3

3

3

5

3

3

17

Alan çevresindeki yerleşimler görsel kirlilik
oluşturuyor mu?

No

ALANIN KONFOR VE İMAJ I
•

"
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1

1

1

1

1

1

1

1

2,94

2,24

2,94

3,82

2,94

4,06

4,53

4,18

TMD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2016 Sayı: 09 Sonbahar Kış
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2016 Issue 09 Autumn Winter
ID:129 K:41
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

SOSYALLİK DURUMU
18

Aktivite alanlarının çevresinden algılanma
durumu

3

1

3

3

1

3

3

3

19

Her aktivite bölgesinde ve alanın girişinde
oturma yerlerinin yeterliliği

4

3

4

3

3

4

4

3

20

Alan içerisinde toplanma noktalarının durumu

1

1

1

3

1

4

5

3

21

İnsanların alanın genel kullanımında
benimseme durumu

4

3

4

3

3

4

5

3

3,00

2,00

3,00

3,00

2,00

3,75

4,25

3,00

ORTALAMA
ULAŞIM
22

Alanın iç yapısının dışarıdan görülebilirlik
durumu nasıldır?

4

3

4

4

4

3

2

2

23

Alanın sahip olduğu sirkülasyon, insanları
istedikleri yerlere ulaştırıyor mu?

4

4

4

5

5

5

5

5

24

İnsanların alana ulaşım kolaylığı nasıl?

4

4

4

5

5

5

5

5

25

Alana ulaşmak için otobüs, araba ve bisiklet
gibi alternatiflerin varlığı?

5

3

5

5

5

4

2

2

26

Alanın yakınında bulunan otobüs duraklarının
yeterliliği?

5

3

5

5

5

4

2

2

27

Alana ait otoparkların durumu nasıldır?

4

4

4

5

5

5

5

5

ORTALAMA

4,33

3,50

4,33

4,83

4,83

4,33

3,50

3,50

ALAN KULLANIMI VE AKTİVİTELER

28

Alanda farklı aktivitelere katılabilme olanağı
ne durumda?

3

2

3

2

3

3

3

3

29

Alanın değişik kullanıcı grupları tarafından
kullanımı (çiftler, aile, arkadaş)

3

3

3

3

3

3

3

3

30

Alanın fiziksel tasarım ve düzenlemesinin alanın gece boyunca da kullanımını
destekleme oranı

2

2

2

3

2

3

4

4

31

Alanda yönetimin varlığı ve işleyişi ne
durumda?

3

2

3

3

3

3

3

3

32

Alan günün ve yılın farklı zamanlarında kullanım açısından ne oranda ilgi çekicidir?

3

2

3

3

2

3

4

4

3

2

3

3

2

3

4

4

33

Alanda güvenlik açısından (trafik vb.) sınırlandırma elemanları düşünülmüş müdür?
(duvar, toprak tepe,(tümsek), ağaçlık, çit bitkiler, bariyer, ya da kombine materyaller)

34

Alana kazandırılabilecek etkinlikler açısından
alan yeteri kadar büyük müdür?

3

2

3

3

2

3

3

3

35

Alanda çocuk oyun alanı aktivitesine yer
verilmiş mi?

5

5

5

5

5

5

5

5

36

Alanda sportif aktiviteye yer verilmiş mi;?

4

3

4

4

4

4

5

4

37

Alanda kaya bahçesi kullanımına yer
verilmiş mi?

1

1

1

1

1

1

4

3

38

Alanın çim yüzeyi ve kalitesi nasıldır?

3

2

3

4

3

4

5

5

ORTALAMA

3,00

2,36

3,00

3,09

2,73

3,18

3,91

3,73

Çok Yetersiz: 1; Yetersiz: 2; Orta: 3; İyi: 4; Çok İyi: 5.

Bu değerlendirme sonucunda araştırmanın
savını destekleyen ya da desteklemeyen çalışma sonuçlarına yer verilmiştir. Alan çalışması
içerisinde, konut yerleşimlerinin “ konut bedelleri” ve “mekânsal peyzaj düzeyi/kalitesi”
arasındaki paralelliği kanıtlamaya yönelik
olarak kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur.

Alan çalışmasında, 8 adet konut yerleşiminin
“Dış mekân – peyzaj niteliğini ölçmeye yönelik bir ölçütler demeti” ile değerlendirilmesi
yapılmıştır. Yapım tarihleri 1990 – 2015 yılları arasında olan, Çanakkale kenti içerisinde
toplam 8 adet konut yerleşimi, “ölçütler demeti” ile değerlendirilmiştir ve puan verilmiştir (Tablo 2).
Bu kapsamda konut yerleşimlerinin vaziyet
planları, tarafımızdan incelenerek proje kapsamında her bir sitenin toplam inşaat alanı,
toplam yapı alanı, toplam yeşil alan yüzdesi ve konut alanı verilerineulaşılmıştır. Elde
edilen bu veriler, ölçütler demeti kapsamında
site yerleşimlerindeki dış mekân/peyzaj niteliklerine yönelik puanlamalar ve ölçümler
demetinde yer alan tüm ölçütlerin 5 tam puan
olması durumuyla doğrudan ilişkilendirilerek
değerlendirme yoluna gidilmiştir.
Geliştirilen “ölçütler demeti” ile her bir konut
yerleşimi için tarafımızdan bir puanlama yapılmış ve bu puanlara göre bir analiz ve karşılaştırma yapılmıştır. Değerlendirmesi yapılan
“Ölçütler Demeti” mekânsal modelinde soyut-ideal düzlemde aktarılan özellikleri daha
iyi açıklayacağı düşüncesiyle bu bağlamda
fazlasıyla yeterlilik içeren bir “örnek tasarımı” göz önünde bulundurularak bir karşılaştırma ve puanlama yapılmıştır. 1973 yılında
“Japan Architect” dergisinin sponsorluğunda
“Family Housing Harmonized With Natural
Greenery” temasıyla açılan ve birincilik ile
ödüllendirilen bu örnek tasarım puanlama
yapılırken en üst seviyede puanlama gözetilmiştir ve karşılaştırmalı sonuçları ‘ölçütler
demeti puanlaması’ ile değerlendirilmiştir.
Dolayısıyla bu çalışmada da ölçütler demeti-
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nin tüm ölçütleri kapsamında her bir site için
tam puan alması durumu dikkate alınmıştır.

likte alan çalışması kapsamında seçilen konut yerleşimlerinin “ölçütler demeti” ışığında
değerlendirilmesi ve gayrimenkul değerlerine
göre karşılaştırması sonucunda şu sonuçlar
ortaya çıkmıştır:

Şöyle ki, birbirinden bağımsız her bir site
yerleşimindeki konut rayiç bedelleri, alan
çalışması ile elde edilen ölçütler demeti
ortalama puanı ve tam puan almaları
durumunda olası konut değerleri ortaya
konmuştur. Devamında konutun rayiç bedeli
olası konut değerine oranlanarak her bir site
için konut bedeli ile dış mekân/peyzaj niteliği
arasındaki paralelliğin kanıtlama yüzdeleri
bulunmuştur (Tablo 3, Şekil 8).

Kepez Belediyesi mücavir alanında yer alan;
1.
Bahçeşehir Sitesi’nde, konut yerleşimlerinin bedel – dış mekân/peyzaj nitelik
koşutluğunu kanıtlama oranı % 72 seviyesindedir.
2.
Aktur İnşaat-Kepez Evleri’nde, konut
yerleşimlerinin bedel – dış mekân/peyzaj nitelik koşutluğunu kanıtlama oranı % 81 seviyesindedir.

Sonuçta, verilerin değerlendirilmesi ile bir-

Sit: Sitesi, Ev: Evleri, A1: Ada1, A2:Ada2, A3: Ada3.
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Konut Değeri * 100

Konut Rayici /
66
50
66
74
63
81
72

77

Puansa Konut Değeri
(TL)
160.262
210.656
160.262
275.987
254.172
133.066
224.851
161.069

Rayiç Değeri (TL)

Bir Konutun
106.370
106.371
106.372
106.373
106.374
106.375
106.376
106.377

Ortalama Puanı

Ölçütler Demeti
3,32
4,32
5,32
6,32
7,32
9,32
10,32

8,32

Aktivite Puanı

Alan Kullanımı ve
3,00
2,36
3,00
3,09
2,73
3,18
3,91
3,73

Ulaşım Puanı
4,33
3,50
4,33
4,83
4,83
4,33
3,50
3,50

Puanı

Sosyallik
Durumu
3,00
2,00
3,00
3,00
3,75
4,25
3,00

2,00

İmaj Puanı

Alanın Konfor ve
2,94
2,24
2,94
3,82
4,06
4,53
4,18

2,94

Yerleşimi
Sit. A1
Sit. A2
Sit. A3
Konakları
Evleri
Kepez
Ev.
Sitesi

Sitesi

Çanka
Aktur
Bahçeşehir

Çağdaşkent

Boğazaiçi

Barışkent

Barışkent

Barışkent

Konut

Ölçütler Demeti

Ölçütler Demeti 5 Tam

Tablo 3. Sitelere Ait Ölçütler Demeti Puanlamaları, Konutların Rayiç Bedelleri ile Peyzaj
Nitelikleri arasındaki Paralelliğin Kanıtlanma Yüzdeleri

TMD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2016 Sayı: 09 Sonbahar Kış
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2016 Issue 09 Autumn Winter
ID:129 K:41
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

peyzaj niteliği, konut değerleri ile doğrudan
ilişkili olup, dış mekân/peyzaj niteliği yüksek
konut yerleşimlerinde konut değerlerinin de
yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Ancak Çanka Evleri site alanındaki dış
mekân/peyzaj niteliğinin 4 puan seviyesine
yakın olmasına rağmen fiyatının düşük olması, hava alanına yakın olması ve alternatif kullanımların yetersizliği ile ilişkilendirilebilir.

