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TMD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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

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

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

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

5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN: Print: 2148-8142 Online: 
2148-4880 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye 
ulaşılabilir. 
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6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, 
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Bergama Evlerinde Kapı Süslemeleri, TMD 
Uluslararasi Hakemli Tasarım ve Mimarlik Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir. 
Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan 
makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve 
metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

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

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

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

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

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

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

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

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality  (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/04018-2015-GE-17595). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance 
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi
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5 Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number ISSN: Print: 2148-8142 
and Online: 2148-4880

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

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

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

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

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



VIII

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA ve UYGULAMA
KÜLTÜREL SERMAYE KAVRAMININ MİMARLIK  
BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YANSIMALARI:  
MEVCUT PROFİL VE AKADEMİK BAŞARI ETKİSİ  
ÜZERİNE BİR İNCELEME 1-23
Rengin ZENGEL, İnci UZUN, Yasemin YILMAZ SAYAR

ARAŞTIRMA ve İNCELEME
KÜRESELLEŞME KISKACINDA  BÜYÜYEN  
İSTANBUL PARÇALANAN PEYZAJLAR 24-46
Berfin ŞENİK, Elif KUTAY KARAÇOR

CELAL BAYAR BULVARI GÜRÜLTÜ HARİTALAMASI  
VE KARAYOLU GÜRÜLTÜSÜNÜN EĞİTİM VE  
SAĞLIK YAPILARI ÖZELİNDE GÜRÜLTÜ  
ETKİLENME ANALİZİ 47-91
Füsun DEMİREL, Zuhal ÖZÇETİN

KENT KİMLİĞİNİN TANIMLANMASINDA KÜLTÜR 
ENVANTERİNİN ROLÜ: BİTLİS SİVİL MİMARİSİ 92-124
Gülhan BENLİ,  Derya Güleç ÖZER

CONSERVATION AND REFUNCTIONING OF A  
TRADITIONAL HOUSE IN THE VILLAGE OF  
MUSTAFAPASA (SINASOS) IN THE CAPPADOCIA  
REGION 125-160
Ceyda ÇİFTÇİ, Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI

KENTSEL PEYZAJ TASARIMINDA DİKEY BAHÇE  
UYGULAMALARI 161-179
Nezahat KIRIT,  Alper SAĞLIK

BAKÜ’ DEKİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA  
MEKÂNSAL VE GÖRSEL DEĞİŞİM SÜRECİ 180-204
Tural SADİGLİ,  Yasemin ERKAN YAZICI



IX

BAŞ EDİTÖRLER
Pelin AVŞAR KARABAŞ
Sercan ÖZGENCİL YILDIRIM

BAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI 
Bülent SALDERAY
Damla ALTUNCU
Levent ARIDAĞ
Murat ÖZYAVUZ
Hakan AÇIKGÖZ

RESİM ALAN EDİTÖRÜ
Atilla DÖL

PEYZAJ ALAN EDİTÖRÜ
Murat ÖZYAVUZ

MİMARLIK ALAN EDİTÖRÜ
 Levent ARIDAĞ

İÇ MİMARLIK ALAN EDİTÖRÜ
Damla ALTUNCU

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ALAN EDİTÖRÜ
Oya AKMAN

GRAFİK TASARIM ALAN EDİTÖRÜ
Ayşe Derya KAHRAMAN

TEKSTİL VE MODA TASARIMI ALAN EDİTÖRÜ 
Yüksel ŞAHİN

SERAMİK TASARIMI ALAN EDİTÖRÜ
Ezgi GÖKÇE

HEYKEL ALAN EDİTÖRÜ
Fırat ENGİN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Levent ARIDAĞ

DİL EDİTÖRLERİ 
Gökşen ARAS (İngilizce) 
Gülsemin HAZER (Türkçe) 
Gülten GÖKDEMİR (İngilizce)
Sinem HERGÜNER (İngilizce)
Yakup POYRAZ (Türkçe)

İSTATİSTİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Gökhan DELİCEOĞLU
Işık BAYRAKTAR
Saliha ALTIPARMAK 
Sercan ALMALI

İLETİŞİM VE SEKRETERLİK 
Ozan KARABAŞ

TEKNİK EDİTÖR 
Burhan MADEN

EDİTÖRLER 
Aleve AKDOĞAN KAYMAZ
Ayşegül AKDOĞAN EKER
Ayşe Derya KAHRAMAN
Anke VAN HAL
Alfredo ANDIA
Bülent EKER
Betül COŞKUN
Betül BEKTAŞ EKİCİ
Damla ALTUNCU

Filiz ŞENKAL SEZER
Fitnat ÇİMŞİT KOŞ
George DODDS
Hatice KIRAN ÇAKIR 
Hansjoerg GEORITZ
Hülya KALAYCIOĞLU
John MCRAE
Jason YOUNG
Jaime CANAVES
Jason CHANDLER
John STUART
Keith BOSWELL
Marleen DEVIS
Murat ÖZYAVUZ
Mohammad Arif KAMAL
Mustafa OĞUZ GÖK
Mehmet ÜSTÜNDAĞ
Mark DEKAY
Mark SCHIMMENTI
Monika CHAO-DUIVIS
Marleen HERMANS
M. Hayrullah AKYILDIZ
Mümin ŞAHİN
Mesut GÜNER
Oya AKMAN
Ö. Fatih KEÇECİOĞLU
Philomena BULUYSSEN
Peter LUSCUERE
Pınar KISA OVALI
Sercan ÖZGENCİL YILDIRIM
Scott WALL
Scott POOLE
Shahin VASSIGH
Thijs ASSELBERGS
Turgut AKGÜN
Zuhal KORUR
 
YAYIN KURULU 
Adnan TEPECİK 
Ahmet ÖZOL 
Ahmet Şinasi İŞLER 
Abdullah KELKİT
Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. İbrahim DURSUN
Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN
Basri ERDEM
Bedri KARAYAĞMURLAR
Damla ALTUNCU
Erdem ÜNVER
Ezgi GÖKÇE
Fırat ENGİN
Füsun ÇAĞLAYAN 
Fatih BAŞBUĞ
Gökşen ARAS
Hüseyin ELMAS 
Levent ARIDAĞ
Murat ÖZYAVUZ
Mohammad Arif KAMAL
Oğuz YILMAZ
Oya AKMAN
Öner DEMİREL
Pelin AVŞAR KARABAŞ
Ricardas BARTKEVICIUS 
Sercan Özgencil YILDIRIM
Yüksel ŞAHİN



X

YAYIN KABUL ETTİĞİMİZ BİLİM DALLARI

 ³  Diğer Bilim Dalları

 ³  Mimarlık

 ³  Tasarım

 ³  Görsel Sanatlar

 ³  Peyzaj Mimarlığı

 ³  İç Mimarlık

DISCIPLINES

 ³  Other Sciences

 ³  Architecture

 ³  Design

 ³  Visual Arts

 ³  Landscape Architecture

 ³  Interior Architecture



XI

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER



XII

DİĞER DERGİLERİMİZ
1. ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ www.uhedergisi.com

2. ULUSLARARASI HAKEMLİ KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞILIĞI DERGİSİ www.jacsdergisi.com

3. ULUSLARARASI HAKEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞILIĞI DERGİSİ www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

4. ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ www.uheyadergisi.com

5. ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ www.hmfdergisi.com

6. IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL www.iibdergisi.com

7. UHBAB INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCIENCES www.uhbabdergisi.com

8. SSTB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC OF SPORT HEALTH AND MEDICAL SCIENCES www.sstbdergisi.com

9. ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMARALI DERGİSİ www.uhpadergisi.com

10. ULUSLARARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ www.khsdergisi.com

11. ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ www.uhpdergisi.com

12. ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ www.uhmadergisi.com

13. ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ www.otshdergisi.com

14. ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ www.dbhadergisi.com

15. ULUSLARARASI HAKEMLİ AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ www.aceddergisi.com

16. ULUSAL MULTİDİSİPLİNER HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER VE ARAŞTIRMALAR DERGİSİ    www.msbadergisi.com

17. ULUSLARARASI HAKEMLİ TARIM EKONOMİ VE ENERJİ YÖNETİMİ DERGİSİ    www.teeydergisi.com

18. ULUSLARARASI HAKEMLİ AKTİF YAŞLANMA VE KUŞAKLARARASI DAYAŞINMA DERGİSİ www.aktifyaslanmadergisi.com

19. ULUSLARARASI HAKEMLİ VETERİNER HEKİMLİĞİ VE HAYVAN HAKLARI DERGİSİ www.hhvhdergisi.com



XIII

Değerli okurlar ve kıymetli bilim insanları,

Dergimizin 2018 yılının ilk sayısında 07 araştırma, literatür ve derleme çalışmasına yer verilmiştir. Bu 
sayıda birbirinden önemli çalışmalarıyla bizleri destekleyen yazarlamıza gönülden teşekkür ederiz. Her sayıda 
olduğu gibi bu sayıda da bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza ve dergimizin sizlere ulaştırıl-
masında arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki 
kıymetli bilim insanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz.  Bu sayıda;  UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer 
alan Kapadokya Bölgesi’nde kendine özgü yapım tekniği, plan ve malzeme özellikleri bakımından özel bir 
öneme sahip bir yapının korunması ve yaşatılması için gösterilen çaba bölgede bulunan diğer kültür varlıklarının 
korunması için de örnek oluşturacak nitelikte ele alınmaktadır. Dikey bahçelerin kentsel peyzaj tasarımında 
önemini ve yerini belirlemeyi amaçlayan başka bir çalışma bu bahçelerin kente ve kentsel peyzaj tasarımına 
sağladığı yararlar ile kentliye katkıları açıklamaktadır. Kentlerimizin sahip olduğu tarihi, estetik ve sanatsal 
özellikleri ile zaman içinde oluşan mimari ve mahalli kimlikler, planlama politikalarıyla oluşturulan dönüşüm 
ve kentsel yenileme plan ve projelerinde temel alınması konusu irdelenmektedir. Başka bir çalışma, özellikle 
son otuz beş yıldır İstanbul’un geçirmekte olduğu sürece bağlı olarak doğal ve kültürel peyzajların dönüşümü 
toplumsal ve ekolojik çerçevede ortaya koymayı ve ilgili süreçlere yol açan sorunlara yönelik farkındalık 
oluşturmayı amaçlamaktadır. Diğer bir araştırma, Ankara’da yer alan Celal Bayar Bulvarı’nın karayolu trafik 
gürültüsüne yönelik ölçüm ve simülasyon programı ile yapılan gürültü kontrolü analizleri ve gürültü harita-
laması çalışmalarının tespiti ve değerlendirilmesini ele almaktadır. Başka bir araştırmada akademik eğitimde 
başarı etkenlerinden biri olan, kişisel donanımlar, kabiliyetler ve yeterlilikler olarak tanımlanan “kültürel ser-
maye” kavramının mimarlık eğitimine bir başarı faktörü olarak etkisini irdelenmektedir. Başka bir çalışma ise 
Bursa kentindeki yeşil alan varlığı üzerine odaklanmaktadır. Bakü kenti ile ilgili diğer bir çalışmada çok katlı 
konutların zaman içerisinde hem mekansal hem de görsel olarak değişimi mekan büyüklükleri, birbirleriyle 
olan ilişkileri ve cephe tasarımında her döneme özgü bir takım farklılıklar açısından araştırılmaktadır.

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine 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).

Doç. Dr. Levent ARIDAĞ
Mimarlık Alan Editörü
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Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar 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 and precious scholars,

In the first issue of our journal in 2018, 07 research, literature, and compilation studies were included. 
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KÜLTÜREL SERMAYE KAVRAMININ MİMARLIK BİRİNCİ SINIF 
ÖĞRENCİLERİNDE YANSIMALARI: MEVCUT PROFİL VE AKADEMİK 

BAŞARI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 1

REFLECTIONS OF CULTURAL CAPITAL CONCEPT ON THE FIRST 
GRADE ARCHITECTURE STUDENTS: AN EXAMINATION ON THE 
CURRENT PROFILE AND IMPACT ON THE ACADEMIC SUCCESS

Rengin ZENGEL1, İnci UZUN2, Yasemin YILMAZ SAYAR3

1-2-3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-1698-74071, 0000-0002-1934-82562, 0000-0003-2026-64823

Öz: Amaç: Kişisel donanımlar, kabiliyetler ve yeterlilikler olarak 
tanımlanan “kültürel sermaye” kavramı, akademik eğitimde başarı 
etkenlerinden biridir. Bu araştırmada üniversite giriş sınavında 
ölçülmeyen, ayırt edici unsur olarak kültürel sermaye birikiminin 
mimarlık eğitiminde bir başarı faktörü olarak etkisinin irdelenme-
si hedeflenmiştir. Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) 
mimarlık eğitimine yeni başlamış öğrencilerin kültürel sermayeye 
ilişkin profilini belirlemek amacı ile aile yapısını, ekonomik 
durumunu, eğitim altyapısını ve sosyokültürel yaşam alışkanlık-
larını kapsayan bir anket uygulanmıştır. Bu verilerin başarı ile 
olan ilişkisinin ortaya konmasında ise öğrencilerin Temel Tasarım 
ve Grafik iletişim derslerindeki performansları esas alınmıştır. 
Bulgular: Araştırma kapsamında DEÜ Mimarlık Bölümü birinci 
sınıf öğrencilerinin tasarım derslerinde gösterdikleri akademik 
başarı ile ailenin sosyoekonomik düzeyi ve demografik verileri ile 
görsel sanatlar ve tarihi çevreye duyulan ilgi gibi bazı kültürel ser-
maye göstergeleri arasında anlamlı ilişkiler (p<0,05) bulunmuştur. 
Öğrencinin mimarlık mesleğini ve okuduğu bölümü tercih etme 
sırası da bir içsel motivasyon etkeni olarak başarı ile ilişkili bir 
faktör olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Bu araştırmada mimarlık 
eğitimini tercih eden DEÜ öğrencilerinin yeterli kültürel sermaye 
birikimlerinin olmadığı saptanmıştır. Bu bağlamda mimarlık eğiti-
mi öncesinde yapılabilecek bazı iyileştirmeler kültürel sermayeyi 
güçlendirecek bir adaptasyon süreci önerilmiştir. Mimarlık eği-
timine öğrenci seçiminde yeni ölçüt ve yöntemler getirilmesiyle 
de öğrencilerin güzel sanatlar ve tasarım alanlarında birikimlerini 
ve becerilerini arttırabilecekleri bir hazırlık yılı eklenebileceği 
düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım Eğitimi, Kültürel Altyapı, Başarı 
Faktörleri

Abstract:Purpose: “Cultural capital” concept, which is defined 
as personal practicum and abilities, is one of the success factors 
in academic education. In this research, it was aimed to conduct a 
study that investigates the level of impact of cultural capital accu-
mulation as a discriminating factor that is not measured at the time 
of university entrance examination on the architecture education 
as a factor of success. Method: With the purpose of identifying, 
the cultural capital related profile of the students who have newly 
started studying architecture at the Dokuz Eylül University a 
questionnaire that covers the family structure, economic status, 
educational background and socio-cultural life style habits has 
been conducted. In identifying the relationship of these data with 
the success, the performance of the students in the “Basic Design” 
and “Graphical Communication” courses is taken as the basis. 
Findings: Within scope of the research, meaningful relationships 
(p<0,05) between academic success and certain cultural capital in-
dicators are identified such as the socioeconomic level and demo-
graphic data of the family and interest in visual arts and historical 
environment. Student’s preference rank of architecture profession 
and architecture school are also related with success as inner mo-
tivation factors. Conclusion: In this research, it is identified that 
the cultural capital accumulation of the Dokuz Eylül University 
students who prefer architectural education is not adequate. In that 
respect, certain enhancements that could be made prior to architec-
ture education and an adaptation process that could strengthen the 
cultural capital is proposed. In addition to bringing new criterion 
and methods to student selection for education of architecture, it 
is further proposed that a preparation year could be added to the 
curriculum in which the students increase their levels of accretion 
in the fields of fine arts and design. 

Key Words: Architectural Education, Cultural Background, Suc-
cess Factors
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GİRİŞ 

Mimarlık fen bilimleri, sosyal bilimler ve 
sanat dallarından beslenen bir alanda var ol-
maktadır. Farklı disiplinlerin kavram ve yön-
temlerini içeren bu geniş alanda bilgi, dona-
nım ve beceri kazanma zorunluluğu, mimar 
adayının çok boyutlu bir düşünce sistemine 
sahip olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle 
tasarım eğitimine başvuran öğrencilerin ana-
litik düşünebilen, belirli seviyede entelektüel 
birikime, kültürel sermayeye sahip ve üç bo-
yutlu algılama kapasitesi yüksek, yaratıcılık 
açısından etkin bireyler olmaları beklenir. 
Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde, mi-
marlık eğitimine başvuran öğrenciler, henüz 
ortaöğretim seviyesindeyken bu alana ilişkin 
altyapıyı oluşturabilecek şekilde yönlendiril-
mektedir. Yükseköğrenime başvuru ve geçiş 
aşamasına ilişkin seçim kriterleri ise sadece 
ortaöğretim dönemindeki bilgilerinin ölçül-
mesi ile sınırlı kalmamakta, tasarım alanına 
ilişkin bazı ön çalışmalar ve koşullarla ortaya 
konan yeterlilikleri de temel almaktadır. 

Ancak Türkiye’de üniversite düzeyindeki öğ-
renci seçme sistemi, mimarlık disiplini için 
herhangi bir ayrım gözetmemektedir. Sistem, 
matematik ve fen bilimleri alanlarında ağırlık 
kazanan standartlaşmış bir sınav ve puanlama 
yöntemine dayalı olup tasarım öğrencilerinin 
taşıması beklenen görsel ve mekânsal algı-
lama becerilerini sınayacak bir özellikte de-
ğildir. Ayrıca lise eğitim programı da tasarım 

eğitiminin altyapısını oluşturacak sanatsal/
kültürel dersleri bünyesinde barındırmamak-
tadır. Bu bağlamda Türkiye’de mimarlık eği-
timine başlayan öğrenci profilinin, yaratıcı-
lık ve problem çözme yetilerini geliştirmeye 
olanak tanımayan, puan kazanmaya odaklı, 
bakış açılarını standardize edici bir üniversi-
te öncesi eğitim ve hazırlık döneminin ürünü 
olduğu görülmektedir. Bu sistemin mimarlık 
eğitimini desteklemeyen yapısına ek olarak, 
ülkemizde öğrencilerin kültürel sermaye bi-
rikimlerinin oluşturulduğu en önemli ortam 
olan aile ve toplumun eğitim altyapısı, sanata 
olan ilgisi ve ekonomik düzeyi de gelişmiş ül-
kelerin gerisinde kalmaktadır. 

Üniversiteler açısından bakıldığında ise bu 
durum, eğitime uygun profilde öğrenci seçi-
lememesi, eğitimin amaçlandığı düzeyde ve-
rilememesi gibi sorunlar doğurmaktadır. Ör-
neğin bu çalışmaya konu olan ve ortaöğretim 
akademik başarısı açısından homojen bir grup 
oluşturan Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Li-
sans Yerleştirme Sınavı’nda üst sıralarda yer 
almakla birlikte, mimarlık eğitiminin ilk yı-
lında mesleki derslerde aynı yüksek başarıyı 
gösterememektedirler. Bu öğrencilerin mi-
mari tasarıma temel oluşturan derslerde gös-
terdikleri başarı ortalamasının düşük olduğu, 
şartlı geçiş aralığında yoğunlaştığı gözlen-
mektedir. Buna karşın aynı puan türünde ve 
başarı diliminde yer alan Endüstri Mühendis-
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liği Bölümü öğrencilerinin birinci sınıf temel 
derslerinde daha yüksek başarı elde ettikleri 
görülmektedir. Mimarlık öğrencilerinin birin-
ci sınıf meslek derslerine ilişkin ağırlıklı not 
ortalamaları, 63 iken, Endüstri Mühendisliği 
öğrencilerinin birinci sınıfın temel alan ders-
lere ilişkin ağırlıklı not ortalaması 70 olarak 
hesaplanmıştır.

Bu olumsuz fark, mimarlık bölümlerinin MF 
ağırlıklı puan türündenöğrenci seçmelerinin 
yeterli olmadığı ve ek seçim kriterlerine ih-
tiyaç duyulduğu konusunda ipuçları vermesi 
bakımından önemlidir. Diğer yandan Mimar-
lık Bölümü öğrenci grubu başarı açısından 
değerlendirildiğinde, not yoğunlaşma bölge-
sinin üstünde veya altında kalan öğrencilerin 
de mevcut olduğu izlenmektedir. Bu nokta-
dan hareketle, ortaöğretim eğitimi açısından 
benzer çıktılara sahip öğrenci grubunun dü-
şük not ortalamasının sebebini anlayabilmek 
ve tasarım derslerinde başarı etkenlerinin ne-
ler olduğunu ortaya çıkarabilmek amacıyla, 
bu homojenlik içinden sıyrılan öğrencilerin 
hangi niteliklerle öne geçtiğine bakılması an-
lamlı olacaktır. Yaratıcılık ve kişilik kuram-
ları üzerine öncü çalışmaları olan sosyal psi-
koloji uzmanı Eysenck’in de(1994: 199-242) 
belirttiği gibi, eğitimde başarıyı etkileyen 
niteliklerin bir kısmı beceri ve algıyı kapsa-
yan içsel faktörlerle ilişkiliyken, bir kısmı 
ise demografik ve çevresel nitelikleri kapsa-
yan, kültürel sermayeyi oluşturan dışsal fak-

törlerle ilişkilidir. Bu araştırmada üniversite 
giriş sınavında ölçülmeyen, ayırt edici unsur 
olarak kültürel sermaye birikiminin mimar-
lık eğitiminde bir başarı faktörü olarak etki 
düzeyinin irdelenmesine yönelik bir çalışma 
yürütülmesi hedeflenmiştir. 

EĞİTİMDE BAŞARI ETKENİ OLARAK 
KÜLTÜREL SERMAYE KAVRAMI: Mİ-
MARLIK EĞİTİMİNE ETKİLERİ

Eğitimde amaç, farklı bilişsel davranışlara ve 
üstünlüklere sahip öğrencilerin bu özellikle-
ri dikkate alınarak her biri için gerekli öznel 
birikimin elde edilmesidir (Güven, 2000: 
74-79). Eğitim sürecinde, öğrenme kişinin 
yeteneklerine, ilgisine, güdülenmişliğine, bi-
yolojik ve kültürel gelişimine bağlı olsa da 
bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü de 
birinci derecede etkilidir. Dolayısıyla eğitim 
ve bireyin toplumsallaşma sürecinin birbirin-
den bağımsız olarak değerlendirilmesi müm-
kün değildir (Karabel and Halsey, 1977: 1-6). 
Öğrenciler, resmi eğitim sürecinin hangi aşa-
masında olursa olsun bu sürece pasif alıcılar 
olarak değil, geçmiş deneyimlerini, bilgi biri-
kimlerini, tarihlerini ve aynı zamanda çoklu 
kimliklerini de taşıyan bireyler olarak dâhil 
olurlar. Eğitim sosyolojisi literatürünün bü-
yük bölümünün, eğitimde başarıyı sağlayan 
etkenler ve toplumsal faktörler arasındaki 
ilişkiye odaklanmış olması bu bağlamda an-
lamlıdır. Özellikle 1960’larda yaşanan hız-
lı toplumsal gelişmelerin uzantısında ABD, 
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İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde 
bu alandaki çalışmaların ivme kazandığı gö-
rülmektedir. Eğitimde başarıyı irdeleyen bu 
araştırmaların temel eksenini “sosyal serma-
ye” kavramı oluşturmaktadır. Hızlı toplumsal 
dönüşümlerin eğitimin her aşamasında ortaya 
çıkardığı fırsat eşitsizliklerini sosyal serma-
ye kavramı üzerinden inceleyen çalışmalara 
yön veren isimlerin başında Coleman(1966: 
1-23), Putnam(1993: 35-42) ve Bourdi-
eu(1980:2-3) gelmektedir.

Eğitimde başarı kavramına ilişkin ilk araştır-
ma ABD’de 1966’da J.Coleman’ın eğitimde 
fırsat eşitliği kavramını irdeleyen raporudur. 
Bu rapor sonucunda, öğrencilerin başarı se-
viyelerinin sosyoekonomik statü tarafından 
belirlendiği ve bu bağlamda başarıda farklılık 
meydana getiren asıl unsurun okullar değil 
aileler olduğunu ortaya konmuştur(Şentürk, 
2010: 73-98).  Aileden kaynaklanan etkenle-
ri “ailesel geçmiş-aile yapısı” ve “ebeveyn–
çocuk etkileşimi” üzerinden analiz eden 
Coleman, aile geçmişini finansal sermaye, 
beşeri sermaye ve sosyal sermaye olarak 
sınıflandırmıştır(Şahin ve Ünal,2010: 46-75). 
Finansal sermayeyi ailenin geliri ile ölçülen 
ve başarının sağlanmasına katkı sağlayacak 
maddi kaynaklar olarak tanımlarken, anne-
babanın eğitim düzeyi ile ölçülen beşeri ser-
mayenin ise öğrenci için öğrenmeyi kolaylaş-
tıran bir bilişselçevre sunduğunu belirtmiştir. 
Ailenin çocuğunun başarısı için göstermiş ol-

duğu çaba ve çocuk ile kurduğu iletişim ola-
rak sunduğu sosyal sermayeyi bu üçlü içinde 
başarı faktörü olarak birinci sıraya yerleştir-
miştir. Benzer şekilde Köse (1992: 15-28), 
Liu ve Lu (2008: 70-83), Martin ve Spenner 
(2009: 623-648) ve Reisel (2013: 223-254) 
ailenin geliri, eğitim seviyesi ve mesleki du-
rumunu, Reay (1998: 259-275) ve McEwan 
(2003: 131-141) özellikle annenin eğitimsel 
altyapısını, Beare ve ark.(1989: 187-199) 
baba mesleğini, Wells ve ark.(2008: 1-19) ai-
lenin eğitimsel beklentilerini ve evdeki teknik 
donanımlarını sosyal sermayeyi temsil eden 
sosyoekonomik arkaplan olarak tanımlamış-
lardır. Bu sosyoekonomik arka plan içinde, 
Dimaggio ve ark. (1985: 1231-1261),Sulli-
van (2001: 893-912), Bennett ve ark. (2006: 
87-106) ve Ünver (2015:111-120) öğrenci 
temelinde sanat, müzik ve edebiyat ile ilgi-
lenmenin, tarihi mekânlara ve kültürel figür-
lere ilişkin bilgi birikiminin ve kendini ifade 
etmede akıcılık gibi kazanımların sosyokül-
türel özellikler olarak eğitim başarısında eko-
nomik düzeyden çok daha önemli olduğu so-
nucuna varmışlardır.

Yakın geçmişte yaptığı çalışmaları ile sosyal 
sermaye kavramına yeni açılımlar getirerek 
literatüre “kültürel sermaye” olgusunu ka-
zandıran Fransız sosyolog Pierre Bourdieu 
da başarı ve eğitim arasında benzer ilişkiler 
kurmuştur. Bourdieu’nun kültürel yeniden 
üretim teorisinin merkezinde “kültürel ser-
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maye” ve “habitus” kavramları yer almak-
tadır. Kültürel sermaye en genel anlamı ile 
akademik yeterlilikte, özel yaşam biçimle-
rinde ve öz güveninde ortaya çıkan değerler 
bütünüdür. Daha kapsamlı açıklarsak, bireyin 
genel kültür bilgisini, yeme, içme, giyim tar-
zı,  ses tonu, vurgusu, konuşma örüntüleri, 
bedensel duruşu gibi kişisel özelliklerini ve 
sosyal yapılanmada yer aldığı tabakayı temsil 
etmektedir(Payne, 2015: 9-24). Modern dün-
yada bireyin eğitim aracılığıyla toplumsal ko-
numunda değişiklik yapabileceğini belirtme-
sine rağmen Bourdieu(1980: 2-3) de bireyin 
akademik başarının sağlanmasında ailenin ro-
lünü birinci sıraya yerleştirmiştir. Bütün okul 
eğitimi başarısının daha önceki yıllara bağlı 
olduğunu, öğrencilerin okula “kültürel bagaj-
larıyla” geldiklerini öne sürmüştür (Şentürk, 
2008: 73-98; Güllüpınar ve İnce, 2014: 46).
Kısaca tüm bu araştırmaların ortak noktası, 
ailedeki eğitim bilinci ve farkındalığın, ser-
best zamanları faydalı gelişimsel etkinliklerle 
değerlendirmenin ve kültürel aktivitelere ka-
tılımın, kültürel sermaye için altyapı oluştur-
mada ve akademik başarıda belirleyici kriter 
olduğu görüşüdür.

Türkiye bağlamında ise, öğrencinin eğitim 
başarısında bu kadar etkin rol oynayan kül-
türel sermaye kavramının eğitim sisteminde 
göz ardı edildiği izlenmektedir. Türkiye’de 
kentlerin coğrafi dağılımı, çeşitli büyüklük-
teki yerleşmelerin farklı gelişme hızları ve 

sosyokültürel değişkenler, bu konunun ihmal 
edilmesinin getirdiği olumsuzlukları daha da 
ağırlaştırmaktadır (Eroğlu, 2009: 249-253). 
Gelişmiş Batı ülkelerinden farklı olarak ülke-
mizde kültürel sermayenin oluşturulmasında 
ekonomik statünün etkisi belirgin biçimde 
artmaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirli-
ği Örgütü (OECD) tarafından her üç yılda bir 
uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendir-
me Programı (PISA) 2016 raporuna göre (Taş 
vd, 2016:36-42) Türkiye, sosyo-ekonomik 
ve kültürel durum indeksi hesaplamaları so-
nucunda, indeksi -1 ve altında bulunan %64 
öğrenci oranı ile 35 OECD ülkesi arasında en 
son sırada yer almıştır. Sosyo-ekonomik açı-
dan dezavantajlı olarak adlandırılan bu gru-
bun toplumun yarısından fazlasını oluştur-
ması fertlerin kültürel sermaye birikiminde 
önemli sonuçlar yaratabilmektedir (Eroğlu, 
2009: 249-253). Türkiye’deki eğitim araş-
tırmalarında üniversite sınavına giren lise 
öğrencilerinde başarıyı belirleyen en güçlü 
faktörün babanın mesleki statüsü ile ailenin 
sosyoekonomik statüsü olduğu sonucuna 
varıldığı görülmektedir (Köse, 1992: 15-28; 
Dinçer vd, 2003: 54-71).Üniversitede oku-
yan öğrencilerin %47’sinin memur ve subay, 
%30’nun serbest meslek, tüccar ve sanat er-
babı; %12’sinin çiftçi ve sadece %5’inin işçi 
çocuğu olduğunu saptamış,babaları yükse-
köğrenim gerektiren memur, subay ve öğret-
men olan öğrencilerin daha başarılı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (Dinçer vd, 2003: 54-
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71). Şemin (1975: 95), annenin eğitim dü-
zeyinin çocuğun başarısında etkili olduğunu 
belirtmiş,Ekinci (2011:281-297) ise ailenin 
sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ile öğren-
cilerin akademik başarıları arasında doğru 
orantı olduğunu tespit etmiştir.

Türkiye’de kültürel sermaye oluşumuna yö-
nelik değerlendirmelerde güncel TÜİK veri-
lerine bakıldığında çarpıcı sonuçlar gözlem-
lenmektedir (TÜİK, 2006: 5-8).

Tablo 1. Temel Alanlara Göre Kültür ve Eğlence Faaliyetlerine Ayrılan Ortalama Süre 
Oranı 

(15 ve Daha Yukarı Nüfus, TÜİK 2006 Verileri)

Kültür Temel Alanı %

Görsel-işitsel medya 91,3

Sinema 0,7

Radyo 1,3

Televizyon 87,4

Video 0,6

Müzik dinleme ve kaydetme 1,4

Yazılı medya ve kitap  7,7

Yazılı medya 3,7

Kitap 4,1

Müzik ve sahne sanatları gösterisi 0,6

 Diğer kültürel alanlar 0,3

Tablo 1’e göre sosyal ve kültürel faaliyetler-
den televizyon izlemenin, 15 yaş üzeri birey-
lerin zamanının %87’sini kapsadığı, sinema-

ya gitme, müzik dinleme ve kitap okumanın 
toplamının ise %6,2’de kaldığı görülmüştür.
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Tablo 2. Faaliyet Türüne Göre Ev Dışı Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranı

(15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus, TÜİK 2006, ss.5-8)

Faaliyet türü Katılan % Katılmayan 
%

 Sinemaya gitmek 7,8 92,2

Tiyatro, bale, 
opera vb. gitmek 1,5 98,5

Konsere gitmek 2,7 97,3

Resim sergisi, müze 
vb. gitmek 1,3 98,7

 Kütüphaneye gitmek 2,7 97,3

Tablo 2’ye göre de, Türkiye genelinde 15 yaş 
üstü bireylerin ev dışı kültürel faaliyetlere 
katılım oranlarının çok düşük kaldığı görül-
mektedir. En sık katılım gösterilen etkinlik 
olan sinemaya gitme oranı % 7,8 iken, resim 
sergisi, müze, tiyatro, bale gibi diğer sanat 
dalları ve kültürel mekânları ziyaret oranla-
rı  % 1,5’in altında kalmaktadır. Toplumun 
en küçük birimi sayılan “aile” kurumu için 
de bu verilerin geçerli olduğunu varsayarsak, 
üniversite eğitimi aşamasına gelen gençlere 
kültürel sermaye oluşturma açısından ailenin 
olumlu bir etkisi olduğundan bahsetmek pek 
de mümkün değildir.

Türkiye’de örgün eğitim sistemi müfredatı 
içinde sanatın yeri incelendiğinde ise ailenin 
kültürel sermaye oluşturmadaki eksikliğini 
okulun da kapatamadığı gözlenmektedir. T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü’nün 2009 tarihli Genel Kültür, 

Alan ve Seçmeli Dersler ile Öğretim Prog-
ramlarının Talim ve Terbiye Kurul Kararları 
incelendiğinde; Estetik, Felsefe, Sanat Tarihi, 
Çağdaş Dünya Sanatı,  Sanat Eserlerini İnce-
leme, Müze Eğitimi, Desen Çalışmaları, İki 
ve Üç Boyutlu Sanat Atölyesi gibi kültürel 
sermayeye altyapı oluşturabilecek derslerin, 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ile Güzel Sa-
natlar ve Spor Lisesi eğitim programlarında 
yer aldığı görülmektedir.1 Fen Liseleri ve 
Anadolu Liseleri eğitim müfredatında ise 
sanat ve yaratıcılığa destek veren derslerin 
felsefe, sosyoloji ve psikoloji ile sınırlı kal-
dığı, haftada 1 saatlik görsel sanatlar dersi-
nin ise seçmeli ders kategorisinde kaldığı ve 
tercih edilmediği izlenmektedir. Dolayısıyla 
bu okullardan mezun olan öğrencilerin kül-
türel sermaye birikiminde eğitim müfredatın-
dan destek alamadığı açıkça ortadadır. Oysa 

1 (http://ogm.meb.gov.tr/programlar.asp).
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Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda 
görsel sanatlar ve müzik zorunlu derslerin 
bir parçası olarak ele alınmaktadır (Taggart 
et al,2004: 3-13).Avrupa eğitim sistemleri 
analizi bağlamında Eurodyce Ağı için yapı-
lan araştırmada, araştırmaya katılan 30 ül-
kede, sanat eğitiminin zorunlu ders saatinin 
yıllık 50-100 saat arasında değiştiği bulgusu-
na ulaşılmıştır.Mimari ise beş ülkenin sanat 
müfredatında zorunlu ders kapsamında yer 
almaktadır(Eurodyce, 2009b: 199-211).

Mimarlık eğitimi söz konusu olduğunda, 
mesleğin çok disiplinli altyapısından dola-
yı kültürel sermaye kavramı daha da ağır-
lık kazanır. Yaratıcılığı, dolayısıyla mimar-
lık eğitiminde başarıyı etkileyen faktörler 
Eysenck’in (1994: 199-242)sınıflandırması-
na göre“bilişsel değişkenler, çevresel değiş-
kenler” ve “bireye bağlı değişkenler” olmak 
üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır. 
“Çevresel değişkenler”i oluşturan “kültürel, 
sosyoekonomik ve eğitimsel faktörler”in 
“kültürel sermaye”yi oluşturan bileşenler ol-
duğu kabul edilebilir. Turgut Yıldız ve Ketiz-
men Önal da (2011: 109-118) Eysenck’e pa-
ralel olarak kültürel bileşenlerin bireyin çev-
reyi algılamasını etkilediğini ve yaşam biçi-
mi, dünya görüşü, alışkanlıklar gibi normatif 
değerlerinin temel kaynağını oluşturduğunu 
belirtmektedir. Benzer biçimde mimarlık sos-
yoloğu Stevens, Bourdieu’nun kültürel ser-
maye kavramını mimarlık eğitimi ile ilişki-

lendirdiği çalışmasında, mimarlık eğitiminin 
doğası gereği “bir şeyi bilmeyi” değil, bilgi-
nin kişinin nitelik ve altyapısı çerçevesinde 
içselleştirilmesi ile “bir şey olmayı” gerek-
tirdiği ortaya koymuştur (Payne, 2015: 9-24). 
Mimarlık eğitiminin stüdyo sistemi de, birey-
sel kritikler ve değerlendirmeler gibi kendi-
ne has özellikleri ile öğrencilere kendilerini 
ifade etme, Bourdieu’nün tanımlamasıyla 
“kendi davranışsal mirasını –habitusunu- 
ortaya koyma” şansını vermektedir(Payne, 
2015: 9-24). Bu açıdan mimarlık eğitiminde, 
mimarlık disiplininin gerektirdiği sosyal ve 
eğitsel arkaplan donanımlarına sahip öğren-
cilerin eğitilmesi beklenir. Geçmiş mekânsal 
deneyimlerden çağrılan bilgiler kişisel bece-
rilerle birleştiğinde, yeni karşılaşılan tasarım 
probleminin çözümünde önemli bir etken ol-
maktadır (Sezer vd.,2016: 165-183). Öğren-
cinin geçmiş mekânsal deneyimlerinden kay-
naklanan bu durumu Dağlı ve Yağız (2013: 
168) “görsel donanım” olarak tarifler. Do-
layısıyla öğrencilerin kültürel sermayesinin 
düzeyi, mimarlık eğitimine adaptasyonlarını 
direkt olarak etkilemektedir. Gelişmiş Batı 
ülkelerinde ilk ve ortaöğretimde kültür ve sa-
nat içerikli derslerin ve etkinliklerin yanısıra 
ulusal mimarlık merkezleri gibi sivil toplum 
kurumları tarafından da mimarlık eğitimi için 
altyapıyı oluşturabilecek mimari farkındalık 
yaratma çalışmaları ve ön eğitim programları 
da yürütülmektedir. Örneğin, New York City 
Foundation Center, ilk, orta, lise öğrencile-
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rine her aşamada tasarım bilinci geliştirebil-
mek için eğitim seminerleri, atölyeler, ödüllü 
proje yarışmaları ve tasarım fuarları içeren 
bir program sunmaktadır.2 Böylece tasarıma 
ilgisi olan öğrenciler çok daha erken bir sü-
reçte mimarlık eğitimi hazırlıklarını tamam-
lama imkanı bulmaktadır.