Şekil 8.Sitelere ait konut Rayiç Değerleri,
Ölçümler Demeti değerlendirmesiyle elde edilen
ortalama puanlar ve Her bir Sitenin Ölçümler
Demetinden 5 tam puan alması halinde konut
değerleri

Çanakkale Belediyesi mücavir alanında yer
alan;
1. Barışkent Sitesi’nde (Ada 1,2,3), konut
yerleşimlerinin bedel – dış mekan/peyzaj nitelik koşutluğunu kanıtlama oranı ortalama %
61 seviyesindedir.
2. Çağdaşkent Sitesi’nde, konut yerleşimlerinin bedel – dış mekân/peyzaj nitelik koşutluğunu kanıtlama oranı % 63 seviyesindedir.
3. Boğaziçi Konakları’nda, konut yerleşimlerinin bedel – dış mekân/peyzaj nitelik koşutluğunu kanıtlama oranı % 74 seviyesindedir.
4. Çanka Evleri’nde, konut yerleşimlerinin
bedel – dış mekân/peyzaj nitelik koşutluğunu
kanıtlama oranı % 77 seviyesindedir.
Altunkasa (1999), Boyacıgil (2003), Luttik
(2000), Bannet et al. (1998), Gül (2012), Yiğit ve Selim (2015) gibi çalışmalarda olduğu
gibi bu çalışmada da elde edilen bulgular doğrultusunda, konut yerleşimlerinin dış mekân/

Konutun ekonomik değeri ile dış mekân(peyzaj niteliğinin paralelliğini kanıtlayan
siteler kapsamında Barışkent, Bahçeşehir,
Çağdaşkent ve Aktur Kepez Evleri sitelerini
sıralamak mümkündür (Şekil 9).
Barışkent, Bahçeşehir, Çağdaşkent ve Aktur
Kepez Evleri sitelerinde, yeşil alanların yapı
alanlarına oranları yaklaşık 3 katı fazla olduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda konut rayiç
değerlerinin de yüksek oldukları dikkat çekmektedir. Çanka Evleri sitesindeki yeşil alanların yapısal alanlara oranla 2 katı fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna rağmen konut
rayiç değerinin düşük olması farklı çevresel
şartlara sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Boğaziçi Konakları site yerleşimindeki yeşil
alan miktarıyla yapısal alan miktarlarının birbirlerine yakın oldukları, ancak konut rayiç
değerlerinin aksine yüksek olduğu gözlenmiş
olup, farklı kullanımların bu durumda pay sahibi olabileceği düşünülmektedir.
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2.000
0

4.000

116.000TL

182.000TL
9.481
3.312

4.900 101.955TL

9.800

12.793

13.750

14.700

14.200
4.700 158.880TL
9.500

11.600

4.950

1.700

2.300

4.000

3.600

6.000

6.650

106.370TL

7.700

106.370TL
6.000

8.000

9.700

10.000

106.370TL
7.400

12.000

10.600

14.000

203.510TL

14.200

16.000

Bu çalışma, mekânsal estetik değişkenlerin,
tüketicilerin (özellikle konut tüketicisinin)
psikolojisini etkilediği gibi onların tercihlerini ve davranışlarını da etkileyeceğinden
mekânsal estetiğin göz ardı edilemeyecek bir
ekonomik değere sahip olma ihtimalini tartışmaya açması bakımından önemlidir.

17.750

Sitelere Ait Proje Bilgileri ve Konut Rayiç Değerleri

(m²)
18.000

Barışkent
Sitesi (Ada 1)

Barışkent
Sitesi (Ada 2)

Barışkent
Sitesi (Ada 3)

Toplam İnşaat Alanı (m²)

Boğazaiçi
Konakları

Çağdaşkent
Sitesi

Toplam Yapı Alanı (m²)

Çanka Evleri

Aktur Kepez
Evleri

Bahçeşehir
Sitesi

Toplam Yeşil Alan (m²)

Bir Konutun Rayiç Değeri (TL)

Şekil 9.Sitelere Ait Proje Bilgileri ve Konut Rayiç
Değerleri

ÖNERİLER
Konut sektörü, bir ülkenin kalkınmasında
önemli ekonomik göstergelerden birisi olarak
değerlendirilebilir. Konut sektöründe meydana gelecek iyileşmelerin, istihdamın artması,
işsizliğin azalması, inşaat sektöründe kullanılan ham madde ticaretinin artmasına imkân
verebileceği söylenebilir. Bu çalışma kapsamında ele alınan heterojen mal niteliğindeki
konutun ekonomik değerinin de sahip olduğu dış mekân-peyzaj niteliklerindeki artış ile
doğru orantılı olarak artacağına dair elde edilen verilerin konut sektöründeki iyileşmelere
faydalı olacağı söylenebilir.
Bu bağlamda araştırma sonucunda elde edilen
sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür:
- Konut yerleşimlerinin bedel-dış mekân/peyzaj nitelik koşutluğunu kanıtlama oranı % 5081 arasında değişmektedir.
- Konut yerleşimlerinin dış mekân-peyzaj niteliği konut değerleri ile doğrudan ilişkilidir.
- Dış mekân-peyzaj niteliği yüksek konut yerlerinde konut değerleri de yüksektir.
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Ayrıca bu çalışmanın konut ve ilişkili olduğu
dış mekân-peyzaj kalite ve niteliğine odaklanan iki ayrı literatürü (çevre estetiği ve konut
fiyatları) bir araya getirmesi ve Türkiye‟de sınırlı sayıda yapılan bir konu üzerinde
odaklanması nedeniyle gelecek çalışmalara
kaynak oluşturması da beklenebilir.
Seçilen konut yerleşimlerinin dış mekân –
peyzaj niteliklerinin oluşturulan “ölçütler
demeti” ile değerlendirilmesi ile yapılan alan
çalışması sonucunda elde edilen çizelge araştırmanın savını kanıtlar niteliktedir. Kanıtlanma oranı % 50 ile % 81 arasında değişmektedir. Dış mekân – peyzaj niteliği ile konut
değerleri arasında doğru bir orantının varlığı
gözlenmektedir. Nitelik yükseldikçe bir yatırım aracı olarak konut değeri de yükselmektedir.
Bu sonuçların konut yerleşimi üretiminde rol
alan unsurlar üzerinde nitelikli üretim konusunda teşvik edici olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışma kapsamında ortaya konulan konut
yerleşimlerindeki ‘dış mekân – peyzaj niteliğini ölçmeye yönelik “ölçütler demeti”nin de
tasarım sürecinde içerdiği kavramsal unsurlar
ile tasarımcıya kılavuzluk edecek bir nitelikte
olduğu söylenebilir.
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Bu çalışmada yalnızca apartman dairesi ve
villa türündeki konutlar dikkate alınarak analizler yapılmıştır. Yapılacak benzer çalışmalarda farklı bölgelerde, farklı kültür, ekonomik ve sosyal statüdeki alıcılar için yapılması
ve fiyatı nasıl etkilediğinin incelenmesi uygun olabilecektir.
Araştırmada sıkıntı çekilen nokta, belediyelerden konut yerleşimlerine ait proje bilgilerinin elde edilmesinde değişik arşivlerden
bilgilerin toplanması aşamasında gerçekleşmiştir.
Araştırma sonucunda, Çanakkale kentinde belirlenen 8 konut yerleşiminde yer
alan konutların ekonomik değerlerinde, dış
mekân-peyzaj niteliklerinin etki edebileceğine dair bilgiler tespit edilmiştir. Bu çalışma
ile elde edilen bilgilerin ileride yapılacak akademik çalışmalara, konut piyasalarına, inşaat
sektöründeki yatırımcılara fayda sağlayacağı
düşünülmektedir.
Merkez ve yerel yöneticiler açısından ise, konut alanlarında yaşam kalitesini iyileştirecek
mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Yeşil
alanlardaki kullanıcı yoğunluğunu minimize
ederek özellikle açık ve yeşil alanları daha
verimli kullanabilmek için yerleşim alanının plan kararları değiştirilmemelidir. Alanda kullanıcı yoğunluğunu arttıracak ve yeşil
miktarının azalmasına neden olacak, böylelikle kullanıcıların yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyecek plan tadilatları gerekli
yasal düzenlemelerle engellenmelidir.
Konut yaşam çevrelerinin bireysel, sosyal ve
kültürel gelişmeyi arttırıcı biçimde tasarlan-

ması esasına dayalı kentsel tasarım ölçütleri
geliştirilmeli ve uygulanması için yönetmelikler, şartnameler ve yol gösterici standartlar oluşturulmalıdır. Özellikle kullanıcıların
konut yakın çevresini kullanmayı tercih ettikleri unutulmamalı, ada bazında yeşil alan
düzenlemelerinde bireylerin günlük rekreatif
ihtiyaçlarını karşılayacakları fonksiyon alanları tasarlanmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: In order for organisms to sustain lifestyles and mutual relationships with each
other in the “environment”, they must continuously act at the point of most economic benefit
from limited available resources, and in addition to positive environmental developments this
causes unwanted results such as environmental pollution and disrupted natural balance. As such,
this situation is effective in bringing the differences between needs and resources to the highest
level. The result of the production and consumption activities, which appear to be humanity’s
struggle against limited resources, has brought “Quality Environment” to the point where it is
insufficient to meet needs. Directly or indirectly interacting with “Quality Environment” is a
source of pleasure for humanity and deficiency or insufficiency brings discontent. In this way,
the clearest property distinguishing “environmental need” from other needs is the “benefit” to
humans of a quality environment. As a result, the necessity to reflect the benefits of resources
defined as “free goods” like clean air, sea, green areas and natural views in common use areas
in prices is unavoidable. Currently quality environment is an economic good with low rarity,
scarcity and demand. So included among multiple targets like protecting the environment, urban quality of life and increasing welfare, are components like residential housing locations
and landscaping/quality environment directly serving this use. The historical development of
residences formed and developed linked to the structure of nature, socio-economic conditions
and urbanization type (Pulat, 1992), with the most important type of structure one that provides
basic human needs like shelter, protection and safety to people (Arcan and Evci, 1999). In developing societies such as our country, especially in the 1950s, residential requirements formed
the dominant element of construction. This situation led to unplanned urbanization and as a result urban green spaces became insufficient day by day in favor of industrialization. Within the
scope of environmental quality, urban green spaces are public venues determining the characteristics of physical and social environments in city centers, allowing educational, cultural and
recreational uses and open for use by all individuals in society (Yuen, 1996). In this way, when
people become homeowners, they are fussy about the landscaping quality and characteristics.
They appear to show willingness to pay in an economic sense for these uses as rational gains for
themselves. Determining the market economic value of landscape quality and characteristics
causes dynamism increasing residential prices in the present day. In terms of internal (structural
type, number of rooms, size, etc.) and external (outer area/landscaping, view, location, social
facilities, etc.) characteristics, residences are a physical venue traded as a heterogeneous good.
Consumer goods due to service as a shelter, they are also investment goods with expected rental
and value increases (Büyükduman, 2014). As they are heterogeneous goods there is variability
in the residential market preparing the way for research into different aspects of house prices. Currently the qualitative and quantitative aspects of landscaping quality among the spatial
properties of residential complexes positively contribute to value of residential units. In recent
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years the increase in the residential sector in Çanakkale has revealed the insufficiency in ratios
between landscaping and construction mass in dense residential complexes in Çanakkale. This
situation has prepared the way for the ability to research the economic correlation between
house prices and quality and characteristics of landscaping in residential complexes. Within
the scope of this study the aim was to support the idea of landscaping use, with qualitative and
quantitative importance, as a profitable investment tool, to reveal the economic correlation
between house prices and the quality and characteristics of landscaping around the residence
and to emphasize the necessity of producing quality and sufficient scale landscaping areas for
all elements within the residential complex. Methodology: The study performed analysis and
assessment of data from a field study aiming to measure outdoor-landscaping quality in light of
“criteria bundle for measuring outdoor-landscaping quality”. The field study determined 8 residential complexes and initially investigated the properties of the chosen residential complexes.
Later the field study assessed the 8 residential complexes with the “criteria bundle” to measure
outdoor-landscaping quality of the residential design. The “Criteria” used for evaluation compared and gave points by considering the “model design” awarded first place in the “Family
Housing Harmonized with Natural Greenery” theme sponsored by “Japan Architect” magazine
in 1973 as it was thought to better explain the properties stated on the abstract-ideal plane of the
spatial model. As a result, care was taken to give points for all criteria to each residential complex within the scope of this study. In conclusion the assessment in light of the data evaluation
and “criteria bundle” of residential complexes chosen in the field study and comparison with
real estate values produced the following results: Findings And Discussion: Within the Kepez
Municipality area; in Bahçeşehir Sitesi the proven rate for parallels between cost of residence
– outdoor/landscaping quality was 72%. At Kepez Evleri – Aktur Construction, the proven
rate for parallels between cost of residence – outdoor/landscaping quality was 81%. Within the
Çanakkale Municipality area; in Barışkent Sitesi (Ada 1,2,3) the proven rate between residential cost – outdoor/landscaping quality was 61%. In Çağdaşkent Sitesi the proven rate between
residential cost – outdoor/landscaping quality was 63%. In Boğaziçi Konakları the proven rate
between residential cost – outdoor/landscaping quality was 74%. At Çanka Evleri the proven
rate between residential cost – outdoor/landscaping quality was 77%. As in studies by Altunkasa (1999), Boyacıgil (2003), Luttik (2000), and Banet et al. (1998), the results of this study indicate that the outdoor/landscaping quality of residential complexes is directly related to housing
value. In residential complexes with high outdoor/landscaping quality, the residential value was
also identified to be high. However in Çanka Evleri, though the outdoor/landscaping quality
was nearly at the 4 point level, the low price may be related to being close to the airport and
insufficient alternative uses. Barışkent, Bahçeşehir, Çağdaşkent and Aktur Kepez Evleri may be
listed among complexes with proven parallels between economic value and outdoor/landscape
quality. In Barışkent, Bahçeşehir, Çağdaşkent and Aktur Kepez Evleri it was observed that
green space was nearly 3 times greater than construction area. Conclusions And Suggestions:
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In this way, the high market value of the residences is noteworthy. In Çanka Evleri the conclusion was reached that green space was 2 times greater than construction area. In spite of this
the low residential market value may be due to different environmental conditions. At Boğaziçi
Konakları the amount of green space was similar to the construction area; however the market
price was observed to be contrarily high, which may be due to contribution of different uses
to this situation. This study may be assessed in terms of the “conclusions reached” below. The
proven rate of parallel between residential cost – outdoor/landscaping quality varied from 50
to 81%. There is a direct correlation between outdoor – landscaping quality of residential complexes and residential values. Residential complexes with high outdoor-landscaping quality had
high residential value.
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GİRİŞ
Nüfus artışı hem kentlerde hem de kentlere
yakın bölgelerde birçok çevre sorununa
neden olmaktadır. Genişleyen kentlerde yer
sıkıntısından dolayı yeşil alanların ortadan
kaldırılması bu sorunlara ya doğrudan
yol açmakta ya da sorunların etkisini
arttırmaktadır. Bu sorunların çoğunun;
ileride yağmur suyu akışını, su kalitesini,
biyolojik çeşitliliği ve gıda güvenliğini
tehlikeye sokacak sıcaklık dalgaları gibi iklim
değişiklikleri yaratacağı tahmin edilmektedir
(Bass ve Baskaran, 1999: 84-87).
Yukarıda belirtilen kentleşme sorunlarını
yaşayan kentlerden biri de Trabzon’dur. Yeşil
alanların bozulmasını, azalmasını hızlandıran
kentleşme sürecinde gerekli önlemler
alınmamış ve gelişim planları düzgün bir
şekilde
uygulanmamıştır.
Günümüzde
kentin denizden görünümü beton yığınını
andırmaktadır (ÇED, 2014). Bu olumsuz
faktörlerin sonucunda kentler; çarpık
kentleşme, hava kirliliği, görüntü kirliliği,
gürültü kirliliği ve asit yağmurları gibi
çevre problemleri ile karşı karşıya kalmakta,
insanlar da bu sorunların olumsuz etkileriyle
baş etmeye çalışmaktadır. Sürekli hızla
kentleşen ve gelişen günümüz Türkiye’sinde
artan stresli çalışma ve yaşama koşulları yeşile
olan ihtiyacı arttırmakta ve vazgeçilmez hale
getirmektedir (Alp vd.,2016: 43-57).
Yoğun nüfuslu kentsel yerleşimlerde görülen
çevre sorunlarını azaltmak ve sürdürülebilir
gelişmeyi teşvik etmek üzere dünya genelinde
hükümetler ve sivil toplum örgütleri; yasalar
çıkarmak, standartlar belirlemek ve teşviklere
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kaynak yaratmak için çalışmaktadırlar (Grant
vd., 2003: 53-55). Birçok kent, binalar
daha da yükseldikçe çatı bahçeleri eklemek
için dikey boyutta kentsel yeşillendirmeyi
genişleterek doğayla bağlarını devam
ettirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle Avrupa
ve Asya’daki çoğu kent, binaların çatılarını
yeşillendirmeye başlamıştır (Yuen ve Hien,
2005: 263-276). Peyzaj tasarımında alanın
yapısal ve ekolojik özellikleriyle uyumlu
çözümler getirmek gerekmektedir (Erdoğan
Onur, 2012: 245-252).Ancak kentleşme
sorunu yaşayan ülkemizde, çatı bahçelerinin
önemi henüz anlaşılamamış ve kullanımı
yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu çalışmanın
amacı çevre sorunlarının etkisini azaltmak
için alternatif bir çözüm olarak çatı bahçelerini
sunmaktır. Çünkü çatılar nispeten daha düşük
maliyetle yeni yeşil alan bölgeleri oluşturma
potansiyeli sunmaktadır. Bu potansiyel
oldukça büyüktür, örneğin Londra’da çatılar
24,000 hektarlık bir alan kaplamaktadır (240
milyon m2). Bu rakam da Londra’nın şu
anda kullanılmayan %16’lık bir alanına denk
gelmektedir (Grant vd., 2003: 51-53).
Çatı bahçeleri pasif ve doğa dostu teknolojiyi
yeni veya mevcut bir gelişime dâhil etmenin
güzel bir örneğidir. Çatı bahçeleri kentlerin
çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin
hafifletilmesine yardımcı olur (Liu,2002:
17-23). Zemin seviyesinde kentler; canlı
ve enerjik iken, çatılar harap ve cansız
kalmaktadır. Verimsiz olarak görülen çatıların
her metrekaresi zeminde bulunamayan yeşil
alanı yaratmak için bir fırsattır (Pomegranate
Center, 2005: 13-15). Bu bağlamda bundan
sonraki bölümde çatı bahçelerinin tanımı ve
tarihçesi ele alınmıştır.
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ÇATI BAHÇELERİNİN
TARİHÇESİ