Ancak Türkiye bağlamında genel bir değer-
lendirme yapıldığında, gerek ilk-orta öğre-

timde mimarlık eğitimine altyapı hazırlama 
gerekse mimarlık okullarına öğrenci seçme 
konusunda çelişkiler bulunduğu görülmek-
tedir. Mimarlık okullarına öğrenci seçiminde 
Lisans Yerleştirme Sınavında alınan MF-4 
puan türü geçerlidir. Bu puan türünde mate-
matik ve fen bilimleri alanındaki başarı belir-
leyici olmaktadır (Tablo 3). 3

Tablo 3. ÖSYM MF-4 Puan Türünde Testlerin Ağırlıkları (%)

YGS

Türkçe Sosyal 
Bilimler

Temel 
Matematik

Fen 
Bilimleri  

11 6 14 9

LYS (LYS-1 + LYS-2)

Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji

22 11 13 9 5

Güzel2 sanatlar, sosyal bilimler ve fen bilim-
leri alanlarından beslenen mimarlık eğitimi 
için lisans yerleştirme sınavında geçerli olan 
MF-4 puan türüne bakıldığında, sosyal bilim-
ler alanının ağırlığının %6’da kaldığı görül-
mektedir. Tasarım ve grafik iletişim için te-
mel alanlardan biri olan geometri bilgisi ise 
%11’de kalmaktadır. Güzel sanatlara ilişkin 
bilgi ve beceri ise, bu puan türünün içeriğinin 
dışındadır. 

2 (www.foundationcenter.org>improve-your-skills).

Bununla3 birlikte matematik ve fen bilimleri 
alanlarına ağırlık veren Fen Liseleri ve Ana-
dolu Liseleri müfredat programlarında kül-
türel sermaye birikimine imkân veren kültür 
ve sanat derslerini barındırmamaktadır. Sanat 
ağırlıklı eğitim içeriği ile kültürel sermaye 
birikimine zemin hazırlayan, ancak müfredat 
programında matematik ve fen derslerinin 
çok az yer aldığı Güzel Sanatlar Liselerinden 
mezun olan öğrenciler ise, mimarlık bölüm-
lerine yerleşmekte güçlük çekmektedirler. 
Örneğin DEÜ Mimarlık Fakültesi’ni 2016 

3 (https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.
php?y=103110424).
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yılında kazanan öğrencilerin mezun oldukları 
okullar arasında güzel sanatlar liseleri bulun-
mamaktadır.4

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Mimarlık eğitimi öncesinde edinilen kültü-
rel-eğitimsel altyapı, mesleki yönlendirme ve 
yerleştirme konusunda yetersizlikler yaşan-
masının, eğitim kurumlarında gözle görünür 
sonuçları olmaktadır. Bu çalışmanın yürü-
tüldüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nde öğrencilerin Temel Tasarım ve 
Grafik İletişim derslerinde gösterdikleri ba-
şarı ortalamasının hedeflenen düzeyde olma-
dığı tespit edilmiştir. Birinci sınıf eğitiminin 
temelini oluşturan bu derslere ilişkin ağırlıklı 
not ortalamaları, araştırma başlangıcından 
önceki son üç yılda geriye doğru 65, 65,2 ve 
60,5 olarak hesaplanmıştır. 

Bu durum, ağırlıkla matematiksel becerileri 
açısından eşit başarı dağılımı gösteren öğ-
renci grubunda, tasarım derslerinde başarı 
etkenlerinin neler olduğu sorusunu da bera-
berinde getirmektedir. Önceki bölümde de 
belirtildiği gibi mimarlık eğitiminde başarıyı 
etkileyen “bilişsel, çevresel ve bireye bağ-
lı değişkenler”den “Çevresel değişkenler”i 
oluşturan kültürel, sosyoekonomik ve eğitim-
sel faktörlerin “kültürel sermaye”yi oluşturan 
bileşenler olduğu kabul edilir. Öğrencilerin 

4 (https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.
php?y=103110424).

“kültürel sermaye” birikimlerinin tespit edil-
mesi ve bu birikimin mimarlık ilk yıl eğiti-
mindeki başarı ile ilişkisinin ortaya konması, 
öğrenci başarısını yükseltmeyi hedefleyen 
çalışmalara veri oluşturması açısından önem-
li olacaktır. Bu noktadan hareketle, iki yıl 
boyunca mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin 
kültürel sermaye profilini ve buna ilişkin ni-
teliklerin tasarım derslerinde gösterilen başa-
rı üzerindeki etkisini irdelemeyi amaçlayan 
bir araştırma yürütülmüştür.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
birinci sınıf öğrencileri arasında yürütülen bu 
çalışmanın birincil amacı, özellikle birinci 
sınıf tasarım eğitimi için daha etkin bir eği-
tim programı oluşturmak amacıyla “sosyo-
kültürel /eğitimsel altyapı” açısından öğrenci 
profilinin tespit edilmesidir. İkincisi ise bu 
veriler bağlamında başarıyı belirleyen etken 
ve niteliklerin belirlenmesidir. Bu amaç doğ-
rultusunda, ardışık iki yıl boyunca mimarlık 
eğitimine yeni başlamış 151 öğrenciye, teorik 
çerçevede sunulan bilgiler ışığında hazırlanan 
bir “Öğrenci Profili Anketi” uygulanmıştır. 
Anket, bireyi etkileyen çevresel faktörlerin 
etkilediği kültürel sermayeye ilişkin şu soru 
alanlarını içermektedir:

1. Öğrencinin çekirdek ailesine ilişkin veriler

1.1. Anne-babanın eğitim ve çalışma durumu

1.2. Kardeş sayısı
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1.3. Gelir durumu

2. Öğrencinin yaşam çevresine ilişki veriler

2.1. Yükseköğrenim öncesi yaşadığı yerin 
kentsel niteliği (kırsal/kentsel, il

gelişmişlik düzeyi vb.)

2.2. Yaşadığı konuta ilişkin veriler (oda pay-
laşım durumu)

3. Ortaöğretim alt yapısına ilişkin veriler 

3.1. Mezun olunan okul türü

3.2. Tasarım eğitimine katkı yapan derslerin 
oranı

3.3. Üye olunan öğrenci kulüpleri ve faaliyetleri

4. Öğrencilerin ortaöğretim müfredatı dışın-
daki kültürel/sanatsal alanlara olan ilgilerine 
ilişkin veriler

4.1. Tanıdıkları sanatçılar (görsel/plastik sa-
natlar, edebiyat, müzik)

4.2. Gördükleri metropoller ve kentler

4.3. Gördükleri antik kent, geleneksel yerleş-
me ve müzeler

Araştırmanın odaklandığı faktörler irdelenir-
ken üç aşamalı bir ölçme ve değerlendirme 
şeması izlenmiştir: 

1. Anketin uygulanması değerlendirilmesi: 
Anket, iki yıl boyunca mimarlık eğitimine 
yeni başlamış 151 öğrenci ile yürütülmüştür. 

2. Elde edilen verilerle öğrenci profilinin or-
taya konması: Veriler, istatistik değerlendir-
me programı (SPSS) ile değerlendirilerek, 
dağılım ve ortalamalar üzerinden yorumlan-
mıştır.

3. Mimarlık eğitimi ile ilgili belirli dersler-
de gösterilen başarının testlerle elde edilen 
verilerle ilişkisinin tespiti: Veriler arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi amacı ile istatistik de-
ğerlendirme programı (SPSS) aracılığı ile Pe-
arson korelasyon(2-tailed) analizi yapılmış, 
ilişki dereceleri yorumlanmıştır.

Akademik başarı parametresi olarak, mi-
marlık eğitiminde tasarım olgusu ile ilk kez 
karşılaşılan dersler olan “Temel Tasarım” ve 
“Grafik İletişim” derslerinde gösterilen top-
lam başarı esas alınmıştır. Öğrencilerin bu 
iki derse ilişkin başarı durumlarından elde 
edilen veriler, Pearson korelasyon tekniği 
kullanılarak analiz edildiğinde “Temel Ta-
sarım” ve “Grafik İletişim” derslerinde gös-
terdikleri başarı düzeyleri arasında yüksek 
düzeyde pozitif bir korelasyon bulunduğu 
görülmüştür [r(151): 0,636, p<0,001]. Her 
bir öğrenci için hesaplanan“Temel Tasarım” 
ve “Grafik İletişim” dersleri ağırlıklı not or-
talaması, “tasarım dersleri başarı notu” ola-
rak kabul edilmiştir. Toplam 151 öğrencinin 
“tasarım dersleri başarı notu” 100 üzerinden 
26-83 arasında değişkenlik göstermekte olup 
ortalaması 63,34 (SD:10,02)’tür. İstatistiksel 
hesaplamalar için her bir öğrencinin “tasarım 
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dersleri başarı notu”, 4’lük sistemin katsayı 
aralıkları (0-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 
75-79, 80-84, 85-89, 90-100) temel alınarak 
gruplanmış ve “tasarım dersleri başarı düze-
yi” elde edilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırma kapsamında kültürel sermaye bi-
leşeni sayılan alanlardan elde edilen veriler 
ile tasarım derslerinde gösterilen akademik 
başarı arasında ilişki olup olmadığı istatistik-
sel yöntemlerle analiz edilmiştir; akademik 
başarı ile bazı kültürel sermaye göstergeleri 
arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu 
bağlamda kültürel sermayenin belirli bileşen-
lerinin başarı etkeni olduğu söylenebilir.

Mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrencile-
rin akademik başarılarının birbirine yakın 
olduğu düşünülür. Bunun sebebi, öğrenci-
lerin üniversite seçme sınavında birbirleri-
ne çok yakın puanlar alarak, ağırlıkla fen 
ve matematik alanlarındaki başarıları açı-
sından homojen ve seçkin bir grup oluştur-
malarıdır. 2016 Taban puanı 432,85463, 
tavan puanı ise 454,97357’tür.5 Buna 
karşın, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde mi-
marlık eğitimine yeni başlayan bu öğrenci 
grubu içinde, bir yıllık eğitim süreci so-
nunda başarı açısından belirgin farklılıklar 
olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 4. DEÜ Mimarlık Bölümü Öğrencileri Not Dağılım Yüzdesi

Not 
Aralığı 0-49 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84

% 7,3 19,2 23,8 22,5 15,2 10,6 1,3

Tablo 4’te görüldüğü üzere, öğrencilerin pek 
azı üstün başarı göstermekte, yarıya yakı-
nı(%46,3) şartlı geçiş aralığı olan “60-69” 
not aralığı ile dönemi tamamlamakta, önemli 
bir bölümü ise başarısız olarak tasarıma te-
mel oluşturan dersleri tekrarlamak durumun-
da kalmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üze-
re, başarı düzeyleri arasındaki bu ayrışmanın 
altında kültürel sermaye ölçütleri arasındaki 
bazı farklılıkların yatıyor olabileceği düşü-
nülmektedir. Kültürel sermayeye ilişkin veri-

ler ve başarı ile ilişkilerine dair değerlendir-
meler aşağıdaki gibidir.5

1. Öğrencinin Çekirdek Ailesine İlişkin 
Bulgular

Öğrencilerin % 57’si, 4 ve üstünde çok kar-
deşli, kalabalık bir aile yapısından gelmek-
tedir. Öğrencilerin yarısı odalarını evin diğer 
bireyleri ile paylaşırken, diğer yarısının aile 

5 (https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.
php?y=103110424).
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evinde kendine ait bir odası vardır. Ailenin 
eğitim durumuna bakıldığında, babaların 
eğitim durumu annelerden belirgin şekilde 
farklılık göstermektedir. Babaların %42’si 
yükseköğrenim, %53’ü ilk ve ortaöğretim 
mezunudur. Annelerde ise yükseköğrenim 
oranı yarıya düşerken, %10’luk bir okuma-

yazma bilmeyen grubu ortaya çıkmaktadır 
(Tablo 5). Babaların emekliler hariç %9’u, 
annelerin %71’i çalışmamaktadır. Öğrencile-
rin ekonomik durumları, bursa ihtiyaç duyup 
duymamaları ile sorgulanmış, öğrencilerin 
sadece %25’i burs almaya ihtiyaç duymadı-
ğını belirtmiştir.  

Tablo 5. Öğrencinin Anne ve Babasının Eğitim Düzeyleri

 
Okuryazar 

değil Okuryazar İlköğretim 
mezunu

Ortaöğretim 
mezunu

Yükseköğretim 
mezunu

Annenin eğitim 
düzeyi (%) 10,8 3,8 32,9 31,0 21,5

Babanın eğitim 
düzeyi (%) 1,9 1,9 25,9 27,2 43,0

Öğrencinin ailesine ilişkin bazı verilerin ba-
şarı üzerinde etkili olduğu savı, daha önce ya-
pımış pek çok çalışmada karşımıza çıkmak-
tadır. Köse (1992: 15-28), Liuand Lu (2008: 
70-83), Martinveark. (2009: 623-648) ve Re-
isel (2015: 223-254), Reay (1998: 259-275) 
ve Baere (1989: 187-199), Wells ve ark.’nın 
(2008: 1-19) ailenin sosyoekonomik durumu-
nun öğrencinin başarı düzeyi ile ilişkili oldu-
ğunu saptamışlardır. DEÜ Mimarlık Bölümü 
öğrencileri ile yürütülen çalışmada elde edilen 
veriler de daha önce yapılan çalışmaları des-
tekler niteliktedir. Öğrencilerden elde edilen 
veriler Pearson korelasyon (2-tailed) tekniği 
ile analiz edildiğinde, sosyoekonomik düzey-
le ilişkili bazı veriler ile tasarım dersleri başa-
rı düzeyi arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu 
saptanmıştır. Öğrencinin aile evinde yaşayan 

birey sayısı ve tasarım dersleri başarı düzeyi 
arasında negatif korelasyon bulunmaktadır; 
aile evinde yaşayan birey sayısı arttıkça ba-
şarı düzeyinin azaldığı görülmektedir[r(145): 
-0,223, p<0,01]. Bağlantılı şekilde, öğrenci-
lerin kardeş sayısı da tasarım dersleri başarı 
düzeyi ile negatif korelasyon göstermektedir; 
veriler yine aynı teknik ile analiz edildiğin-
de, kardeş sayısı ile başarı düzeyinin negatif 
korelasyon içinde bulunduğu anlaşılmaktadır 
[r(146): -0,178, p<0.05].

2. Öğrencinin Yaşam Çevresine İlişkin 
Bulgular

Öğrencilerin üniversite öncesi yaşadıkları 
kentlerin gelişmişlik düzeyinin sosyal-kültü-
rel donatılara erişim imkânı ile ilişkili olduğu 
varsayılmaktadır. Çalışma kapsamında illerin 
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gelişmişlik düzeyi TÜİK verilerinin temel 
alındığı bir çalışmaya referansla (Dinçer vd., 
2003: 54-71) en gelişmişten başlamak üzere, 

1’den 5’e kadar derecelendirilmiştir. Öğrenci-
lerin büyük çoğunluğunun gelişmişlik düzeyi 
yüksek illerden geldiği görülmüştür(Tablo 6). 

Tablo 6. Öğrencinin Lise Eğitimi Süresince Yaşadığı Kentlerin Gelişmişlik  
Düzeyine Göre Dağılımı (%)

1. bölge 2. bölge 3. bölge 4. bölge 5. bölge yurtdışı-
bilgi yok

27,2 26,5 25,2 8,6 7,9 4,6

Ancak gelişmişlik düzeyinin ağırlıklı olarak 
ekonomik ölçütler çerçevesinde hesaplan-
ması nedeniyle, aynı skalada yeralan kentler 
arasında kültürel donatı ve altyapı açısından 
belirgin farkların bulunduğu üzerinde durul-
ması gereken bir olgudur. Örneğin, 1. bölge-
de 2. sırada yeralan Ankara’da müze sayısı 
49 iken 4. sırada yeralan Kocaeli’nde 7 müze 
bulunmaktadır.6

3. Orta Öğretim Alt Yapısına İlişkin Bul-
gular

Anket sonuçlarına göre Lisans yerleştirme sı-
navında en yüksek % 5’lik dilimde yer alan 
öğrencilerin üçte ikisini, Anadolu ve Fen li-
sesi mezunları oluşturmaktadır. Öğrencilerin 
büyük çoğunluğu (% 83 oranı ile) lise eğiti-
minin mimarlık eğitimine katkısının düşük 
seviyede olduğunu düşünmektedirler. Lisede 
alınan derslerden mimarlık eğitimini destek-
leyenlerin ortalama sayısı 2’dir. Lisede de-
vam edilen ortalama öğrenci kulübü sayısı 

6 (www.kültürvarlıkları.gov.tr).

1,6’dır. Öğrencilerin ortaöğretimde aldıkları 
mimarlık eğitimini destekleyici ders sayıları 
ile başarı arasında bir korelasyon bulunması 
beklenmiş ancak bir ilişki saptanamamıştır. 
Bunun sebebi ise destekleyici ders sayıları-
nın öğrenci grubu içinde belirgin bir farklılık 
göstermemesidir. Lisans yerleştirme sına-
vının mimarlık eğitimi için gerekli bireysel 
nitelik ve becerileri değerlendirme dışında 
bırakması bu eğitime uygun profilde öğrenci 
seçilmesine neden olmakta, kültürel sermaye 
birikimi açısından “zayıf” olarak betimlene-
bilecek bir grup ortaya çıkmaktadır. Bu bağ-
lamda ortaöğretimin, üniversite düzeyine ge-
lene kadar mimarlık eğitimi için kazanılması 
gereken formasyonu sağlayamadığını söyle-
mek mümkündür.

Mimarlık okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin 
ilk tercihlerinin hangi meslek olanı olduğu 
da, ortaöğretimde kazandırılan meslek seçimi 
bilincinin de bir göstergesi sayılabilir. DEÜ 
Mimarlık Bölümü’nde mimarlık eğitimine 
başlayan ve çalışma örneklemini oluşturan 
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öğrencilerin %43’ünün ilk tercihi tasarım ala-
nı iken, %48’inin ilk tercihi sağlık bilimleri, 
%8’i mühendislik alanı olmuştur. “DEÜ Mi-
marlık Bölümü kaçıncı tercihinizdi?” soru-
suna cevap veren 146 öğrencinin bu bölümü 
tercih etme sırası ortalaması 10 (SD:8,6)’dır, 
yalnızca 11’inin (%7,5) ilk tercihi DEÜ Mi-
marlık Bölümü’dür. Ülke geneline bakıldı-
ğında da öğrencilerin büyük oranda böyle bir 
motivasyondan yoksun olarak mimarlık eği-
timine başladıkları görülmektedir. Mimarlık 
bölümlerine 2016-2017 öğretim yılında ka-
yıt yaptıran 6.778 öğrencinin ancak 1.296’sı 
(%19) birinci tercihine kayıt yaptırmıştır. 
Daha çarpıcı bir veri de 962 öğrencinin ilk on 
tercihinin bile mimarlık olmamasıdır (Tuna, 
2017:  31-35).

Öğrencilerden elde edilen veriler Pearson 
korelasyon (2-tailed) tekniği ile analiz edil-
diğinde, okul tercih sırası ile tasarım dersleri 
başarı düzeyi arasında anlamlı ilişkiler bulun-
duğu saptanmıştır. Okulun tercih listesindeki 
sırası yukarı çıktıkça tasarım dersleri başarı 
düzeyi artmaktadır [r(151): -0,190, p<0,05]. 
Bu da kültürel sermayenin de yönlendirici bir 
etken olduğu içsel motivasyonun, başarı üze-
rindeki etkisini göstermektedir. 

4.  Öğrencilerin Ortaöğretim Müfreda-
tı Dışındaki Kültürel / Sanatsal Alanlara 
Olan İlgilerine İlişkin Bulgular

Öğrencilerin üniversite eğitimi öncesi, okul 
müfredatı dışındaki alanlarla ne derece ilgili 
ve bilgi sahibi olduklarına ilişkin bazı sorular 
yöneltilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin kısıtlı 
bir çevrede yaşadıkları ve okul dışı alanlara 
karşı düşük ilgi düzeylerini tespit etmek açı-
sından önemlidir. Öğrencilerin %81’i yurtdı-
şına çıkmamıştır. Yurtiçinde gördükleri kent 
sayısı ortalaması 7, metropol sayısı ise 1’dir.  
Gezilen müze ve antik kent/geleneksel yer-
leşme sayıları da 2’şer tanede kalmaktadır. 

Öğrencilerden bildikleri görsel sanatçı, ede-
biyatçı, sinema yönetmeni ve bestecileri 
yazmaları istendiğinde alınan cevaplar da 
çok çarpıcıdır. Öğrencilerin sayabildiği gör-
sel sanatçı ve sinema yönetmeni sayısı orta-
laması 2, besteci sayısı ise 1’dir. Edebiyatçı 
sayısı ise ortalama 7 olarak bulunmuştur.  Bu 
rakamlar, mevcut ortaöğretim sisteminin ve 
genel sosyal, kültürel yaşantının neleri göz 
ardı etmekte ve hangi alanlarda yetersiz kal-
makta olduğunun göstergesidir. TÜİK (2006: 
5-8)verilerinde de belirtildiği gibi kitap oku-
ma, kütüphaneye gitme oranının %2,7’de, 
sinemaya gitme oranının ise %7,8’de kaldığı 
bir toplumda, mimarlık eğitimi almayı ter-
cih eden öğrencilerin de televizyon ve sosyal 
medya odaklı bir kültürel alanda yeraldıkları 
ve kültürel sermaye birikiminin gerekliliğine 
ilişkin bir farkındalıklarının olmadığı görül-
mektedir.
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Öğrencilerin bildiği resim, grafik gibi görsel 
alanlarda eser veren sanatçı sayısı ve tasarım 
dersleri başarı düzeyi verileri Pearson kore-
lasyon (2-tailed) tekniği ile analiz edildiğin-
de, aralarında anlamlı ilişkiler bulunduğu 
saptanmıştır. Öğrencinin görsel sanatlara olan 
ilgisinin bir göstergesi olarak kabul edilebile-
cek, bilinen sanatçı sayısı ve tasarım dersle-
ri başarı düzeyi arasında pozitif korelasyon 
bulunmaktadır; öğrenci görsel sanatlarla ne 
kadar ilgili ise, tasarım derslerinde o denli 
başarılı olmaktadır [r(145): -0,223, p<0,01]. 
Öğrencilerin gezdiği ören yerleri ve gelenek-
sel yerleşmelerin sayısı ile tasarım dersleri 
başarı düzeyinin de ilişkili olduğu görülmüş-
tür [r(151): 0,184, p<0,05]; tarihi çevreye du-
yarlı ve bu konuda birikim kazanarak yetişen 
öğrenciler, tasarım derslerinde daha başarılı 
olmuşlardır. Bu bulgular,  Bourdieu (1980: 
2-3), Dimaggio ve ark. (1985: 1231-1261), 
Sullivan (2001: 893-912), Bennett ve ark. 
(2006: 87-106) kültürel faaliyetlerin eğitim 
başarısı üzerindeki rolünü araştırdıkları çalış-
malarını destekler niteliktedir.

SONUÇ

Yaşadığımız yüzyılda üniversite eğitimi mo-
dern öncesi toplumlarda görüldüğü üzere sa-
dece elit bir kesimi kapsayan homojen bir öğ-
renci profilini değil, artan öğrenci sayılarıyla 
birlikte değişken ailesel deneyimleri, kapasi-
teleri, beklentileri içine alan bir öğrenci pro-
filini temsil etmektedir.  Bu çalışmada elde 

edilen Dokuz Eylül Üniversitesi mimarlık 
öğrencileri profili bulguları, öğrencilerin kı-
sıtlı bir çevrede yaşadıkları ve okul dışı alan-
lara karşı düşük ilgi ve bilgi düzeylerini tespit 
etmek açısından çarpıcıdır.  Anket çalışması 
sonucunda elde edilen bulgular; öğrencilerin 
görsel sanatlar, edebiyat ve müzik alanlarına 
ilgi duymadıklarını, yaşadıkları kentin kültü-
rel donatı ve altyapı olanaklarını kullanma-
dıklarını, sadece tv ve sosyal medya odaklı 
bir kültürel alanda yer almayı tercih ettikle-
rini ve örgün eğitim süreci boyunca eğitsel 
altyapılarını geliştirmeye yönelik akademik 
bir çaba sarf etmediklerini açık bir biçimde 
ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ele alın-
dığı şekliyle mimarlık eğitiminde başarıyı 
etkileyen sosyokültürel faktörlerin tasarım 
eğitimi üzerindeki katkılarının tespit edilmesi 
yoluyla; hem mimarlık eğitimine uygun öğ-
rencinin seçilmesine altyapı oluşturma, hem 
de mevcut sistemin seçtiği öğrencilerin bece-
ri düzeylerini açığa çıkarma bağlamında fay-
da sağlanabilmesi umulmaktadır. 

Öğrencinin kültürel sermayesinin bir ayağını 
oluşturan “aile ve çevre” değişmez faktörler-
dir. Ancak mimarlık eğitimi öncesi ve baş-
langıcında yapılabilecek bazı iyileştirmeler, 
bu sermaye birikiminin zenginleştirilmesine 
katkıda bulunabilir. Bunlardan ilki, tasarım 
eğitimine uygun öğrenci seçimidir. Ülkemiz-
de mimarlık eğitimine öğrenci seçme konu-
sunda önemli eksiklikler bulunmaktadır. Bu 
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eksiklikleri gidermek için mimarlık eğitimine 
öğrenci seçiminde yeni ölçüt ve yöntemler 
getirilmesi gereklidir. Örneğin birçok Batı 
ülkesinde, mimarlık eğitimi için başvuran 
adayın sözel ve sayısal alanlardaki akademik 
başarılarını ölçen standart sınavlarda aldıkları 
sonuçların yanı sıra, mimarlık alanı için ge-
rekli olduğu düşünülen becerilerini ortaya ko-
yan sanatsal çalışmalar da önem taşımaktadır. 
Bu bağlamda Avrupa ülkelerinde ve ABD’de 
adayın resim, heykel, seramik gibi alanlarda-
ki eserleri ile doğa, gündelik yaşam, figür, iç 
mekan gözlemlerine dayanan çizimlerini içe-
ren bir görsel portfolyo istenmektedir. Ayrıca 
adayın sanatsal, akademik ve yaratıcı potan-
siyeli hakkında birinci dereceden bilgi sahibi 
olan öğretmenlerden ve profesyonellerden alı-
nacak tavsiye mektubu gerekli olabilmektedir. 
Adayın, mimarlığa olan ilgisinin nasıl ve ne 
zaman başladığını kısa bir yazı ile anlatması 
da beklenir. Ülkemizde de merkezi sınav sis-
teminde alınan puanların yanı sıra, öğrencinin 
mimarlık eğitimi için gerekli özel becerileri-
ni ortaya koyan bu gibi koşulların getirilme-
si, sistemin iyileştirilmesi için atılabilecek bir 
adım olabilir.

İkinci bir iyileştirme yöntemi olarak, ortaöğ-
retimde mimari çevreye duyarlılığı ve estetik 
algıyı geliştirebilecek, güzel sanatlarla ilgili 
temel kavramların ve bilgilerin aktarılabilece-
ği öğrenme ortamlarının yaratılması olabilir. 
Örgün eğitim program ve müfredatı içine kül-

tür eğitiminin yerleştirilmesi ve uygulanması 
eğitim sistemimizin öncelikli problemlerinden 
biridir. Avrupa Eğitim Bilgi Ağı, Eurydice ta-
rafından hazırlanan “Avrupa’da Okullarda Sa-
nat ve Kültür Eğitimi” başlıklı rapordan elde 
edilen bilgiler bu problemin niteliği hakkında 
ipuçları vermektedir. Eurydice’ın çalışmasına 
dâhil olan 30 Avrupa ülkesinde, sanat eğitimi-
nin zorunlu ders saati yıllık 50 ile 100 saat ara-
sında görünürken, ülkemizde lise müfredatın-
da zorunlu sanat dersi yer almamaktadır. Aynı 
raporda Avrupa okullarında sanat müfredatını 
geliştirmek için çeşitli öneri ve seçenekler de 
sunulmuştur. Bunlar sanat ve kültür eğitimini 
destekleyecek ve pekiştirecek ulusal organi-
zasyonları ve ağları oluşturmak, okullar arası 
işbirliğini arttırmak, okul-sanatçı dayanışma-
sını geliştirmek, müfredat dışı ek etkinlikleri 
-kent gezisi, müze ziyaretleri, konser, festi-
valler, yarışmalar- planlamak olarak sıralan-
mıştır. Benzer biçimde ülkemizde de devletin 
(MEB) sanat ve kültür eğitimine ilişkin yeni 
bir eğitim politikası geliştirmesi ve sanat/kül-
tür derslerini zorunlu eğitim müfredatına dâhil 
edilmesi önceliklidir. Sivil toplum örgütleri, 
kamu kurumları, üniversiteler, meslek oda-
larının da katılımıyla yapılan çalıştaylar, son 
yıllarda bu yönde atılan olumlu adımlar olarak 
görülebilir. 

Üçüncü iyileştirme yöntemi olarak ise, yük-
seköğretim ile ortaöğretim arasında kültürel 
sermayeyi güçlendirecek bir adaptasyon sü-
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reci oluşturulabilir. Bu bağlamda, mimarlık 
eğitimi başlangıcında öğrencilerin güzel sa-
natlar ve tasarım alanlarında birikimlerini ve 
becerilerini arttırabilecekleri bir hazırlık yılı 
eklenmesi gündeme getirilebilir. Ülke çapında 
geniş kapsamlı bir eğitim sistemi düzenleme-
si gerektiren ilk iki düşüncenin yanı sıra, her 
kurumun kendi içinde organize edebileceği, 
ders programı ve içerikleri temelinde nokta-
sal çözüm yolları da bulmak mümkündür. Bu 
bağlamda İngiltere başta olmak üzere birçok 
Avrupa ülkesinde, Avrupa dışından özellikle 
Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancı öğren-
ciler için uygulanan hazırlık yılı “Foundadi-
tion” programı örnek olarak alınabilir. Üni-
versite eğitimi öncesi bir süreci tanımlayan 
bir senelik tasarım ve yaratıcılık merkezli bu 
programlarda, öğrencilere temel sanat ve ta-
sarım bilgileri kuramsal olarak aktarılmakta, 
iletişim teknikleri becerilerinin geliştirilmesi-
ne yönelik çalışmalar ve çeşitli somut, soyut 
tasarım problemlerine yönelik projeler yaptı-
rılmaktadır. Bu çalışma kapsamında elde edi-
len veriler, geçmiş literatürü destekler biçim-
de, tasarım eğitiminde kültürel sermaye biri-
kiminin önemini vurgulamakta, daha verimli 
bir mimarlık eğitimi için bu eksikliğin telafi 
edilmesi yönünde acil iyileştirme adımlarının 
atılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and the Importance of the Study: Architecture exists in an interdisciplinary doma-
in where it feeds from physical sciences, social sciences and arts. For this reason, it is expected 
that the students who apply for the design education has a multidimensional thought system that 
incorporates the concepts and methods of different disciplines. Analytic thinking, creativity, 
three dimensional perception and cultural capital are the basic properties that are expected from 
a architect candidate. In developed countries, those students who apply for the architectural 
education, while they are still in the secondary education level, are directed in a way to establish 
a background for this area. However, in our country, formal education is giving weight to the 
areas of mathematics and natural sciences and it does not possess the qualifications to examine 
the visuo-spatial perception skills that are among the expected features of design students. On 
the other hand, high school education does not contain the artistic/cultural courses that will 
form the basis of the design education. In addition to these, educational background, interest in 
arts and economic level of the family and society which are the most important environments 
where the cultural capital accumulation of the students are formed, lags behind those of deve-
loped countries. When examined from the perspective of the universities, this situation results 
in problems like inability to select the students that are appropriate from the training, inability 
to deliver the training at the level desired and drop in the level of academic success. Although 
Dokuz Eylul University Department of Architecture students that are subject of this study have 
earned high rankings in the undergraduate placement exam, during the first year of their edu-
cation, they are not able to deliver the same high level of success in the occupational courses. 
It is observed that the level of average success achieved by these students on the courses that 
form the basis of architectural design is low, that they center around the conditional pass inter-
val, a small group of these are ranked above or below the grade concentration zone. Purpose: 
Moving from this point onwards, with the purpose of understanding the reason of low level of 
grade point average in the student group with similar outcomes in terms of secondary education 
and identifying those success factors in the design courses, it would be meaningful to look at 
which properties come forward for those students that stand out among this homogeneity. As 
Eysenck(1996) stated, while some of the qualifications that effect the level of success in educa-
tion are related with the internal factors that cover skill and perception, some of them are related 
with external factors that cover demographic and environmental attributes, and form the cultu-
ral capital. In this research, it was aimed to conduct a study that investigates the level of impact 
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of cultural capital accumulation as a discriminating factor that is not measured at the time of 
university entrance examination on the architecture education as a factor of success.  Method: 
In that respect, with the purpose of identifying the cultural capital related profile of the students 
that have newly started the Dokuz Eylul University Department of Architecture, a Student Pro-
file Questionnaire that covers family structure, economical status, educational background and 
social-cultural life style habits has been prepared and conducted on 163 students for a period 
of two consecutive years. With the purpose of identifying the relationship between the data, 
correlation calculations are made with the use of statistical evaluation software (SPSS) and 
levels of relationship are interpreted. As the academic success parameter, the total level of suc-
cess achieved in the “Basic Design” and “Graphical Communication” courses is taken as the 
basis. Findings: Within the scope of the research, meaning full relationships (p<0.05) between 
academic success and certain cultural capital indicators are identified. It turned out that the suc-
cess level of the student is primarily related with the income of the family, level of education, 
occupational status of the father and number of individuals in the family. It was expected that 
there is a correlation between the number of courses that support architecture education taken 
by the student during his secondary education and success however, no such relationship could 
be identified. The reason of this is the homogeneous distribution of low number of courses 
among the student group. A meaningful correlation between the school preference rank and aca-
demic success is identified. As the rank of the school within the list of preference increase, the 
academic success increases as well. Furthermore, there is meaning full relationship identified 
between academic success and number of artists in the fields of visual arts, literature and music 
that the student knows; There is a relationship identified between the number of museums and 
archeological sites visited by the student and academic success; more successful students have 
a richer visual memory. Conclusion: In this study, it can be said that certain components of the 
cultural capital are among the success determinants. In summary, for enrichment of cultural 
capital accumulation, which is one of the most important success elements for architecture edu-
cation, it is a necessity to conduct certain improvement methods both in high school education 
system, in student election system and at the preface of the architectural education.
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GROWING ISTANBUL AND FRAGMENTED LANDSCAPES IN THE 
FACE OF GLOBALIZATION
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Öz: Amaç: Bu çalışma, özellikle son otuz beş yıldır İstanbul’un 
geçirmekte olduğu sürece bağlı olarak doğal ve kültürel peyzajla-
rın dönüşümü toplumsal ve ekolojik çerçevede ortaya koymayı ve 
ilgili süreçlere yol açan sorunlara yönelik farkındalık oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Yöntem: Kente ilişkin uydu görüntüleri ve fo-
toğrafların karşılaştırılmasıyla, bazı projeleri ile doğal peyzajların 
ilişkisi ve konumları haritalandırılarak hem kent hem de mahalle 
ölçeğinde sosyal ve ekolojik boyutta mekansal öngörüler ortaya 
koyulmuştur. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde “peyzaj” ve 
“küreselleşme” konularının bir arada ele alındığı çalışmalar lite-
ratür tarama yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Analizler 
neticesinde doğal peyzaj alanlarının kentin küreselleşmesine katkı 
sağlayacak projelerden etkilendiği / etkileneceği tespit edilmiş, 
ayrıca yine bu alanlardaki sosyal dokunun da değişim göstereceği 
ve ekonomik ayrışmaya dayalı yeni yerleşim alanlarının şimdiden 
ortaya çıktığı belirlenmiştir. Özellikle hem mahalle hem de kent 
ölçeğinde peyzajların çeşitli kentsel projeler aracılığıyla parça-
lanmasının ekolojik ve toplumsal sonuçları ortaya konmuştur. 
Sonuç: Elde edilen mevcut duruma ilişkin verilere dayanarak, ile-
riki zamanlarda küreselleşme sürecinin sosyal ve ekolojik boyutta 
ortaya çıkarabileceği değişimler için kent-peyzaj bütünlüğünü 
sağlayacak politikaların oluşturulmasına yönelik önerilerin geliş-
tirilmesi kentin sürdürülebilirliği açısından önem kazanmaktadır. 
Kısa dönemde sadece ekolojik ve toplumsal düzeyde görülen 
parçalanma ve bozulmanın önlem alınmadığı takdirde uzun dö-
nemde küreselleşme beklentilerinin aksine ekonomik düzeyde de 
bozulmalara neden olacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Doğal Peyzaj, Kültürel Peyzaj, 
Sürdürülebilirlik, Mekansal Dönüşüm

Abstract: Aim: This study aims to reveal transformation of natu-
ral and cultural landscapes within the frame of social and ecologi-
cal and to create awareness towards problems cause process that 
Istanbul has been spending in the last thirty-five years. Method: 
Revealing to spatial foresights on ecological and social dimen-
sions in both city and neighborhood scale by mapping localiza-
tions, relation between natural landscape, and comparing satellite 
images and photos of Istanbul. Several studies on “landscape” and 
“globalization” at national and international level evaulated by 
literature review method. Results: Natural landscape areas will 
be affected/was affected by projects contribute to globalization 
of Istanbul. Social pattern will undergo change in areas and new 
residential areas based on economic disintegration have already 
emerged. Revealing to ecological and social consequences of frag-
mented landscapes on both scale by several projects. Conclusion: 
Based on current situation, suggestions to creation of policies to 
supply city-landscape integrity due to changes which globaliza-
tion process could cause in ecological and social dimensions in 
future has become important in terms of sustainability of Istanbul. 
Contrary to expectations of globalization, it was predicted in short 
term disintegration and deterioration in ecological and social level 
will cause deteriorations in economical level if not prevented.

Key Words: Globalization, Natural Landscape, Cultural Land-
scape, Sustainability, Spatial Transformation
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GİRİŞ

Peyzaj kavramı kimi zaman sınır aşan bir 
nehir havzasını tanımlamak için kullanılır-
ken, kimi zaman bir yaya yolunu da ifade 
edebilmektedir. “Makro ölçekte kırsal veya 
kentsel alanın tüm parçalarının oluşturduğu 
ve içerisinde yapısal veya kültürel her türlü 
altyapıyı barındıran çevrenin tümü de artık 
peyzaj olarak tanımlanabilmektedir” (Başer, 
2010: 27). Peyzajın sahip olduğu farklı ölçek 
kurgusu, esas olarak insanın algılayabildiği 
fiziksel çevre ölçüsünden ileri gelmektedir. 
Kent ölçeğinde düşünüldüğünde ise peyzaj,  
kentin bir bölümünün tarihi, fiziksel, ekolojik 
vb. özelliklerinin vurgulanması ya da anlam-
landırılması bakımından mekan kavramından 
ayrılmaktadır. Çünkü peyzaj kavramı sadece 
bir yerin ifade edilmesini değil aynı zamanda, 
o yerdeki doğal ve/veya kültürel varlıkların 
birbiriyle olan etkileşimini ve bu etkileşimin 
olduğu süreci de içermektedir. Çoğu zaman 
peyzajlar kent içerisinde sözü edilen doğal ve 
kültürel özellikleri ile bir arada ve etkileşim 
halinde bir bütün oluşturmaktadır. Dolayısıy-
la kentin herhangi bir bölümüne yapılan bir 
insan müdahalesi doğal bir peyzaj olsun veya 
olmasın kentin diğer bir bölümünü de doğru-
dan etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, peyzaj 
belli bir ölçeğe sığdırılamayan, çok boyutlu 
ve dinamik bir kavram olarak karşımıza çık-
maktadır.

Nitekim, modernitenin toplumsal yapısının 
(kapitalizm, sanayileşme vb.) dünya geneline 
yayılması, sınır kavramının aşındığı, yere-
lin evrenselleşmesi, sermayenin akışkanlığı 
şeklinde gelişen küreselleşme; kentlerin eko-
nomik, siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri 
üzerinde bir yeniden yapılanma sürecini or-
taya çıkarmıştır (Sert vd., 2005: 101; Najam 
vd., 2007: 4; Robinson, 2007: 125). Bir başka 
deyişle, küreselleşme sürecinin getirdiği tüm 
dinamikler mekansallaşma süreçleri içerisin-
de doğrudan kentleri hedef almıştır. Mekansal 
engellerin ortadan kalktığı ve Harvey (2010: 
317)’in “zaman-mekan sıkışması” olarak ta-
nımladığı bu süreçte1, “kentsel mekan” kav-
ramı da önemini yitirmeye başlamıştır (Shep-
pard, 2002: 309). 

Öte yandan, erken modernite döneminde 
emeğin yeniden üretiminin mekanı olan kent-
ler, küreselleşme sürecinin etkisiyle sermaye-
nin yeniden üretiminin mekanı haline gelmiş 
ve bu süreç küresel düzeyde rekabetçi kentle-
ri ortaya çıkarmıştır (Sert vd., 2005: 102). Bir 
başka deyişle, ulus-devlet şemsiyesi altında 
toplumsal tüketim odağı olan kentler küresel 
düzlemde giderek üretimi merkeze alıp bir-
birleriyle yarışan kentler modeline doğru de-
ğişim göstermiş ve bunun bir sonucu olarak 
sosyo-mekansal eşitsizliği ve kutuplaşmayı 
kısacası kentsel ikiliği daha çarpıcı hale getir-

1  Bu süreci mutlak anlamda mekanın çökmesi ve 
zamanın hızlanması şeklinde tanımlamaktadır.
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miştir (Şengül, 2009: 315). Dolayısıyla, kent-
lerin, kentsel mekanların yeni ilişki biçimleri 
geliştirdikleri ve mekanın ayrıştığı, belirsiz-
leştiği ve giderek anlamsızlaştığı süreçte ken-
tin ekolojik ve toplumsal bileşenlerinin de 
benzer bir durumu yaşaması da kaçınılmaz 
olmuştur. Çünkü küreselleşmenin hedefi, her 
türlü doğal ve kültürel değeri metaya dönüş-
türmektir (Karataş, 2016: 68).

Küreselleşme olgusu ekonomik anlamda 
kentte hareketliliğe ve üretimde artışa yol 
açma potansiyelini taşımakla birlikte bu du-
rum doğal kaynaklar üzerinde niteliksel ve 
niceliksel anlamda bozulmaya da neden ola-
bilmektedir (Karataş, 2016: 65-66). Üstelik 
ekonomik gelişmenin belirli toplumsal grup-
ların lehine gerçekleşmesi aile bağlarında 
çözülme, üst-alt gelir grubu arasındaki farkın 
giderek büyümesi gibi toplumsal sorunları da 
arttırmaktadır (Ehrenfeld, 2003: 1). Bu bağ-
lamda yol açtığı en uç sorunlardan biri de 
toplumsal dışlanmadır (Tartanoğlu, 2011:6-
7).

Kuşkusuz ortaya çıkan kentsel çelişkinin, 
kentsel mekanın yapısı, bileşenleri, doğal ve 
kültürel etkileşim alanları ve giderek pey-
zajları etkisi altına almıştır. Bu dönüşüm 
kentten mahalle hatta sokak ölçeğine değin, 
hem toplumsal hem de ekolojik bağlamda 
bir değişimi de beraberinde getirmiştir. İlgili 
süreç ülkemizde özellikle metropolleşmenin 
ilk başladığı kent olan İstanbul’da baskın bir 

biçimde gözlemlenmektedir.  Kent ölçeğin-
de başta orman alanları ve havzaları olmak 
üzere ekolojik açıdan oldukça önemli doğal 
peyzajların; mahalle ölçeğinde kentsel kim-
lik, toplum duyusu gibi konular üzerinde kül-
türel peyzajların mevcut durumunu ve sürdü-
rülebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bu bağlamda küreselleşme sürecinin ortaya 
çıkardığı kentleşme dinamiklerinin yol aç-
tığı değişimin “peyzaj” kavramı içerisinde 
kent ölçeğinden sokak ölçeğine dek bütün-
cül bir mekansal kurguyla ortaya konması 
ve geleceğe yönelik etki analizinin yapılması 
İstanbul’un mevcut peyzaj dokusunun sürdü-
rülebilirliği için önemli bir husustur. Bu çalış-
manın ana odağı da budur. 

Nitekim pek çok çalışma, küreselleşmenin 
ortaya çıkardığı bu çok yönlü değişimi konu 
edinmiştir. Bunlardan biri, küreselleşme sü-
recinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal 
dışlanma konusunu İstanbul örneği üzerinden 
ortaya koymuştur (Keyder, 2005: 124-133). 
Diğer bir çalışma, küreselleşmenin mimari-
çevre ilişkileri üzerindeki etkisini özellikle 
son yıllarda İstanbul’da gerçekleştirilen ve 
tasarlanan yeni konut projeleri (yapılı, inşa 
edilmemiş ve doğal, sosyal ve kültürel çevre) 
çerçevesinde ele almıştır (Ayna, 2011:17-20). 
Başka bir çalışma, kentleşme ve küreselleş-
me süreçlerinin kentsel peyzaj ve kimlik üze-
rindeki etkisini ülkemizde uygulanan/ uygu-
lanması söz konusu olan TOKİ projeleri, An-
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kara’daki kentsel dönüşüm ve İstanbul’daki 
Haydarpaşa Port projeleriyle ortaya koy-
muştur (Kaymaz, 2013: 739-757). Bir diğer 
çalışmada, küreselleşme olgusunun sadece 
ekonomi, politika, coğrafya, toplumbilimleri 
çerçevesindeki etkilerinin değil, aynı zaman-
da peyzaj mimarlığı meslek disiplininin içeri-
sinde bulunan kültürel kimlik, kültürel uyum, 
ekolojik değişim gibi konularla da doğrudan 
ilgili olduğunu ifade edilmiş ve bu yöndeki 
etki alanları ve ilgili çalışmalar saptanmıştır 
(Hewitt, 2014:1-16).

Bu çalışma ise, küresel bir kente dönüşme sü-
recinde gerekli rekabet koşulları sermaye için 
sağlayan hedef kent İstanbul’da uygulanan/ 
uygulanması söz konusu olan mega projeleri, 
lüks kapalı konut sitesi vb. projeleri irdeleye-
rek, bunların hem kent hem de mahalle ölçe-
ğinde mekansal, toplumsal ve ekolojik etki-
lerini “peyzaj” kavramı çerçevesinde ortaya 
koymuştur. 

AMAÇ

Peyzajların korunması ve geliştirilmesi te-
melinde ortaya konan mekansal planlama 
ya da politika çalışmaları kentin ekolojik ve 
toplumsal sürdürülebilirliğini önemli ölçü-
de etkilemektedir. Çünkü peyzaj temelli bir 
planlama yaklaşımı doğal ve kültürel tüm 
kentsel bileşenleri ve aynı zamanda birbiriyle 
olan etkileşimlerini de içeren çok boyutlu bir 
kavramdır. Ancak küreselleşme sürecinin bir 

sonucu olarak tüm kozmopolit kentlerde ol-
duğu gibi, diğer küresel kentlerle rekabeti art-
tırmak amacıyla İstanbul için yürütülen ya da 
tamamlanan mega projeler, gökdelen projele-
ri, lüks kapalı konut siteleri gibi kentin peyzaj 
dokusunu önemli ölçüde etkileyen/ etkileye-
cek pek çok proje hızla mekansallaşmaktadır. 
Peyzajların sürdürülebilirliği temelinde ger-
çekleşmeyen sürecin bir sonucu olarak, kent 
ve mahalle ölçeğinde peyzaj dokusu doğal 
ve/ veya kültürel özelliklerini kaybetmekte-
dir. Bu çalışma ise, küresel bir kente dönüşme 
sürecinde gerekli rekabet koşullarını sermaye 
için sağlayan hedef kent İstanbul’da uygula-
nan/uygulanması söz konusu olan mega pro-
jeleri, lüks kapalı konut sitesi vb. projeleri ir-
deleyerek, bunların hem kent hem de mahalle 
ölçeğinde mekansal, toplumsal ve ekolojik 
etkilerini “peyzaj” kavramı çerçevesinde or-
taya koymayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

Özellikle 1980’lerden günümüze kadar İstan-
bul il sınırları içerisinde kalan arazi yapısının 
ve kullanımının geçirdiği süreç ve bu sürecin 
kent ve mahalle ölçeğindeki peyzaj dokusu 
üzerindeki etkisi çalışmanın kapsamını oluş-
turmaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Ulusal ve uluslararası düzeyde “peyzaj ve 
“küreselleşme” konularını bir arada ele alan 
çalışmalar literatür tarama yöntemiyle de-
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ğerlendirilerek, çalışmada iki odak üzerinde 
durulmuştur. İlk olarak kent ölçeğinde ikinci 
olarak mahalle ölçeğinde peyzajların mekan-
sal dönüşümünü hem ekolojik hem de top-
lumsal çerçevede ortaya koymak amacıyla 
yapımı halen tartışmalı olan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, 3. havalimanı ve Kanal İstan-
bul gibi mega projelerin aynı zamanda farklı 
kentsel dönüşüm projelerinin konumları ve 
peyzajla ilişkisi kente ilişkin geçmiş ve gün-
cel uydu görüntüleri ve fotoğraflar kullanıla-
rak tespit edilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMLERİ

İstanbul geçmişte pek çok uygarlığa başkentlik 
yapmış, kültürel ve tarihi dokusunun yanı sıra 
ekolojik zenginlikleri ile uzun zamandır bir çe-
kim merkezi özelliği göstermektedir. 1980’li 
yıllardan itibaren, tüm dünyada etkili olan kü-
reselleşme sürecinin gerek biyolojik çeşitlilik 
gerekse ekosistem değeri açısından önemli bir 
yere sahip olduğu bilinen İstanbul üzerinde za-
man içerisinde nasıl bir değişim geçirdiği ve bu 
sürecin mekansal dolayısıyla toplumsal yapıyı 
ne şekilde dönüştürdüğünü belirlemek çalışma-
nın ana problemini oluşturmaktadır.

BULGULAR

Kent Ölçeğinde Peyzajların Mekansal  
Dönüşümü

Sanayileşme süreciyle temel ekonomik üre-
tim biçimine dönüşen kapitalizm, kendini 

ulus devlet yapısında var ederken, aynı za-
manda sermaye birikim aracı olarak da kent-
leri hedef almıştır. Sanayi kentlerinde nüfu-
sun sürekli artan bir ivme göstermesi ve hızlı 
üretim ve tüketim ilişkilerinin temellendiği 
kapitalist üretim biçiminde doğa ve bileşen-
leri, üretime girdi sağlayan asıl kaynak haline 
gelirken, kentler doğa aleyhine gelişme gös-
termiş; dolayısıyla doğa ile kent keskin sınır-
larla birbirinden ayrılmıştır. Bu sürece bir tep-
ki olarak bir başka ifadeyle sanayi kentlerinin 
yol açtığı ekolojik sorunların giderilmesine 
yönelik ortaya atılan farklı kent akımları (gü-
zel kent, bahçe kent, endüstriyel kent vb.) or-
taya çıkmıştır. Türkiye’deki kent planlaması 
süreçlerinin tarihsel köklerine bakıldığında, 
özellikle sözü edilen kentsel akımlardan et-
kilenildiği söylenebilir (Tekeli, 2011: 74-77). 
Bu kentsel akımların ortak özelliği ise, kent-
sel dokuda yer alan peyzajların (konut bahçe-
leri, açık ve yeşil alanlar, alleler vb.) yeniden 
tasarlanarak ya da ön plana çıkarılarak mima-
ri değeri olan ve kenti güzelleştiren mekanlar 
oluşturulmasıdır. Söz konusu durum Cumhu-
riyetin ilk yıllarında İstanbul için hazırlanan 
mekansal planlarda gözlemlenmektedir.

Cumhuriyet tarihinde İstanbul için hazırlanan 
ilk önemli plan Fransız mimar Henri Prost 
tarafından geliştirilmiştir. 1936-1951 yılları 
arasında planlama çalışmaları yapan Prost 
İstanbul’u ele alırken, Tarihi Yarımada ve 
Galata, Asya yakasında Üsküdar ve Kadıköy 
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olmak üzere İstanbul’un doğal ve tarihi bü-
tünlüğüne zarar vermeden modernleştirmek, 
ulaşımı sağlamak, mimari ve arkeolojik de-
ğerlerini ortaya çıkarmak gibi temel hedefleri 
benimseyerek, topografyadan faydalanıp çok 
az kamulaştırma yapmak suretiyle yamaçları 
birbirine bağlayan bir yol ağı oluşturmuş ve 
tarihi yarımada suretini koruma amacıyla 40 
rakımının üzerindeki alanlarda 3 kattan fazla 
inşaat yapılamayacağı esasını getirmiştir (Sü-
her, 2001: 15-16; Aydemir, 2008: 104-110; 
Tekeli, 2011: 90). Ancak iç göç nedeniyle ge-
cekondulaşma sorunuyla karşı karşıya kalan 
İstanbul, 1956-1960 yılları arasında dönemin 
Başbakanı Adnan Menderes’in bizzat yürüt-
tüğü parçacı planlama çalışmaları nedeniyle 
kültür ve doğa varlıklarında kayıplar yaşa-
maya başlamıştır (Süher, 2001: 16). İlerle-
yen yıllarda, Boğaz Köprüsü ve çevre yolları 
operasyonları da kentin iki yakasını bağladığı 
gibi, kent içindeki erişilebilirlik ilişkilerinde 
köklü bir değişikliğe de yol açmıştır (Tekeli, 
2013: 166). Hatta bu değişiklik yalnızca ula-
şımda değil, ulaşım aksı ve yakın çevresinde 
yer alan arazilerin değerlerini de arttırıp bu-
ralarda da kentleşme sürecini hızlandırmıştır. 
Nitekim planlardan bağımsız olarak hızlı bir 
biçimde büyüyen İstanbul, giderek kuzeye 
doğru genişlemeye başlamıştır. 

Diğer yandan, 1970’lerin sonlarına doğru 
Batı’da ekonominin girdiği darboğaz ve ulus 
devlet yapısının belli sınırlar içerisinde ger-

çekleştirdiği üretim ve tüketim faaliyetlerinin 
yetersiz kalışı, krizin çözümü aşamasında bu 
ekonomik faaliyetlerin ulus aşırı yayılımı-
nı sağlayacak politikaların benimsenmesine 
yani liberal ekonominin küreselleşmesine 
bırakmıştır. Büyük krize formüle edilen “kü-
reselleşme” süreci, eşitsiz mekansal gelişme 
eğilimlerine yeni boyutlar ekleyerek ülkesel 
yerleşim düzenini ve yerleşim merkezleri ara-
sındaki işbölümünü yeniden şekillendirmek-
te; ekonomik faaliyetlerin ülke coğrafyasın-
daki örgütlenme biçimlerinin dönüşümünün 
de kentleşme süreçlerine önemli yansımaları 
olmaktadır (Ataay, 2007: 125). Bu bağlam-
da, İstanbul için yürütülen imar politikala-
rında kentin dünya pazarlarıyla bütünleşme-
sini arttırması ve küreselleşme süreci içinde 
yer alması amacına hizmet eden mekansal 
plan kararları getirilmiştir. Örneğin, dünya 
kenti işlevlerini yüklenmek çabasında olan 
İstanbul’un yeni denetim fonksiyonlarını eski 
merkezleri Eminönü ve Beyoğlu’nda yerine 
getirmesinin olanaksızlığı Mecidiyeköy ve 
Maslak ekseninde gökdelenlerin oluşturduğu 
yeni bir merkezin doğmasına sebep olmuştur 
(Tekeli, 2013: 169). 

Nitekim 1950’li yıllardan başlayarak hızla 
metropolleşen ve 1980’li yıllardan itibaren 
küresel kent sürecine giren İstanbul, tarih-
sel kimliğin yüksek katlı yapıların çevresine 
hapsedildiği, küreselleşmenin daha fazla ya-
pılaşma hedefiyle gerçekleştirildiği, bir yan-
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dan kentin ekolojik ve rekreasyonel gereksi-
nimlerini büyük ölçüde karşılayan kuzey or-
manlarının mega projelerle hızla yok olmaya 
başladığı bir süreçte küresel kent konumuna 
gelmektedir. Küreselleşme sürecinin ortaya 
çıkardığı bu mekansal kurgunun kent ölçe-
ğinde peyzajlarda yol açtığı değişim, kentli 
yaşamı için ideal bir çevre sunmanın çok öte-
sinde İstanbul gibi bir metropolü yaşanabilir 
kılan ve ekolojik anlamda kenti besleyen do-
ğal peyzaj dokusunu giderek işlevsiz hale ge-
tirmektedir. Halbuki küresel ölçekte rekabet 
edebilir bir kent yapısal çerçevede mega pro-
jelerle doldurulması demek değildir. Küresel-
leşme sürecindeki bir kentin dönüşüm süreci 
çoğu zaman daha fazla yapılaşarak gerçekleş-
mekte ve bu durum kentteki ekolojik baskıyı 
arttırmaktadır. Çünkü rekabetçi ya da yarışan 
bir kent aynı zamanda küresel ölçekte bir çe-
kim merkezi haline gelmekte ve kentsel ge-
reksinimleri de aynı ölçüde arttırmaktadır. Bu 
bağlamda, küresel kentlerin vizyonu kentsel 
yaşam kalitesi gibi sürdürülebilirlik ölçütle-
rine de dayanması gerekmektedir. Bu da kent 
ölçeğinden mahalle ölçeğine değin kentsel 
peyzajların oluşturulması ve mevcuttakilerin 
korunması ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda 
“küresel” olarak nitelendirilen pek çok kent, 
küresel ekonomi politikalarının yanı sıra kü-
reselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
sürdürülebilirlik sorununa yönelik mekansal 
politikalar da geliştirmektedir (Ali, 2010: 
203-213; Hu, 2015: 4550). Ancak İstanbul 

için hazırlanan 2014-2023 İstanbul Bölge 
Planı ve 2009 yılında onaylanan 1/100000 
ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında küre-
selleşmenin olumlu yönlerine vurgu yapılır-
ken, sürecin yol açacağı ekolojik ya da top-
lumsal sorunlar ön görülememiştir. Geçmiş-
te, İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan 
2. Boğaz köprüsünün yapılması sonucunda 
ulaşım aksı ve çevresinde gerçekleşen kent-
leşme sürecinin ve kent ölçeğinde oluştur-
duğu etkinin ön görülememesinin sonuçları 
bugün aynı şekilde kuzey ormanları üzerinde 
yapılan ve 2016 yılında açılan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü projesiyle de gerçekleşmeye 
başlamıştır. Çünkü bu tip politikalar toplu ta-
şımayı özendirmekten ziyade özel araç kulla-
nımı odaklı bir süreci beraberinde getirerek 
hem ulaşım problemini artırmakta ve hem de 
farklı ekolojik sorunları ortaya çıkarmaktadır. 
İstanbul’da 2000’li yıllarla birlikte gelişen 
nüfus hareketleri, özellikle FSM Köprüsü ve 
TEM güzergahıyla bağlantılı ilçelerdeki yük-
sek artış eğilimi dikkate alındığında, geçmiş-
teki gibi yoğun bir nüfus ve yapılaşma baskı-
sı altına girecektir. Üstelik etki alanı içindeki 
orman alanlarının da yapılaşma baskısı içine 
girmesi ve düşük yoğunlukla yapılaşması ha-
linde, yaklaşık 4 milyonluk nüfus, doğal kay-
nakların ve kırsal yerleşimlerin özgün değer-
lerini tehdit edecektir.2 Bunun yanında, dö-
nemin Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından 

2 http://www.mimdap.org/images/dosya/spoist_3.
koprurapor.pdf
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yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü yapım aşamasında 245 binden fazla 
ağaç kesildiği belirtilmiştir.3 

Diğer taraftan, 3. Havalimanı projesi de 3. 
Köprü projesi gibi orman arazisi üzerinde 
planlanmıştır.  Proje için hazırlanan Nihai 
ÇED Raporu’nda toplam proje alanının (7650 
ha), %84’ü sadece orman ve mera alanların-
dan oluşmaktadır. Bunun yanında önemli su 
kaynakları ve fundalık alanları da proje ala-
nının içerisinde yer almaktadır.4 Bu bağlam-
da, İstanbul çevresindeki tatlı su rezervlerinin 
%22’sine sahip Terkos Gölü, 3. Havalimanı 
proje sahasına kuzeybatıda 2,5 km mesafede 
yer almaktadır. Havalimanı inşaat çalışmaları 
nedeniyle, Gölün su toplama miktarında azal-
ma, yüzey akışlarla kirlilik yüklerinde artma 
ve havzayı besleyen 2 derenin de göle olan 
bağlantısının kesilmesi ön görülmektedir. 
Ayrıca, İstanbul’daki 24’ü İstanbul endemiği 
17’si Türkiye endemiği olmak üzere 41 ende-
mik bitkinin % 41’inin proje alanı ile proje 

3  http://www.hurriyet.com.tr/kopru-icin-245-bin-
agac-kesildi-23716861

4 http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/nihai_
ced_istanbul.pdf

etki alanında bulunmaktadır.5 Aynı şekilde 
çeşitli yasal statülere sahip 6 korunan alan 
ve çevresinde yani Silivri, Çatalca, Büyük-
çekmece, Küçükçekmece, Arnavutköy ilçe-
lerinde uygulanması düşünülen Kanal İstan-
bul projesi de, kentin doğal peyzajı üzerinde 
ciddi etkilerinin yanı sıra, yaşam döngüsünde 
kritik öneme sahip olan ekosistemlerin işle-
yişinin bozulmasına yol açacak etkilerinin 
olması ön görülmektedir.6 Bunun dışında ay-
rıca Beykoz ilçesinde Kanal Riva projesinin 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu pro-
jeye göre, Riva Deresi ve çevresinde, turizm 
yatırımlarının gerçekleşeceği, tekne turizmi, 
organik tarım, derenin ıslahı gibi çalışmaların 
yanı sıra kanal etrafında spor, dinlenme, bi-
siklet ve yürüyüş alanları ile turizm tesisleri-
nin kurulması ön görülmektedir.7 Buna göre, 
Serbest Mimarlar Derneği (SMD)’nin yaptığı 
çalışmaya göre İstanbul için planlanan rezi-
dans, ticaret ve turizm temelli projeler Şekil 
1’de verilmiştir.8

5 http://www.cmo.org.tr/resimler/
ekler/12101cb2428b68e_
ek.pdf?tipi=67&turu=H&sube=2 

6 http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/
kanalistanbul150915.pdf

7  http://www.beykoz.bel.tr/proje/kanal-riva
8  https://megaprojeleristanbul.com/#
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Şekil 1. İstanbul İçin Planlanan Rezidans, Ticaret ve Turizm Projeleri 

Tüm bunların yanı sıra, bu projelerin uygu-
lama alanları yakın çevresine göç edecek nü-
fusun barınma, ulaşım vb. ihtiyaçlarının kar-
şılanması çoğu zaman buradaki doğal peyzaj 
dokusundan bir parça daha koparılarak ger-
çekleştirilecek ve sonunda kenti yaşanabilir 
kılan tüm ekosistemler giderek yok olacaktır. 
Üstelik uygulanması düşünülen bu proje daha 
çok üst gelir grubuna hitap eden plan kararla-

rını (lüks konut siteleri, alışveriş merkezleri 
vb.) içermektedir. Bu tip bir dönüşüm, kentin 
bütününü etkileyebilecek mekansal parçala-
ma, mekansal eşitsizlik, toplumsal ayrışma 
gibi pek çok sorunu da beraberinde getirecek 
ve doğal peyzajda görülen parçalanma ve bo-
zulmaların etkileri mahalle ölçeğinde dahi 
görülecektir. 

Şekil 2. İstanbul’un 1984 ve 2016 Yıllarına Ait Uydu Görüntüleri

Buradan da anlaşılacağı üzere, İstanbul için 
küreselleşme sürecinin yol açacağı sorun-
ların ön görülememesi nedeniyle çok katlı 
kimliksiz yapı blokları oluşturarak, yatay ve 
dikeyde büyüyerek kenti ekolojik olarak bes-
leyen doğal peyzajları yapılaştırarak esasında 
vizyonsuz dolayısıyla sürdürülemeyen kü-

resel(!) bir kent oluşturulmaktadır. Nitekim 
Şekil.2’de İstanbul’un 1984 ve 2016 yıllarına 
ait uydu görüntülerinde kentin kuzeyindeki 
yeşil dokuda meydana gelen değişim açıkça 
görülmektedir.9

9 https://earthengine.google.com/timelapse/
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Sonuç olarak; öncesinde tasarım kaygısının 
ön planda olduğu, kentin yeşil dokusunun 
diğer mekanlarla bütünleşebildiği, kentsel 
peyzajların kent kimliğini ön plana çıkar-
dığı, bahçe kent gibi yaklaşımlarla önemli 
ekolojik yapıların kentle bütünleştirildiği an-
layışın yerini, mekansal kurgunun ekonomik 
önceliklerle şekillendiği, yatayda ve dikeyde 
hızla büyüyen, gökdelenlerin kent merkezi-
ni kuşattığı, doğal, kültürel ve tarihi doku-
nun, mimari ve peyzajı bütünleştiremeyen 
toplu konut ve gökdelen projeleri nedeniyle 
kimliğini kaybettiği bir anlayışa terk etmiş-
tir. Halbuki kentin kuzeyindeki mikro klima 
üzerinde serinletici etkisi olan peyzaj dokusu, 
sahip olduğu orman varlığı, kumullar, su hav-
zaları, kuş göç yolları, tabiat parkları ile pek 
çok endemik türe ve ekosisteme ev sahipliği 
yapmaktadır.10 Bu bakımdan alan kullanım 
kararları getirilirken peyzajların sürdürülebi-
lirliğini tehlikeye atmayacak, kentlerin ve bi-
leşenlerinin peyzaj dokusuyla bütünleşmesini 
sağlayacak hedef ve stratejilerin belirlenmesi 
ve mekansallaştırılması gerekirken, tersine 
planlama eliyle peyzajların parçalanarak eko-
lojik özellikleri yitirilmesi devam etmektedir. 

Mahalle Ölçeğinde Peyzajların Mekansal 
Dönüşümü

Küreselleşme sürecinin mekansal getirile-
ri arasında kentteki konut gereksinimlerinin 

10 http://www.kuzeyormanlari.org/kuzey-ormanlari/

daha çok üst gelir grubuna göre hitap edecek 
şekilde yeniden biçimlenmesi izlemektedir. 
Özellikle 1990’lara gelindiğinde rekabetin 
coğrafi ekseni küresel ekonomi içinde kent-
leri birbirine karșı kışkırtarak küresel bir 
kent stratejisi olarak soylulaştırma kavramını 
mekansallaştırmıştır (Smith, 2006: 26). Yani 
kent içerisinde çoğunlukla alt gelir grubunun 
yaşadığı geleneksel mahalle dokusuna sahip 
alanlar küresel rekabet, sermayenin küresel-
leşmesi ve kent merkezinde artan arazi değer-
leriyle üst gelir grubuna hitap eden konutlara 
dönüştürülmektedir. Ayrıca, doğrudan kentsel 
dönüşüm projeleri ile kentin çöküntü bölgele-
ri lüks kapalı konut sitelerine dönüştürülmek-
tedir. Bunun bir sonucu olarak, alt gelir gru-
buna mensup kişiler yerinden edilerek kentin 
çeperinde geleneksel mahalle dokusundan 
oldukça uzak ve estetikten yoksun toplu ko-
nut yerleşimlerinde yaşamak zorunda bırakıl-
maktadırlar. Küreselleşme sürecinin getirileri 
nedeniyle kent içerisindeki farklı sosyo-eko-
nomik yapıdaki grupların yaşam standartları 
arasındaki fark giderek artmakta, bu durum 
eşitsiz mekansal gelişimi tetiklemekte ve top-
lumsal tabakalaşmayı arttırmaktadır. Dolayı-
sıyla küreselleşmenin yol açtığı eşitsizlikler 
ve sorunlar kentsel sosyal adalet sorununu da 
yeniden önemli hale getirmektedir. (Şengül, 
2009: 305) Buna ek olarak kent siluetinin ve 
kentin doğal, kültürel ve tarihi dokusunun 
bütünlüğünü bozacak benzer projelerle, kent-
linin sosyalleşme alanı olan kamusal alanlar 
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hızla özel mülkiyete dönüştürülmekte ve ka-
musallık kavramı aşındırılmaktadır. Bu bağ-
lamda, toplumsal ve kültürel etkileşimlerin 
gerçekleştiği kamusal açık alanlar küreselleş-
meyle birlikte sürdürülebilirliğini kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır (Özde-
mir ve Doğrusoy, 2016: 360). Aynı zamanda 
ortaya çıkan kapalı konut siteleri ve AVM 
gibi farklı sosyal donatılar nedeniyle mevcut-
taki kamusal alanların kullanımı da azalmak-
ta ve işlevini kaybetmektedir.

Sözü edilen süreç aynı şekilde İstanbul’da 
da gözlemlenmektedir. İstanbul sahip olduğu 
coğrafyasıyla bir dünya kenti işlevi kazana-
rak, büyük sermaye öncülüğüyle toplu konut, 
eğitim ve hizmet alanı gibi projeleriyle büyü-
meye ve dönüşmeye, bu dönüşümün bir kıs-
mını soylulaştırma projeleriyle (Cihangir ve 
Kuzguncuk’ta) gerçekleştirmektedir (Tekeli, 
2013: 202-203).  Soylulaştırma projelerinin 
yanı sıra dünya kentleriyle yarışabilme boyu-
tunda mega projelerin gündeme gelmesi de 
söz konusu olmaktadır. Sonuç olarak, her iki 
durumda mahalle ölçeğindeki peyzaj dokusu 
değişime uğramaktadır. Nitekim bu durum 
Kuzguncuk ve Cihangir’in yanı sıra Tarlaba-
şı örneğinde de görülmektedir. Sit alanı ilan 
edilmiş olmasından dolayı 50 yıldan fazla bir 
süredir bakım ve onarım yapılamayan bina-
lar zamanla birer çöküntü halini alarak düşük 
gelirli ailelerin, bekâr işçilerin, göçmenlerin 
ve mültecilerin yaşadığı mekanlara dönüş-

müş Tarlabaşı, konut, ticaret, kültür, turizm 
ve sosyal donatı alanlarını kapsayan tipik bir 
“soylulaştırma” projesiyle yüzleşmektedir 
(Akalın, 2016: 311).

Bu bağlamda, özellikle yeni bir mimari ile 
Kurtköy’den Çekmeköy’e, Göktürk’e, hatta 
Silivri’ye kadar yeni bir İstanbul inşa edil-
mektedir (Şatıroğlu, 2011: 359). Küreselle-
şen kentin yansıması olan bu yeni İstanbul, 
toplumsal ayrışmanın mekansallaştığı yeni 
yerleşim birimleri sunmaktadır. 

Küreselleşmenin yol açtığı bu dönüşüm çoğu 
zaman kent merkezlerinde soylulaştırma, 
kentin çeperleri ya da dışında ise uydu kent-
lerin gelişmesiyle gerçekleşmektedir.  Çünkü 
küreselleşme kenti parçalayarak kentleşmiş 
kasabalara benzeyen uydu kentleri ortaya 
çıkarmaktadır (Özdemir ve Doğrusoy, 2016: 
361). Çevresinden izole bu yeni yerleşimler-
de açık ve yeşil alanların işlevi değişmekte, 
kamusallığı aşınmakta ve duvarlarla çevrili 
erişilebilirliği kısıtlayan tek tip bir sokak do-
kusu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu durum, 
Eyüp ilçesindeki Göktürk Mahallesinde tipik 
bir biçimde görülmektedir. Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü yakınında ve kuzey ormanları-
nın çevresinde konumlanan bu yerleşim, tek 
tip sokak dokusuna sahip lüks kapalı konut 
sitelerinden ve üst gelir grubuna hitap eden 
golf kulübü gibi çeşitli kullanım alanlarından 
oluşmaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Eyüp-Göktürk Mahallesi ve Sokak Peyzajındaki Tek Tipleşme (Google Maps ve 
Google Street View görüntüsü)

Aynı tek tipleşme durumu orta ve alt gelir 
grubu için yapılan toplu konut projelerinde 
de görülmektedir. Yoğun toplu konut alan-
ları altında olduğu/olacağı görülen tipik böl-
geler Başakşehir, Bahçeşehir, Ataşehir ve 
Halkalı’dır (Yılmaz, 2016: 42). Şekil 4’te gö-

rüldüğü üzere, Başakşehir ilçesinde bulunan, 
kentin yeşil dokusunun dönüştürülmesiyle 
yapılan ve gecekondu bölgesiyle bitişik bu 
toplu konut projesinin sokak peyzajı aynı tek 
tipleşmeyi benzer bir biçimde yansıtmaktadır. 
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Şekil 4. TOKİ-Başakşehir Konutlarına Ait Sokak Peyzajı (Google Maps ve Google Street 
View görüntüsü)

İnsan-çevre ilişkisini zedeleyen ve güvenlik-
siz kentsel mekan oluşumunu tetikleyen ka-
palı konut sitelerinde güvenlik kontrol/giriş 
noktalarından yaya ve araç erişiminin sağlan-
ması, görsel ve fiziksel erişimin site sınırla-
rı ile engellenmesi, yaya yerine araç odaklı 
ulaşımın ön planda tutulması, kamusal alan 
deneyimini zayıflatan temel unsurlardır (Öz-
demir ve Doğrusoy, 2016: 369). Çevresinden 
izole bu konut dokusu, kendi içerisinde çocuk 
oyun alanı, spor alanları, dinlenme alanı gibi 
rekreasyonel gereksinimleri de karşılaması 
nedeniyle kapalı konut siteleri çevresinde yer 
alan açık ve yeşil alanların kullanımını gide-
rek azalmaktadır. Sonuç olarak bu tip konut 
dokusunun çevresinde yer alan mahalle parkı 

gibi kamusal alanlar da çevresindeki toplum-
dan izole olarak kentsel suç mekanlarına dö-
nüşebilmektedir. Ayrıca, bu türden konut yer-
leşimleri toplumun farklı kesimlerinden kişi-
lerin bir arada bulunmaları ve ortak paydada 
buluşabilmeleri için gerekli olan sosyalleşme 
imkanını sağlayamamakta ve diğer sosyalleş-
me mekanlarının kullanımını kısıtlamaktadır 
(Cihan ve Dinçer, 2018: 115). Bu bağlamda, 
mahalle ölçeğinde peyzaj dokusunun işlev-
selliği yok olmakta ve kimliksizleşmektedir. 