TANIMI

ve

Yaşayan çatılar, yeşil çatılar veya eko-çatılar
olarak da adlandırılan çatı bahçeleri (Coffman,
2007: 27-30); sürdürülebilir tasarımda önemli
rol oynar. Yeşil bir çatı, geleneksel çatı sistemi
üstünde büyüyen çevre ve bitki katmanları
eklenerek oluşturulan yeşil bir alandır. Çatı
bahçelerinin uzun süreli estetik ve ekolojik
yararları geleneksel çatılardan çok daha
fazladır (Pomegranate Center, 2005: 15-17;
Ekşi, 2014: 26-35).
Yeryüzünden üst kotlarda peyzaj öğeleri
kullanımı, bitkilendirilmiş çatı sistemlerinin
uygulanması
Zigurat’lardan
günümüze
gelmektedir (Tokat, 2009: 23-25). Çatı
bahçesi kavramı ilk olarak 1722 yılında
mimaride yer almaya başlamıştır. Bu
dönemde çatı bahçeleri; asma bahçeler,
çatı terasları, güneşlenme terasları olarak
yeşil doku kat aralarına taşınmıştır. Erken
dönemlerde çatı bahçeleri sadece estetik
amaçlı ve güç gösterisi olarak kullanılmaya
başlamış olsa da günümüzde çatı bahçeleri
bir ihtiyaç halini almıştır. Günümüzde çeşitli
amaçlarla düzenlenen çatı bahçelerinin
geçmiş dönemlerde ‘asma bahçeleri’ adıyla
anılan örneklerinin M.Ö. Mezopotamya
kültürüne kadar geniş bir perspektifi vardır
(Osmundson, 1999: 45-49).
Arkeolojik belgeler, büyük bir olasılıkla
dünyanın ilk çatı bahçesi olan Babil’in asma
bahçelerinde esas bahçenin en üst terasta
bulunduğunu ve asfalt benzeri bir maddeyle
sıvanarak, hasır ile su geçirmezliğinin
sağlandığını ortaya koymuştur. Yunanlıların

da saksı ve kap içinde bitkilerini yetiştirerek
evlerin çatılarını süsledikleri bilinmektedir.
Romalılar da kalabalıklaşan kentlerinden
dolayı yeşile olan hasretlerini, teraslarda
tesis ettikleri bahçelerde gidermişlerdir.
Osmanlı’da ise çatı ve teras bahçelerinin
en önemli örnekleri Topkapı Sarayı’ndadır
(Osmundson, 1999: 55-59).
Avrupa’da 1867 yılında Paris’te yapılan
Dünya Sergisi çatı bahçesi tasarımı için yol
gösterici olmuştur. Carl Rabite adlı tasarımcı
Berlin’deki evinin çatısı için düşündüğü
bahçenin maketini sergileyerek büyük bir
ilgi uyandırmıştır (Barış vd., 2003 : 1214). Geçmişten bugüne çatıda yapılan yeşil
uygulamaların yerel bir mimarlık ifadesi
olmaktan çıkıp sürdürülebilir çatı tasarım
alternatifi haline gelmesi modern Almanya’da
gerçekleşmiştir (Velazquez, 2005: 7-10). Bu
dönemin tipik ekolojik mimarlık örnekleri
İsviçreli Mimar Peter Vetsch’in 1974’de inşa
etmeye başladığı ve bugüne kadar süren dünya
evleri (earth house) ve dünya evleri kümeleri
(earth house clusters) olmuştur (Underground
Space Center, 1981).
Fransız şehirci mimar Le Corbusier de
yüksek binaların düz çatılarının bahçe
gibi kullanılmasını önermiş, böylece
estetik ve işlevsel yönden çatı peyzajının
geliştirilmesinde
önemli
katkılarda
bulunmuştur (Werthmann, 2007: 56-60 Birol,
2006: 13-16). Avrupa’daki bu girişimlerden
bağımsız olarak çalışmalar yapan, çatı
peyzajını yapının ayrılmaz bir ögesi olarak
kabul eden kişi Amerikalı mimar Frank Lloyd
Wright’tır. Wright, yapılarını gerek arazide,
gerekse çeşitli cephe ve çatılarda yer verdiği
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doğal tasarım ögeleri arasında bütünleştirmek
için büyük bir titizlik göstermiştir (Koning ve
Eizenberg,1981: 295-323 ).

• Ekolojik ve

ÇATI BAHÇELERİNİN TÜRLERİ

Bu faydalardan bazıları doğrudan binanın
kendisine aittir ve dış alanla, artan ulaşım
gibi işlevlerle ilişkilendirilmektedir. Diğer
faydaları ise doğa için çevresel ve ekolojik
olmasıdır (Petterson, 2001;45-47; Jenrick,
2005:
35-37;
Environmental Affairs
Department, 2006: 21-24).

Çatı bahçelerinin iki temel türü vardır:
İntansif ve ekstensif çatılar (Getter ve Rowe,
2006: 1276-1285).
İntensif (yoğun) Çatılar
Binaların çatılarına yerleştirilen klasik
bahçelerdir. Bunlar orta boylu ağaçlar, çalılar,
süt bitkileri ve hatta en az 12 inç (30 cm)
boyutunda bitkilerden oluşur ve dinlenme,
rahatlama, gıda üretimi de dâhil olmak üzere
geleneksel çatı kullanımları için tasarlanmıştır
(Uzun, 2002).
Ekstensif (Seyrek) Çatılar
Ekstensif çatılar ara sıra yapılan bakım
dışında ulaşılabilir değildir. Çatının önemli
bir kısmını kaplayan özel ve hafif büyüme
alanına dikilen sadece birkaç inç boyutundaki
alçak bitki örtüsünden oluşmaktadır (Dunnett
ve Kingsbury, 2004: 250-253; Obendorfer vd.,
2007: 823-833; Liu, 2004: 1-14; Lazzarin vd.,
2005: 1260-1267; Fioretti vd., 2010: 18901904; Environmental Affairs Department,
2006: 21-24).

• Sosyal faydalar sağlamaktadır.

Ekonomik Faydaları
• Yenileme maliyetindeki azalma; Su
yalıtım sisteminin ömrü uzar, çünkü güneşin
UV ışınlarından daha iyi korunur, düşük veya
yüksek sıcaklıklara daha az maruz kalır.
• Isınma maliyetinde azalma; Bahçe çatı
sistemindeki bitki toprağı, ısı yalıtımına
katkıda bulunduğu için enerji maliyetlerinde
azalma olur.
• Çatının ısı yalıtımının arttırılması;
Yeşil çatılar ısı yalıtırlar. Polistiren köpüğü
ile takviye edilmiş bazı yeşil çatı tipleriyle,
çatının ısı yalıtım kapasitesinde %50 ye varan
artışlar sağlamak bile mümkündür.