TARTIŞMA

Küreselleşme homojenleşme-heterojenleş-
me, evrenselleşme-yerelleşme, modernleş-
me-gelenekselleşme gibi zıt kavramların bir 
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arada harmanlandığı bir süreçtir (Keyman, 
2002: 36). Ülkemizdeki tek küresel kent ko-
numundaki İstanbul, tarihi, çok kültürlülüğü 
ve doğasıyla mekansal anlamda geleneksel-
liği-modernliği, homojen-heterojen kentsel 
dokuyu birlikte barındıran bir metropoldür. 
Dolayısıyla modern kentsel mekanları, tarihi 
yapıları, geleneksel mahalle dokusu ve doğal 
zenginliklerinin kent içerisinde oluşturduğu 
bütün, aynı zamanda doğal ve kültürel pey-
zajların etkileşimini de içermektedir. Ancak 
küreselleşmenin hızlandırdığı mekansal dö-
nüşüm, ülkemizde sözü edilen mega projele-
rin ve diğer bir çok sermaye odaklı yatırımla-
rın hayata geçirilmesini kolaylaştırmaktadır. 
Küreselleşme vizyonu adı altında sözü edilen 
proje ve yatırımlar, kent ölçeğinden mahalle 
ölçeğine peyzaj dokusunun bütünlüğünü ve 
ekolojik sürdürülebilirliğini bozarken, ayrıca 
kentsel mekanda ikici (düalist) bir yapılaşma 
biçimiyle (zengin-yoksul semtler, mahalle-
ler) mekansal ve toplumsal bir parçalanma-
ya da neden olmaktadır. Çünkü küresel çapta 
meydana gelen kentsel gelişme, öncesinde 
“doğa” olarak tanımlanan mekanları işgal et-
mekte, parçalamakta ve niteliksel özellikleri-
ni yok etmektedir (Lefebvre, 2014: 353-357).

Küreselleşme metropolitan alanlarda gele-
neksel alan kullanım kalıplarını etkilemekte 
ve özellikle kıyı alanlarında bu etki daha faz-
la gözlemlenmektedir. Bu durum sürdürüle-
bilirlik kavramıyla uyumsuz bir mekansal ya-

pılanma süreçlerini tetiklemekte ve doğal ve / 
veya kültürel peyzajların kentle uyumuna ket 
vurmaktadır (Al-Awadhi, 2017: 35-36). Bu 
bağlamda kıyıların birer çekim merkezi ol-
ması nedeniyle İstanbul’da kanal projeleriyle 
yeni kıyı alanları oluşturularak bu alanlarda 
rezidans, yat limanı vb. projeleri gündeme ta-
şınmaktadır.

Halbuki mekansal planlamanın hedefi, kent 
karakteri ile uyumlu, ele alınan mekanın ya-
şam kalitesini arttırıcı eylemler bütününü 
(mimari-peyzaj-altyapı uygulamalarını yön-
lendiren) mekana aynen yansıtmaktır (Şa-
hin ve Özer, 2001: 286). Ancak küreselleşen 
kentlerde sermayenin yeni yatırım alanları 
gereksinimi, üç boyutlu mekansal yapının 
zaman içerisinde ekonomi odaklı dönüşüme 
ve sosyal ve sınıfsal ayrışmalara yol açarak 
aynı zamanda kenti besleyen ekosistemleri 
hedef alarak kentin sürdürülebilirliğine zarar 
vermektedir. Bu durumun en önemli neden-
lerinden biri de “peyzaj kavramı ve içeriği 
boyutunda” insan doğa ilişkisinin ve etkile-
şimlerinin analiz edilip değerlendirilmediği 
mekansal planlama politikaları ve uygulama-
larıdır (Şahin, 2009: 46). Bunun bir sonucu 
olarak, küreselleşme sürecinin iç ve dış dina-
mikleriyle kent imgeleri değişime uğramak-
ta, benzer yapılaşma eğilimleri yaygınlaşa-
rak kentler “içi boşaltılmış mekanlar” haline 
gelmeye başlamaktadır (Beyazıt ve Güneş, 
2017: 328). Dünya kentleri bu süreçle benzer 
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tasarımlarla, aynı yapım teknolojisi ve mal-
zemeyle üretilirken, birbirine benzeşmekte; 
yerel özgünlüklerin sağladığı kentsel kimlik 
tek tipleşen kentsel dokuyla yok olmaktadır 
(Turhanoğlu, 2014: 74). Halbuki küresel-
leşme süreci, farklı ölçekteki doğal ve/veya 
kültürel peyzajların ulus ötesi farkındalığının 
arttırılması fırsatını da içerisinde barındır-
maktadır ve İstanbul bu potansiyele sahip bir 
kenttir. 

Diğer taraftan kontrolsüzce hareket eden kü-
reselleşme olgusu nedeniyle toplumsal bel-
lekteki kent ve peyzaj algısı da değişmekte, 
dolayısıyla kentsel peyzajda var olan tarihi 
mekanların/yapıların, açık ve yeşil alanla-
rın, rekreasyon alanlarının, kamusal alanların 
oluşturduğu kent imgelerinin yerini, yüksek 
katlı yapılar, rezidanslar, alışveriş merkezleri, 
merkezi iş alanları almaktadır. Bu da tarih bo-
yunca birçok medeniyete başkentlik yapmış 
bir metropolün sahip olduğu tarihsel mirasın 
ve kentin ekolojik sürdürülebilirliği için ko-
runması gereken doğal mirasın kent siluetin-
den ve giderek toplumsal bellekten silinme-
sine ve kentsel belleğin kaybolmasına sebep 
olmaktadır. Nitekim sözü edilen projelerin 
(Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havaalanı, 
Kanal İstanbul Projesi, lüks kapalı konut pro-
jeleri) yapılma gerekçelerine bakıldığında, 
İstanbul’un küresel rekabet içerisinde diğer 
dünya kentleriyle yarışabilmesinin mega pro-
jelerle sağlanabileceği anlayışı yer almakta 

ve kamuoyuna bu projelerin mekansallaştırıl-
ması bir zorunlulukmuş gibi yansıtılmaktadır. 

Kentsel mekandaki geleneksel dokunun kay-
bolarak yerini gökdelenlerin alması kentte 
standart peyzajların oluşmasına da neden 
olmaktadır. Üstelik İstanbul 2020 Çevre Dü-
zeni Planı’nda Maslak’a ilişkin plan kararları 
kuzey ormanlarını tehdit altında bırakması ve 
kentsel silüeti bozması gibi doğal ve kültürel 
peyzajı etkileme potansiyeli nedeniyle geç-
mişte askıya alınmıştır. (Işık, 2010: 107).

Ayrıca, yapılması ön görülen/yapılan mega 
projelerin pek çoğu uzun erimli olarak hazır-
lanan güncel mekansal planlarda yer alma-
maktadır. Halbuki kente ait doğal ve kültürel 
verilerin mevcut ve gelecekteki durumlarına 
ilişkin analizler sonucunda mekansal plan 
kararları alınması gereklidir. Çünkü bu gibi 
büyük altyapı projeleri çok fazla kaynak tü-
ketimi gerektirdiği için büyük çevresel etkile-
re sebep olmakta dolayısıyla çevresel etki de-
ğerlendirmesi sürecini de içeren katılımcı bir 
metodolojiyle planlama çalışmalarının yürü-
tülmesine ihtiyaç duyulmaktadır (J Sagar As-
sociates, 2008: 2-12). Buna ek olarak, mega 
projelerin planlanması aşamasında özellikle 
proje yapım aşaması ve sonrasında etkilene-
cek olan kentli grubun da bu süreçte yer al-
ması daha sürdürülebilir bir yaklaşım sağla-
yacaktır (Eyiah-Botwe vd., 2016: 80-86). 
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Metropol kentlerde küreselleşme eğilimleriy-
le gerçekleşen dönüşümler, büyüme ve yeni 
yapılaşmalarla kentte yaşayanların çevresin-
den yabancılaşma tehdidini ortaya çıkarabil-
mektedir. Bu noktada, kent-kentli ilişkisinin 
güçlendirmek için yerel yönetim bazı tedbir-
ler alması gerekmektedir. İstanbul’da inşa 
edilen yüksek katlı yapılar, kullanıcı çerçe-
vesinde kentle bütünleşme süreçleri yaşana-
mamıştır. Bu noktada öncelikle peyzajların 
sürdürülebilirliğinin öneminin kavranması, 
küreselleşme sürecini kentle bütünleştirirken 
var olan peyzaj dokusunun kent ölçeğinden 
mahalle ölçeğine değin korunmasına, geliş-
tirilmesine ve iyileştirilmesine öncelik veril-
mesi dolayısıyla kente ve yerele özgü doğal, 
kültürel, tarihi ve toplumsal değerlerin sür-
dürülebilirliğinin ön planda tutulduğu proje-
lerin mekansallaştırılması gerekmektedir. Bu 
bağlamda, kentsel ölçekte mega projelerin 
doğal peyzajlara olan etkilerinin ortaya kon-
ması için projenin yer seçimi konusuna katkı 
sağlayacak peyzaj planlama analizleri (uy-
gunluk, hassasiyet analizleri vb.) sonucunda 
bir peyzaj planı ortaya koyularak, bu planın 
mekansal planlama süreçlerine dahil edilmesi 
sağlanabilir (Çetinkaya ve Uzun, 2014: 122). 
Çünkü doğa, kent ve insan bir bütündür ve 
peyzaj bu bütünün mekansal planlamaya yan-
sıtılmasını sağlayan çok boyutlu bir kavram-
dır. Bu bağlamda hem kent ölçeğinde hem 
de mahalle ölçeğinde yapılacak mekansal 
çalışmalar küresel kent olan İstanbul’un viz-

yonunun ileri taşınmasına yardımcı olacaktır. 
Çünkü, doğal bir peyzajın kente olan ekolojik 
katkısının yerini ne bir kent parkı karşılaya-
bilir; ne de tarihi mirasın yerini bir gökdelen 
alabilir. 

SONUÇ

Çalışma küreselleşme vizyonu doğrultusunda 
İstanbul için gündeme gelen mega projelerin 
yol açtığı/açacağı toplumsal ve ekolojik etki-
leri kent ve mahalle ölçeğinde vurgulayarak 
peyzaj temelli bir yaklaşımın gerekliliğini or-
taya koymuştur. 

Öte yandan mahalle ölçeğinde, değerlendiri-
len soylulaştırma, toplu konut gibi küreselleş-
menin tetiklediği kentsel dönüşüm projeleri-
nin ortaya çıkardığı kent ve peyzaj algısının 
ölçülmesi amacıyla ileride yapılacak çalışma-
larda özellikle saha çalışmalarının ve süreçten 
etkilenen paydaşların görüşlerini içeren sözlü 
görüşmelerin yapılması kamusallık kavramı-
nın aşınması, mekansal parçalanma, toplum-
sal dışlanma, toplumsal bellekteki kent ve 
peyzaj algısının değişmesi ve kamusal alanda 
peyzajın tek tipleşmesi gibi konularda paydaş 
analizi yapılmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

AKALIN, M., (2016). Kentsel dönüşümün 
karanlık yüzü: soylulaştırma, yerinden 
edilme ve mekânsal dışlanma. Bartın 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:263 K:388
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

40

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 7(14):287-
320.

AL-AWADHI, T., (2017). Local spatial im-
pacts of globalization in developing co-
untries: The case of Sohar, Oman. Inter-
national review for spatial planning and 
sustainable development. 5(3) 25-38

ALI, M. M., (2010). Sustainable urban life in 
skyscraper cities of the 21st century. Tran-
sactions on Ecology and the Environment 
WIT Press, (129) 203-2014. Doi:10.2495/
SC100181

ATAAY, F., (2007). Neoliberalizm ve devletin 
yeniden yapılandırılması. Ankara: Deki 
Yayınevi. 125-132

AYDEMİR, I. (2008). İki Fransız Mimarı 
Henri Prost ve August Perret’nin İstanbul 
ile ilgili çalışmaları. YTÜ Mimarlık Fa-
kültesi Dergisi 3(1):104-111

AYNA, A., (2011). The impact of globalization 
on architecture - environment relations: 
housing projects and design approaches. 
In the scale of globalization. In The Sca-
le of Globalization. Think Globally, Act 
Locally, Change Individually in the 21st 
Century, Ostrava: University of Ostrava 
17-21

BAŞER, B., (2010). Kentler yüzyılının “kent-
sel alt evreni” olarak “peyzaj”. TMMOB 

Mimarlar Odası Anakara Şubesi Yayını. 
2(18) 25-31.

BEYAZIT, E., GÜNEŞ, M., (2017). Küresel-
leşme ve kent kimliği: kentsel değerlerin 
küreselleşme sürecinde aşınması. Interna-
tional Journal of Academic Value Studies, 
3(9)323-331

CİHAN, M. M., DİNÇER, M. E. E., (2018). 
Sınırlandırılmış konut alanları üzerinden 
konut-kamusal alan ilişkilerinin yeniden 
irdelenmesi. MEGARON 13(1) 102-116

ÇETİNKAYA, G., UZUN, O., (2014). Peyzaj 
Planlama. Birsen Yayınevi: İstanbul 103-
125

EHRENFELD, D., (2003). Globalisation: Ef-
fects on biodiversity, environment and so-
ciety. Conservation and Society, 1(1). 1-7

EYIAH-BOTWE, E,, AIGBAVBOA, C., 
THWALA, WD., (2016). Mega construc-
tion projects: using stakeholder manage-
ment for enhanced sustainable construc-
tion. American Journal of Engineering 
Research 5(5): 80-86

HARVEY, D., (2010). Postmodernliğin Du-
rumu. Beşinci Basım. İstanbul: Metis Ya-
yınları. 317-341

HEWITT, R. R., (2014). Globalization and 
Landscape Architecture: A Review of the 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:263 K:388
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

41

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Literature. SAGE Open January-March: 
1–25 DOI: 10.1177/2158244013514062

HU, R., (2015). Sustainable development stra-
tegy for the global city: A case study of 
Sydney. Sustainability (7): 4549-4563

IŞIK, B. I., (2010). Spatial Impacts Of Glo-
balization: Case Study Maslak İstanbul. 
Middle East Technical University Master 
Thesis. Ankara

J SAGAR, A., (2008). Large infrastructure 
projects, sustainable development and the 
law: emerging issues and concerns. Back-
ground Paper for the International Con-
vention organized by the CII-ITC Centre 
for Sustainable Development, New Delhi, 
India

KARATAŞ, A., (2016). Environmental Im-
pacts of Globalization and a Solution Pro-
posal. American International Journal of 
Contemporary Research 6(2): 64-70

KAYMAZ, I., (2013). Urban landscapes and 
identity. In Advances in Landscape Arc-
hitecture   Murat Özyavuz (Ed.). InTech. 
(29):739-760 

KEYDER, Ç., (2005). Globalization and so-
cial exclusion in Istanbul. International 
Journal of Urban and Regional Research 
29(1): 124–134.

KEYMAN, E. F., (2002). Kapitalizm-Oryan-
talizm ekseninde küreselleşmeyi anlamak. 
Doğu Batı Dergisi, (18): 27-54

LEFEBVRE, H., (2014), Mekanın Üretimi, 
(Çev. I. Ergüden), 2. Baskı Sel Yayıncılık: 
İstanbul. 353-357

NAJAM, A., RUNNELLS, D., HALLE, M., 
(2007). Environment and globalization 
five propositions. International Institute 
for Sustainable Development, Canada. 
1-9

ÖZDEMİR, N., DOĞRUSOY, İ. T., (2016). 
Kapalı konut sitelerinin kamusal açık 
alanlar açısından oluşturduğu problemle-
rin insan-çevre ilişkileri bağlamında irde-
lenmesi. MEGARON 11(3) 359-371

ROBINSON, W., (2007). Theories of Glo-
balization. The Blackwell Companion to 
Globalization. Edited by George Ritzer. 
Blackwell Publishing. pp. 125-143 (Chap-
ter 6)

SERT, E., KARPUZ, H., AKGÜN, G., (2005). 
Küreselleşme sürecinde değişen kent kav-
ramı; mekan ve politikleşme üzerine bir 
okuma çalışması. Planlama Dergisi (2): 
101-111.

SHEPPARD, E., (2002). The spaces and times 
of globalization: place, scale, networks, 
and positionality. Economic Geography, 
78(3): 307-330



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:263 K:388
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

42

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

SMITH, N., (2006). Yeni küresellik, yeni 
șehircilik: küresel kentsel strateji olarak 
soylulaștırma. İlknur Urkun-Bowe, İbra-
him Gündoğdu (Çev.). Planlama Dergisi 
(2): 13-27

SÜHER, H., (2001). Planlama açısından 
İstanbul’un sorunları. TMH - Türkiye 
Mühendislik Haberleri. 413(3):15-18

ŞAHİN, Ş., (2009). Peyzaj Ekolojisi Kavram-
sal Temelleri ve Uygulama Alanları. İçin-
de Peyzaj Yönetimi. Aslı Akay, Münevver 
Demirbaş Özen (Ed.). I. Basım. TODAİE 
Ankara. 31-55

ŞAHİN, Ş., ÖZER, M. N., (2001). Kentsel 
tasarımda ekolojik etik. In: Proceedings 
Book of 1st International Urban Design 
Meeting: Urban Design and Local Speci-
fications in the Process of Globalization. 
M. Çubuk (Ed.), MSU Department of City 
and Regional Planning İstanbul. 280-295

ŞATIROĞLU, A., (2011). Türkiye’de kent 
araştırmalarının değişimi. Sosyoloji Der-
gisi, 3(22):347-363

ŞENGÜL, T., (2009). Kentsel Çelişki ve Si-
yaset. 2. Baskı. İmge Kitabevi: Ankara. 
305-3015

TARTANOĞLU, Ş., (2011). Sosyal dışlan-
ma: küreselleşme perspektifinden bir kav-
ramsallaştırma çabası. Sosyoloji Konfe-
ransları Dergisi (42): 1-13

TEKELİ, İ., (2011). Türkiye’nin Kent Planla-
ma ve Kent Araştırmaları Tarihi Yazıları. 
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 74-90

TEKELİ, İ., (2013). Modernizm, modernite 
ve Türkiye’nin kent planlama tarihi. İstan-
bul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 166-203

TURHANOĞLU, A., (2014). Kentsel meka-
nın üretim sürecinde tarihsel ve kültürel 
miras. Folklor/edebiyat 20(78) 71-82

YILMAZ, E., (2016). Konut sorunu ve toplu 
konut üretiminde TOKİ’nin ve belediye-
lerin rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Dergisi 3(7):31-50

İNTERNET KAYNAKLARI

http://www.mimdap.org/images/dosya/spo-
ist_3.koprurapor.pdf (E. T. 18.03.2018)

http://www.hurriyet.com.tr/kopru-icin-
245-bin-agac-kesildi-23716861. (E.T. 
30.10.2017) 

http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/ni-
hai_ced_istanbul.pdf (E. T. 30.10.2017)

h t t p : / / w w w . c m o . o r g . t r / r e s i m -
l e r / e k l e r / 1 2 1 0 1 c b 2 4 2 8 b 6 8 e _
ek.pdf?tipi=67&turu=H&sube=2 (E. T. 
18.03.2018)

http://awsassets.wwftr.panda.org/down-
loads/kanalistanbul150915.pdf (E. T. 
30.10.2017)



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:263 K:388
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

43

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

https://megaprojeleristanbul.com/# (E. T. 
17.01.2018)

http://www.beykoz.bel.tr/proje/kanal-riva (E. 
T. 17.01.2018)

https://earthengine.google.com/timelapse/ 
(E. T. 30.10.2017)

http://www.kuzeyormanlari.org/kuzey-or-
manlari/ (E. T. 16.10.2017)

Yazar Notu: Bu çalışma, 1. Uluslararası Mi-
marlık ve Tasarım Sempozyumu, 01-02 
Aralık 2017, İstanbul’da sözel bildiri 
olarak sunulmuştur.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:263 K:388
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

44

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The improvement of  globalization as social structure of modernity (capitalism, 
industrialization etc.) spreading around the world, the disintegration of concept of boundary, 
the universalization of locality, the flow of capital, has revealed a process od restructuring on 
the economic, political, social and cultural characteristics of cities (Sert et al, 2005, 101; Najam 
et al, 2007, 4). In other words, all the dynamics brought about by the globalization process have 
directly targeted cities in the process of spatialization. Cities or urban spaces which has deve-
loped the new relation form in related process have also brought about spatial fragmentation, 
decomposition and uncertainty. It is inevitable that the ecological and social components of the 
city will also have a similar situation in the process of the disintegration, becoming obscured 
and gradually becoming meaningless of space. Undoubtedly, the emerging urban discrepancy 
has affected the structure, components, natural and cultural interaction areas of urban space 
and increasingly landscapes. The landscapes which are mosaics of different ecosystems have 
enhanced life quality in the cities due to natural and/or cultural characteristics. Landscapes 
also have an important public role, and provide important public spaces to cities. However, 
unlimited production-consumption and maximum profit understanding in the limited time-spa-
ce which are primary aim of capitalist production that emerged during industrilization, has 
focused on cities in terms of capital accumulation and gradually with this understanding has 
formed to cities.  At this point, landscapes in cities that have globalized, have rapidly transfor-
med by taking the economic importance rather than social and ecological value. At the end of 
1970s, economic chasm accelarated the globalization process by seeing liberalization of mar-
ket economy as a solution. In this context, it is also argued in the literature that the process of 
globalization is an important actor in many issues such as the transformation of urban space, 
ecological destruction, decomposition in social structure (Sheppard, 2002: 310-311; Sert et 
al., 2005: 101; Najam, et al., 2007: 4; Robinson, 2007: 125). In particular, neoliberal policies 
which are the consequence of globalization process have affected landscapes and gradually the 
identity, ecological value and publicness of these landscapes have been rapidly eroded. The 
function of spatial planning, which is the basic implemantation means of relevant policies, has 
changed in favor of market mechanism. However, the goal of spatial planning is to reflect  the 
whole of the actions (which directs the architecture-landscape-infrastructure applications) that 
is in harmony with the urban character and promote the life quality of space to cities (Şahin and 
Özer, 2001: 286). However, in the globalizing cities, the need of new investment areas of the 
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capital has harmed the sustainability of the city by causing economic-oriented transformation 
of urban space and social and class segregation at the same time by targeting ecoystems that 
maintain city. One of the most important reasons for this situation is the spatial planning poli-
cies and practices in which human-nature relations and their interactions are not analyzed and 
evaluated in the context of “landscape concept and content” (Şahin, 2009: 46). However, cities 
are characterized by the different landscapes and components it houses. Once cities are plan-
ned, all natural and cultural landscapes that characterize the city should be evaluated, protec-
ted, managed and maintained as a whole and the relevant administrative units should develop 
policies in this context. Aim: Spatial planning or policy studies to be developed on the scale of 
landscaping considerably affect the ecological and social sustainability of the city. Because a 
landscape-based planning approach is a multidimensional concept that includes all natural and 
cultural urban components and their interactions with each other at the same time. However, as 
a consequence of the globalization process, planning or completed many projects which will 
affect/have affected significantly the landscape pattern of city such as skyscraper projects, ga-
ted community projects, rapidly have been localized in order to increase competition with other 
global cities. As a continuing process which does not take place on the basis of the sustainability 
of landscapes, landscape pattern on the urban and neighborhood scale has lost its natural and / 
or cultural characteristics. This study aims to reveal the spatial, social and ecological impacts on 
both urban and the neighborhood scale within the concept of “landscape” by examining the pro-
jects such as 3rd airport, Canal İstanbul, Yavuz Sultan Selim Bridge, gated community projects, 
gentrification projects, mass housing projects. Method: In this study, two focuses has been 
discoursed by evaluating studies focusing on “landscape”  and “globalization” at national and 
international level by literature review. It is aimed to reveal the spatial transformation of land-
scape in the context of ecological and social firstly in urban scale, secondly in the neigborhood 
scale. In this context, the location of different urban transformation projects, mega projects and 
their relation to the landscape have been determined using past and current satellite images and 
photographs of the city. Findings and Results: Once the spatial transformation of landscapes is 
evaluated on urban scale, it is seen that especially mega projects cause significant destruction in 
the landscape pattern of the north of the city. However, these areas are ecologically meaningful 
in terms of existence of endemic species and migratory birds routes, important water basins and 
wetlands, and biodiversity. On the other hand, many projects such as gated community pro-
jects, gentrification projects, skyscrapers, residences, mass housing projects, which are another 
consequence of the globalization process, have led to important spatial transformations in the 
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socio-economic context in the neighborhood scale. The division of the city into neighborhood 
units that appeal to certain groups, has caused the abrasion of publicity concept, social exclu-
sion, change of the perception of urban and landscape in urban memory, and standardization 
in the landscape pattern. As a result, Istanbul, an important city with its natural, cultural and 
historical riches, has continued its spatial transformation in a distance away from sustainability 
with its globalization process. The solution is to integrate a landscape-based approach with the 
vision of globalization and reflect the urban space.
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CELAL BAYAR BULVARI GÜRÜLTÜ HARİTALAMASI VE KARAYOLU 
GÜRÜLTÜSÜNÜN EĞİTİM VE SAĞLIK YAPILARI ÖZELİNDE 

GÜRÜLTÜ ETKİLENME ANALİZİ 1

NOISE MAPPING OF CELAL BAYAR BOULEVARD AND THE NOISE 
EXPOSURE ANALYSIS OF HIGHWAY NOISE SPECIFICALLY FOR EDU-

CATIONAL AND HEALTH BUILDINGS

Füsun DEMİREL1, Zuhal ÖZÇETİN2

1 Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Ankara / Türkiye
2 Siirt Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Siirt / Türkiye
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Öz: Amaç: Bu araştırma, Ankara’da yer alan Celal Bayar 
Bulvarı’nın karayolu trafik gürültüsüne yönelik ölçüm ve simü-
lasyon programı ile yapılan gürültü kontrolü analizleri ve gürültü 
haritalaması çalışmalarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla 
yapılmıştır. Yöntem: Bu kapsamda seçilen örnek çalışma ala-
nında; çevresel gürültü ölçümleri (Lgündüz, Lakşam, Lgece) ve 
araç sayımları ile elde edilen veriler ışığında CadnaA simülasyon 
programı kullanılarak, gürültü haritası oluşturulmuş, elde edilen 
ölçüm ve simülasyon programı sonuçları karşılaştırılmıştır. Ar-
dından Celal Bayar Bulvarı üzerinde yer alan eğitim ve sağlık 
yapıları özelinde Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Fakülteleri Binası, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve 
Morfoloji Binası ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Binası’nda 
cephe ölçümleri yapılmış, CadnaA simülasyon programı ile cephe 
analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, CadnaA simü-
lasyon programı ile oluşturulan gürültü haritası verilerine göre; 
Celal Bayar Bulvarı boyunca gündüz 70,5 – 81,8 dBA arasında, 
akşam saatlerinde 64,6 – 76,9 dBA arasında, gece saatlerinde ise 
58,6 – 71,7 dBA arasında, Lgag 69,8 – 81,7 dBA arasında eşdeğer 
sürekli ses basınç seviyesinin (Leq) olduğu belirlenmiştir. Sonuç: 
Bu çalışma sonucunda; her 5 yılda bir simülasyon programları ile 
revize edilmesi planlanan gürültü haritası ve eylem planlarının 
ölçüm yapılarak desteklenmesi gerektiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Gürültü Haritalama, Sağlık ve Eğitim Binala-
rı, Celal Bayar Bulvarı

Abstract: Aim: This study was carried out to determine and 
evaluate the noise control analyses and noise mapping studies 
performed by the measurement and simulation program for the 
road traffic noise on Celal Bayar Boulevard in Ankara. Method: 
In this context, in the selected sample study area, a noise map was 
created using the CadnaA simulation program in the light of the 
data obtained through environmental noise measurements  (Lday-
time, Levening, Lnight) and vehicle counts, and the measurement 
and simulation program results obtained were compared. Then, 
the facade measurements were performed in Gazi University 
Faculty of Engineering and Architecture Building, Ankara Univer-
sity Faculty of Medicine Deanship and Morphology Building and 
Hacettepe University Hospital Building specifically for educa-
tional and health buildings located on Celal Bayar Boulevard, and 
the facade analysis was performed using the CadnaA simulation 
program. Findings: In the study, according to the noise map data 
generated by the CadnaA simulation program, it was determined 
that there was an equivalent continuous sound pressure level (Leq) 
between 70.5 – 81.8 dBA during the daytime, between 64.6 – 76.9 
dBA during the evening hours, between 58.6 – 71.7 dBA during 
the night hours, and between Lgag 69.8 – 81.7 dBA along Celal 
Bayar Boulevard. Conclusion: As a result of this study, it was ob-
served that the noise maps and action plans planned to be revised 
with simulation programs every 5 years should be measured and 
supported. 

Key Words: Noise Mapping, Health and Educational Buildings, 
Celal Bayar Boulevard
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GİRİŞ

Bir bölgede gürültü düzeylerinin referans 
süre olarak nitelendirilen belli bir süre için-
deki grafiksel dağılımının gösterimi, gürültü 
haritası olarak adlandırılmaktadır (Bakırcı ve 
diğ.,2011: 182-190). “Gürültü Haritalama”, 
ilk olarak 1 Temmuz 2005’te Avrupa Birliği 
sürecinde yürürlüğe giren, 7 Mart 2008, 4 Ha-
ziran 2010 ve 27 Nisan 2011’de revize edilen, 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanmış 
olan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilme-
si ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY)”nde 
(Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010: 27-30) 
ele alınmıştır. Yönetmelik, yerleşim alanı 
özelinde gürültü kaynaklarının (karayolları, 
demiryolları, havaalanları, endüstri tesisleri, 
eğlence yerleri ile açık alan kişisel aktivite-
leri), gürültü düzeylerinin belirlenmesi ama-
cıyla gürültü haritaları hazırlanmasını zorunlu 
tutmuştur. Bununla birlikte, haritalarla belir-
lenen gürültü düzeylerine maruz kalan kişi 
sayısı, konut, hastane ve okul sayısı, yerleşim 
alanında akustik planlamayı sağlayacak kont-
rol tedbirleri, tedbirlerin uygulamaya geçiril-
mesini içeren zaman ve maliyet değerlendir-
melerini kapsayan eylem planlarının hazırlan-
ması zorunlu hale getirilmiştir (Kurra, 2009: 
55-460, Ertorun, 2011: 11-19). Aynı zamanda 
yapılacak olan gürültü haritası çalışmalarının, 
her 5 yılda bir revize edilerek yeniden düzen-
lenmesi gerekmektedir.

AMAÇ

Bu araştırma, Ankara’da yer alan Celal Ba-
yar Bulvarı’nın karayolu trafik gürültüsüne 
yönelik ölçüm ve simülasyon programı ile 
yapılan gürültü kontrolü analizleri ve gürültü 
haritalaması çalışmalarının tespiti ve değer-
lendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Karayolu 
ve demiryolu trafiğinin bir arada yer aldığı 
alanın içerisinde yer alan çalışma ile gürültü 
haritalamaya yönelik mevzuatlara ve literatü-
re katkı sağlanacaktır. Eğitim ve sağlık yapı-
ları özelinde gürültü kontrolünün gerekliliği 
ve öneminin belirlenmesi çalışmanın amaçla-
rından biridir.

KAPSAM

Bu çalışma; karayolu trafik gürültüsüne yöne-
lik ölçüm ve simülasyon programı ile yapılan 
gürültü kontrolü analizleri ve gürültü harita-
lama çalışmalarını, ardından eğitim ve sağlık 
yapıları özelinde gürültü denetimi çalışmasını 
kapsamaktadır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışma için, Ankara’nın en işlek caddelerin-
den biri konumundaki; üzerinde demiryolu, 
karayolu ulaşım aksları, eğitim (Gazi Üniver-
sitesi Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri Bi-
nası, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi Binası, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binası), 
sağlık (Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Bi-
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nası, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Bi-
nası), kültür yapıları, alışveriş merkezleri, 
iş merkezleri, spor alanları, park alanları ve 
konut bölgelerinin bulunduğu, Celal Bayar 
Bulvarı seçilmiştir. Çalışma için, 2,75 km 
uzunlukta, toplam 1,65 km2’lik alan belir-
lenmiştir. Çalışma alanı içerisinde, gürültüye 
hassaslık durumlarına göre yapılan bölgele-
me çalışması ve belirlenen 16 noktada, belir-
li zaman dilimlerinde (gündüz-akşam-gece) 
çevresel gürültü ölçümleri yapılmıştır. Sonra-
sında; mevcut durum ölçümleri sırasında elde 
edilen araç sayım verileri, CadnaA simülas-
yon programına girilerek gürültü haritalama 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 
yapılan mevcut durum ölçümleri ve simülas-
yon programı ile elde edilen gürültü haritala-
ma verileri karşılaştırılmıştır. Ardından, çalış-
ma alanı içerisinde gürültüye hassas kullanım 
alanları olarak yukarıda söz edilen eğitim ve 
sağlık binalarının, Celal Bayar Bulvarı’na ba-
kan cephelerinde çevresel gürültü ölçümleri 
yapılmış ve cepheye gelen gürültü düzeyleri 
incelenerek, CadnaA simülasyon programı 
ile mevcut durum ölçümleri karşılaştırılmış 
ve cephe analizi çalışması yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Çalışma alanı içerisinde karayolu ve demir-
yolu gürültüsünün ağırlıklı olmasından dola-
yı, çalışma karayolu ve demiryolu gürültüsü 
ile sınırlandırılmıştır. Havaalanı ve endüstri-
yel gürültü çalışma dışında bırakılmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Gürültü, günümüzde insan sağlığını etkile-
yerek yaşamımızda iş performansını azaltan, 
yaşam kalitesini bozan bir problemdir. Çev-
resel gürültü, insanlardan ve faaliyetlerinden, 
karayolu, demiryolu, havayolu vb. ulaşım 
araçlarından ve sanayi tesislerinden kaynak-
lanan istenmeyen, sağlığa zararlı olabilecek 
gürültüyü ifade etmektedir. Özellikle, trafik 
yükü günden güne artan ulaşım ağları, işyer-
lerinin ve yaşam alanlarının birlikte gelişme-
si, yerleşim alanı içerisindeki konut, sağlık, 
eğitim alanlarında ses yalıtımı açısından ye-
terli tedbirlerin alınmaması, kentlerimizde 
önemli bir çevresel problem haline gelmek-
tedir. Örnek alan içerisinde yer alan karayolu 
gürültüsünün, demiryolu gürültüsünü baskı-
laması sebebiyle, trafik kaynaklı gürültünün 
kontrolü ve denetimi araştırmanın problemini 
oluşturmuştur. 

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Trafik kaynaklı gürültünün sınırları içerisinde 
yer alan eğitim ve sağlık yapılarında oluşan 
gürültünün yaşam koşullarına etkisi fazladır. 
Yaşantımızda önemli yerlerde bulunan eğitim 
ve sağlık yapılarının gürültü denetimi, çalış-
manın alt problemini oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Karayolu trafik gürültüsüne yönelik ölçüm 
ve simülasyon programı ile yapılan gürültü 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:264 K:390
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

50

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

kontrolü analizleri ve gürültü haritalama-
sı çalışmaları, Celal Bayar Bulvarı üzerinde 
yapılmıştır. Bu kapsamda seçilen örnek ça-
lışma alanında; çevresel gürültü ölçümleri 
(Lgündüz, Lakşam, Lgece) ve araç sayımları 
ile elde edilen veriler ışığında CadnaA simü-
lasyon programı kullanılarak, gürültü haritası 
oluşturulmuş, elde edilen ölçüm ve simülas-
yon programı sonuçları karşılaştırılmıştır.

Ardından Celal Bayar Bulvarı üzerinde yer 
alan eğitim ve sağlık yapıları özelinde Gazi 
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fa-
külteleri Binası, Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binası ve 
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Binasında 
cephe ölçümleri yapılmış, CadnaA simülas-
yon programı ile cephe analizi gerçekleştiril-
miştir.     