Çatı bahçeleri estetik görünümlerinin
yanında, güvenli yalıtım sistemi ve doğru
projelendirme ile yapıldığı sürece,

• Drenaj maliyetinde azalma; Bahçe çatı
sistemi yağış sularının önemli bir miktarının
buharlaşma sayesinde tekrar doğaya
dönmesini sağladığı için su giderlerine akış
miktarını % 50-10 arası azaltır. Drene edilecek
su miktarındaki azalma, drenaj sistemi
maliyetini azaltır ve şehir kanalizasyon
sistemindeki yükü hafifletir.

• Ekonomik

• Su yalıtımının ömrünün uzatılması;

ÇATI BAHÇELERİNİN FAYDALARI
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Yeşil çatı sistemi, kışın dondurucu soğukların
yapıya etkimesine engel olur, yazın yapı
kabuğunun ısınmasını önler. Bu suretle su
yalıtım malzemeleri hem aşırı ısı farklarından,
hem de zararlı ultraviyole ışınlarından ve
mekanik darbelerden daha iyi korunur, daha
uzun süre görev yapabilirler.
• Atık su miktarında azalma; Yeşil çatı
tasarımında seçilen sistemin özelliklerine
göre çatıdan atılması gereken su miktarından
%90 a kadar tasarruf etmek mümkündür.
• Alan kullanımı yaratması; Çatı bahçeleri,
sportif veya boş zaman değerlendirmeye
yönelik olarak da düzenlenebilir ve bu şekilde
çatı alanları değerlendirilmiş olur (Liu,
2002: 17-23; Liu ve Baskaran, 2003: 1-10;
Pomegranate Center, 2005: 19-23; Miller,
2008: 120-123; Jenrick,2005: 202-205).
Ekolojik Faydaları
• Toz ve duman seviyelerinde azalma; Yeşil
çatılar, atmosferde bulunan toz partiküllerinin
filtre edilmesine yardımcı olur. Nitratlar gibi
havada veya yağmur sularında mevcut olan
ve çevreye zarar veren maddeler emilerek
toprağa iletilir. Bitkiler zararlı karbondioksit
gazlarını emer ve doğaya yararlı oksijen
gazı verirler. Ayrıca yeşillendirilmiş çatılar
havayı nemlendirir ve iklime katkıda bulunur
(Velazquez, 2005: 8-10).

gerek dış ortamdaki gürültü seviyesini gerekse
bina içindeki gürültü seviyesini azaltır, bina
içinde yaşayanlar için önemli avantaj sağlar
(Peck ve Callaghan.,1999: 25-32).
• Bitki ve hayvanlar için doğal yerleşim
alanı oluşturur; Çatı bahçeleri; canlılara
doğal ortam sağladıkları için bina ve yollardan
kaybedilen doğal ortamları geri kazandırırlar.
• Çevrenin iklim özellikleri değişir;
Bitkilerin nefes alma özellikleri oksijen
miktarının artmasına neden olur. İnşaat ve
trafik yoğunluğu yüksek şehir bölgelerindeki
çatıların yeşillendirilmesiyle, hava temizliği
sağlanır. Daha çok yağış alan yazları daha
serin kalan yaşanılabilir çevreler meydana
gelir (Grant vd., 2003:498; Environmental
Affairs Department, 2006: 38-42).
Sosyal Faydaları
•

Yeni kullanım alanları elde edilir; Kent
merkezleri gibi doğal ortamların yok veya
kısıtlı olduğu çevreler için çatılar, bahçe
fonksiyonu görebilecek yapı bölümünü
oluşturur.

•

Doğal ortam yaratır; Ortak yeşil
alanların yetersiz olduğu günümüzün
kentlerinde açıkça hissedilen doğal ortam
eksikliği, çatıların yeşillendirilmesiyle
önemli ölçüde giderilebilir. Mevcut kent
dokularına yapılabilecek en olumlu katkı,
kent yapılarının çoğunlukla estetikten
yoksun çatılarına, doğanın güzelliklerini
getirebilir (Pomegranate Center, 2005: 1923; Environmental Affairs Department,
2006: 38-42)

• Çevre gürültüsünde azalma; Yeşilliklerle
kaplanan yüzeylerin yansıttıkları ses miktarı,
diğer çatı yüzeylerine göre daha düşüktür. Bu
nedenle çatı bahçelerindeki bitki örtüsü ve
toprak katmanı sesi yutar. Bu özelliği sayesinde
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ÜLKEMİZDE ÇATI BAHÇELERİ
Yukarıda
belirtilen
çatı
bahçelerinin
faydaları birçok araştırmacı tarafından
ortaya konmuştur. Bu bağlamda, kentleşme
sürecinde çatı bahçelerinin uygulanması çevre
sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı
olabilir. Dünya genelinde birçok ülke bu
yaklaşımı kabul etmiştir ve çatı bahçesi
uygulamaları oldukça yaygındır. Türkiye’de
ise çatı bahçeleri; iklimsel değişimler ve
enerji verimliliği açısından değerlendirilmeye
başladığından
beri
kullanıcıların
ve
tasarımcıların ilgisini çekmeye başlasa
da ekonomik sorunlar sebebiyle çevre
sorunlarına ayrılan bütçenin yetersiz olması
sonucunda konu ile ilgili yeterli çalışma
yapılamamaktadır (Tokat, 2009: 70-75).
Ülkemizde sınırlı sayıda uygulanmakta olan
bitkilendirilmiş çatı bahçesi sistemleri başka
ülkelerin şartlarına göre tasarlandığından
dolayı sorunlara yol açması sistemin
yaygınlaşmasını engellemektedir (Tokat,
2009: 75-80).
Ülkemizde alışveriş merkezleri (Ümraniye
Meydan Alışveriş Merkezi, Kanyon Alışveriş
Merkezi, Forum İstanbul vb.), işmerkezleri
(Turkcell Ar-ge Binası vb.) ve konutlarda bazen
ekstensif bazen intensif olarak çatı bahçesi
uygulamalarına rastlanmaktadır. Ancak
Türkiye’de henüz yeşil çatı teknolojisi çok
yaygın olmadığından intensif uygulamalara
göre daha az maliyetli ve daha az bakım
ihtiyacı olan ekstensif uygulamaların daha
çok tercih edilmektedir (Tohum, 2011:57-67).
Uluslararası
uygulamalarda
genellikle
kamusal kullanıma da açık olabilecek intensif
134

uygulamalar tercih edilirken, Türkiye’deki
çatı bahçeleri uygulamalarında ekolojik
yararlılığın geri planda tutulmakta, elde
edilecek enerji verimliliği öncelikli olarak ele
alınmamaktadır.
UYGULAMA
Trabzon’da kullanılan yeşil çatıların
kullanım amaçlarını belirleyebilmek için
kentteki çatı bahçeleri incelenmiştir. Çalışma
sırasında tespit edilen örnekler işlevi, türü,
bitkilendirme tipi, kullanım amacı açısından
değerlendirilmiştir.
Kullanımdaki
çatı
bahçeleri belirlenmiş, fotoğraflanmış ve
ziyaret edilerek kullanıcılarıyla görüşmeler
yapılmıştır. Trabzon’un farklı bölgelerindeki
12 çatı bahçesi incelenmiştir. Bunların 5
tanesi ticari yapılara ait (kafe, dershane,
yemekhane, dükkan), 7 tanesi konutlara ait
çatı bahçeleridir (Tablo 1, Tablo 2).
Ticari yapıların çatı bahçelerinin daha
çok teras gibi; yeme-içme, seyir, sohbet,
sigara içme etkinlikleri için kullanıldıkları,
estetik yaratmak amacıyla bazı bitkilerle
(Cycas revoluto, Eribotrya japonica,
Thujo occidentalis, Platycladus orientalis,
Trachycarpus fortuneii, Cuppressoparis
leylandii, Eounymus japonica ‘Aurea
varieagata’, Citrus limon, Citrus fortunella,
Pelargonium hybrida, Cyperus alternifolius)
desteklendikleri görülmüştür. Konut çatı
bahçeleri ise nadiren seyir, hava alma,
yeme-içme için kullanılırken çoğunlukla
estetik amaçlı bitki (Ligustrum japonica,
Nerium oleander, Callistemon citrinus,
, Cryptomeria japonica var. Elegance,
Thujo occidentalis, Platycladus orientalis,
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Rosmarinus officinalis, Yucca gloriosa,
Pittosporum tobira ‘Nana’, Eounymus
japonica ‘Aurea Variagata’, Aloe, Acorus
gramineus ‘Variegata’, Aglaenema ‘Silver
Queen’, Nephropelsis, Sedum morganianum,
Sedum arachnoideum, Adenium obesum,
Konifer, hotiora Salicornioides, Aeonium
haworthii, nolina, Euphorbia mili, Hoodia
gordonii, Sanseveria trifasciata, Opuntia,
Mammilaria zeilmonniana, Pelargonium
hybrida, Vriesea splendes, Schefflera
arboricola ‘Aurea’ vb.) yetiştirmek için
başka bir deyişle bina sahiplerinin hobileri
için bitkiler kullanıldıkları belirlenmiştir.
Kısmen kapsayıcı bahçeler oldukları bazı
durumlarda ise meyve ve sebze (Citrus limon,
Citrus sinensis, Citrus fortunella, Citrus
reticulata, Eribotrya japonica, Lactuca sativa,
Phaseolus vulgaris, Allium cepa, Cucurbita
moschata, Cucurbita pepo, Cucumis sativus,
Capsicum annuum, Fragaria, Vitis vinifera)
yetiştirmek için kullanılmaktadır. Genellikle
bina sahiplerinin çatı bahçelerinin yararları
konusunda bilgi sahibi olmadığı gözlenmiştir.
Avrupa
ve
ABD’deki
örneklerle
kıyaslandığında, bu örnekleri çatı bahçesi
olarak adlandırmak zordur. Daha önce de
belirtildiği gibi, çatı bahçelerinin intensif
ve ekstensif olmak üzere iki türü vardır.
Örneklerin
çoğu
bu
sınıflandırmaya
uymamaktadır. Büyüme alanlarının neredeyse
hepsi saksı içindedir ve bu bahçelerden hiçbiri
planlı ve sistematik inşa edilmemiş, teras ya
da balkon gibi kullanılmaktadır. Nadiren
bazı çatılar kısmen kapsayıcı bahçeleri
içermektedir, fakat daha önce de belirtildiği
gibi planlı ve sistematik inşa edilmemiştir.
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Tablo 1. Trabzon’ Daki Ticari Yapıların Çatı Bahçesi Örnekleri