KURAMSAL ÇERÇEVE

Çizelge 1. Literatürde Yapılan Çalışmalar

Yazar/Yazarlar Yılı Yapıldığı 
Yer

Yayının adı Kullanılan Yöntem
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[6]
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Soundplan simülasyon programı ile 
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P. H.T. Zannin [11]
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The statistical modeling of road
traffic noise in an urban setting

Ölçüm ve matematiksel modelleme 
yöntemi
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Ölçüm yöntemi
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etkinliği: Bağdat caddesi örneği

Engellere yönelik ölçüm ve Soundplan 
simülasyon programı ile modelleme

T. Ishizuka, K. Fujiwara 
[14]

2004 Japonya Performance of noise barriers with 
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conditions

Hesaplama yöntemi

A. Ripoll [15] 2005 Avrupa 
örnekleri

State of the art of noise mapping in 
Europe

Simülasyon programı verileri ile 
gürültü haritalama örnekleri
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2006 New 
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Araştırma yöntemi

M. Hankard, J. Cerjan, J. 
Leasure [18]

2006 Colorado-
ABD

Evaluation of the fhwa traffic noise
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Ölçüm ve modelleme yöntemi

Dieter Langer [19] 2007 Adana Mapping of road traffic noise in Adana Soundplan simülasyon programı ile 
gürültü haritası oluşturma

Gerd Wiechers [20] 2007 İzmir Mapping of road traffic noise in İzmir, 
Turkey

Soundplan simülasyon programı ile 
gürültü haritası oluşturma

H. Ertorun [4] 2009 Ankara-
İstanbul-
İzmir-
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Gürültü haritalamada Türkiye’deki 
mevcut durum

5 pilot bölgede yapılan çalışmalar

K.Lam, P.Chan, T.Chan, 
W.Au, W.Hui [21]

2009 Hong 
Kong

Annoyance response to mixed 
transportation noise in Hong Kong

Ölçüm ve anket yöntemi

Çizelge 1. (devam) Literatürde Yapılan Çalışmalar

Yazar/Yazarlar Yılı Yapıldığı Yer Yayının adı Kullanılan Yöntem

V. O’Malley, E.King, L. 
Kenny, C. Dilworth [22]
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Ölçüm ve hesaplama yöntemi

P.Pamanikabud, 
M.Tansatcha [23]
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K. Paunović, B. 
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[24]

2009 Belgrad-
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Ölçüm yöntemi

E. Murphy, E.A. King, 
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2009 Dublin-
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Estimating human exposure to 
transport noise in central Dublin, 
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ölçüm yöntemi

H.Y.T.Phan, T.Yano, T. 
Sato, T.Nishimura [26]
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Ölçüm, video kayıt ve hesaplama 
yöntemi

E. Bakırcı, M. Çalışkan 
[1]

2011
-

Karayolundan yayılan çevresel 
gürültünün haritalanması ve binaların 
dış cephesine etkisinin belirlenmesi

IMMI programı ile gürültü haritalama 
ve cephe analizi

S.S. Özer, N. Yüğrük 
Akdağ [27]

2011 İstanbul Bölge ve kent planlamada 
gürültünün tasarım ölçütü olarak 
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Ölçme ve Soundplan simülasyon 
programı ile gürültü haritalama
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J.P. Clairbois [28] 2011 - Road and rail barriers: from physics 
to ımplementation of effective and 
sustainable devices

Gürültü bariyeri tasarımı

J.H. Ko, S. II Chang, B. 
C. Lee [29]

2011 Chungju-Kore 
Cumhuriyeti

Noise impact assessment by utilizing 
noise map and GIS: A case study in the 
city of Chungju, Republic of Korea

Ölçüm ve Soundplan simülasyon 
programı modellemesi

P. Mioduszewski, J. A. 
Ejsmont, J. Grabowski, 
D.Karpinski [30]

2011 Gdansk-
Polonya

Noise map validation by continuous 
noise monitoring

Ölçüm ve CadnaA simülasyon 
programı modellemesi

U. Berardi, E. Cirillo 
and F.Martellotta [31]

2011 İtalya Interference effects in field 
measurements of airborne sound 
insulation of building facades

Ölçüm ve hesaplama yöntemi

M.Çalış, F. Yonar [32] 2011 Kocaeli-
İstanbul

Trafik gürültüsünü azaltmak için 
kullanılan kaplama ve yüzey tabakaları 
üzerine bir araştırma

Deney ve araştırma yöntemi

T. Öztürk, Z. Öztürk, M. 
Çalış [33]

2012 - A case study on acoustic performance 
and construction costs of noise barriers

Ölçüm ve hesaplama yöntemi

M. Barclay, J.Kang, S. 
Sharples [34]

2012 Manchester-
İngiltere

Combining noise mapping and 
ventilation performance for non-
domestic buildings in an urban area

CadnaA simülasyon programı ile 
modelleme

A. Badino, M. Aşçıgil 
Dinçer vd. [35]

2012 Barbaros 
Bulvarı-
İstanbul

Applicability of road traffic dose-effect 
relations to Turkish urban context

Soundplan programı ile gürültü 
haritalama ve anket çalışması ile doz-
etki araştırması

D. A. Naish, A. C.C. 
Tan, F. N. Demirbilek 
[36]

2012 Avustralya Estimating health related costs and 
savings from balcony acoustic design 
for road traffic noise

Modelleme ve ölçüm yöntemi

S. Kurra, L. Dal [37] 2012 Beşiktaş-
İstanbul

Sound insulation design by using noise 
maps

Ölçüm ve CadnaA simülasyon 
programı ile modelleme

O. S. Olayinka [38] 2012 Ilorin 
(Nijerya)

Noise map: Tool for abating noise 
pollution in urban areas

Mevcut durum ölçümleri

A. Ramírez, E. 
Domínguez [39]

2013 Bogota-
Kolombiya

Modeling urban traffic noise with 
stochastic and deterministic traffic 
models

Ölçüm, hesaplama ve simülasyon 
yöntemi

P. H. T. Zannin, V. L. 
Gama vd. [40]

2013 Brezilya Noise mapping of an educational 
environment

Ölçüm ve Soundplan simülasyon 
programı ile modelleme

A. Dintrans, M. Prendez 
[41]

2013 Santiago A method of assessing measures to 
reduce road traffic noise: A case
study in Santiago, Chile

Ölçüm ve simülasyon programı ile 
modelleme

K.Vogiatzis, N.Remy 
[42]

2014 Volos ve 
Larissa 
şehirleri-
Yunanistan 

From environmental noise abatement 
to soundscape creation through 
strategic noise mapping in medium 
urban agglomerations in South Europe

Ölçüm ve CadnaA simülasyon 
programı ile modelleme

G. Licitra, E.Ascari [43] 2014 Pisa-İtalya Gden: An indicator for European 
noise maps comparison and to support 
action plans

Hesaplama yöntemi
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F.D’Alessandro, S. 
Schiavoni [44]

2015 Ponte
San Giovanni, 
İtalya

A review and comparative analysis of 
European priority indices for noise
action plans

Hesaplama ve Soundplan simülasyon 
programı ile modelleme

M. Cai, J. Zou, L. Xie 
vd. [45]

2015 Guangzhou-
Çin

Road traffic noise mapping in 
Guangzhou using GIS and GPS

Simülasyon programı ile modelleme ve 
hesaplama yöntemi

M.Aşcıgil Dincer, S. 
Yılmaz [46]

2015 Beşiktaş-
İstanbul

Modelling road traffic noise
annoyance by listening tests

Soundplan simülasyon programı ile 
modelleme, anketler, dinleme testleri

G.Zambon, F. 
Angelini, R.Benocci, 
A.Bisceglie[47]

2015 İtalya DYNAMAP: a new approach to real-
time noise mapping

Modelleme yöntemi

Çizelge 1. (devam) Literatürde Yapılan Çalışmalar

Yazar/Yazarlar Yılı Yapıldığı 
Yer

Yayının adı Kullanılan Yöntem

D. M.Gonzalez, J. 
M. B.Morillas, G.R. 
Gozalo[48]

2015 Cáceres-
Spain

The influence of microphone 
location on the results of urban noise 
measurements

Ölçüm ve hesaplama yöntemi

E.Ascari, G.Licitra, T. 
Luca, M.Cerchiai [49]

2015 Pisa-İtalya Low frequency noise impact from 
road traffic according to different 
noise prediction methods

Ölçüm ve 2008 2000 NORD simülasyon 
programı modellemesi

P. E. K. Fiedler, P.H.T. 
Zannin [50]

2015 Latin 
Amerika

Evaluation of noise pollution in 
urban traffic hubs-Noise maps and 
measurements

Ölçüm ve Predictor simülasyon 
programı ile modelleme

G. Licitra, L. Fredianelli, 
D. Petri, M. A. Vigotti 
[51]

2016 Pisa-İtalya Annoyance evaluation due to overall 
railway noise and vibration in Pisa 
urban areas

Anket, ölçüm ve simülasyon yöntemi

G. R. Gozalo, J. Miguel 
vd. [52]

2016 İspanya Study on the relation between urban 
planning and noise level

Ölçüm ve hesaplama yöntemi

City of Noise 
Strategy-2012-2016 [57]

- Londra-
İngiltere

City of Noise Strategy 2012-2016 Gürültü haritalama ve Londra şehrinin 
incelenmesi

CELAL BAYAR BULVARI’NIN GÜRÜL-
TÜ YÖNÜNDEN MEVCUT DURUMU 
(BULGULAR) ve GÜRÜLTÜ HARİTA-
LAMA ÇALIŞMASI

Celal Bayar Bulvarı, Ankara’nın kuzey-gü-
ney ve doğu-batı doğrultularında en önemli 
trafik aksı olan Atatürk Bulvarı ile Gazi Mus-
tafa Kemal Bulvarı’nı ulaşım konusunda des-
tekler konumdadır (Harita 1).
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Harita 1. Celal Bayar Bulvarı (Google Earth)

Celal Bayar Bulvarı üzerinde eğitim, sağlık, 
ulaşım, kamu binaları, kültürel yapılar, din-
lenme ve park alanları yer almaktadır (Harita 
1). Çalışma alanı, gürültüye hassaslık dere-

cesine göre 6 bölgeye ayrılmış, toplamda 16 
ölçüm ve simülasyon noktası belirlenmiştir 
(Harita 2). 

Harita 2. Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Belirlenen Bölgeler ve Ölçüm Noktaları
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Resim 1. Celal Bayar Bulvarı’ndan Fotoğraflar

Celal Bayar Bulvarı’nın Stratejik Gürültü 
Haritasının Oluşturulması

Haritalama çalışmaları için, ilk hazırlan-
ması gereken veri Sayısal Zemin Mode-
li (SZM)’dir. Bu amaçla topografik veriler 
(izohips eğrileri, kırılma noktaları, yükseklik 
nokta verileri vb.) yardımıyla 3 boyutlu bir 
model oluşturulmuştur. Sonrasında, oluşturu-
lan SZM’ye, binaların ayak izleri işlenmiş ve 
bina bilgileri girilmiştir (yükseklik, yansıma 
vb.). Çevresel gürültü kaynağını oluşturan 
karayolunun, orta noktaları belirlenerek, sa-
atlik araç sayısı, ağır vasıta oranı, yol eğimi, 
yol güzergâhı, yol genişliği, trafik akış şekli, 
yol yüzeyinin cinsi, araçların ortalama hızla-
rı vb. verileri girilmiş ve zeminin yutuculuğu 
belirlenmiştir. Bütün bu veri girdilerinin ar-
dından hesaplama yöntemi ve özelliklerinin 
belirlenmesi için karayolu gürültüsünün he-
saplanmasına yönelik ÇGDYY ışığında Fran-
sız Ulusal hesaplama yöntemi olan “NMPB 

– Routes – 96” kullanılmıştır. Hesaplanan 
gürültü haritasının hassasiyetini arttırmak 
için yansımalar göz önünde bulundurulmuş 
ve grid aralıkları 10 m x 10 m olacak şekil-
de hesaplama yapılmıştır. Araç hızları; gün-
düz 60 km/saat, akşam 60 km/saat ve gece 
70 km/saat olarak belirlenmiş ve simülasyon 
programında kullanılmıştır. Elde edilen veri-
ler Ek çizelge 1’de verilmiştir. Celal Bayar 
Bulvarı’nın elde edilen gündüz, akşam, gece 
ve Lgag gürültü haritaları, Ek Harita 3,4,5 ve 
6’da gösterilmiştir.

Simülasyon Programı (CadnaA) Sonuçla-
rının Karşılaştırması

Mayıs 2016 ve Kasım 2015 tarihlerinde Böl-
ge 6’da yer alan 9. ve 10. noktalarda mev-
cut durum çevresel gürültü düzeyi ölçümleri 
sırasında yapılan araç sayımlarının CadnaA 
simülasyon programına girilerek elde edilen 
gürültü haritası verileri çizelge 2 ve 3’te ve-
rilmiştir. 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:264 K:390
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

56

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Çizelge 2. Mayıs 2016-Kasım 2015 Tarihlerinde Yapılan Araç Sayımlarına Göre Ortala-
ma Simülasyon Sonuçları - Leq

Mayıs 2016
Araç sayımlarına göre ortalama 

simülasyon sonuçları [Leq]

Noktalar Gündüz (dBA) Akşam (dBA) Gece (dBA) Lgag (dBA)

9 79,7 76,3 72,3 81,0

10 79,9 76,5 73,0 81,5

Kasım 2015
Araç sayımlarına göre ortalama 

simülasyon sonuçları [Leq]

Noktalar Gündüz (dBA) Akşam (dBA) Gece (dBA) Lgag (dBA)

9 80,2 73,6 68,0 79,3

10 80,8 74,1 65,7 79,4

Çizelge 3. Mayıs 2016 ve Kasım 2015 Verilerine Göre Yapılan Simülasyon  
Karşılaştırması       Farkları - Leq

Farklar

Noktalar Gündüz 
(dBA) Akşam (dBA) Gece (dBA) Lgag (dBA)

9 -0,5 2,7 4,3 1,7

10 -0,9 2,4 7,3 2,1

Şekil 1. Mayıs 2016 – Kasım 2015 Verilerine Göre Simülasyon Sonuçları  
Karşılaştırması-Gündüz
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Şekil 2. Mayıs 2016 – Kasım 2015 Verilerine Göre Simülasyon Sonuçları  
Karşılaştırması-Akşam

Şekil 3. Mayıs 2016 – Kasım 2015 Verilerine Göre Simülasyon Sonuçları  
Karşılaştırması-Gece

Şekil 4. Mayıs 2016 – Kasım 2015 Verilerine Göre Simülasyon Sonuçları 
Karşılaştırması-Lgag
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Kasım 2015 Mevcut Durum Ölçümleri ve 
Simülasyon Programı (CadnaA) ile Yapılan 
Gürültü Haritası Verilerinin Karşılaştırması

Celal Bayar Bulvarı üzerinde, Kasım 2015 
tarihinde 16 noktada yapılan çevresel gürültü 

ölçümleri ile ölçümler sırasında elde edilen 
araç sayımları kullanılarak, CadnaA simülas-
yon programı ile yapılan gürültü haritalama 
çalışması verileri karşılaştırılmıştır.

Çizelge 4. Kasım 2015 Tarihinde Yapılan Ölçümlerin CadnaA Simülasyon Programı ile 
Karşılaştırması

1.nokta 2.nokta 3.nokta 4.nokta

G A Gece G A Gece G A Gece G A Gece

Ölçüm 77,0 75,6 72,2 77,2 76,1 71.8 79,8 76,8 73,6 79,3 77,6 72,4

Simülasyon(CadnaA) 79,7 76,3 70,5 81,2 76,7 72,4 80,9 76,2 71,7 80,6 76,9 69,4

Lgag hesaplanan 80,0 79,9 81,7 81,2

Lgag simülasyon 80,2 81,7 81,2 81,5

5.nokta 6.nokta 7.nokta 8.nokta

G A Gece G A Gece G A Gece G A Gece

Ölçüm 75,2 77,6 72,9 68,1 70,4 66.1 76,0 70,4 72.5 64,9 76,2 62,3

Simülasyon(CadnaA) 80,5 75,1 68,3 72,8 68,0 61,3 81,8 76,7 70,4 70,5 64,6 58,6

Lgag hesaplanan 80,5 73,5 79,3 70,2

Lgag simülasyon 79,8 72,4 81,4 – 3 =  78,4* 69,8

9.nokta 10.nokta 11.nokta 12.nokta

G A Gece G A Gece G A Gece G A Gece

Ölçüm 71,1 66,1 71.8 72,0 70,2 70.6 74,8 74,3 68.4 81,3 73,3 69.6

Simülasyon(CadnaA) 80,2 73,6 68,0 80,8 74,1 65,7 80,2 74,1 65,2 80,0 74,4 69,2

Lgag hesaplanan 77,7 77,1 77,2 80,4

Lgag simülasyon 79,3 79,4 78,9 79,7
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13.nokta 14.nokta 15.nokta 16.nokta

G A Gece G A Gece G A Gece G A Gece

Ölçüm 76,5 74,2 70.0 78,9 77,2 68.1 72,3 77,6 72.2 73,0 73,9 69.2

Simülasyon(CadnaA) 79,9 73,3 68,4 78,6 73,4 65,2 79,1 72,5 66,7 78,6 71,4 65,8

Lgag hesaplanan 78,4 79,4 79,7 77,0

Lgag simülasyon 79,2 77,7 78,2 77,5

* 7. nokta Gazi Üniversitesi Mühendislik ve 
Mimarlık Fakülteleri binasının önünde yer 

almaktadır. Bahçe duvarının yansıma özelli-
ğinden dolayı -3 dB düzeltme uygulanmıştır.

Şekil 5. Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Kasım 2015 Tarihinde Yapılan Ölçümlerin Cad-
naA Simülasyon Programı ile Karşılaştırması - Lgündüz
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Şekil 6. Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Kasım 2015 Tarihinde Yapılan Ölçümlerin Cad-
naA Simülasyon Programı ile Karşılaştırması - Lakşam

Şekil 7. Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Kasım 2015 Tarihinde Yapılan Ölçümlerin Cad-
naA Simülasyon Programı ile Karşılaştırması - Lgece
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Şekil 8. Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Kasım 2015 Tarihinde Yapılan Ölçümlerin Simü-
lasyon Programı ile Karşılaştırması (Lgag)

Mayıs 2016 tarihinde 9. ve 10. noktalarda ya-
pılan ölçüm sonuçları ile CadnaA simülasyon 

sonuçlarının karşılaştırılması çizelge 5’de ve-
rilmiştir.    

Çizelge 5. Mayıs 2016 Tarihinde Yapılan Ölçümlerin CadnaA Simülasyon Programı ile       
Karşılaştırması

Mayıs 2016 - Leq

Ölçüm Simülasyon

Lgündüz Lakşam Lgece Lgag Lgündüz Lakşam Lgece Lgag

9. nokta 75,5 77,2 74,9 81,7 79,7 76,3 72,3 81,0

10. nokta 73,8 77,8 75,0 81,7 79,9 76,5 73,0 81,5
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Şekil 9. Mayıs 2016 Tarihinde Yapılan 9. Nokta Ölçümlerinin CadnaA Simülasyon Prog-
ramı Sonuçları ile Karşılaştırması

Şekil 10. Mayıs 2016 Tarihinde Yapılan 10. Nokta Ölçümlerinin CadnaA Simülasyon 
Programı Sonuçları ile Karşılaştırması

Kasım 2015 tarihinde 9. ve 10. noktalarda ya-
pılan ölçüm sonuçları ile CadnaA simülasyon 

sonuçlarının karşılaştırılması çizelge 6’de ve-
rilmiştir.    

Çizelge 6. Kasım 2015 Tarihinde Yapılan Ölçümlerin CadnaA Simülasyon Programı ile  
Karşılaştırması

Kasım 2015 - Leq

Ölçüm Simülasyon

Lgündüz Lakşam Lgece Lgag Lgündüz Lakşam Lgece Lgag

9. nokta 71,1 66,1 71,8 77,7 80,2 73,6 68,0 79,3

10. nokta 72,0 70,2 70,6 77,1 80,8 74,1 65,7 79,4
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Şekil 11. Kasım 2015 Tarihinde Yapılan 9. Nokta Ölçümlerinin Simülasyon Programı 
Sonuçları ile Karşılaştırması

Şekil 12. Kasım 2015 Tarihinde Yapılan 10. Nokta Ölçümlerinin CadnaA Simülasyon 
Programı  Sonuçları İle Karşılaştırması

CadnaA Simülasyon Programı Verilerinin 
(Gürültü Haritalama) Karşılaştırması

Standart ve yönetmeliklerde belirtildiği üzere, 
yapılması istenen gürültü haritalama çalışma-
larının 4 metre yükseklikte değerlendirmesi ve 
mevcut durum ölçüm sonuçlarının karşılaştı-

rıldığı, 1,5 metre yükseklikteki veri değerlen-
dirmesi ek çizelge 2-3’de verilmiştir. 1,5 m ve 
4 m yükseklikteki haritalama çalışmalarının 
karşılaştırması ek şekil 1–2–3 ve şekil 13’te 
gösterilmiştir.
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Şekil 13. CadnaA Simülasyon Programı Verilerinin Karşılaştırması - Lgag

Harita 3. Celal Bayar Bulvarı’nın Gürültü Haritası – Lgag (4 metre)

CELAL BAYAR BULVARI ÜZERİNDE 
HASSAS KULLANIM ALANI İÇERİ-
SİNDE YER ALAN EĞİTİM VE SAĞLIK 
YAPILARININ GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen gürül-
tüye maruz kalma kategorilerine göre; Celal 
Bayar Bulvarı, Kategori D (>74 dBA)’de yer 
almaktadır. Çok hassas bölgeler içerisinde yer 
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alan eğitim, sağlık yapılarının çalışma ala-
nı içerisinde yer alması bu yapılar için kon-
for koşullarının aşıldığını göstermektedir. Bu 
kapsamda; Gazi Üniversitesi Mühendislik ve 
Mimarlık Fakülteleri binası, Hacettepe Üni-
versitesi Hastanesi binası, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji binasının, 
Celal Bayar Bulvarı’na bakan cephelerinde 
mevcut çevresel gürültü ölçümleri yapılmış ve 
cepheye gelen gürültü düzeyleri incelenmiştir. 
Ardundan, CadnaA simülasyon programı ile 
cepheye gelen gürültü düzeyleri karşılaştırıl-
mıştır. Ölçümler; TS ISO 1996-2: Mart 2009, 
TS 9315 ISO 1996-1. 2005 [65,66] ve TS ISO 
362-2 [67] standartlarına uygun olarak Rion 
NA-28 (sound level meter) ses seviyesi ölçer 

ile gerçekleştirilmiştir. Ölçümlere başlamadan 
önce ses seviyesi ölçer, kalibre edilmiştir.

Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimar-
lık Fakülteleri Binası

Celal Bayar Bulvarı üzerinde yer alan, Gazi 
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakül-
teleri Binası’nın bulvara bakan cephesinde 
yansıtıcı yüzeyden (duvar) 1 metre mesafeden 
zemin kat (dışarıdan), 1. kat ve 3. kat derslik-
lerden eşdeğer sürekli ses basınç seviyesi (Leq) 
ölçümleri yapılmış, standartlarda belirtildiği 
gibi 1 metre mesafeden yapılan ölçümler için 
düzeltme değeri (-3 dB) uygulanmıştır (Ek Çi-
zelge 4). Ardından mevcut durum ölçümleri 
ile CadnaA simülasyon programı verileri kar-
şılaştırılmıştır (Çizelge 7).

Şekil 13. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri Binası Ölçüm ve  
Simülasyon Sonuçları Grafiği
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Çizelge 7. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri Binası Simülasyon So-
nuçları (Gündüz-Akşam-Gece-Lgag)

Yer Lgündüz (dBA) Lakşam (dBA) Lgece (dBA) Lgag

Zemin kat 68,6 63,6 57,1 68,1

1. kat 71,9 66,9 59,8 71,3

3. kat 75,6 70,4 63,4 74,9

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Binası

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde mevcut 
durum ölçümleri, hastanenin çalışma düzeni-

ni bozmadan, izin verilen uygun katlardan 
gündüz saatlerinde yapılmıştır. Mevcut du-
rum ölçüm ve simülasyon sonuçları ek Çizel-
ge 6 ve Şekil 14’te verilmiştir.

Şekil 14. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Binası Ölçüm ve Simülasyon Sonuçları Grafiği

Çizelge 8. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Binası Simülasyon Sonuçları  
(Gündüz-Akşam-Gece-Lgag)

Yer Lgündüz (dBA) Lakşam (dBA) Lgece (dBA) Lgag

4. blok 4. kat (psikiyatri bölümü-
dinlenme odası) 66,6 60,8 54,5 65,9

4. blok 3. kat (hasta odası) 66,5 60,6 54,3 65,7

4. blok 2. kat (hasta odası) 62,7 57,7 51,9 62,4

7. blok 6. kat (doktor odası) 65,0 59,1 52,8 64,3

7. blok 5. kat (doktor odası) 65,2 59,2 53,0 64,4
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan-
lık ve Morfoloji Binası

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 
ve Morfoloji Binası, eğitim amaçlı kullanı-
lan bir binadır. Celal Bayar Bulvarı üzerinde 
cephesi olmasına rağmen bulvara bakan kı-

sımdaki ön bahçesi geniş ve ağaçlarla kaplı 
bir açık mekândır. Yapılan mevcut durum 
ölçümleri sırasında teras kat ve 3. katta araç 
sayımı gerçekleştirilmiş (ek Çizelge 7, Şekil 
15). Diğer katlarda görüş mesafesinin yeter-
sizliğinden dolayı sayım yapılamamıştır. 

    

Resim 4. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binası  
Ölçümlerinden Fotoğraflar

    

Şekil 15. Ankara Üniversitesi Dekanlık ve Morfoloji Binası Ölçüm ve Simülasyon  
Sonuçları Grafiği
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Çizelge 9. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binası Simülasyon 
Sonuçları

Yer Lgündüz (dBA) Lakşam (dBA) Lgece (dBA) Lgag

Teras kat 66,9 61,6 54,6 66,2

3. kat 65,3 60,0 52,6 64,5

2. kat 64,6 59,5 52,2 64,0

1. kat 62,9 57,6 50,5 62,2

Zemin kat 63,1 58,2 51,9 62,7

Hassas Kullanım Alanları İçerisinde Yer 
Alan Binaların Standart ve Yönetmelikle-
re Göre Performans Değerlendirmesi

Mevcut durum ölçümleri gerçekleştirilen ve 
hassas kullanım alanları içerisinde yer alan 
eğitim binalarından Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binası ve 
Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimar-
lık Fakülteleri Binası ile sağlık binalarından 
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nin yönet-
melik ve standartlara uygunluğu incelenerek, 
değerlendirilmiştir (Çizelge 10).   

Çizelge 10. İncelenen 3 Binanın Karşılaştırması

   Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Binası

Konum Ölçüm sonucu Simülasyon sonucu Açık Pencere (Leq) 
(ÇGDYY)

WHO (Leq) ANSI(Leq)

4. blok 4.kat 60,1 66,6

35 55 60

4. blok 3. kat (hasta odası) 62,1 66,5

4. blok 2. kat (hasta odası) 59,3 62,7

7. blok 6. kat (doktor odası) 63,5 65,0

7. blok 5. kat (doktor odası) 62,8 65,2

Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Binası

Konum Ölçüm 
sonucu

Simülasyon 
sonucu

Açık Pencere (Leq) 
(ÇGDYY)

WHO
(Leq)

ANSI
 (Leq)

Zemin kat 64,8 68,6

45 55 601.kat 69,8 71,9

3.kat 71,1 75,6
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binası

Konum Ölçüm 
sonucu

Simülasyon 
sonucu

Açık Pencere (Leq) 
(ÇGDYY)

WHO
(Leq)

ANSI
 (Leq)

Teras 63,4 66,9

45 55 60

3.kat 60,7 65,3

2.kat 58,6 64,6

1.kat 57,3 62,9

Zemin kat 53,4 63,1

TARTIŞMA 

Kasım 2015 verileri kullanılarak CadnaA si-
mülasyon programı ile oluşturulan gürültü 
haritası verilerine göre; Celal Bayar Bulvarı 
boyunca gündüz 70,5 – 81,8 dBA arasında, 
akşam saatlerinde 64,6 – 76,9 dBA arasında, 
gece saatlerinde ise 58,6 – 71,7 dBA arasında, 
Lgag 69,8 – 81,7 dBA arasında eşdeğer sürekli 
ses basınç seviyesinin (Leq) olduğu belirlen-
miştir.  

CadnaA simülasyon programı ile Kasım 2015 
verileri kullanılarak iki değerlendirme yapıl-
mıştır. Birincisi; standart ve yönetmeliklerde 
belirtildiği üzere haritalama çalışmasının 4 

metre yükseklikte yapılmasına yönelik çalış-
madır. İkincisi ise; mevcut durum ölçümle-
ri ile karşılaştırma yapabilmeye yönelik 1,5 
metre yükseklikte haritalama çalışmasıdır. 
Buna göre; 1,5 m ve 4 m yükseklikte yapılan 
gürültü haritalama sonuçlarının birbiri ile pa-
ralel sonuçlar verdiği, aralarında yaklaşık 1 
dBA’lık bir farkın olduğu görülmüştür (Şekil 
16,17,18,19). 6., 7. ve 8. noktalarda belirgin 
bir fark mevcuttur. Bu farkın; 6. ve 8. noktala-
rın yoldan içeride bulunmasından, 7. noktanın 
ise Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimar-
lık Fakülteleri Binası’nın istinat duvarına ya-
kın mesafede konumlanmasından kaynakla-
nan yansımalardan olduğu düşünülmektedir.
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Şekil 16. Ölçüm ve Simülasyon Programı Karşılaştırması (1,5 m ve 4 m) – Gündüz

Şekil 17. Ölçüm ve Simülasyon Programı Karşılaştırması (1,5 m ve 4 m) – Akşam

Şekil 18. Ölçüm ve Simülasyon Programı Karşılaştırması (1,5 m ve 4 m) – Gece
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Şekil 19. Ölçüm ve Simülasyon Programı Karşılaştırması (1,5 m ve 4 m) - Lgag

Mevcut durum ölçümleri ile 1,5 m ve 4 m 
yükseklikte yapılan gürültü haritalama çalış-
masının değerlendirmesi sonucunda; gece ve 
Lgag değerlerinin birbirine yaklaşık değerler-
de paralel olarak seyrettiği, gündüz ve akşam 
(Şekil 16-17) değerlerinin farklılıklar göster-
diği görülmektedir. Mevcut durum ölçümle-
rinin; 1,5 metrede yapılan gürültü haritalama 
sonuçlarına, daha yakın sonuçlar oluşturduğu 
söylenebilir.

SONUÇ

Yapılan ölçümler ve CadnaA simülasyon 
programı ile yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda Celal Bayar Bulvarı üzerinde, karayo-
lu çevresel gürültü düzeyinin sınır değerleri-
nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Çalışma 
alanı içerisinde yer alan karayolu trafik gü-
rültüsünün, demiryolu trafik gürültüsünden 
daha baskın olduğu görülmüştür. Fakat özel-
likle gece saatlerinde ve trenlerin özellikleri-

ne göre (siren çalma, fren yapma vb.) eşdeğer 
ses basınç seviyesinde artış olabilmektedir.    

Sağlık ve eğitim binalarının etkilendiği gü-
rültü için ayrıntılı bir çalışmaya gidilmiş, 
hem mevcut durum ölçümleri yapılmış, hem 
de CadnaA simülasyon programı ile cephe 
gürültü haritası oluşturulmuştur. Bu haritalar-
dan elde edilen veriler sonucunda, yönetme-
liğin öngördüğü 4 metrelik hesaplama yük-
sekliğine göre; elde edilen değerlerde yüksek 
hata payına sahip sonuçlar verdiği bulunmuş-
tur. Bu durumda yönetmeliğin istediği harita-
ların, doğru sonuçlar elde etmek için yeterli 
olmadığı görülmüştür.

Sağlık yapıları özelinde incelenen, Hacettepe 
Üniversitesi Hastanesi’nin katlarında yapılan 
ölçümler sırasında, hasta ve hasta yakınla-
rının gürültüden oldukça şikâyetçi olduğu, 
özellikle mesai saatleri bitiminde (17:00-
19:00 arası) çok rahatsız edici bir gürültünün 
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oluştuğu, pencerelerin havalandırma maksadı 
ile dahi açılamadığı belirtilmiştir.

Eğitim yapıları özelinde incelenen Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Mor-
foloji Binası, Celal Bayar Bulvarı üzerinde 
fakat bahçe kısmından dolayı yol kenarından 
yaklaşık 100 metre içeride yer almaktadır. 
Bahçesinde bol miktarda büyük ve geniş yap-
raklı ağaçların yer alması eşdeğer ses basınç 
seviyesini düşürmekte, binanın cephesine ge-
len ses enerjisinin azalmasına neden olmak-
tadır.

Diğer eğitim yapısı, Gazi Üniversitesi Mü-
hendislik ve Mimarlık Fakülteleri Binası; 
yoldan yaklaşık 20 metre içeridedir. Yol ile 
bina arasında yol kotundan itibaren yaklaşık 
60 cm yüksekliğinde istinat duvarı mevcut-
tur. Bu durum yola karşı bir gürültü bariyeri 
görevi görmektedir. 

İstinat duvarının gürültüyü engellemesi 1. 
kata kadar etkin olup, diğer katlarda bu et-
kinlik azalmaktadır. Yola bakan sınıflarda 
pencere açık iken, Celal Bayar Bulvarı’ndan 
gelen gürültü yoğunluğu rahatsız edici boyut-
ta olup, binanın işlevini olumsuz yönde etki-
lemektedir.

ÖNERİLER 

Avrupa’da yapılan gürültü haritalama ça-
lışmalarından hareketle ülkemizde yapılan 
gürültü haritalamalarında sağlıklı verilerin 

elde edilebilmesi için, Ankara’da birçok ka-
rayolunun elektronik araç sayımının gerçek-
leştirilmesi, bina biçimi, cephesi, yüksekli-
ği, kullanımı ve nüfusu bilgilerinin, güncel 
olarak coğrafi bilgi sistemlerine işlenmesi 
gereklidir. Bina veri tabanlarına akustik pa-
rametrelerin ve nüfus miktarlarının eklenme-
sinin model çalışmalarında fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir.

Bu çalışma sonucunda; her 5 yılda bir simü-
lasyon programları ile revize edilmesi plan-
lanan gürültü haritası ve eylem planlarının 
ölçüm yapılarak desteklenmesi gerektiği gö-
rülmüştür. Standart ve yönetmeliklerde ifade 
edilen 24 saatlik ölçümlerin yapılması gerek-
liliği hem zaman, hem emek hem de maliyeti 
artıran zorlu bir süreçtir. Bunun yerine her 1 
saatte 5 dakikalık ölçümlerin yapılması, öl-
çümler sırasında yapılan araç sayımları ile 
verilerin simülasyon programına girilmesi 
ile oluşturulacak gürültü haritasının ölçüm 
sonuçları ile karşılaştırılarak kullanılmasının, 
daha yerinde olacağı kanısı, bu çalışma sonu-
cunda oluşmuştur. Böylece, Türkiye şartları-
na uygun (yol tipi, araç tipi, araç yoğunluğu 
vb.) mevzuatların oluşması ve farklı ülkele-
rin mevzuatlarına göre (Hollanda, Fransa vb.) 
çalışma yapılmasındaki zorluk ve hata payla-
rını da azaltacağı düşünülmektedir.

Binaların yanısıra, arazi kullanımı planla-
masında; gürültü tahminlerinin göz önüne 
alınması gerekmektedir. Bölgede eylem plan-
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lamaya kaynak ve yayılım yolu üzerinden 
devam edilmelidir. Bunlara ilave olarak, söz 
konusu alanda gürültü düzeyinin azaltılma-
sına yönelik önlemler alınmalı ve etkilenen 
binalarda yalıtım önlemleri düşünülmelidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Nowadays, noise is a problem that decreases work performance in our life by 
affecting human health and impairs the quality of life (Ertorun, 2011:11-19). Environmental 
noise refers to the noise that is undesirable and may be harmful to health resulting from people 
and their activities, transportation vehicles such as road, railway, airway, etc., and industrial 
facilities. In this context, places of entertainment, generators, air conditioners and roof-top de-
vices can also be considered as the sources that can generate environmental noise (Bakırcı et al., 
2011:182-190). The use of more machinery and equipment depending on technological deve-
lopments and unplanned urbanization can be considered among the most important factors that 
increase the noise problem. In particular, transportation networks with the traffic load increa-
sing with each passing day, the co-development of workplaces and living spaces, and failure to 
take adequate measures for sound insulation in housing, health, educational zones in the settle-
ment area have become important environmental problems in our cities (Ertorun, 2011:11-19). 
In developed countries, the environmental impacts of transportation networks, the costs of the-
se impacts, and the determination of the measures to be taken to decrease the negative aspects 
of these environmental impacts are among the key issues. One of the important environmental 
impacts of transportation networks is noise that negatively affects people from the psychologi-
cal and physical aspects and causes a decrease in work performance accordingly (Toprak, 2001, 
Toprak et al. 2002:417, Toprak et al. 2006:167-176). Regarding the noise control, the fact that 
an approach from the urban scale to the single building scale is an economical and most effec-
tive method is a fact that should be accepted. In this respect, the fact that the noise problem is 
resolved before it arises is directly associated with the decisions on land use to be taken in the 
planning phase. In urban and regional planning, buildings and recreational areas that need to be 
silent should be located away from traffic, outdoor activities and industrial noises (Özer et al. 
2011:20-29, Yüğrük, 2004:62-71). The representation of the graphical distribution of noise le-
vels in a region within a certain period of time, which is described as the reference time, is 
called the noise map (Bakırcı et al., 2011:182-190). Noise maps are an important tool in the 
identification of the noise problem in urban areas and in the determination of the level of noise 
to which people are exposed. The maps that need to be prepared across the country will ensure 
that measures are taken for the control of sound sources in cities, the establishment of quiet 
areas, and also the reduction of noise (Ertorun, 2011:11-19). Noise mapping is used to determi-
ne the current noise levels, to classify the areas that are sensitive to noise or generate noise, to 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:264 K:390
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

79

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

determine the criteria, and to introduce the noise reduction planning. Having noise data is of 
great importance both in terms of development control and strategic planning in land use. It also 
forms the basis for transportation planning, the preparation of action plans, and taking insulati-
on measures in buildings. Noise mapping can also be used to follow changes (Kurra, 2009:55-
460, Aşçıgil, 2009:). “Noise Mapping” was firstly addressed in the “Regulation on the Assess-
ment and Management of Environmental Noise” (ÇGDYY) (Ministry of Environment and Fo-
restry, 2010:27-30) prepared by the Ministry of Environment and Forestry (Ministry of Envi-
ronment and Urban Planning by the new name) that entered in force in the European Union 
process on July 1, 2005 and was revised on March 7, 2008, June 4, 2010 and April 27, 2011. 
The regulation required the preparation of “Noise Maps” to determine the noise levels of noise 
sources (highways, railways, airports, industrial facilities, places of entertainment and outdoor 
personal activities) specifically for settlement areas. In addition to this, it was made obligatory 
to prepare “Action Plans” that include the number of people exposed to noise levels determined 
by maps, the number of houses, hospitals and schools, control measures to provide acoustic 
planning in the settlement area, and time and cost evaluations involving the implementation of 
measures. The noise maps and action plans to be prepared for Turkey will be used in the plan-
ning process and will make significant contributions to the prevention of the noise problem 
(Ertorun, 2011:11-19, Kurra, 2009:55-460, Aşçıgil, 2009). The noise map studies to be carried 
out should also be revised and reorganized every 5 years. Aim: The aim of the study is to inves-
tigate the environmental noise impact analysis of the educational and health buildings located 
on the axis of Celal Bayar Boulevard, which is the busiest street of the capital city of Ankara, 
and to contribute to the regulations and legislation in Turkey by bringing forward a method 
proposal for noise mapping studies that need to be revised every 5 years. Within the scope of 
the study, airport noises, industrial noise sources were excluded from the scope of this study due 
to the distance to the airport of the area selected for the field survey. The study was limited by 
traffic noise (road and railway). Method: An area of 2.75 km (from Kazım Karabekir street to 
Kurtuluş Boulevard) on Celal Bayar Boulevard was considered to be the study area. Within the 
study area, on the basis of railway, road traffic axes, buildings, there are educational buildings 
(Gazi University Faculty of Engineering and Architecture Building, Ankara University Faculty 
of Language and History-Geography building, Ankara University Faculty of Medicine Deans-
hip and Morphology Building),  cultural buildings, health buildings (Ankara Higher Speciali-
zation Hospital building, Hacettepe University Hospital Building), shopping and business cen-
ters, sports areas, parking areas and dwellings zones. A distance at which both the relevant 
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highway would lose its noise effect and meteorological factors would be effective was determi-
ned by performing preliminary calculations in the area to be mapped. The noise will be lost at 
different distances due to different building densities and heights in a region. In the case when 
there is no building, 15 dB reduction occurs at 300 meters. However, the reduction increases 
much more due to the impeding effect of buildings in settlement areas. Meteorological effects 
become influential at a distance of 250 km (Aşçıgil, 2009, Lang, 2003, Lang, 2002, Rossing, 
2007). By taking into account these considerations, a total area of 1.65 km2 with a length of 
2.75 km and a width of 600 meters consisting of 300 meters on both sides of the street was de-
termined. Within the study area, 6 regions were determined by taking into account the sensitive 
areas along the street. Noise mapping studies were carried out at a height of 1.5 meters and at a 
height of 4 meters as specified in the regulations. The data of these two noise mapping studies 
were compared and evaluated. Thus, with this study, it is expected to contribute to the develop-
ment and organization of the legislation in Turkey, especially in noise mapping studies. Then, 
environmental noise measurements were performed in the Celal Bayar Boulevard-facing faca-
des of the educational and health buildings that were determined to be sensitive to noise in the 
study area (Gazi University Faculty of Engineering and Architecture Building, Hacettepe Uni-
versity Hospital Building, Ankara University Faculty of Medicine Deanship and Morphology 
Building), and the levels of the noise coming to the facade were examined. The facade analysis 
study performed with the CadnaA simulation program and the existing state measurements 
were compared and evaluated. Findings and Conclusion: As a result of the data obtained from 
the maps, it was found out that there were high margins of error at the values obtained, accor-
ding to the calculation height of 4 meters prescribed by the regulation. In this case, it was ob-
served that the maps required by the regulation were not sufficient to achieve the correct results. 
During the measurements performed on the floors of Hacettepe University Hospital that was 
examined on the basis of health buildings, it was determined that patients and their relatives 
highly complained about the noise and that a very disturbing noise occurred especially at the 
end of the working hours. The fact that there are a lot of large and broad-leaved trees in the 
garden of Ankara University Faculty of Medicine Deanship and Morphology Building that was 
examined on the basis of educational buildings, decreases the equivalent sound pressure level 
and causes a decrease in the sound energy coming to the facade of the building. Gazi University 
Faculty of Engineering and Architecture Building is approximately 20 meters from the road. 
There is a supporting wall approximately 60 cm high from the road level between the road and 
the building. This serves as a noise barrier against the road. The supporting wall is effective in 
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preventing the noise up to the first floor, and this effectiveness decreases in other floors. While 
the window is open in the classrooms facing the road, the intensity of the noise coming from 
Celal Bayar Boulevard is disturbing and negatively affects the function of the building.
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EKLER

Çizelge 1. CadnaA Simülasyon Programı Verileri (Kasım 2015)
Yer Yükseklik Lgündüz Lakşam Lgece Lgag

1.nokta 1,5 m 79,7 76,3 70,5 80,2
2.nokta 1,5 m 81,2 76,7 72,4 81,7
3.nokta 1,5 m 80,9 76,2 71,7 81,2
4.nokta 1,5 m 80,6 76,9 69,4 81,5
5.nokta 1,5 m 80,5 75,1 68,3 79,8
6.nokta 1,5 m 72,8 68,0 61,3 72,4
7.nokta 1,5 m 81,8 76,7 70,4 81,4
8.nokta 1,5 m 70,5 64,6 58,6 69,8
9.nokta 1,5 m 80,2 73,6 68,0 79,3
10.nokta 1,5 m 80,8 74,1 65,7 79,4
11.nokta 1,5 m 80,2 74,1 65,2 78,9
12.nokta 1,5 m 80,0 74,4 69,2 79,7
13.nokta 1,5 m 79,9 73,3 68,4 79,2
14.nokta 1,5 m 78,6 73,4 65,2 77,7
15.nokta 1,5 m 79,1 72,5 66,7 78,2
16.nokta 1,5 m 78,6 71,4 65,8 77,5

Harita 1. Celal Bayar Bulvarı’nın Gürültü Haritası – Gündüz (1,5 metre)
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Harita 2. Celal Bayar Bulvarı’nın Gürültü Haritası – Akşam (1,5 metre)

Harita 3. Celal Bayar Bulvarı’nın Gürültü Haritası – Gece (1,5 metre)
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Harita 4. Celal Bayar Bulvarı’nın Gürültü Haritası – Lgag (1,5 metre)

Çizelge 2. CadnaA Simülasyon Programı Verileri (h=1,5 metre)

Yer Yükseklik Lgündüz Lakşam Lgece Lgag

1.nokta 1,5 m 79,7 76,3 70,5 80,2

2.nokta 1,5 m 81,2 76,7 72,4 81,7

3.nokta 1,5 m 80,9 76,2 71,7 81,2

4.nokta 1,5 m 80,6 76,9 69,4 81,5

5.nokta 1,5 m 80,5 75,1 68,3 79,8

6.nokta 1,5 m 72,8 68,0 61,3 72,4

7.nokta 1,5 m 81,8 76,7 70,4 81,4

8.nokta 1,5 m 70,5 64,6 58,6 69,8

9.nokta 1,5 m 80,2 73,6 68,0 79,3

10.nokta 1,5 m 80,8 74,1 65,7 79,4

11.nokta 1,5 m 80,2 74,1 65,2 78,9

12.nokta 1,5 m 80,0 74,4 69,2 79,7

13.nokta 1,5 m 79,9 73,3 68,4 79,2

14.nokta 1,5 m 78,6 73,4 65,2 77,7

15.nokta 1,5 m 79,1 72,5 66,7 78,2

16.nokta 1,5 m 78,6 71,4 65,8 77,5
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Çizelge 3. CadnaA Simülasyon Programı Verileri (h=4 metre)

Yer Yükseklik Lgündüz Lakşam Lgece Lgag

1.nokta 4 m 79,6 76,2 70,4 80,2

2.nokta 4 m 80,7 76,3 71,7 81,2

3.nokta 4 m 80,4 75,7 71,0 80,7

4.nokta 4 m 80,3 76,5 68,9 80,1

5.nokta 4 m 80,5 75,1 68,1 79,8

6.nokta 4 m 73,6 68,6 61,7 73,1

7.nokta 4 m 81,1 76,0 69,5 80,6

8.nokta 4 m 73,0 66,9 60,6 72,1

9.nokta 4 m 80,1 73,5 67,7 79,2

10.nokta 4 m 80,8 74,0 65,5 79,3

11.nokta 4 m 80,1 74,0 65,1 78,8

12.nokta 4 m 80,6 75,0 69,7 80,2

13.nokta 4 m 80,0 73,3 68,3 79,2

14.nokta 4 m 78,7 73,5 65,2 77,8

15.nokta 4 m 78,9 72,3 66,5 78,0

16.nokta 4 m 78,4 71,2 65,6 77,3

Şekil 1. CadnaA Simülasyon Programı Verilerinin Karşılaştırması – Gündüz
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Şekil 2. CadnaA Simülasyon Programı Verilerinin Karşılaştırması – Akşam

Şekil 3. CadnaA Simülasyon Programı Verilerinin Karşılaştırması - Gece

Çizelge 4. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri Binası Ölçüm ve Si-
mülasyon Sonuçları

G.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri 
Binası

Ölçüm sonuçları ortalama (dBA) Simülasyon sonuçları (dBA) Fark

Zemin kat 64,8 68,6 3,8

1. kat 69,9 71,9 2,0

3. kat 71,1 75,6 4,5
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Çizelge 5. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri Binası’nda Yapılan 
Mevcut Durum Ölçüm ve Düzeltme Sonuçları

Saat Yer Leq -3 dB düzeltme

10:50 Zemin kat 69,9 66,9

11:03 1. kat derslik 74,8 71,8

11:15 3. kat derslik 75,6 72,6

13:03 Zemin kat 68,2 65,2

13:17 1. kat derslik 74,1 71,1

13:27 3. kat derslik 74,6 71,6

16:34 Zemin kat 68,8 65,8

16:18 1. kat derslik 74,0 71,0

16:25 3. kat derslik 75,7 72,7

18:43 Zemin kat 65,5 62,5

18:51 1. kat derslik 70,5 67,5

19:02 3. kat derslik 72,6 69,6

19:45 Zemin kat 66,8 63,8

19:36 1. kat derslik 71,0 68,0

19:27 3. kat derslik 72,2 69,2
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Çizelge 6. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Binası Ölçüm ve Simülasyon Sonuçları

Yer
Ön şerit Arka şerit Ölçüm 

sonuçları
(dBA)

-3 dB 
düzeltme

Simülasyon 
Sonuçları

(dBA)
Fark Gürültü 

notlarıHafif araç
(<3500kg)

Ağır araç
(>3500kg)

Hafif araç
(<3500kg)

Ağır araç
(>3500kg)

4. blok 4. kat 
(psikiyatri 
bölümü-

dinlenme odası)

90 6 101 12 63,1 60,1 66,6 6,5

4. blok 3. kat 
(hasta odası) 80 7 111 18 65,1 62,1 66,5 4,4

Tek vagon 
tren geçişi 
(etkilenme 

yok)

4. blok 2. kat 
(hasta odası) 83 5 85 11 62,3 59,3 62,7 3,4

7. blok 6. kat 
(doktor odası) 116 3 102 14 66,5 63,5 65,0 1,5

7. blok 5. kat 
(doktor odası) 121 11 115 5 65,8 62,8 65,2 2,4

Çizelge 7. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binası Ölçüm ve  
Simülasyon Sonuçları

Yer
Ön şerit Arka şerit

Ölçüm sonuçları
(dBA)

-3 dB 
düzeltme

Simülasyon 
sonuçları

(dBA)
FarkHafif araç

( < 3500 kg)
Ağır araç

( > 3500 kg)
Hafif araç

( < 3500 kg)
Ağır araç

( > 3500 kg)

Teras 166 21 212 22 63,4
(Uçak geçti) 63,4 * 66,9 3,5

3. kat - - 224 11 63,7 60,7 65,3 4,6

2. kat - - - - 61,6 58,6 64,6 6,0

1. kat - - - - 60,3 57,3 62,9 5,6

Zemin kat - - - - 56,4 53,4 63,1 9,7

* Teras katta yansıtıcı yüzey durumu olmadığından düzeltme yapılmamıştır.
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Çizelge 8. Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Dekanlık ve Morfoloji Binası Performans De-
ğerlendirmesi

Açık Pencere (Leq) 
(ÇGDYY)

WHO
(Leq)

ANSI
 (Leq)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji

Yer Ölçüm Simülasyon

Eğitim 
tesisleri 
alanları

45 55 60

Teras 63,4 66,9

3.kat 60,7 65,3

2.kat 58,6 64,6

1.kat 57,3 62,9

Zemin kat 53,4 63,1

Çizelge 9. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri Binası Performans  
Değerlendirmesi

Açık 
Pencere (Leq) 

(ÇGDYY)

WHO
(Leq)

ANSI
 (Leq)

Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yer Ölçüm Simülasyon

Eğitim 
tesisleri 
alanları

45 55 60

Zemin kat 64,8 68,6

1.kat 69,8 71,9

3.kat 71,1 75,6

Çizelge 10. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Binası Performans Değerlendirmesi

Açık Pencere 
(Leq)

(ÇGDYY)

WHO
(Leq)

ANSI
(Leq)

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi

Yer Öl-
çüm

Simülas-
yon

Gürültü not-
ları

Sağlık 
Tesis 

Alanları
35 55 60

4. blok 4.kat 60,1 66,6

4. blok 3. kat (has-
ta odası) 62,1 66,5

Tek vagon 
tren geçişi (et-
kilenme yok)

4. blok 2. kat (has-
ta odası) 59,3 62,7

7. blok 6. kat (dok-
tor odası) 63,5 65,0

7. blok 5. kat (dok-
tor odası) 62,8 65,2
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Harita 5. Celal Bayar Bulvarı’nın Gürültü Haritası – Gündüz (4 metre)

Harita 6. Celal Bayar Bulvarı’nın Gürültü Haritası – Akşam (4 metre)
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Harita 7. Celal Bayar Bulvarı’nın Gürültü Haritası – Gece (4 metre)
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KENT KİMLİĞİNİN TANIMLANMASINDA KÜLTÜR ENVANTERİNİN 
ROLÜ: BİTLİS SİVİL MİMARİSİ 1

THE ROLE OF CULTURAL INVENTORY IN DEFINITION OF URBAN 
IDENTITY: BITLIS CIVIL ARCHITECTURE

Gülhan BENLİ1,  Derya Güleç ÖZER2

1 İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,  
İstanbul / Türkiye

2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye 

0000-0001-8825-87161, 0000-0003-0288-87712

Öz: Amaç: Kentlerin sahip olduğu kültürel, sosyal ve doğal değerler, 
kent kimliğinin şekillenmesinde önemli bileşenlerdir. Kent kimliği, 
bir kenti diğerlerinden ayıran özellikler bütünü olarak özetlenebilir 
ve birçok bileşenin bir araya gelmesiyle oluşur. Kent kimliğinin sür-
dürülebilir olmasında ise, geçmişinden gelen özgün somut ve somut 
olmayan değerlerin korunabilir olması büyük önem taşır. Kentin farklı 
dönemlerine tanıklık etmiş önemli yapılar yada yapı grupları, kentlile-
rin yaşantısının bir parçası olarak yaşamlarında öncelikli konumda yer 
alır. Bu nedenle bir kentte, o kentin özgün kimliğine katkısı olan ve ait 
olduğu döneme ilişkin kayda değer mimari ve yaşamsal özellikler taşı-
yan yapıların korunması, kültürel sürekliliğin sağlanmasında ve kentin 
kimliğinin oluşumunda ve geleceğe taşınmasında son derece önemli rol 
oynar. Kentlerimizin sahip olduğu tarihi, estetik ve sanatsal özellikleri 
ile zaman içinde oluşan mimari ve mahalli kimlikler, planlama politi-
kalarıyla oluşturulan dönüşüm ve kentsel yenileme plan ve projelerinde 
temel alınmalıdır. Yöntem: Bu çalışma kapsamında, Bitlis il merkezin-
de yer alan geleneksel sivil mimari dokuya ait 1985-89 yılları arasında 
yapılan envanter çalışması incelenmiş, önceki yıllara ait plan kararları 
araştırılmış, eksiklikler tespit edilmiştir. Bulgular: Bitlis il merkezinde 
yer alan ve kentin özgün mimari kimliğini yansıtan, Atatürk, Zeydan 
ve Müştakbaba mahallelerindeki 70 adet tescilli sivil mimarlık örneği 
yapı yerinde incelenmiş ve güncel durumu tespit edilmiştir. Envanter 
çalışmalarına ek olarak belgeleme ve rölöve çalışmalarının da yapıl-
ması gerekliliği, plan çalışmalarının uygulanmadığı durumlarda ortaya 
çıkabilecek kentsel bozulmalara örnek olabilecek tespitler yapılmıştır. 
Sonuç: Çalışma örneği olarak seçilen 70 adet yapının son 25 yıldaki 
değişimin incelenmesi ve sonuçlardan yola çıkarak, bölgede yapılacak 
planlama çalışmalarına rehber olabilecek ve kente kimliğini kazandı-
ran geleneksel mimari mirasın genel özelliklerinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Özellikle kentsel sit ilan edilmemiş Atatürk mahalle-
sindeki nitelikli tarihi yapılar göz önüne alındığında, bu bölgenin de 
kentsel sit olarak değerlendirilmesi sonucu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kent kimliği, Envanter, Kentsel Yenileme, Mimari 
Miras, Bitlis

Abstract: Aim: Cultural, social and natural values that cities have 
shape urban identity. It is of great importance that these original physi-
cal and intangible values from the past is preserved, so thatthis identity 
remains sustainable. Buildings and historical sites that have witnessed 
the different periods of the city, take priority in their lives as part of the 
urban life. The historical, aesthetic and artistic characteristics that our 
cities have and the architectural and local identities that have formed 
over time should be taken as basis in the transformation and urban 
renewal plans and projects formed by the state-determined planning 
policies. In this respect, documentation of building inventories have 
vital importance in preservation of the city of Bitlis. Method: Within 
this study, the inventory study of Bitlis civil architecture that was made 
between 1987-89, have been reexamined and the weaknesses have 
been determined. Results: Within the scope of this study, inventories of 
the 70 historical houses in Atatürk, Zeydan and Müştakbaba districts, 
have been updated.In addition to inventory studies, the necessity of 
documentation and surveys has also been established, and there have 
been determinations that could be examples of urban degradation 
that could occur in cases where planimetic studies were not applied. 
Conclusion: It is aimed to introduce the general characteristics of the 
traditional architectural heritage which can guide the planning studies 
to be done in the region and regain the identity of the city by examining 
the change in the last 25 years. Especially considering the qualified 
historical buildings in the Atatürk district that has not been declared as 
an urban protection site, the result of evaluating this region as an urban 
protection site has been revealed.

Key Words: Urban Identity, Inventory, Urban Renewal, Architectural 
Heritage, Bitlis.
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GİRİŞ

Mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıkları ile gerçek ve tüzel 
kişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, 
kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, 
zaviye, mevlevihane, çeşme ve benzeri kültür 
varlıklarının tespitini yapma görevi, 2863 sa-
yılı yasa kapsamında “Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Kanunu” ile Kültür Bakanlığı 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilmiştir1. 
Sivil mimarlık örnekleri olan evlerin tespitle-
rinin yapılması ise, o kente ait ilgili kurum ve 
müdürlüklerin görev alanına girmektedir. An-
cak yerel kurumlarda çalışan uzman sayısının 
az olması nedeniyle, yöredeki sivil mimarlık 
envanterlerinin hiç yapılamamış olduğu ya da 
geçmişte yapılanların güncellenmemişolduğu 
gözlemlenmektedir.. Bu çalışma kapsamında 
Bitlis il merkezi örnek alınarak, kentin tarih-
sel süreçteki kimliksel değişimi araştırılmış, 
günümüzde ayakta kalan, Atatürk, Zeydan 
ve Müştakbaba mahallelerindeki 70 adet tes-
cilli sivil mimarlık örneği ile  fiziki dokuyu 
oluşturan kültürel mimari miras envanteri 
incelenmiştir. Bu süreçte bazı sivil mimarlık 
örneği yapıların farklı sebeplere bağlı olarak 
yıkıldığı yada terk edilerek artık kullanılma-
dığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edi-
len bilgiler ışığında 1998 yılında onanmış 
Koruma Amaçlı İmar Planı temel alınarak 

1  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu. www.mevzuat.gov.tr/
MevzuatMetin/1.5.2863.doc

Bitlis merkezine yönelik kent kimliğinin ta-
nımlanmasında, geleneksel konut dokusunun 
önem ve değeri tartışılmıştır. 

AMAÇ

Kentlerimiz, coğrafi ve topoğrafik verileri, 
doğal ve iklimsel bileşenleri, yerel malzeme-
si, yerleşim ve yaşam kültürü gibi pek çok 
bölgesel özellikleri bakımından, birbirinden 
oldukça ayırım gösterir. Bir kentin kimliği, 
kentin doğal çevre verileri ile o bölgede ya-
şayan toplumun ekonomik, sosyolojik ve kül-
türel faktörlerinin bütünleşmesi neticesinde 
oluşur. Kent kimliğini oluşturan bu bileşen-
ler, içinde bulundukları dönemin özelliklerini 
yansıtırken, aynı zamanda süreç içerisindeki 
değişiklikleri de beraberinde günümüze taşır-
lar. Kentsel dokudaki bozulma, değişme, yoz-
laşma ve dolayısıyla özgünlüğünü kaybetme, 
kentlerin kimliksizleşmesine sebep olmakta-
dır. Bu durum aynı zamanda, kentin kullanıcısı 
olan bireyleri de olumsuz etkilemektedir. Gün 
geçtikçe yaşadığı mekândan soyutlanan in-
san, büyük kalabalıklar içinde yalnızlaşmakta 
ve kentlilik bilincinden uzaklaşmaktadır. Bu 
nedenle koruma amaçlı imar planlarının ha-
zırlanması aşamasında; tarihi çevre ve gele-
neksel doku, kültürel ve doğal miras, sosyal 
ve ekonomik yapı, mülkiyet durumu, kentsel, 
sosyal ve teknik altyapı, yapı ve sokak dokusu, 
ulaşım-dolaşım sistemi, örgütlenme biçimi ve 
benzeri etütler, kent bütünü ile ilişkilendirilir. 
Diyarbakır K.T.V.K Kurulu tarafından 1989 
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yılında 317 sayılı karar ile Bitlis’de korunma-
sı gerekli geleneksel mimari doku, kentsel sit 
kapsamına alınarak, 280 adet yapı hakkında 
tescil kararı alınmıştır. Şehir plancı M. Remzi 
Sönmez tarafından hazırlanan Bitlis Koruma 
Amaçlı İmar Planı, Kültür Bakanlığı tarafın-
dan 5.12.1998 tarih ve 2179 sayılı yasa ile 
onaylanarak yürürlüğe girse de, o yıllardaki 
terör ve toplum güvenliğinin sağlanamaması 
nedenleriyle uygulanma imkanı bulamamış-
tır. Bu tür karışıklıklara son yıllarda sıkça ya-
şanan sel ve deprem benzeri doğal afetler de 
eklenince, dayanıklı yapı yapma –kaliteli ya-
pılaşma– sağlıklı kentleşme benzeri girişim-
ler, yerel idareler tarafından çıkar yol olarak 
göründüğünden, ülkemizin bir çok bölgesin-
de, dönüşüm projeleri uygulanmaya başlan-
mıştır. Kentin coğrafi ve beşeri özelliklerinin, 
sosyo-kültürel yapılanmasının, o kente özgü 
mimariyi oluşturduğu bilinse de; Bitlis, Kars, 
Gaziantep, Trabzon, Bayburt, Adana, Diyar-
bakır, Bursa, Ağrı, Edirne, Malatya, İstanbul, 
İzmir, Erzincan, Denizli, Erzurum, Ankara 
gibi birçok ilde, devlet eliyle “kentsel yenile-
me, kentsel gelişim ve dönüşüm projeleri” ile 
yapılan konutların hemen hepsi, birbirine çok 
benzer bir mimari yansıtmaktadır. Kentler-
de yapılacak kalıcı yaşam alanları, günümüz 
konfor koşullarına karşılık verecek şekilde 
planlanırken, bu kapsamda hazırlanan proje-
lerde, yerel mimari özellikleri yansıtan, yerel 
yapı malzemesinin kullanıldığı örneklerden 
yola çıkılması gerekliliği gözden kaçırılmış-

tır. Bu kapsamda Bitlis merkezinde yer alan 
geleneksel konutların mimari özelliklerinin 
aktarılması ve tespitlerle son 25 yılda kayde-
dilen değişimin birkez daha vurgulanmasıyla, 
bölgede yapılacak yeni planlama çalışmala-
rında dikkate alınması hedeflenmiştir.

KAPSAM 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 1985-1989 yıllarında Bitlis 
genelinde hazırlattığı doğal ve kültür var-
lıkları koruma envanterleri, 1993 yılı tarihli 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1997 yılı 
tarihli Koruma Amaçlı İmar Planı Planlama 
Raporu incelenmiştir. Alanda yapılan araş-
tırma neticesinde Zeydan, Müştakbaba ve 
Atatürk Mahallelerinde yoğun olarak bulu-
nan sivil mimarlık örneklerinin günümüzdeki 
durumlarının tespitleri yapılmış ve araştırma 
kapsamı üç bölge ile sınırlandırılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Mevcut envanter föyleri üzerinden karşılaş-
tırmalar yapılarak, incelenen mahallelerdeki 
özgün mimari doku kayıpları, yapıların koru-
ma ve kullanılma durumları tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda mevcut plan çalışmalarında 
alınan kararların, bölgede karşılığı olan uy-
gulama örnekleri araştırılmış, incelenmiş ve 
tespitler yapılmıştır. Yapılan tüm tespitler 
bulgular ve tartışma bölümlerinde ifade edil-
miştir. Rakamsal sonuçlara ulaşmada, 1985 
yılındaki tespit durumlarına ait fotograf bel-
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geleri ile 2013 yılı tespitlerinin karşılaştırıl-
ması yöntem olarak belirlenmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Envanter föylerinde yer alan koruma altında-
ki sivil mimarlık örnekleri yerinde incelen-
diğinde, bazı evlerin yıkıldığı veya yıkılma-
ya terkedildiği görülmüştür. Bazı konutların 
içine girip araştırma yapılamaması ve resim 
çekilememesi araştırmanın kısıtını oluştur-
muştur. Ayrıca bu araştırma için gerekli olan 
belge ve haritaların temininin, çalışma takvi-
minden daha önce sağlanamaması, araştırma-
nın kısıtlarından biridir. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Bitlis’in merkezinde korunması ve gelecek 
nesillere korunarak aktarılması gereken, pek 
çok tarihi yapı bulunmaktadır. Bölgeye yö-
nelik hazırlanacak, planlama, yenileme ve 
dönüşüm projelerinde ise bu tarihi dokunun 
korunması son derece önem taşımaktadır. Bu 
araştırmanın problemi, projelere temel teşkil 
edecek verilerden birisi olan tarihi yapılara 
ait envanter, belgeleme ve rölöve çalışmaları-
nın ortaya konması ve örnek teşkil etmesidir.. 

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

Bitlis il merkezinde yer alan sivil mimarlık 
örnekleri için Atatürk, Müştakbaba ve Zey-
dan mahalleri seçilerek, her biri ayrı bir alt 
problem olarak incelenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Zaman içerisinde bazı büyük kentlerimizde, 
yapılarımızın bir kısmının mühendislik hiz-
metinden yoksun olarak geliştikleri, imarlı, 
imarsız, ruhsatlı, ruhsatsız pek çok yapının, 
hatta mahallelerin oluştuğu bilinmektedir. 
Yaşanan depremler nedeniyle, son 15 yıldır 
ülkemizde “kentsel dönüşüm” girişimleri 
kapsamında üretilen yeni yapıların, depreme 
karşı güvenli olduğu ifade edilmektedir. An-
cak dayanıklı yapılar inşa etmenin yanı sıra 
sağlıklı ve kültürel değerleri devam ettiren, 
yaşanabilir kentlerin oluşturulması hedef 
alınmalıdır. Kültürel değerlerin sürdürülebi-
lirliği açısından, bölgede yaşan halkın kendi 
yerinde yaşamaya devam etmesi ise son dere-
ce önemlidir. Yaşadığı yere olan aidiyet, aynı 
zamanda sahip olduğu tüm kültürel değer ve 
varlıkların da korunması anlamına geleceğin-
den, kentsel dönüşümün yapılacağı bölge-
lerde, özgün kültürel değerlerin planlamaya 
katılması kaçınılmaz olmalıdır. Bitlis ilinde 
çok nitelikli, özgün, korunması elzem ve ge-
lecek nesillere aktarılması gerekli, pek çok 
sayıda kültür varlığı bulunmaktadır. Bu kül-
tür varlıklarının ortaya konması ve farkında 
olunmasının sağlanması, yeni yapılacak plan 
çalışmalarında en belirleyici kriter olarak ele 
alınmasının gerekliliğinin vurgulanması, ça-
lışmanın en temel hipotezidir.
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KURAMSAL ÇERÇEVE

Planlama Çalışmalarına Dayanak Sağla-
yan Yöre Envanteri 

Tarihi bir çevrede yapılacak kentsel planlama 
çalışmalarının içermesi gereken pek çok ve 
hatta kimi zaman oldukça karmaşık nitelikte 
zorunlu unsurlar bulunsa da, en temel aşama-
larından biri, mevcut tarihi alana dair kapsam-
lı ve multidisipliner bir araştırmanın gerçek-
leştirilmesi, araştırmalardan elde edilen bilgi 
birikimin derlenmesi ve envanterlenmesidir. 
Bölgeye ait tarihsel ve arkeolojik değerlerin 
sağlıklı bir dokümantasyonunun yapılması 
son derece önemli bir noktadır. Veri ve bul-
guların arşivlenmesi ve kayıtlara geçirilmesi 
aşaması ise koruma sürecinin en kritik nok-
talarından birini oluşturmaktadır. Koruma ça-
lışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülebil-
mesi için tarihi anıt ve alanlar, ulusal, yerel ve 
hatta küresel ölçeklerde arşivleme çalışmala-
rının gerekliliği, otoritelerce dile getirilmek-
tedir (Knudson, 2001:360). Envanter çalış-
masıyla sağlanan bilgi birikimiyle, korumaya 
yönelik stratejik yaklaşımlar belirlenmekte-
dir. (Ahunbay, 2011:11). Acil müdahale ge-
rektiren, tarihi, estetik, simgesel, teknik yön-
den değer taşıyan anıt ve alanlar, yöre envan-
terinin çıkartılmasında öncelikli sırada yer 
almaktadır. Tarihi çevrede yapılacak kentsel 
planlama çalışmalarında amaç; tarihi yerleş-
menin yok olmasını önleyerek, kent, bölge ve 
ülke ölçeğinde fark edilir, rekabet edebilir ve 

yaşayabilir olmasını sağlamak olmalıdır. İyi 
bir planlamanın yapılabilmesi, bu plana esas 
olacak kültür envanterinin varlığına bağlı-
dır (Listokin ve diğ, 1998: 432 ve Rypkema, 
2008:12). Bu nedenle Oğuz ve Aksulu (2016) 
ile Sayan ve Öztürk’ün (2001), Bitlis gele-
neksel sivil mimarlık örneklerinin mimari 
özelliklerini tanımlayan çalışmaları, bölgenin 
kültür envanterini ortaya koymaktadır (Oğuz 
ve Aksulu, 2016), (Sayan ve Öztürk, 2001). 

Bitlis Kenti Kimlik Bileşenleri: Doğal Çev-
re Bileşenleri 

Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer 
alan Bitlis; Batman, Muş, Van ve Siirt illerine 
komşudur. Bir yerleşmenin coğrafi konumu, 
topoğrafik durumu, iklim, bitki örtüsü, fau-
na, jeolojik ve jeomorfolojik verileri, genel 
anlamda doğal çevre bileşenlerini oluşturur 
(Önem ve Kılınçaslan, 2005:116). Arazisinin 
%71’i dağlık olan Bitlis, deniz seviyesinden 
1545 metre yükseklikte olup, karasal iklim 
özelliği bulunan ilde, kışları çok kar yağar 
ve soğuk geçer (Tuik, 2013:9). Bitlis ilindeki 
coğrafi ve fiziki veriler, yerleşme düzenini ve 
ulaşım sisteminin oluşmasında etkili olmuş-
tur. Yüksek bölgelerde bulunan meşe orman-
larının dışında, hakim bitki örtüsü step ve 
bozkırdır (Tuik, 2013:9). 

Diyarbakır-Muş karayolu, Bitlis’in tam orta-
sından geçerek, kenti adeta ikiye ayırır. Tek 
başlarına oldukça sade olmasına rağmen, ana 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:259 K:378
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

97

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

yoldan tepeye doğru oluşan topoğrafyaya 
oturtulmuş sivil mimarlık örnekleri ise bü-
tüncül olarak bakıldığında, son derece etki-
leyici bir kent imajı oluşturmaktadır. Müştak-
baba, Zeydan ve İnönü kentsel sit bölgeleri 
tipik yamaç yerleşim özellikleri göstermekte-
dir (şekil 1). Müştakbaba Mahallesi’nin dik 
eğimli kısımları, yoğun ve yer yer teras yer-
leşimi niteliğinde olduğundan, kent kimliğini 
tanımlayan silüeti oluşturmaktadır. Ancak bu 
bölgelerdeki dik yamaçlar nedeniyle, ulaşım 
ve diğer servislerin karşılanmasında önemli 
sorunlar bulunmaktadır. İl, su kaynakları açı-
sından da zengindir. Sit alanları içinden Bitlis 
Çayı, Kömüs Çayı ve Hersan Çayı akmakta-
dır (Serdar ve Öztürk, 2004: 12). Bunlardan 
Kömüs ve Hersan Çayları doğal yataklarında 
akarken, Bitlis Çayı kent merkezi içerisinde 
kanal içine alınmıştır. Ancak kanalın her iki 
yanında yükselen konut ve iş yeri bloklarının 
pis su atıkları çaya verildiği için, kent içinde 
sıhhi olmayan olumsuz bir ortam mevcuttur. 

Beşeri - Kültürel Bileşenler

Kentte yaşayan toplumun demografik ve kül-
türel yapısına ait özellikler, o yöre halkı ta-
rafından sahip çıkılan ve hafızalarının şekil-

lenmesinde etkili olan kollektif bellek bütü-
nüdür (Karadağ ve Koçman, 2007:7). Kentsel 
mekânların en önemli fonksiyonu, yapıların 
arasında bir sosyal yaşam meydana getire-
rek, insanların birbirleriyle iletişim kurup 
sosyalleşmesini sağlar ve böylece mekâna ve 
mekânı paylaşanlara ait ortak bir kimlik oluş-
turur (Erdönmez ve Akı, 2005:67). İçinde ya-
şanılan kente ait nesnelerin zihinde oluştur-
duğu imaj, başka bir deyişle; o kentin imgesi 
olabilecek bu olgu, içinde yaşanılan kente ait 
algılardan kaynaklanan bir intiba şeklindedir 
(Oğurlu, 2014:276 ve Kodal ve diğ., 2014:01-
02). Bu çerçeveden bakıldığında, Bitlis’in en 
büyük kent imgesi, Büyük İskender dönemin-
den (M.Ö. 330) kalan kalesidir. Kale, Bitlis’in 
içinden geçen iki derenin birleştiği noktada 
ve mevcutta var olan doğal kaya yükseltisini 
çevreler. Çevresi 2800 m. olan kale, 56 metre 
yüksekliği ile kentin birçok noktasından gö-
rülebilecek özelliğe sahiptir (şekil 2). Anıtsal 
bir görünüme sahip Bitlis Kalesi’ndeki kazı 
ve restorasyon çalışmaları günümüzde devam 
etmektedir. Kale’de, önceki medeniyetlerden 
kalan 1 han sarayı, 1cami, çarşı, bedesten 
ve birkaç yüz evin bulunduğu bilinmektedir 
(Sönmez, 1997:3).
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Şekil 1. Müştakbaba Mahallesini Oluşturan Konut Dokusu (Kaynak: Yazar Arşivi, 2013)

Bitlis’in güzel evleri seyahatnamelere 
bile konu olmuştur. 17. yüzyılda Osmanlı 
İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulu-
nan geniş coğrafyadaki yaşantıyla ilgili bilgi 
edinilebilecek bir kaynak olan Evliya Çelebi, 
seyahatnamesinde Bitlis hakkında “… yuka-
rı iç kalede ve aşağı kalesi varoşu içinde 17 
mahallede ve yazılan 17 derenin kenarında 
tepeler üzerinde Bitlis şehrinde toplam 5 bin 
adet güzel hane vardır ve hepsi amber koku-
lu toprak ile örtülü mamur evlerdir. Ama bir 
kısmı birbirine dayanmış evlerdir. Zira genel-

likle yüksek havadar zemine kurulmuş güzel 
evlerdir…” açıklamalarında bulunur (Çelebi, 
2006:55). 