Tablo 2. Trabzon’ daki Konut Çatı Bahçesi Örnekleri
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SONUÇ
Kontrolsüz nüfus artışı, yaşanan göçler,
sanayileşme ve paralelinde gelişen çevre
kirliliği,
doğal
kaynakların
tüketimi
günümüzde
karşımıza
çıkan
kentsel
sorunlardır. Bu sorunlar karşısında; geçmişten
beri var olan ancak günümüz koşulları ile
geliştirilen çevreci çözümlerden biri de çatı
bahçeleridir. Peyzaj mimarlığı disiplini de
bu teknolojinin tasarım sürecinde önemli rol
oynamaktadır. Dünya üzerinde özellikle yerel
yönetimlerin teşvik ve desteğiyle kullanımı
yaygınlaşan çatı bahçeleri Türkiye’de
halen tekil uygulamalar olarak kendini
göstermektedir.
Oysa çatı bahçeleri, yapı sahibine genelde
kullanılmayan
çatı
alanlarını,
enerji
verimliliği, yağmur suyu yönetimi, ses
yalıtımı ve estetik geliştirmeler için kullanma
fırsatı sunar. Ulaşılabilir çatı bahçeleri
kullanıcılara, okullarda eğitim fırsatları, daire
sahiplerine özel “çatı park alanları”, kamusal
park alanı, bahçesel terapi ve hatta gıda
üretimi gibi fırsatlar sunarak, yapıya önemli
bir değer katarlar.
Sonuç olarak, çatı bahçeleri tüm yararlarına
rağmen, Trabzon’un kentsel planlamasında
etkili olarak kullanılmamaktadır. Trabzon
yoğun nüfus nedeniyle birçok çevre sorunuyla
karşılaştığından, çatı bahçeleri veya yeşil
çatılar kentleşme sürecine uygulanmalıdır.
Yerel yönetimler yeşil çatılara daha fazla
önem vermeli ve bina sahiplerini geleneksel
çatılarını canlı çatılara dönüştürmek için
teşvik etmelidir. Bu şekilde, Trabzon halkının
yaşadığı yaz aylarındaki kentsel ada ısısı

etkisi, kış mevsimindeki yüksek hava kirliliği,
yoğun ve plansız kentsel planlamadan
kaynaklanan görüntü kirliliği gibi sorunların
çoğu azaltılabilir ve böylece kent hem estetik
hem de ekolojik olarak iyileştirilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
In order to meet the housing needs of dense population living in the cities, the construction of
high-rise building has been increased in recent years. This density and speed in construction
results in a rapid decrease in urban green spaces. The effects of the surfaces of concrete buildings
on climate and the decrease of green spaces have a negative effect on urban ecology and this
mostly harms humans. Policies for creating and preserving urban green space are increasingly
implemented at a variety of urban densities and spatial scales. The search for new open spaces
in today’s growing urban areas has caused some cities to look skywards and create a network of
sky rise or rooftop greenery. Rooftop gardens are one environmental solutions which exist from
past to present but, developed through contemporary conditions. In recent years, one of the most
common approaches for increasing the amount of green spaces in the city is rooftop gardens.
Many cities aim to maintain their connections to nature by expanding its urban greening in the
vertical dimension to include rooftop gardens as the city’s buildings become taller. Especially
in Europe and Asia many cities have started to green the roofs of buildings. However, in Turkey
which deals with urbanization problems, the importance of rooftop gardens has not yet been
understood and rooftop gardens have not yet been utilized in urban planning. Rooftop garden
become widespread through the efforts and supports of local governments which are working
toward creating laws, establishing standards, and funding incentives to promote best practices
in green development. Conversely, in Turkey rooftop gardening has tendency for individual
and sparse implementations. The aim of this study is to propose roof gardens as an alternative
solution in order to reduce the impacts of environmental problems. Because roof-tops offer
the potential to create new areas of green space at relatively little cost. The potential is huge.
Rooftop gardens are an excellent example of incorporating passive, eco-friendly technology
into new or existing development. A green roof is a green space created by adding layers of
growing medium and plants on top of a traditional roofing system. Green roofs fall into one
of two primary types: intensive and extensive. Rooftop gardens have economical, ecological,
social advantages and functions such as decreasing heating costs, increasing heat isolation of the
roof, decreasing drainage costs, waste water amount, dust and smoke levels and environmental
noise, and changing climatic properties of the environment. For this reason, in this study we
tried to determine the perceptions of people in Turkey, Trabzon about rooftop gardens, their

141

TMD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2016 Sayı: 09 Sonbahar Kış
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2016 Issue 09 Autumn Winter
ID:134 K:225
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