Yarbay J.Shiel 1836’da doğuya yaptığı seya-
hat esnasında uğradığı Bitlis’e ilişkin verdiği 
bilgiler arasında: “…Bitlis şehri çok dikkat 
çekici bir görünüşe sahip ... evler kare blok 
halinde kesilmiş kırmızı taştan yapılmış ve 
cadde üzeri pencerelerle iki katlı genel bir 
yapılaşma var... Bitlis, dört kervansarayı, üç 
büyük, oniki küçük camisi, üç hamamı, se-
kiz Ermeni kilisesi ve bir Nestriyeni (uzun 
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minareli büyük cami) ile huzur veren bir 
dokudadır…” tanımlamaları yer alır (Shiel, 
1838:72).

Sosyal Yapı

Kentin özellikle Müşkababa, Zeydan, İnönü 
ve Atatürk gibi eski mahallelerinde, sosyal ta-
bakalaşmaya dayalı mekansal farklılaşmalar 
görülebilmektedir. Topoğrafyaya bağlı olarak 
gelişen dar sokaklar, kentsel servislerin ulaş-
masına engel olmaktadır. Sokak kaplamaları-
nın bazı yerlerde toprak olarak kalması, yağ-
murun arkasında çamurlu alanların oluşması, 
altyapı yetersizliği, çeşitli nedenlerle yapı sa-

hiplerinin geleneksel konutlarını terk etmele-
ri, sahipsiz bırakmaları, bölgede kiracı sayısı-
nın yüksek oluşu, sosyal dokuda az gelişmiş-
lik gibi göstergeler kentte bazı mahallelerin 
çöküntü bölgesi olmasına neden olmaktadır. 
Kentsel sit alanlarına kırsal bölgelerden gelen 
ailelerin yerleştiği gözlenmiştir. Bu nedenle 
sit bölgelerinin mülkiyet ve sosyal yapısında 
sürekli bir değişim söz konusudur. Kent mer-
kezinde yer alan üst ve orta sosyal gruplar, 
merkeze göre sosyal donatı imkanları daha 
fazla olan Taş ve Hüsrevpaşa gibi bölgelerde 
yaşamayı tercih etmektedir.

Şekil 2. Bitlis Kale ve Çevresi ile Arka Yamaçta Bulunan Kent Mimari Dokusu (Kaynak: 
Anonim, Tarihsiz)
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Bitlis Sit Alanları

Bitlis merkez ilçesinin yerleşimi, şehrin or-
tasında Bitlis ve Kömüs çaylarının birleştiği 
alanın, her iki yanındaki yamaçlarda şekil-
lenmiştir. Bitlis Kale ve çevresi 1. derece 
arkeolojik sit alanıdır (Sönmez, 1997:3). 
Merkezin (Bitlis ve Kömüs çaylarının) ba-
tısında, Zeydan ve Müştakbaba mahalleleri-
ni oluşturan sırt ve yamaçlardaki geleneksel 
kentsel doku ile merkezin doğusundaki İnö-
nü Mahallesi’ndeki geleneksel mimari doku, 
kentsel sitin bölgelerindendir. Bu bölgelerin 
yanısıra, kuzeyde Bitlis Çayı’nın doğusun-
da, Gazibey mahallesinde küçük bir konut 
dokusu ile yine kuzeyde Taş Mahallesi’nde, 
Gökmeydan Medresesi ve çevresi kentsel sit 
alanı olarak tescil edilmiştir. Merkezden ku-
zeye açılan Kömüs Vadisi ile güneyde Hersan 
Çayı Vadisi hem doğal nitelikleri ve bitki ör-
tüsü hem de konut ve tarımın birlikte oluş-
turduğu bir doku olma özelliği nedeniyle 3. 
Derece sit alanı olarak tescil edilmiştir (Sön-
mez, 1997:3). Ancak bölgenin özgün mimari 
özelliklerini yansıtan pek çok geleneksel taş 
mimarinin yine toplu halde yer aldığı Atatürk 
Mahallesi sit alanı olarak belirlenmemiştir 
(şekil 3).

BULGULAR 

İnsan Eliyle Oluşturulmuş Fiziki Çevre Bi-
leşenleri: Yerel Mimari Doku 

İklimin soğuk olması nedeniyle balkon yada 
cumbanın uygulanmadığı Bitlis evlerinin to-
poğrafyaya yerleşiminde, tabiatı koruyarak, 
onunla iç içe bir mimari yaratıldığı göze çar-
par. Eğim, kaya zemin, dere kenarı ve güneş 
yönü gibi doğal verilere uyum sağlayarak 
yapılan yerleşimde, manzaraya yönelim esas 
alınsa da, komşunun mahremiyeti ve onun 
güneş ve manzarasını kesmeme ilkesinin uy-
gulandığı açıkça görülmektedir. Planlamada 
arsaların fazla eğimli oluşunun etkisi büyük-
tür. Konutların yerleşimi topografyanın el 
verdiği ölçüde, eğimlere bağlı kalınarak do-
ğal bir süreçte gerçekleşmiştir.  Bu nedenle 
dik yamaçlara yerleşen konutların içinde yer 
aldığı parseller, organik bir doku sergiler. Ço-
ğunlukla iki katlı olarak tasarlanan evlerin 
arasında çok nadir de olsa 3 katlı olanlarına 
da rastlanır. Genellikle çatıları toprak düz 
dam ile örtülü evlerin hemen hepsinin bah-
çesi bulunur. 
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Şekil 3. Bitlis Merkez Kentsel Sit Alanları (Kaynak: Bitlis (Merkez) Koruma Amaçlı 
İmar Planı Planlama Raporu, 1997)
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Yöre mimarisini oluşturan evlerin iç düze-
ninde, zemin katlarda odunluk, ahır, mutfak; 
üst katlarda ise odalar, sofa, banyo/hamam 
gibi yapı birimleri bulunur. Örneğin 138 ada 
3 nolu parselde yer alan yapı, Haremlik-Se-
lamlık esasına göre planlanmış olup, evin kat 
sayısı bazı bölümlerde tek, bazılarında ise iki 
veya üç kat şeklindedir (şekil 4). İki-üç katlı 
olan kısımlarda tavanı tonozlu “akıt” adı ve-
rilen zemin katlar; ahır, kiler ve depo işlevi 
gören mekanlara ayrılmıştır. Ayrı ayrı kapıla-
rı bulunan haremlik ve selamlık bölümlerinin 
girişleri birbirinden uzakta tutulmuştur. Ta-
mamına dört ayrı kapıdan girilen yapının ha-
remlik kısmı; odaları, sofası ve hizmet birim-
leri ile başlı başına bir ev büyüklüğündedir. 

Haremlik kısmına kuzeyde, zemini taş dö-
şemeli dar bir avlu takip edilerek üzeri yivli 
kabaralı çiviler ve tokmak çekecek tertibatına 
sahip ahşap bir kapı ile girilmektedir. Giriş-
te ocaklı bir sofa vardır ve batısında sofaya 
açılan iki oda yer almaktadır. Sofanın kuzey 
batısında ise bir ara mekan ile buraya açılan 
tek oda ve hamam bölümleri bulunmaktadır. 
Sofanın güneybatı ucunda aralarında bir mu-
sandıra ile bölünmüş iki oda mevcuttur. Bun-
lardan soldaki (güney) kapıdan girilen meka-
nın evin baş odası olduğu zengin süslemele-
rinden anlaşılmaktadır. Baş odanın yanındaki 
diğer oda, daha küçük ölçülerdedir. Yapı düz 
toprak damla örtülüdür. 

Şekil 4. 138 ada, 3 Parselde Bulunan Sivil Mimarlık Örneği, Haremlik-Selamlık Bölüm-
lerine Sahiptir. Parseldeki Yapı, 1985’deki Tespitlerde Kullanılıyorken (Sol Şekil) (Kay-

nak: Bitlis Bel. Arşivi), 2013 Yılı Tespitlerinde Terk Edildiği ve bir Kısmının da Yıkık 
Olduğu Görülmektedir (Sağ Şekil) (Kaynak: Yazar Arşivi, 2013)

Sokak – yapı ilişkisi incelendiğinde, mahalle 
dokusunu oluşturan taş evlerin genellikle so-
kağa cephe veren bir düzende ve eğime dik 

yerleştirildikleri, dolayısıyla sokak yaşantısı 
ile doğrudan ilişkide olduğu görülür. Hemen 
hepsinin arka bahçeleri olan evler, eğime 
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dik konumlandıklarından, bir cepheden tek, 
diğer cepheden 2 katlıdır. (Oğuz ve Aksulu, 
2016:69). Dış cepheleri genellikle düz (çı-
kıntısız) tasarlanmış evler, dış dünyaya pek 
çok pencere ile açılır.  Düz atkılı yada ke-
merli pencereler, çoğunlukla ikiz yada üçüz 
pencereler halinde birer dizi oluşturur ve her 
iki katta da cepheyi biçimlendiren esas yapı 

ögesidir. Bölgedeki konutlarda, en sık rastla-
nan pencere ölçüleri 90x135 - 95x175 cm.dir. 
Pencereler genellikle çift kanatlı ahşap doğ-
ramadır ve sokağa yakın olanların birçoğun-
da demir parmaklık görülür (şekil 5). Pencere 
kemerlerinin üzerinde görülen gülbezek mo-
tifleri, cephede uygulanan bezeme ögelerin-
dendir. 

Şekil 5. 44 ada 37 Parselde (Atatürk Mah.) Bulunan Kargir Yapının Cephesinde Görü-
len Üçüz Pencereler (Kaynak: Yazar Arşivi, 2013)
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Şekil 6. Bölgedeki Özgün Sivil Mimarlık Örneklerinden Biri Olan 499 Ada 2 Parseldeki 
Yapının İki Girişi Bulunmaktadır (Kaynak: Yazar Arşivi, 2013)

Bölgedeki özgün sivil mimarlık örneklerin-
den bir başkası olan 499 ada 2 parseldeki ya-
pının düzgün kesme taşla inşaa edildiği gö-
rülmektedir (şekil 6). Topoğrafyadaki eğim-
den dolayı, iki katlı yapının, zemin katı bod-
rum görevi görür ve hayvan barınağı olarak 
kullanılmaktadır. Yapının ev haklı tarafından 
kullanılan esas kata girişi üst kottan (güney 
cephe) sağlanmaktadır. Zemin kat ve esas kat 
duvar örgüsünde işçilik olarak ayrımın ya-
pıldığı çok net olarak seçilebilmektedir. Aynı 
zamanda yapının kat ayrımı ahşap hatılla sağ-

lanmıştır. Yapının avluya bakan kuzey cep-
hesinde kemerlerle birbirine bağlanan üçüz 
pencereler bulunur. Pencerelerin üzerinde ba-
sık ve dışarıya çıkık taş kemer mevcuttur. Bu 
üçlü düzenin ortasında yer alan pencerenin 
kemerinde, çiçek motifi işlidir. Pencerelerin 
ahşap doğramaları özgün olup, her birinin 
önünde demir şebeke bulunmaktadır. 

Yöredeki ocaklardan elde edilen kesme kah-
verengi-kızıl taş, Bitlis evlerinin temel yapı 
malzemesidir (şekil 7). Düzgün kesme taş ve 
itinalı işçilik gösteren konut mimarisinde yığ-
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ma yapım sistemi uygulanmıştır. Dış cephe-
lerde kesme taş derzlerinin oluşturduğu doku 
yapı cephelerinde büyük bir ahenk oluşturur. 
Çetin geçen kış şartlarına karşı dayanıklı ola-
bilmeleri için, ana beden duvarları genellikle 
85-100 cm arasındadır. İç mekan ara bölücü 
duvarlarda ise genellikle 30 cm kalınlık uy-
gulandığı görülür. Dış cephelerde düzgün 
derz hizalarının görüldüğü çıplak taş örgü 
varken, konutların iç mekanları sıvalıdır. Ah-
şap malzeme ise taş duvarlardaki hatıl, toprak 
damı taşıyan kirişler, kapı-pencere lentoları, 
kapı doğrama ve kanatları, pencere aksamı 
ve iç mekanda dolap benzeri iç donanımlarda 
kullanılmıştır. 

Sit ve Çevresindeki Koruma-Uygulama 
Örnekleri

1/5000 ölçekli Bitlis (Merkez) Nazım İmar 
Planı Planı ile Bitlis’deki, I. derece arkeo-
lojik sit alan sınırı, III. derece doğal sit alan 
sınırı ve Kentsel Sit alan sınırı belirlenmiştir 
(Sönmez, 1993). Bu bölgeler çevresindeki 
yüksek ve orta yoğunluktaki konut alanları 
plan üzerinde tanımlanmış olup, 1/1000 öl-

çekli Uygulama İmar Planı onanmadan in-
şaat uygulamasının yapılmayacağı maddesi 
bulunmaktadır. Uygulama İmar Planında, 
“A” ile lejandlandırılan Bitlis Kale ve çevresi 
I. derece arkeolojik alan, “K” ile lejandlan-
dırılan İnönü ve Zeydan gibi bölgelerin ise, 
Kentsel Sit alanı olarak tanımlandığı görül-
mektedir. Ancak arkeolojik alan ile kentsel sit 
alanı arasında kalan bölge, tampon bölge ol-
ması gerekirken, “MİA” yani merkezi iş ala-
nı olarak belirlenmiştir (şekil 8). Bu durumda 
MİA alanında yüksek ve yoğun yapılaşmanın 
önüne geçilememiş ve merkezde, geleneksel 
dokuya uyumsuz yüksek yapılaşmalar ortaya 
çıkmıştır. Bitlis Kalesi ve çevresindeki çarşı 
bölgesinde daha çok konaklama ve kurum 
yapıları, yüksek yapı yoğunluğunu oluştur-
maktadır. Bu durumda birbirinden kopuk 
sit alanlarının arasında kalan bölgede çar-
pışık yapılaşma örnekleri, bölgenin mimari 
bütünlüğünde bozulmalara neden olmuştur. 
1993’de, Bitlis Merkez Yerleşik ve Gelişme 
Alanları haritasında tanımlandığı gibi kalına-
mamış, orta yoğunlukta konut alanı kapasite-
sinin üzerine çıkılmıştır.
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Şekil 7. 468 ada 18 Parseldeki Yapı İsa ve Abdülkerim Kalkan Ailesine Aittir (Kaynak: 
Yazar Arşivi, 2013)

Şekil 8. 1/5000 Uygulama İmar Planında Bitlis Kale ve Çevresinin Bulunduğu Alan (A) 
1. Derece Arkeolojik Alan Olarak Tespit Edilmiş Olup, Merkez Bölge MİA (Merkezi İş 

Alanı) Olarak Belirlenmiştir (Kaynak:1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 1993)
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Kentsel sit alanında özgün yapıların üzerine 
yapılan ek katlar, çatı arası gibi uygun olma-
yan ekler olsa da MİA alanındaki kadar yük-
selmemiştir. Arkeolojik alan olarak tanımla-
nan bölgenin sokak mesafesi kadar karşısın-
da yer alan MİA bölgesinde yapılan çok katlı 
yapı kütleleri oldukça uygunsuz kent bileşeni 
durumundadır. MİA’da inşa edilen 4-5 ve 
üzeri katlı yapılar, hem mimari biçimleri hem 
de gabarileri bakımından arkeolojik ve kent-
sel sit alanı arasında kabul edilebilecek bir 
kütleye sahip değildir. MİA’yı oluşturan ya-
pıların, zemin kat cephe bölümlenmeleri, üst 
kat cephe düzenini oluşturan pencere adet ve 
biçimleri, cephe yüzeyinde kullanılan malze-
meler yada çatı örtüsünü oluşturan form ve 
malzemeler açısından ele alındığında, kentsel 
sit alanına uyumlu olmayan niteliklere sahip 
oldukları görülmektedir (şekil 9). Yıllar içeri-
sinde kentin merkezindeki iş alanı baskısının 
artarak çoğaldığı görülmektedir. Bu durumun 
örneklerinden biri de, köprü yanlarına yapı-

lan betonarme binalardır (şekil 10). Kent-
te uygunsuz olarak çoğalan yeni iş alanları, 
mimari kimlikte bozulma ve yozlaşmayı da 
beraberinde getirmiştir.  

Benzer bir şekilde, Bitlis Koruma Amaçlı 
İmar Planı Planlama Raporunda “korunacak 
sokak” olarak tanımlanan ve bölgelere ait 
kentsel tasarım projelerinin bütün olarak yapı-
lıp koruma kurulunca uygun görülmeden uy-
gulamaya geçilemeyeceğine ilişkin B.1.“Sit 
alanlarında uygulanacak genel hükümler” 
maddesi yer almasına rağmen, bölgede bu 
karar dikkate alınmadan yapılan uygulamalar 
gözlenmiştir. Bölgede yapılan genel gözlem 
ve araştırmalara istinaden, taş sokak dokusu 
olması muhtemel sokakların, basamaklı so-
kaklar haline getirildiği görülmüştür (şekil 
11). Bölge kullanıcılarının, yürüme, yük ve 
eşya taşıma (eşek ile) açısından kullanışlı ol-
madığı ve basamaklı sokakların yaşamlarını 
olumsuz etkilediği görüşüne varılmıştır.
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Şekil 9. Kentsel Sit Alanı ile MİA, Merkezi İş Alanı Arasındaki Sınır ve Farklılaşan Yapı 
Tür ve Kontrolsüz Gabarileri (Kaynak: Yazar Arşivi, 2013)

Şekil 10. Kömüs Çayı Üzerinde Kurulu Alemdar Köprüsü, Tek Gözlüdür. Köprünün 
Yoğun Araç Trafiğine Ek Olarak, Köprüye Bitişik Konumlanmış Betonarme Yapılar da 
Köprünün ve Bölgenin Özgün Mimarisine Pek Çok Açıdan Zarar Vermektedir (Kay-

nak: Yazar Arşivi, 2013)
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Şekil 11. Bölgede Özgün Taş Kaplaması Bulunan Sokak Dokusu Örneği (Sol Şekil) ile 
Yeni Yapılan Basamaklı Sokak Örneği (Sağ Şekil) (Kaynak: Yazar Arşivi, 2013)

TARTIŞMA 

Yapıları oluşturan mekansal ögeler ile yerleş-
meyi oluşturan yapıların bir araya gelme bi-
çimleri, kent kimliğinin oluşmasında etkilidir. 
Sit alanı olarak tanımlanan bölgelerde kent 
kimliğinin korunmaya çalışıldığı ancak sit 
ilan edilmemiş bölgelerdeki geleneksel doku-
nun zaman içerisinde hızla yok olduğu bilinen 
bir gerçektir. Bu çalışmaya konu olan iki farklı 
araştırma alanı belirlenmiştir. Birincisi, kent-
sel sit alanı olan Zeydan ve Müştakbaba Ma-
halleleri, ikincisi ise yine bu mahalleler kadar 
korunması gerekli mimari dokuya sahip ancak 
plan ile sit ilan edilmemiş Atatürk mahallesi-
dir. 1985-89 yıllarına ait envanter föylerinden 

yola çıkılarak, üzerinde çalışılan tescilli yapı-
lar şekil 12’de ifade edilmiştir (şekil 12). Bit-
lis kent kimliğini oluşturan bu mahallelerdeki 
bazı yapıların yıkıldığı, terk edilerek kullanıl-
madığı yada özgün mimari dokusuna zarar ve-
ren ek uygulamaların yapıldığı tespit edilmiş-
tir. Çalışma alanında bulunan konut yapıları-
nın, yıpranmışlığının yanı sıra, modern yaşam 
anlayışı Bitlis sivil mimarlık örneklerini de 
hızla değişim ve yok oluşa doğru götürmek-
tedir. Apartman tarzı modern yapılar, özellikle 
eski kent dokusunu tehdit etmektedir. Günlük 
yaşamın getirdiği modern konfor koşulları, 
konutu bireysel kullanmaya karşı oluşan talep, 
Bitlis’de yaşam kültürünün de kaybolduğu 
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sinyallerini vermektedir. Hazırlanan planlar 
ile de kontrol edilemeyen yapılaşma koşulları, 

özgün mimari kimliğin bozulmasını hızlandır-
maktadır.

Şekil 12. Araştırmaya Konu Olan Tescilli Yapıların Şehirdeki Konumları  (Kaynak: Şe-
kil Yazarlar Tarafından Üretilmiştir, 2013)
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Yaşanan önemli depremlere de bağlı olarak, 
ortaya çıkan ve devlet eliyle konut yapım 
hamleleri, mevcut kentsel dokuda, beklen-
medik ekonomik, sosyal ve psikolojik çöküş-
lerin oluşmasına aracı olmaktadır. Örneğin 
1924 Erzurum, 1939 Erzincan, 1944 Bolu, 
1966 Muş, 1970 Kütahya, 1983 Erzurum, 
1992 Erzincan, 1999 Kocaeli-Gölcük, 1999 
Düzce, 2003 Bingöl, 2011 Van gibi sayıla-
bilecek daha pek çok depremde kaybedilen 
canlar asla geri gelmeyecektir. Aynı şekilde 
insan canından sonra yerine konulması nere-
deyse imkansız olan ikincil en önemli değer 

ise yok olan kültürel mirasımızdır. Benzer 
bir şekilde, gelişen teknoloji ile birlikte bina 
üretim metotlarındaki değişim, yeni mülkiyet 
profilinin oluşmasına yol açarak, kent kimli-
ğinin genellikle olumsuz yönde gelişmesine 
neden olmaktadır (Krier, 1990: 218). Bitlis 
merkezinde yapılan tespitler esnasında, gele-
neksel yapılarda oturan mülk sahibi profilinin 
kiracılara göre daha az sayıda olduğu gözlen-
miştir. Bu tespit çalışmalarından 2 araştırma 
bölgesini de kapsayan bazı rakamsal sonuçla-
ra ulaşmak mümkün olabilmiştir. 

Tablo1. 2013 Yılı Tespitlerine Göre 70 Adet Tescilli (Geleneksel Sivil Mimarlık Örneği) 
Yapının Koruma Durumu2

Koruma durumu Adet (Zeydan ve 
Müştakbaba mah.)

Adet (Atatürk 
mah.)

Esaslı onarım gerektiren yapılar 10 18

Basit onarım gerektiren yapılar 12 10

Özgün mimarisini koruyan, onarım gerektirmeyen yapılar 8 2

Yıkık durumda bulunan yapılar 1 4

Restorasyon geçirmiş yapılar 1 4

2  Tablo 1’deki ifadeler, TC Kültür ve Turizm Bak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kor. Yüksek Kurulu 
05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararına göre tanımlanmıştır. 

Envanter güncellenmesi yapılan 70 adet ge-
leneksel sivil mimarlık yapı örneğinin, göz-
lemsel metod ile koruma durumu açısından 
değerlendirmesi yapıldığında, toplamda 28 
adetinin ağır onarıma ihtiyacı olduğu, 22 
adetinin hafif onarım gerektirdiği, 5 adeti-
nin ise yıkık olduğu görülmektedir (tablo 1). 

Bu durum, korunması gerekli 70 adet gele-
neksel sivil mimarlık örneği yapının, yüzde 
kırkının esaslı onarıma ihtiyacı olduğu, diğer 
yüzde otuzunun ise basit onarım gerektirdi-
ği sonucunu ortaya koymuştur. Esaslı onarım 
gerektiren yapı kriteri, rölövesine dayanan 
restitüsyon ve/veya restorasyon projeleri ile 
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diğer ilgili belgelerin içerikleri ve ölçekleri 
koruma kurulunca belirlenen ve müdahale 
ihtiyaç duyma, durumlarına göre belirlenmiş-
tir. Basit onarım gerektiren yapılar ise, ahşap, 
madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da 
bozularak eksilen mimari öğelerinin, özgün 
biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile 
değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, 
kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağla-
narak, özgün biçimlerine uygun olarak yeni-
lenmesi durumuna göre tanımlanmıştır. 

Yıkık ve restorasyon geçirmiş yada onarım 
gerektiren yapıların, sit alanı olarak belirlen-
memiş Atatürk mahallesinde daha fazla oldu-
ğu belirlenmiştir. Özgün mimarisini koruyan 

yapı sayısı ise Atatürk mahallesinde sit alanı 
olarak belirlenen Zeydan ve Müştakbaba ma-
hallelerine göre daha az sayıdadır. Bu rakam-
sal verilere göre, bölgede incelenen yapılar-
dan, yüzde yetmişi için acil önlem alınması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Aynı şekilde bu yapıların kullanım durumları 
da belirlenmiştir. İncelenen tescilli geleneksel 
sivil mimarlık örneği yapıların toplamda 31 
adetinin boş ve kullanılmadığı tespit edilmiş-
tir (tablo 2). Sahipsiz kalan yada terk edilen 
yapılarda hızla köhneleşme ve eskime olaca-
ğı düşünülmekte ve ilgililerin hızla konuya 
çözüm üretmesi gerekliliği bulunmaktadır.

Tablo 2. 2013 Yılı Tespitlerine Göre 70 Adet Tescilli (Geleneksel Sivil Mimarlık Örneği) 
Yapının Kullanım Durumu

Kullanım durum Adet (Zeydan ve Müştakbaba mah.) Adet (Atatürk mah.)

Kullanılan yapılar 18 21

Boş yapılar 9 22

Kullanılmaya devam eden yapıların bir ço-
ğunda, ailenin en yaşlı bireylerinin yaşama-
ya devam ettiği ve yapıya gereken bakımı 
yapmakta zorlandığı gözlenmiştir. Günümüz 
koşullarında gereken konforu sağlamayan 
konutlar ise sahipleri tarafından düşük gelirli 
kiraya verildiğinden, yapılara gereken bakım 
yapılmamaktadır. Bitlis merkezinin kültürel 
miras değerlerini oluşturan, bu sivil mimar-
lık örneklerinin mülkiyet profilinde oluşan 
farklılaşma, zaman ziçerisinde mekansal de-

ğişimlere neden olduğundan, kent kimliğinin 
olumsuz yönde gelişmesi sonucunu doğur-
maktadır. Bölgedeki terk edilen geleneksel 
yapılarda en çok rastlanan bozulmalar, çatı-
larda çökme ve ara kat döşemelerindeki yıkıl-
malardır. Örneğin, Bitlis merkezde yer alan 
yapı adalarındaki geleneksel sivil mimarlık 
örnekleri yapıların, 1985 tespitlerinde ayakta 
olduğu, ancak 2013 yılı tespitlerinde ise yı-
kıldığı ve kullanılamaz duruma geldiği görül-
mektedir (şekil 13, 14). Boş yapıların hemen 
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hepsinin pencere camlarının kırık olması, 
yapıyı dış hava koşullarına karşı zayıf bırak-
mıştır. Çatı ve pencerelerden içeriye giren 
su ve nem, cephelerde tuzlanma, bitkilenme, 
cephe taşlarında ufalanma, derzlerde boşalma 
ve ayrışmalara neden olmaktadır. Kentsel sit 
ilan edilmemiş Atatürk mahallesindeki bazı 
örneklerde, geleneksel mimari dokunun var-
lığı görülebilmekle birlikte, üzerine yapılan 

ek betonarme katlar nedeniyle, mimari kim-
likte bozulmalar görülmektedir (şekil 15). 
Yine aynı mahallede kontrol ve denetimlerin 
tam sağlanamadığı restorasyon uygulamaları 
dikkati çekmektedir (şekil 16). Bu tür hasar 
ve kayıpların önlemleri planlama politikaları 
ile azaltılabileceğinden, kentin mimari kim-
liği korunarak projelendirme çalışmaları ya-
pılmalıdır.

Şekil 13. Müştakbaba Mah. 470 ada 3-4 Parseldeki Yapının 1985’deki Tespitlerde Ayakta 
İken (Sol Şekil) (Kaynak: Bitlis Bel. Arşivi), 2013 Yılı Tespitlerinde Esas Katının Yıkıldı-

ğı Görülmektedir (Sağ Şekil) (Kaynak: Yazar Arşivi, 2013)
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Şekil 14. Atatürk Mah. 7 Ada 13 Parseldeki Yapının 1985’deki Tespitlerde Ayakta İken 
(Sol Şekil) (kaynak: Bitlis Bel. Arşivi), 2013 Yılı Tespitlerinde Yıkıldığı Görülmektedir 

(Sağ Şekil) (Kaynak: Yazar Arşivi, 2013)

Şekil 15. Atatürk Mah. 50 Ada 7 Parselde Özgün Mimarinin Üzerine Eklenen Betonar-
me Kat (Kaynak: Yazar Arşivi, 2013)
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Şekil 16. Atatürk Mah. 50 Ada 7 Parselde Parseldeki Yapının 1985’deki Tespitlerde Öz-
gün Kimliğini Korurken (Sol Şekil) (Kaynak: Bitlis Bel. Arşivi), 2013 Yılı Tespitlerinde  

Restorasyon Geçirdiği Görülmektedir (Sağ Şekil) (Kaynak: Yazar Arşivi, 2013)

SONUÇ

Bitlis deresi boyunca ve vadinin her iki tara-
fında yer alan yüksek düzlükler üstüne kurulu 
olan kent merkezi, yerleşilebilir her noktaya 
doğru gelişimini sürdürmüştür. Sırtlarda ve 
vadi içlerinde uzayan akslar boyunca gelişen 
kent toprakları doyma noktasına geldiğinden, 
Bitlis – Muş karayolu boyunca yerleşime uy-
gun düzlüklerin bulunduğu alanlarda yeni ya-
pılaşmalar mevcuttur. Bu hat boyunca eğitim 
kurumları ile resmi kurumların yer seçmesi, 
kentin kuzey yönde gelişimini hızlandırmış-
tır. Çevre düzeni planında da kentin ihtiyaç 
duyduğu gelişme alanlarının, Bitlis – Muş 
karayolundan Tatvan’a uzanan aks üzerinde 
Güroymak yolu ayrımına kadar olan alanda, 
üniversite ile organize sanayi bölgesi çevre-
sinde önerildiği görülmektedir (ÇED: 20). 

Bitlis ilinde yapılacak yenileme ve dönüşüm 
benzeri projelerde, Bitlis’in sahip olduğu en-
gebeli arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım 
amacına uygun kütle ve yapılanma düzeni 
getirilmelidir. Kamusal açık alan düzenle-
meleri ile araç trafik yönlendirilmesi, açık/
kapalı otopark yerleri ve yaya dolaşım ilişki-
lerini kuran projelerde yine topoğrafya temel 
alınarak projelendirmeler yapılmalıdır. Açık 
ve yeşil alanların ilişkisi, sivil mimarlık ör-
neklerini ön plana çıkaran tasarımlar ile ele 
alınmalıdır. Kent merkezindeki tarihi çevre, 
kültürel ve doğal miras, sosyal, kültürel ve 
ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal donatı, 
yapı-bahçe ve sokak dokusu, mülkiyet yapısı, 
ulaşım, dolaşım sistemi, ilişkin gerekli etüt-
ler yaptırıldıktan sonra, kent bütünü ile iliş-
kilendirilerek planlama ve projelendirmeler 
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yapılmalıdır. Bünyesinde birçok zenginliği 
barındıran Bitlis’de, il bütününü kapsayan ve 
farklı çalışmalara da hizmet edecek envan-
ter çalışmaları yapılmalıdır. Bölge genelinde 
tarihi eserlere yönelik rölöve ve belgeleme 
çalışmaları tamamlanmalıdır. Yapı – sokak - 
yerel doku ilişkisi, yöreye özgü fiziksel veri-
lerin kullanılmasıyla daha vurgulu hale geti-
rilmelidir (Semerci ve Uğur, 2017: 239). Bit-
lis Kentsel tasarım projelerinde, kentin imge, 
anlam ve kimlik özelliklerini ifade eden, yö-
reyi kısmi değil bütüncül ele alan tasarım ve 
ilkeler gözetilmelidir.

Bitlis’in mekansal kimliği doğa ile uyumlu ve 
onunla bütünleşmiş bir yapı sergilemektedir. 
Kente mimari kimliği kazandıran çeşitli dö-
nemlerden kalan camiler, köprüler, çeşmeler 
ve organik dokuyu temsil eden sivil mimarlık 
eserleridir. Yamaçlara doğru dağınık biçimde 
konumlanmış konut alanları içindeki yoğun 
yeşil doku, merkeze doğru giderek seyrek-
leşmekte ve kaybolmaktadır. Taş mimari-
ye ait özgün örneklerin yer aldığı Bitlis sit 
alanlarında, sivil mimarlık örneği konutlarda 
günümüz yaşam koşullarına uygun düzenle-
melerin yapılamayışı, konutların hem çevre-
sel hem de yapısal açıdan eskimesine sebep 
olmuştur. 

Bitlis sosyal yapı özellikleri açısından ince-
lendiğinde, geleneksel mimari yapının daha 
çok merkez ve çevresinde toplandığı, ancak 
alanın merkez olması nedeniyle modern iş 

ilişkilerinin de burada yoğunlaştığı bir sosyal 
yapıya sahiptir. Kente gelenler, çoğunlukla 
yakın kırsal bölgelerden göç etmektedir. Bu 
tür sosyal bir tabakada, kültürel ve tarihi bi-
rikimin olduğu kadar ekonomik mekanizma-
ların da etkileri görülmektedir. Son yıllarda 
sit alanlarındaki konutların bakımlarındaki 
zorluklar ve günümüz ihtiyacı olan konfor 
şartlarına cevap veremeyişi, sosyal dönüşüm-
de rol oynamıştır. Kentsel sit alanlarında gö-
rülen genel bir oluşum, Bitlis için de geçerli 
olmuş ve Bitlis sit alanları, kırsal bölgelerden 
gelenlerin yerleştiği bir bölge durumuna düş-
müştür Bu nedenle sit alanlarının mülkiyet 
ve sosyal yapısında sürekli bir değişim göz-
lenmektedir. Özellikle Müştakbaba - Zeydan 
mahallesi kentsel sit alanında, merkezi iş ala-
nına yakınlığı nedeniyle, özellikle Bitlis Ça-
yının üzerinde gelişen plansız ve kontrolsüz 
yüksek yapılaşma, merkezin tarihi ve kültürel 
kimliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu hız-
lı değişim ve dönüşümün önüne geçilebilmesi 
için, Bitlis Belediye Meclisi’nin, 03.01.2018 
tarihinde oybirliği ile alınan kararı gereği, 
Bitlis İlinde Koruma Amaçlı İmar Planı de-
ğişikliği yapılması için Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Kültür Varlıklarını ve Müzeler Genel 
Müdürlüğüne yetki verilmiştir.3 Değişikliği 
yapılacak yeni Koruma Amaçlı İmar Planın-

3 https://www.bitlis.bel.tr/meclis-kararlari/2017-
ocak-ayi-meclis-kararlari; erişim tarihi: 
15.01.2018.
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da, 1. Derece Arkeolojik alana bitişik MİA 
kararının kaldırılarak, arkeolojik alanı bas-
kılamayacak, alanda koruma-onarım-resto-
rasyon talepleri yaratacak, tarihi kentsel odak 
noktalarının ortaya çıkartılacağı, az katlı ve 
mevcut geleneksel mimari dokuya uyum-
lu yeni yapılanma koşullarının getirilmesi, 
Bitlis’in kent kimliğinin sürdürülebilir olması 
açısından gereklidir. Mevcut MİA içerisinde 
yer alan ve gabari olarak bölgede aykırı duran 
yapıların ayıklanması, tarihi çevreyi tehdit 
ve tahrip eden imalat ve işyerlerinin alandan 
uzaklaştırılması doğru olacaktır. Yerleşmenin 
kimliğine ve sorunlarına göre ilke kararları 
oluşturulmalıdır. Bölge, orta ve uzun vade-
li hedefler ışığında hazırlanmış, gerçekçi ve 
uygulanabilir nitelikte bir plan ile sahip oldu-
ğu kültür envanterine sahip çıkarak, kentsel 
kimliğini koruyabilecek ve sürdürebilecektir 
(Göksu, 2005: 96).

Önceki planlarda kentsel sit ilan edilmemiş, 
tek yapı bazında tescillenmiş Atatürk mahal-
lesinin, oldukça yüksek sayıda korunması ge-
rekli geleneksel sivil mimarlık örneği yapıyı 
barındırdığı tespit edildiğinden, yeni yapı-
lacak planda bu mahallenin de sit alanı ilan 
edilmesi gereklidir.

Alanda 70 adet yapı üzerinde yapılan tespit-
lerde, neredeyse yarısının (31 adet) günümüz-
de kullanılmadığı tespit edilmiştir. Geçmişten 
bizlere ulaşan mimari mirasın, ellenmeden-
dokunulmadan geleceğe aktarılma kısıtlılı-

ğının gerçekçi olup-olmadığı tartışılmalıdır. 
Bu yapıların, günümüz ihtiyaçları göz önüne 
alınarak, koruma-kullanma dengelerinin ku-
rulması ve çok yönlü faydalarından toplumun 
yararlandırılması sağlanmalıdır. 

Terk edilmiş geleneksel mimarinin, aslında 
kent yaşamında birçok işlevi üstlenebilecek 
potansiyel değerler olduğu topluma anlatı-
lırsa, toplumun sahiplilik ve koruma bilinci 
güçlenecektir.  Hazırlanacak yeni plan ile 
kentsel sit alanlarında geleneksel doku ile 
geleneksele saygılı çağdaş dokunun birlik-
te yaratacağı uyum, topluma gösterilmelidir. 
Ancak toplum tarafından sahiplenilen mimari 
değerlerimiz olduğu sürece, bu mirasın doğal 
olarak geleceğe ulaşması mümkün olacaktır.