usage types and the way they benefit from them. We tried to determine the general perception
about rooftop gardens in Trabzon and how these rooftop gardens can ecologically be utilized
in urban policy were discussed. With this purpose, 12 rooftop gardens in Trabzon province
were investigated. The usage types and the benefits of the rooftop gardens were classified
and also the plant types that people used were also added in the results. Rooftop gardens
of the commercial buildings serve mainly serves as a terrace and include eating, watching
around, conversation, smoking activities. It was found out that these places were improved
with ornemantal plants ((Cycas revoluto, Eribotrya japonica, Thujo occidentalis, Platycladus
orientalis, Trachycarpus fortuneii, Cuppressoparis leylandii, Eounymus japonica ‘Aurea
varieagata’, Citrus limon, Citrus fortunella, Pelargonium hybrida, Cyperus alternifolius).
Rooftops of residential buildings were rarely used for watching around, breathing, and eating.
In most of the cases the roof gardens were used just for growing ornamental plants (Ligustrum
japonica, Nerium oleander, Callistemon citrinus, , Cryptomeria japonica var. Elegance, Thujo
occidentalis, Platycladus orientalis, Rosmarinus officinalis, Yucca gloriosa, Pittosporum
tobira ‘Nana’, Eounymus japonica ‘Aurea Variagata) in other words for the hobbies of the
owner of the buildings and in some other cases when they were partially extensive they were
used for growing vegetables and fruits (Citrus limon, Citrus sinensis, Citrus fortunella, Citrus
reticulata, Eribotrya japonica, Lactuca sativa, Phaseolus vulgaris, Allium cepa, Cucurbita
moschata, Cucurbita pepo, Cucumis sativus, Capsicum annuum, Fragaria, Vitis vinifera) ). It
was found out that in general the owners were not conscious about the benefits of roof gardens.
However, when compared to examples in Europe and USA it’s difficult to name these examples
as roof garden. Nearly all the growing mediums were in flowerpots; none of these gardens were
planned or systematically built and used as terrace or balcony. As a result despite many benefits
they provide rooftop gardens are not being used efficiently in the urban planning of Trabzon.
Since Trabzon is facing many environmental problems due to dense urbanization roof gardens
or green roofs must be implemented into the urbanization process. Local governments must
give more importance to green roofs and encourage the owner of the building for transforming
their traditional roofs to living roofs. By this way many of the problems Trabzon people are
dealing with such as urban island heat effect in summer months, high air pollution in winter, the
visual pollution caused by dense and unplanned urban planning can all be reduced.
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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
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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
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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.
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ABOUT THE JOURNAL
“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. Dr. Pelin
AVŞAR KARABAŞ 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
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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 editorin-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 editorin-chief. Editor-in-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
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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.
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YAYIN İLKELERİ
1. “Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi”; 4 ayda bir yayınlanan akademik ve
bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda ara dönem
içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.
2.Dergimizde Görsel Sanatlar, Tasarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık alanlarından
bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış
olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi,
önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi beklenir. Ayrıca tarama,
araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip olmalıdır.
3.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda sorumlu yazar olarak belirtilen yazar muhatap
kabul edilir.
4. Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır.
5. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi derginin web sitesindeki örnek makale formatı dikkate
alınarak hazırlanmalıdır.
6. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan
olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde
açıklanmaz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur.
7. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması
durumunda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir.
Yazardan sadece üç defa düzeltilme istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler
gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir.
8. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.
9. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
10. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında
yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.
11. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre,
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında
yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi ve makalede beliritlmesi
koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.
12. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı
sağlayacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci
başlatılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.
13. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman
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karakterinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında
3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.
14. Yazılar toplamda 15 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası verilmiş olmalıdır.
Yazıda paragraf girintisi olmamalıdır.
15. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 anahtar
sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords)
de bulunmalıdır.
16. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler
bulunmalıdır.
17. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz
edilmelidir.
18. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın
akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta
adresi de bulunmalıdır.
19. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.
20. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.
21. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
22. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.
23. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla
yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer
almalarını onaylarlar.
24. “Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi” elektronik sistemle çalışan bir dergi
olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili
basım yapan firmaya ödemesi karşılığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir
yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen
çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin
yıllık basım ve diğer giderleri için basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca
dergi giderleri için yazarlardan ücret talep edilebilir.
25. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde
değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha
gönderilir.
26. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli
araştırmalarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme
yüklenmesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR
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NUMARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR
BİLGİSİ” kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik
durumunda dergimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk
yüklenmez. Bu konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya
ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken
girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın
yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk
altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar)
sorumludur.
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ
BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ
HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR.
YUKARIDA BELİRTİLEN 26 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.
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PUBLICATION PRINCIPLES
1. “International Refereed Journal of Design and Architecture” is an international refereed
journal which publishes academic and scientific articles every four month. But the journal has
the right to publish special issues out of these periods under certain circumstances.
2. Scientific and authentic works which are prepared in the fields of Visual Arts, Design,
Architecture, Landscape Architecture, and Interior Design are included in the journal. Works
are expected to have scientific concerns, to contribute to the field, to cite and refer important
sources within the disciplines, not to have prejudice, not to include slogan-like sentences, and to
have been written in a developed language. In addition, they also must have one of the qualities
of review, research, and developed version of presented papers, etc.   
3. In the case of works with more than one author, the author stated as the responsible one is
regarded as addressee.
4. Sources used in the works must be prepared according to the publication principles.
5. Regulation and installed in the string magazine website article format should be prepared
taking into account the working example.
6. In the process of evaluating articles, ultimate attention is shown to the fact that referee and
author are not from the same institution. Names of referees and authors are kept secret and
never revealed. The Referee Board varies in every issue and is reestablished depending on the
topic of the issue.
7. Initially two referees are assigned for each work according to the field. Another third referee
can be assigned if one of the referee’s report states “It cannot be published”, and the second one
states “It can be published after corrected” or “It can be published”, and the report of the third
referee is considered. Author is asked to carry out corrections only three times. If corrections
are not made as required in each time, work is refused by the system.
8. Authors are expected to carry out correction in time and meticulously, and to send the final
version to the journal within 15 days. If it is found out that corrections are not made as expected,
authors are informed about this situation. Works which are not corrected and sent back to the
journal in time are not included in the list of works to be published.
9. Publication language of our journal is Turkish and English.
10. Works which are submitted to the journal for publication are expected not to have been
published somewhere else or not to be in the evaluation process of another publication organ.   
11. Papers which have been presented in an academic national or international scientific meeting,
congress, conference or symposium can be accepted and included in the referee process on
condition that they have not been published in another journal or publication and they are
appropriate to turn into an article format and content.
12. Translated texts are accepted and referee process is initiated with the approval of editor(s)in-chief and publication board if that text is very rare in Turkish and it is believed that its
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translation will contribute to the literature. However, the number of translated works in each
issue is limited and authentic works are preferable.
13. Works submitted to the journal must be prepared in MS Word Program with Times New
Roman in 12 pt. in 1.5 space. 3 cm space must be left from top, bottom, right and left margins.
14. The page number of works must not exceed 15. Page numbers must be written at bottom in
the middle. Paragraph indent must not be used.
15. English abstract not exceeding 100-150 words, 3-7 key word(s) below abstract must be in
works prepared in Turkish. Title and key words must be written in the both languages.
16. Turkish abstract not exceeding 100-150 words, title and key words must be in works
prepared in English.
17. Scope, object, method, results and topic of the works must be briefly mentioned in the
abstract.
18. Name(s) of author(s) must be in the cover page. Academic title of the author, his/her
workplace name, address, cell-phone and work phone numbers, fax number and e-mail address
must be present in the cover page.
19. Final decision on publication of works belongs to editor(s)-in-chief. Opinions of editor(s)in-chief on the work together with referee reports are conveyed to author(s) as soon as possible.
20. Works sent to the journal are not sent back to authors whether they have been published or
not.
21. All responsibility of works belongs to author(s).
22. Publication and copy rights of published works belong to our journal. Publication right of
each work uploaded to the system is automatically transferred to the journal by the author. For
this, there is no need to ask for signing of any copy right agreement with the author. Author(s)
are considered to have acknowledged this when they have uploaded their work to the system.
They do not have any right to object.   
23. Author(s) approve that full versions of their works are uploaded to non-commercial
electronic data bases to support national and international information exchange.
24. “International Refereed Journal of Design and Architecture” is an 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.
This membership fee is collected for only annual printing and other costs of the journal. You
may also be charged to the authors magazine costs.   
25. 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.   
26. Author(s) has to upload “DATE OF REPORT”, “REPORT INFORMATION-REPORT
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NUMBER” to “ETHICS BOARD REPORT INFORMATION” part of the publication submission
system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE STUDY and INSTITUTIONAL” works
requiring ETHICS BOARD report. Our journal is not held liable within the framework of
national or international legal rules in case of possible unfavourable and deficient situation.
In such cases, every responsibility belongs to author(s). If ethics board report and official
information related to the research is available while uploading the work to the system, such
information must be entered into the system. In such case, editors of the journal, system editors,
editorial board, publisher, editorial director, referees board and any referees evaluating works
cannot be held liable and responsible. Author(s) are held responsible in any possible material,
moral and legal unfavourable situation.
OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS NATIONALLY
AND INTERNATIONALLY IN CASE OF ANY MATERIAL, MORAL AND LEGAL
“UNFAVOURABLE” SITUATION WHICH MAY OCCUR AGAINST OUR JOURNAL.
IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 26 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.   
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YAZARLARA BİLGİ
1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
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 basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe
özet şeklinde yer alır.
4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.
5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.
6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz.
7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir
nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir.
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.
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 bilmek
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve
gizli tutulur.
11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret
alır.
12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda 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 bir hak iddiasında
bulunamaz.
14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı
ile dergimize devredilmiş olur.
15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır.
İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda
süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz,
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makaleyi sistemden çekemez.
16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan
sorumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar
dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir.
17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda
dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz.
18. 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.
19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir.
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.
20.Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime
sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 15 sayfa olmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce olmak
üzere 100 ile 150 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım şekli TIMES NEW ROMAN
olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Yazar isim
ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 10
punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır.
21. Türkçe hazırlanan çalışmalarda mutlaka 750-1000 Kelimeden oluşan genişletilmiş ingilizce
özet bulunmak zorundadır. Genişletilmiş ingilizce özet çalışmanın spesifik olarak genelini ifade
etmelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS
1. Publication language of our journal is TURKISH and ENGLISH.
2. Articles and works prepared in other languages can be accepted with the approval of
particularly editor-in-chief and management of the journal. The right to accept such works
belongs unilaterally to our journal.   
3. Our journal has printed version, only English and Turkish abstractS can be provided in online
format.
4. No publication is accepted without registering to the system.
5. No author can claim any rights over our journal.
6. Responsibility of any work belongs unilaterally to the author. Our journal is not put under
obligation on this matter.
7. Works submitted to our journal for evaluation for publication have to be authentic and have
not been used somewhere else for any reason or sent for evaluation to anywhere else. Otherwise,
works are refused on condition that disclaimer is published, and legal procedure about the
author is initiated.
8. Each and every work is evaluated by two referees who are experts in the field, then published
on condition that works approved by both referees are lined up.
9. No work has superiority or privilege over another work. Each and every author and work is
equal and has the same rights. Any kind of privilege is not provided.
10. Authors do not know which referees have evaluated their works, they do not have the right
to ask for it. Only system manager and editor-in-chief do have such information and it is kept
secret.
11. Corrections are made in major or minor way. Each work has only two chances for corrections.
If necessary corrections are not made based on two requests, Works are automatically refused.
12. If previously used works such as thesis, presentation and conference proceeding are turned
into articles, then the information of previous use of the work should be provided and explained
in the footnote. Otherwise, it is regarded as plagiarism and our journal does not accept any
liability stemming from this situation.
13. Works on fields other than our journal accepts are accepted or refused unilaterally by the
management of the journal or editor-in-chief. In such cases, authors cannot claim any rights.
14. Every right of the works uploaded to our journal is granted to the journal by the author.
Signature and consent form are not asked from the author for this, any written document is not
required. Rights of works uploaded to the system are automatically transferred to the journal.
15. Evaluation process of works submitted to our journal is two months depending on the
feedback from referees. If no feedback is received within two months, works are directed to
another referee. In this case, the time may extend. Under such circumstances, author cannot
claim any right and cannot withdraw the article from the system.
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16. In the case of works with more than one author, journal management regards the first name
written in the work as addressee if it is not stated precisely in the work, and acts accordingly.
The journal does not have any contact with other authors and does not and does not have to
inform them except for the first author.
17. Referees who evaluate works act totally independently. Our journal does not impose any
sanction on referees and does not ask special treatment.
18. Our journal is published quarterly in a year; April, August and December. These periods
may change depending on the publication system of the journal. For this reason, our journal is
not liable for any demand and obligation.
19. Referees present their opinions regarding the evaluation of the works; their reports are sent
to the related author. Correction period is 15 days for each work. Works whose corrections are
not completed within this period of time are removed from the system and refused. In this case,
author(s) do not have the right to sanction on our journal.
20. An abstract in Turkish is mandatory for works which are prepared in other languages. The
number of key words can vary between 3 and 7. Maximum page number for each work is 15.
Abstract both in Turkish and English should be between 100-150 words. TIMES NEW ROMAN
should be used in the articles, type size should be 12. Article should be written in single space.
Title of the work should be written bold in 14 pt. Name of authors and their affiliated institutions
should be bold, italicized and in 12 pt. Turkish and English abstracts should be written in 10type size and placed one after the other.   
21. 750-1000 in Turkish prepared to work hard to make sure it is extended English summary
consisting of words. English summary of the study should be extended specifically expressed
general.
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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 Görsel Sanatlar alanından, Tasarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç
Mimarlık alanında hazırlanmış araştırma makaleleri, çalışmalar kabul edilmektedir. Ayrıca
derleme, eleştiri, yorumsal yaklaşımlar gibi bilimsel olmayan yoruma ve düşünceye dayalı
çalışmalar ilgili yazar ve yazarların her türlü hukuki sorumluluğu kabul etmesi koşulu ile
dergimizde yayına kabul edilir. Bu tip çalışmalar suçlama, hakaret, hukuksal olumsuzluk
içermemelidir. Ulusal ya da uluslararası hukuk çerçevesinde oluşabilecek olumsuzluklarda her
türlü sorumluluk ilgili yazar ve yazarlara ait olup dergimiz bu tip yükümlülükleri kabul etmez.
3. Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında makale başına belirli kısmı bir ücret almaktadır.
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 iki 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
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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.
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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 Türkçedir. 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.
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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.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1. Is your journal an international and refereed one?
Our journal is an international refereed journal. It is searched by various international indexes.
2. From which fields of studies do you accept papers?
Our journal accepts studies only in the fields of Visual Arts, Design, Architecture, Landscape
Architecture, and Interior Design. Besides, works such as collected works, reviews, and
interpretative approaches based on non-academic interpretation and thinking can be accepted by
the journal on condition that author/authors accept any legal responsibility. Such works cannot
include allegation, insult, and legal negative points. Author/authors shall be held liable in case
of such situations within the framework of national and international law, and our journal does
not accept any responsibility.
3. Is your journal a paid one?
Our magazine is a certain amount per article fee in exchange for some expenses.   
4. Can we access to the issues or articles without registering at your journal?
You can download all issues in pdf format from our web page without registering at the journal.
5. What is the publication frequency of your journal?
Our journal is published quarterly in a year. Volumes including full papers are uploaded to the
system at the end of April, August and December. However, apart from these months, special
volumes can also be published.
6. Are authors informed about articles published in your journal?
Since our journal is based on web system, authors can follow up any progress regarding their
articles from the membership panel of the system. Authors are also informed about the procedure
and time related to the articles.
7. How many referees do review an article?
Articles submitted to the journal are firstly reviewed by field editors, and then sent to referees
if they are found appropriate. Field editors initiate evaluation process by sending the article to
two discipline referees. Depending on each referee’s review, the process lasts two months at
most. If no feedback is received within this period of time, the article is sent to a new referee. If
no conclusion is reached after sending the paper to the new referee, editorial board and related
field referee evaluate the article and finalize the process.
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8. Is information about “author/authors” kept anonymous?
As in every refereed academic journal, in our journal author’s information is known only by
system editors, field editors, editor-in-chief and editor-in-chief assistants. Such information
is kept secret. Neither referees nor other members of the boards can have access to such
information.
9. Is there any limit for the number or proportion of articles in a single issue of your
journal?
There is no strict limitation of the number of the articles. Articles which have received the
approval of referees and completed the process, thus being found eligible by the editorial board
are immediately included in the publication process and sent for page-setting as a final stage.
10. Can same author/authors publish more than one article in the same issue?
In terms of ethics, it is not the case for our journal. However, with special approval of editorial
board and editors’ board a number of articles belonging to the same author can be published
in specific issues or in the same issue. This is valid for special cases which require initiatives.
11. Is there enough number of referees in the fields or disciplines from which you accept
articles for your journal?
All articles sent to our journal are evaluated by expert academicians and scientists, and referees
do not receive payment for their reviews of the articles. This process of review and reporting is
totally voluntary.
12. What are the tasks of scientific and advisory boards of the journal?
Scientific and advisory board is composed of individuals who provide service to editor-in-chief
and field editors under certain circumstances in which referees cannot agree on, and who take
decisions independently in order to overcome this disagreement. Members of scientific board
take active role in resolving such problems. Decisions of scientific and advisory board are
accepted without further interpretation and evaluation. Decisions of the board are implemented
exactly, cannot be changed as well as any change cannot be proposed.
13. Under certain negative conditions, can an author ask for his/her study to be sent to
scientific and advisory board?
Such a request cannot be accepted since function and task of the scientific and advisory board
is realized with the approval of editor-in-chief.
14. If an author sends the same paper he/she has submitted to your journal to another
journal at the same time and the paper is accepted for publication by the other journal,
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how is the procedure realized?
For such cases editorial board takes decision. Generally, editorial board removes the article
from the system on the condition that all legal rights are reserved and the relative institution is
informed and a disclaimer is published even if the article has been published since the board
does not find such attitudes ethical. But in order to prevent such situations, authors are advised
to read the conditions for authors carefully before sending their articles. Our journal reserves
all its rights within the framework of Turkish Commercial Law and Law on Intellectual and
Industrial Rights in accordance with the guidance of legal advisor of the journal. The journal
protects its material and moral rights within the framework of Turkish Republic Laws under
such circumstances.
15. Do you accept articles in various languages for your journal?
The language of our journal is Turkish. However, we accept articles in English and other
languages, as well.
16. Can author get information regarding which referees evaluated his/her article for the
journal?
This is not possible. Such information regarding the referee’s evaluation of an article cannot be
asked, even if it is asked, it is not provided. An author cannot present any recommendation of
referee regarding the article he/she has sent. Editor-in-chief, editor assistants, field editor and
system editor can decide on this. Assignment of referees by individuals other than aforementioned
authorities and making the information regarding referees public is not possible.   
17. Does the author have the right to ask for that his/her article will not be evaluated by
some referees?
If such a request has been stated and referees are included within the journal, information about
referees by whom the author does not want his/her article to be reviewed and justifications for
the request are conveyed to the editor-in-chief on the condition that all information is reserved.
If it is approved by the editor-in-chief, it is realized. If it is not found appropriate, regular
procedure and standard process are followed.
18. Can authors contribute to assignment of referees for the evaluation of their articles?
It is not a case for our journal. Such decisions are carried out by field editors and system editors.
Authors cannot intervene such decisions and procedures.
19. Do authors have to sign any transfer or copyright transfer agreement for their articles?
Information related to this question has been provided in the publication conditions part of the
main page of our journal. Each and every article submitted to the journal is accepted as being
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transferred to the journal with its all publication rights. Authors are not required to sign any
document related to their articles. However, authors have to sign and send an official document
to editor-in-chief if field editors or related members of the editorial board demand such an
official document. Otherwise, their articles are not published and authors cannot demand their
articles to be published.
20. Do authors have the right to withdraw their articles from the journal whenever they
wish?
If refereeing process has been initiated for an article, it cannot be withdrawn. But in case of
plagiarism and nonconformity to scientific qualities, this situation is put into process if authors
inform editor-in-chief about this situation with a cover letter. This situation is handled by the
management of the journal unilaterally.
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