TEŞEKKÜR

Bitlis’de yapılan çalışmayı destekleyen ve 
öğretim üyelerine alanda çalışmalarına izin 
veren, İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. T. Nejat Aral’a, 
fotoğraflama ve alan çalışması esnasında, 
bizlere destek olan alan öğrencilerimiz; Arif 
Akdoğ, Cansu Bayram, Fırat Yuca, Savaş 
Durdu, Servet Sarıboğa, Songül Durgun ve 
Zeynep Akyıldız’a katkıları için teşekkürleri-
mizi sunarız.

Öğrenci ve öğretim üyelerinin konaklama, 
yeme-içme ve Bitlis içindeki ulaşımları kap-
samında maddi ve manevi desteğini esirge-
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meyen Bitlis yerel yönetimlerine saygılarımı-
zı sunarız.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Social assets, cultural and natural heritage of our cities shape the urban identity. 
Ability to preserve authentic and intangible heritage values is quite important in terms of susta-
ining this identity. Buildings or groups of buildings that had witnessed the evolution of cities 
are an important part of every urban dweller’s life. Accordingly, protection and preservation of 
landmark buildings, that largely contributed in the genuine identity of a city through their uni-
que architectural characters, play a crucial role in maintaining cultural sustainability, develo-
ping an urban identity and carrying it into the future. As for the “Law on the Conservation of 
Cultural and Natural Property” No. 2863, amended by Law No. 5526, the task of documenting 
cultural property and maintaining an inventory has been entrusted to “Ministry of Culture and 
Directorate General of Foundations”.4 The said Directorate, however, identifies immovable cul-
tural and natural property owned by fused and annexed foundations, and cultural properties 
such as mosques, shrines, caravanserais, madrassas (institutions of higher education in Muslim 
countries), Hans (inns, lodgings), hammams, small mosques (Mescits), zawiyahs (Islamic mo-
nasteries), lodges used by Mevlevi dervishes (mevlevihanes), water fountains (sebils) belon-
ging to real persons and legal entities. On the other hand, the identification of houses, dwellings 
as examples of civil architecture is entrusted to the relevant institutions and directorates. Due to 
the fact that there is not adequate number of specialists employed in local institutions, however, 
civil architecture inventories in Bitlis have never been made nor have they updated. Aim: This 
study aims to investigate the changes took place in the city of Bitlis through history, in terms of 
changes in the city’s urban identity, and update the inventory of its cultural heritage still survi-
ving today thus forming the existing physical environment of the city. Method: Following the 
update process of the existing inventory records (dating back to 1985-89) of Bitlis Castle and 
its surroundings , it has been identified that a number of buildings in the city, which are fine 
examples of civil architecture, had been demolished or damaged due to different reasons. The 
study comprised the observation and identification of the existing urban tissue in an attempt to 
contribute to inventory update. This paper will aim to present the architectural characteristics of 
civil architecture examples obtained through  results and findings of studies that have been 
carried out in Bitlis city center, while shedding a light on how inventory studies should be used 
as a guiding beacon for urban transformation, improvement and renewal projects. The scope of 

4  No 2863 Law of Protection of Cultural and Natural Assets. www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2863.doc., 
(E.T. 20.12.2017)
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the study covers the investigation of inventories (whose preparation was instructed by General 
Directorate for Cultural Heritage and Museums in 1985-1989) on the conservation and preser-
vation of natural and cultural properties; identification of missing photographs for the relevant 
sections and lots; taking photos of the current state of the relevant sections and lots; and refine-
ment of missing detailed definitions in the inventory.  It has been envisaged to set up one inven-
tory for each example of civil architecture. Findings and Results: Urban transformation and 
renewal projects, which are being set up in accordance with government’s urban planning poli-
cies, should be essentially based upon the architectural and local identities of cities shaped 
through their historical, aesthetic and artistic characteristics going back thousands of years. 
Urban identity can be defined as a cluster of characteristics that separate a city from another and 
it comprises many different types of elements. Should these urban characteristics disappear, we 
might face an “identicalness of cities”, a debate that has been going on for the past few years in 
Turkey. This paper will aim to present the results and findings of studies titled a “Cultural In-
ventory of Bitlis”, which has been carried out in Bitlis, while shedding a light on how Bitlis’ 
architectural heritage should be used as a guiding principle for the envisaged urban transforma-
tion and renewal projects, and pointing out the reasons why these projects should be different 
from the ones implemented in other cities. Today, worn-out state of buildings as well as modern 
approach to building design and construction cause indigenous forms of Bitlis architecture to 
undergo drastic changes and eventually perish. Modern urban buildings such as apartments, flat 
complexes especially pose serious threats to the urban fabric of old cities. Migration from the 
countryside to cities to seek more urbanized areas to live is a clear indicator of culture and way 
of life in Bitlis are slowly fading into history. Government-led building construction following 
the powerful earthquakes occurred in Bitlis over the past few decades would result in a comp-
letely new urban fabric, thus bringing unexpected economic, social and psychological difficul-
ties. Thousands of people have lost their lives to the following earthquakes in Turkey:  1924 
Erzurum, 1939 Erzincan, 1944 Bolu, 1966 Muş,  1970 Kütahya, 1983 Erzurum, 1992 Erzincan, 
1999 Kocaeli-Gölcük, 1999 Düzce, 2003 Bingöl and 2011 Van. These lives lost at earthquakes 
are gone now and never coming back. Likewise, our perishing cultural heritage is the second 
most valuable asset in our lives (outside people) which can never be replaced. Similarly, chan-
ges in methods of construction as a result of technological advancements, changing characteris-
tics of urban properties and ravages of urban renewal cause urban spaces to undergo changes 
thus affecting negatively urban fabric and urban identity. (Krier, 1990: 218). Built on high pla-
teaus appearing on both sides of the valley and stretching along the Bitlis creek, city center kept 
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expanding to every habitable area in the region. Given the fact that the urban area that grew 
throughout the axis stretching inside the valley and along the ridges has reached a saturation 
point, new settlements have sprouted on areas covered with habitable plains lying along the 
Bitlis-Muş highway. Educational institutions and government agencies established along this 
route enabled the city expand towards the north. In the Environmental Impact Assessment, it 
has been suggested that the new settlements matching the needs of Bitlis city should be built on 
the area stretching from Bitlis-Muş highway to Tatvan, and Güroymak junction, around the 
perimeter surrounding the University and the organized industrial zone (EIA, p.20). Prior to any 
renewal and transformation projects to be carried out in Bitlis, settlement patterns should be 
established by taking into account the purpose of the design and the city’s present rough terrain. 
Likewise, any project regarding public space design, traffic redirection, open/covered parking 
lots and pedestrian traffic & circulation should be based upon the topographic characteristics of 
the area. When addressing to the relationship between open space areas and green spaces, it 
should be more focus on designs bringing forward the examples of civil architecture. The buil-
ding-street-local fabric relations should be further emphasized with the use of authentic physi-
cal data.  Designs and principles expressing the image, significance and identity of the city 
while focusing on the whole, not the parts should be of higher priority when creating urban 
projects for Bitlis. When examined from the point of view of the characteristics of Bitlis social 
structure, the traditional architectural structure is gathered more and more around the center, but 
because the area is the center, modern business relations have a social structure concentrated 
here. Those who come to the city mostly migrate from nearby rural areas. In such a social layer, 
the effects of economic and cultural as well as historical accumulation are seen. In recent years, 
the difficulties in the maintenance of residential areas in the conservation area and the inability 
to meet the comfort requirements of today’s day have played a role in social transformation. 
The general formation seen in urban conservation areas has also been valid for Bitlis and the 
Bitlis conservation area has fallen to a region where the people from rural areas have settled. 
Therefore, there is a continuous change in the ownership and social structure of conservation 
areas. Unplanned and uncontrolled high rise especially on the Bitlis River has affected the 
center’s historical and cultural identity negatively because of its proximity to central business 
area, especially in the area of   Müştakbaba - Zeydan neighborhood urban area. The Bitlis Muni-
cipal Council has been authorized by the Ministry of Culture and Tourism, the General Direc-
torate of Cultural Assets and the General Directorate of Cultures for the purpose of amendment 
of the Zoning Plan for the Protection of Bitlis Province in accordance with the decision taken 
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on 03.01.2018 (https://www.bitlis.bel.tr/meclis-kararlari/2017-ocak-ayi-meclis-kararlari; eri-
şim tarihi: 15.01.2018).  Removal of the CBD decision adjacent to the 1st Degree Archaeologi-
cal Site in the new Conservation Development Plan to be amended, introducing new structuring 
conditions in line with the existing urban architectural fabric, which will reveal the historical 
urban focal points that will not depress the archaeological site and create the demands for pro-
tection, restoration and restoration in the area is necessary for the sustainability of the city 
identity of Bitlis. It would be correct to sort out the structures in the existing CBD that are cont-
rary to the region as gabari, to threaten the historical environment and to remove the manufac-
turing and workplaces from the area. Policy decisions must be made according to the identity 
of the settlement and its problems. The region will be able to maintain and maintain its urban 
identity by possessing a cultural inventory that it has with a plan prepared in the light of its 
medium and long-term goals, realistic and feasible. It has been determined that the district of 
Atatürk, which has not been declared as an urban site in previous plans and has been registered 
as a single building, has been holding a very large number of traditional civil architectural 
examples required to be protected. Therefore, this neighborhood should be declared as an urban 
protected area. It has been determined that almost half (31 of them) are not used today out of 
the 70 structures. It should be argued that the limitation of transferring the architectural heritage 
that has reached us from the past to the future without being handwritten or untouched is realis-
tic. Considering today’s needs, these structures should be made available to society through the 
establishment of protection-use balances and the multifaceted benefits. If the abandoned tradi-
tional architecture is told to be a collection of potential values   that could have many functions 
in urban life, the ownership and conservation awareness of the community will be strengthened. 
With the new urban plan to be prepared, the harmonization and collection should be shown in 
the urban conservation areas to create the traditional texture and the contemporary touch which 
is traditionally respectful. As long as we have architectural values   possessed by society, this 
heritage will naturally be able to reach the future.
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CONSERVATION AND REFUNCTIONING OF A TRADITIONAL HOUSE 
IN THE VILLAGE OF MUSTAFAPASA (SINASOS) IN THE CAPPADOCIA 

REGION 1

KAPADOKYA MUSTAFAPAŞA (SINASOS) KÖYÜNDE YER ALAN YAP-
ININ KORUNMASI VE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ
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Öz: Amaç: UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 
Kapadokya bölgesi kendine özgü yapım tekniği, plan ve 
malzeme özellikleri bakımından özel bir öneme sahiptir. 
Mustafapaşa’da bulunan tescilli yapının korunması ve yeni-
den işlevlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar 
evrensel koruma ilkeleri çerçevesinde ele alınmıştır. Yöntem: 
Çalışma; yapıyla ilgili olarak kapsamlı bir belgeleme çalışma-
sı, mimari ve tarihi özelliklerinin değerlendirilmesi, yapının 
mevcut durumu, yapıda görülen bozulmalar, restitüsyon, 
restorasyon ve son olarak işlevlendirme projelerinin hazırlan-
masını içermektedir.  Bulgular: Bölgede bulunan kayaoyma 
yaşama alanları, bölgedeki güvenliğin sağlanmasıyla birlikte, 
önlerine eklenen yığma yapılarla bütünlük oluşturarak karak-
teristik bir özellik kazanmıştır. Mustafapaşa’nın merkezinde 
bulunan ve bütünlüğünü koruyan yapının mimariözellikleri, 
kültürel ve ekonomik değeri yapıyı önemli ve değerli kıl-
maktadır. Sonuç: Yapının yaşatılabilmesi için verilecek olan 
işlev önemlidir. Bu nedenle çalışmada 1999 tarihli ICOMOS 
Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü ilkeleri ve 2013 tarihli 
ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi ilkeleri 
yol gösterici olmuştur. Yapının korunması ve yaşatılması için 
gösterilen çaba; bölgede bulunan diğer kültür varlıklarının 
korunması için de örnek oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafapaşa, Kapadokya, Kayaoyma, 
Koruma

Abstract: Purpose: The Cappadocia region located on the 
UNESCO World Heritage List has a special significance 
with respect to its distinct construction techniques, plan and 
material characteristics. The research of the study is to pre-
pare a conservation and refunctioning project of a registered 
construction on private property in the context of universal 
conservation principles. Method: The study includes compre-
hensive documentation of the building, evaluation of archi-
tectural, historical features, the condition of fabric, the causes 
of deterioration, the restitution, the evaluation and finally the 
restoration project and refunctioning. Findings: The carved 
rock living quarters in the Cappadocia region are recognized 
as unique due to the integrity of the stacking structures at-
tached over time to the provision of security in the region. 
The architectural features of the structure located in the centre 
of the village of Mustafapaşa village preserve the integrity of 
the structure and, more importantly, enhance the cultural and 
economic value of this treasured structure. Conclusion: As 
the refunctioning of a cultural heritage is important for the 
survival of the structure, the principles of the ICOMOS Tra-
ditional Architectural Heritage Regulations of 1999 and the 
Declaration of Conservation of  ICOMOS Turkey’s Architec-
tural Heritage of 2013 are the guiding principles in the present 
study. Consequently, the efforts exerted for conservation and 
survival of the building also serve as an example for the pres-
ervation of other cultural assets in the region. 

Key Words: Mustafapaşa, Cappadocia, Carved Rock, Con-
servation
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INTRODUCTION

The carved rock living quarters in the Cap-
padocia region offer a unique characteristic 
due to the integrity of the stacking structures 
that have been attached, over time to the pro-
vision of security in the region. According to 
the construction system, the housing typology 
consists of three forms, namely a carving sys-
tem, a semi-carved-half masonry system, and 
a masonry system (Erençin, 1979: 54). An un-
usual quality of the carved rock formation in 
the region its ability to multiply and expand. 
However, these houses located on the valley 
slopes or on the fairy chimneys, called “carved 
houses” have no specific typology. The ven-
tilation problem in these houses was solved 
by adding vertical interior ventilation pipes to 
minimize heat loss in the winter (Stea et al., 
1993). “Semi-carved-half-masonry houses” 
those housed that are formed by building ad-
ditional units to be carved rock units based on 
necessity. The carved rock residential build-
ings constructed on plain terrain or leaning on 
a slope were used as barns, warehouses and 
kitchen units, and as such they were allocated 
for provisions. The living quarters were locat-
ed with in the masonry units. Places of iwan 
were created in the facades and courtyards 
of the semi-carved/semi-masonry houses. 
“Masonry houses were generally two storey” 
structures following the design of traditional 
houses. The ground floors was allocated for 

amenities and wet areas, while the upper floor 
was for sofas and living rooms. In the mason-
ry housing typology, rich plan schemes and 
ornamental facades are the significant charac-
teristics. 

The book titled “Sinasos, Mübadeleden Önce 
Bir Kapadokya Kilisesi” by the famous Cap-
padocian historian Evangelia Balta and pub-
lished in 2007 is one of the most important ref-
erence sources for this thesis. In addition, mas-
ters theses such as “Construction Techniques 
of Traditional Houses in Nevşehir; Case Study 
on Ürgüp, Mustafapaşa and İbrahimpaşa” 
completed at Middle East Technical Uni-
versity, Graduate School of Natural and Ap-
plied Sciences by Funda Solmaz in 2013 and 
“Mustafapaşa-Haralambos Sultanidis Evi 
Restorasyon Projesi” by Nevin Esin Tekin 
completed in 2009 at Istanbul Technical Uni-
versity,  Graduate School of Natural and Ap-
plied Sciences are comprehensive and impor-
tant studies that can be used to investigate the 
construction technique of traditional Nevşehir 
houses can benefit the conservation works in 
the region. Majority of the studies deal with 
the houses which were transformed into touris-
tic facilities. Most remarkable works include 
Abdullah Erençin’s PhD dissertation “Kapad-
okya Yerel Konutlarında Turizme Yönelik Ye-
nileme Çalışmalarına Bir Yaklaşım” prepared 
at ITU in 1979; Saba Tatar Akman’s masters 
thesis “The Preservation and Rehabilitation 
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Project of ‘Yeni Mahalle’, Mustafapaşa” 
prepared at METU in 1985 and Demet Ulu-
soy Binan’s “Güzelyurt örneğinde, Kapad-
okya Bölgesi Yığma Taş Konut Mimarisinin 
Korunması İçin Bir Yöntem Araştirmasi” a 
PhD dissertation prepared at YTU in 1994.

The village of Mustafapaşa (Sinasos) is lo-
cated on the Ürgup-Kayseri highway six 
km south of the Ürgüp district of Nevşehir. 
Mustafapaşa is among the most developed 
and successful villages in the Cappadocia 
region. Mustafapaşa village, which is well-
suited for settlement was formed by the re-
gional material of volcanic ignimbrite rocks 
that were carved horizontally and vertically 
have created rooms in the rocks that open to-
ward the valley slopes (Roides, 1985). These 
characteristics made life in the region easier 
(Balta, 2007: 50). 

PURPOSE

Mustafapaşa with its rapidly developing cul-
ture and its increase in tourism due to its his-
torical features, is one of the most exception-
al settlements in the of Cappadocia region. 
However the success of the conservation in 
the area depends on the quality of those proj-
ects and their applications of those projects. 
To preserve and maintain the structure in the 
best possible way and in accordance with the 
universal preservation decisions, it was deter-
mined to modify its function and pass it on to 

future generations. Accordingly all the works 
conducted for the conservation and preserva-
tion of the traditional buildings in the village 
of Mustafapaşa contribute to the increase in 
the importance of other buildings in the vil-
lage and serve as an example for the preser-
vation of other buildings and settlements.

SCOPE

The study includes comprehensive documen-
tation of the building, evaluation of archi-
tectural, historical features, the condition of 
fabric, the causes of deterioration, the restitu-
tion, the evaluation and finally the restoration 
project and refunctioning. The structure that 
is the subject of this particular endeavour has 
current cultural and economic value. Within 
the scope of the cultural values are its val-
ues related to documentation, originality and 
uniqueness. Within the scope of current eco-
nomic values are its economic value, func-
tional value, educational value, social and 
political value (Feilden et al., 1998). 

METHOD of the STUDY

The measurements of the structure that was 
the focus of this study were taken with a total 
station measuring instrument and the data ob-
tained was transferred to a computer.  History 
of the structure as well as its structural prop-
erties and construction techniques and build-
ing materials were investigated. Structural 
problems, material decay and deteriorations 
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were detected. As a result of the traces from 
the structure, comparative studies and all 
studies obtained from the archives, informa-
tion was obtained regarding the original state 
of the building. The suggestions on the phas-
es of the building and the restitution projects 
were prepared. At last in accordance with all 
these data, restoration proposal including the 
interventions and refunctioning of the build-
ing was provided after the evaluation of the 
building.

THE RESEARCH PROBLEM

The most important challenge facing this 
study is that the structures with historical 
value have been disappearing over time due 
to a variety of factors. The building is an irre-
placeable cultural asset not only for its histor-
ical, aesthetic, architectural and documentary 
values but also a part of the urban settlement. 
Accordingly, all information related to the 
building has to be transfererred to the future 
in the context of universal conservation prin-
ciples.

THEORETICAL FRAMEWORK

The Cappadocia region and Göreme Nation-
al Park were added on 6 December 1985 to 
the UNESCO World Heritage List as natural 
and cultural heritage sites1. With the region 
entering the world heritage list, its impor-

1  http://www.kulturvarlikları.gov.tr/TR,44423/
dunya-miras-listesi.html

tance increased even more. The Nevşehir 
Mustafapaşa Conservation Development 
Plan was approved by the Regional Board 
for the Preservation of Cultural and Natural 
Assets dated 15.04.2004 and numbered 2620 
(Archive of Nevşehir Cultural Heritage Con-
servation District Committee). Mustafapaşa 
is a very important settlement as “a residen-
tial area protected with its identity, cultural, 
social and historical moment values, integ-
rity, spirit and with all its authenticity”2. Be-
cause it is close to the centre of the village 
and is one of the most important structures of 
Mustafapaşa, the structure that is the subject 
of this study has not lost its integrity. 

Conservation includes the totality of the deci-
sions that concern the past, present, and fu-
ture of a cultural entity. In the conservation of 
an architectural monument, the history of the 
structure to be preserved, the on-site evalua-
tions of the structure as well as written and 
verbal sources about the structure are used. 
Accordingly the ICOMOS Traditional Archi-
tectural Heritage Regulation of 1999 serves 
as an important guideline for the scientific 
studies3. 

The “Framework Convention on the Value of 
Cultural Heritage for the Society” (Faro Con-
vention) adopted by the Council of Europe in 

2  http://whc.unesco.org/en/list /357
3  http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/

ICOMOSTR_0280118001353669454.pdf
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20054, and The Namur Declaration, adopted 
at the Council of Europe’s Ministerial Coun-
cil meeting in Namur, Belgium, in 2015 high-
light the importance of holistic protection. 
Similarly, the ICOMOS Paris Declaration 
entitled “The Driving Force of Development: 
Cultural Heritage” and adopted on December 
1, 2011, states “culture is the fourth compo-
nent of sustainable development, in addition 
to the economy, society and the environment” 
(Güçhan, 2012)5. 

FINDINGS 

4  http://www.europanostra-tr.org/files/file/
Farokonvansiyonu.pdf

5  http://www. Ecco-eu.org/fileadmin/assets/
documents/echy2018/Namur-Declar_en.pdf.pdf

The structure that is the subject of the pres-
ent study is an example of a civil architecture 
registered on private property located in  sec-
tion 42, and parcels 5005 and 5006 within a 
1/1000 scale conservation development plan 
of the Mustafapaşa Municipality. The build-
ing is located on sloping ground and is sur-
rounded by roads with Beyazıt Street to the 
north and Köprü Street to the west (Fig. 1).

Within the scope of the Mustafapaşa Con-
servation Development Plan, the areas with 
architectural and textual character remain 
within the protected areas (NKVKK archives) 
of the urban preservation area. 

Figure 1. Studied Building in the Village of Mustafapaşa (Mustafapaşa Local Agenda 21 
City Council, 2007: 69)



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:243 K:345
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

130

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

The cut stone construction technique added to 
the facades of the carved rock structures has, 
over time, come to constitute the architec-

tural character of the village of Mustafapaşa 
by accommodating harmonius colours and 
textures(Photos 1).

Photo 1. General View of Mustafapaşa (Mustafapaşa Local Agenda 21 City Council 
2007:21).

Plan, facade, construction techniques and 
material properties of the structure

The structure consists of carved rock and cut 
stone masonry. It is located on two different 

levels of sloping ground with a lower court-
yard and an upper courtyard and has three en-
trances (Fig.2).
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Figure 2. Layout Plan

There are rock rooms at elevations of -3.78 
and -3.26 with cut stone spaces located at 
an elevation at 0.75. The courtyard walls are 
constructed of a combination of cut stone 
and rubble stone. The lower courtyard which 
is at an elevation of  -3.78 and is located on 

the southern front of the building is accessed 
through an arched door that has an inscrip-
tion on it (Photo 2). The spaces at these eleva-
tions are formed by the carving of ignimbrite 
rocks, and the floors, ceilings and walls of the 
spaces are of volcanic ignimbrite.

Photo 2. The View of the Building From the Bottom to the top
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 On the southeast courtyard wall of the build-
ing, there are traces of a stone staircase that 
once, connected the upper and lower el-
evated courtyards. The southeast entrance 
that opened to a landing is now covered with 
stones. 

-3,78 Elevation Plan

The date H.1235 M.1878 is inscribed under 
the script “Allah” (God) on the entrance of 
the arched door to the lower courtyard of the 
building (Photo 3). Considering the general 
architectural formation of Cappadocia, it is 
thought that the rock roofs in the lower court-
yard were carved in 1878, and that structures 
of cut stone masonry were built on an as need 
basis date back to 1878. 

Photo 3. The Date H.1235 M.1878 is Written Under the Script “Allah” (God) in the In-
scription on the Entrance of the Lower Courtyard of the Building

It is understood from the traces derived from 
the structure that there are porches with cut 
stone arches on the southern side of the ig-
nimbrite rock rooms at the -3.78 elevation. 
On the southern edge of the lower elevation, 

there is a stone room numbered Z01 located 
on the northwest corner of the lower elevated 
cottage adjacent to the structure that is made 
of cut stone. The ceiling and walls of this 
stone room are partly destroyed (Fig.3).
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Figure 3. The Plan of the -3.78 Levation

On the western wall of the room, there is a 
window with a fireplace and a niche, and on 
the northern wall, there is an arch and the win-
dow of room Z02. On the eastern wall, there 

is an entryway and a niche. It is concluded 
that the room Z01 was later added as vaulted 
summer kitchen (Fig.4), (Photo 4).

Figure 4. Section C-C
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Photo 4. Room Z01

Room Z02 which is 2.20x1.80 m. in dimen-
sion and 1.78 m high, is located to the west of 
the room Z03, and it has a window opening to 
room Z01. The walls of this room, i.e., Z02, 
the floor covering and the ceiling are made of 
ignimbrite rock. There is a  63/170 cm. door 
space that opens to room Z03. 

Entry to room Z03 is accessed through room 
Z09. The entrance door of the room is on the 
east wall and is illuminated by two rectan-
gular shaped windows on the southern wall. 
There is one niche on each of the east and 
west walls and, two niches on the north wall. 

Additionally, there is a passage way between 
these two niches on the north wall that pro-
vides access to the room Z04. The northern 
and eastern walls of Z03 are surrounded by 
an  18 cm high terrace constructed of ignim-
brite rocks on the northeast corner of the 
room’s terrace is a tandoori. The dimensions 
of room Z03 are 6.43x2.50m  and it is 2.42m 
high. The walls, floor covering and ceiling of 
the room are made of ignimbrite rock. How-
ever, the ceiling of the room has a unique 
cavity carved into an ignimbrite rock and the 
niches on the eastern and western walls are 
surrounded by wooden mouldings (Photo 5).
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Photo 5.  Niches on the Eastern and Western Walls in Z03 Room

Room Z04, which is reached by passing 
through the room Z03 is located north of 
room Z03. The walls, floor covering and ceil-
ing of room Z04 are made of ignimbrite rock 
and its dimensions are 3.38x1.97 m width a 

height of 2.42 m. On the western wall of the 
room, there is a niche measuring 1.00x1.50 m 
and on the eastern wall, there is a 36 cm tall 
bench (Fig.5).

Figure 5. Section A-A

Room Z06 is located north of the rocky 
rooms. The ignimbrite entering from room 
Z07 is a carved rock room. The southern wall 
of the oven is made of cut stone, and there 
is a rectangular window that was used as a 
hayloft. The southern wall which was made 
of cut stone, was built to separate the grape 

juice room from the hayloft. The dimensions 
of room Z06 are 5.13x3.30 m, and 2.58 m 
height. The walls of the room, the floor cov-
ering and the ceiling are made of ignimbrite 
rock and there is a ventilation pipe in the ceil-
ing. 
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Comprised of ignimbrite rock and containing 
no architectural elements room Z07 is a tran-
sition space between room Z06, i.e., the hay-
loft and room Z10, i.e., the barn. Room Z07 
is separated from room Z06 by a wall made 
of cut stone. Room Z07 measures 1.88x1.64 
m  and is 2.58 m in height. The walls of the 
room, the floor covering and the ceiling are 
made of ignimbrite rock, and it is possible to 
access room Z07 from the room Z10, i.e., the 
barn through a two-step ignimbrite rock stair-
case.

Room Z08 was used as a grape juice room 
and is entered throgh a rectangular door from  
room Z09. All the walls, except the north 

wall, are composed of ignimbrite rock. There 
is a carved rock shelf on the west wall and a 
basin (grape juice) carved out of rock on the 
east wall (Photo 6). A cut stone opening mea-
suring 37x60 cm in the north wall provides 
accesss to room Z06 and the window, which 
measures 79x70 cm on the south wall opens 
to room Z09. A wooden door in the southern 
wall that measures 69x138 cm allows pas-
sage to room Z09 from the room Z08. Room 
Z08 measures 5.40x2.49 m and is 2.37 m in 
height. The walls of the room, the floor cov-
ering and the ceiling are made of ignimbrite 
rock, and there is a ventilation pipe in the 
ceiling. 

Photo 6. The Sasin (Grape Juice) Carved Out of Rock on the Eastern wall

Room Z09 was carved from ignimbrite rock. 
This room is accessed through a rectangular 
shaped door. The only window facing the 
courtyard was subsequently covered with cut 
stone. There are four niches on the eastern 
wall. These niches, except for those in the 
north, were covered with arches on top of the 

other niches. Room Z09 has a 17 cm high ig-
nimbrite rock terrace surrounding the eastern 
and northern walls, and the room is connected 
to room Z08 with a door and window on the 
northern wall of the room. Room Z09 mea-
sures 4.18x7.17 m  and is 2.90 m in height. 
The walls of the room, the floor covering and 
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the ceiling are made of ignimbrite rock, and 
there is a ventilation pipe in the ceiling. 

Room Z10 was carved from ignimbrite rock. 
There are niches of different dimensions and 
depths in all the walls of this room. The door 
on the north-west side of the room allows pas-
sage into room Z07. There is a poultry house 
made of stone to the west of the entrance. 
The niches of different sizes and depths in 
room Z10, which is believed to have been 
a barn, were used as feedboxes for animals. 
Room Z11 was accessed through a wooden 
door which was thought to have been created 
later. Room Z10 measures 11.35x3.82 m. and 
is 2.43 m. in height. The walls of the room, 
the floor covering and the ceiling are made of 
ignimbrite rock. 

The entrance to room Z11 has been destroyed. 
There is a fireplace that was demolished on the 
north wall. There is a small niche to the east 
and a larger niche to the west of the fireplace. 
There is a window on the western wall that 
connects to room Z10 and a door on the west-
ern wall that allows passage into this room. 
There is a 16 cm high ignimbrite rock terrace 
that extends along the northern and western 
walls. Room Z11 measures 5.73x2.88 m. and 
is 2.43 m in height. The walls of the room, 
the floor covering and the ceiling are made 
of ignimbrite rock. In addition, there are or-
namentations made with ocher on the ignim-
brite rock walls (Photos 7, 8).

Photos  7, 8. The Ornamentations on the North Wall of Room Z11    

-3.26 Elevation Plan

At this lower elevation, i.e., -3.26, the full 
capacity of the courtyard and the additional 
warehouse numbered Z05 are available. 

Room Z05, i.e., the -warehouse- is located on 
the north side of the rock rooms. The entry 
to the room Z05 is accessed by a path in the 
western part of the demolished building. The 
rock room is covered with a barrel vault that 
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is supported by three arches exhibiting a flat 
shape. There is a large niche on the north side 
and three niches on the south side of the room 
and it is located at the upper courtyard com-
pared to the rock roofs, which were located 
at the lower courtyard.  Room Z05 measures 
4.80x2.43 m and has a height of 2.28 m. The 
walls of the room and the floor covering are 
composed of ignimbrite rock and the ceiling 
is made of cut stone.

+0.75 Elevation Plan

The upper courtyard at an elevation of +0.75 
is accessed from the north facade. The en-
trance of the upper elevation courtyard and 
the walls have partially disappeared. The 
rooms 101,102,103,104 and 105 in upper el-
evation courtyard are at this elevation (Fig.6). 

Figure  6.  Upper elevation (+0.75) courtyard plan şeması 

The rooms at this elevation were built using 
a cut stone masonry construction technique. 
Rubble stones were used in the areas that once 
functioned as poultry houses in the court-
yard, warehouse and toilet. Rooms 101 and 
102 located at the upper elevation, had areas 
measuring 19.5 m2 and 14.5 m2, respectively. 
At the west side of the entrance to the upper 

courtyard, there is a room with a collapsed 
arch. Given the general situation of the struc-
ture, it was observed that while the ignimbrite 
rock areas in the lower courtyard were pre-
served, all of the rubble stone-walled areas 
were destroyed and the rooms constructed of 
cut stone with arched and wooden ceilings 
were partially or totally destroyed (Fig.7).
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Figure 7. Section B-B

Room 101 is located on the west side of the 
rooms in the upper courtyard. Room 101 
measures 3.11x6.25 m and is 3.25 m high. 
The walls of the room were constructed of 
cut stone. The entrance gate is located on the 
north end of the east wall, and the room is 
illuminated through a rectangular window 
with two wooden wings on the south side 
(Photo 9). In front of the windows on the 

south facade, there is a 27cm tall seki made 
of cut stone  on the ground. The floor of the 
room 101 has stone flooring and wooded lath. 
There is a window on the west wall that has 
been closed by bonding. At the north end 
of the west wall, there is a niche that has, a 
skylight window and there is also a circular 
planned niche on the north wall.

Photo 9. The South Wall of Room 101 and the seki
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Room 102 is made of cut stone and is located 
on the east side of the rooms on the upper ele-
vation. The room is covered by a cradle vault 
extending along the north-south axis and sup-
ported by three arches. On the north wall of 

the entrance door, there is a small window to 
the east of the door, and the room is illuminat-
ed by two rectangular windows on the south 
wall (Photo 10).

Photo 10. The North Wall of Room 102 

On the east wall, there are two niches, one 
of which is circular and the other rectangu-
lar. There is a concrete basin, which was built 
later, used for washing that sits in front of the 
circularly planned niche. On the south wall, 
there is a 25 cm sofa made of stone similar to 
that room 101. The floor of the room is cov-
ered with stone. Room 103, which is a toilet 
room made of cut stone is located on the east-
ern edge of the upper courtyard entrance door. 
Unfortunately, this room was demolished. 

Room 104, i.e., the -poultry house-  was con-
structed of rubble stones on the northeast cor-
ner of the upper courtyard. The walls of the 

room have collapsed. Room 105, which is 
made of rubble stone but has no cover, is lo-
cated on the eastern side of upper courtyard. 
The room is accessed through an entrance lo-
cated on the north side. 

There were two rectangular windows on the 
southern facades of cut stone rooms located 
at the upper elevation. These windows were 
fitted with interlocked iron bars. While the 
western wall of the room was finished with 
a profiled moulding, the wall of the room on 
the east side was finished with a plain and 
simple moulding (Fig. 8).
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Figure 8. The south Facade of the Building

On the north side of the building, stones that 
supported the arch are in ruins today. Although 
part of the courtyard’s entrance door is intact, 

most of it has collapsed. The courtyard wall on 
this facade is made entirely of cut stone (Photo 
11).

Photo 11. Upper Elevation Courtyard and North Facade of the Building

The wall of the upper elevation room  lo-
cated on the western facade of the building 
was made up of cut stone and finished with a 
cornice, and two rows of parapet stones were 
placed on top of it. There were two windows 

on the facade. A large rectangular window  
opening was later closed with stone from the 
inside of the room, and an elliptical shaped top 
window was located on the north portion of 
the west ceiling. There is a very simple gar-
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goyle on the stone that catches one’s attention. 
On the western front, stones that are arranged 
in four rows between the rubble stones. These 

rows of stones are believed to have been the 
beginning of an arch (Photo 12).

Photo 12. West Facade of the Building

The eastern facade of the courtyard wall on 
the eastern side of the building was covered 
with rubble stone. There is a round arched 
door made of cut stone located on the eastern 
facade of the courtyard wall. There are a total 
of three badges, one on the arch and one each 
on the east and the west facades. The entrance 

gate to the courtyard was closed at a later time. 
The traces of the staircase leadings to the up-
per courtyard from the lower courtyard of the 
building is visible on the eastern courtyard 
wall (Photo 13), and there are three joist hang-
er arch stones and a niche on the eastern front 
of the room 102 (Photo 14).

Photo 13. The View of the Building From the Upper Courtyard to the Lower Courtyard
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Photo 14. The East Facade of the Building

The upper elevation rooms were built using a 
cut stone masonry technique. Specifically, the 
gaps between two rows of cut stone arch filled 
with rubble stone, and mortar is used as a bind-
ing material. Two of the facades of the building 
were constructed made of cut stone, and the 
load bearing  walls whose interior parts were 
made of mixed stone mud were ,on average, 
70 cm thick. The tops of the load bearing walls 
in room 101were covered with wood lath ceil-
ings.  Room 102 was covered with vaults, but 
to prevent the vault from increasing the  ceil-
ing height, the supporting walls didn’t exceed 
180 cm in height. The roof of the rooms is a 
flat roof covered with soil.

 Deterioration in the Structure

The building was subjected to many prob-
lems due to abondenment. For example, many 
components were partially or completely de-
stroyed both in terms of space and architec-
tural elements at both elevations. The room 
on the north side of the upper floor, the upper  

courtyard entrance and the spaces in the lower 
courtyard were demolished. 

Because the building had not been used for 
many years major cracks and splits in the rock 
rooms carved out of ignimbrite rocks caused 
static problems such as cracks and vertical de-
viations in the upper rooms made of cut stone 
due to dampness and water problems origi-
nating from the top cover. The cracks on the 
southern wall of the room on the east side of 
the upper floor, the split in the dilatation of 
both rooms on the upper floor, and the crack-
ing and splitting of the south entrance door 
of the courtyard were among the major prob-
lems. Many problems with the building were 
caused by the fact that the top covering did 
not provide the necessary insulation, which 
resulted in. The decay of the wooden ceiling 
of room 101 on the upper floor. Additionally, 
there was substantial dampness in the top of 
the vault of room 102, and the walls of the 
courtyard made of rubble stone exhibited joint 
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discharges near the ground level. Near the 
soil elevation level, the water and dampness 
coming from the ground dissolved the joints 
and caused them to drain. In many parts of 
the structure, especially in the cut stone and 
rubble stone surfaces, there was a visible loss 
of components such as the deterioration of 
the cut stone and rubble stone surfaces mak-
ing up the courtyard wall. The surfaces also  
displayed serious loss and deterioration.

Restitution Problems in the Structure 

In the parcel where structures are located at 
two different elevations, there is no clear in-
formation about when the rock rooms at the 
lower elevation level were carved or when 
the carving was initiated. However, it is evi-
dent that the structures on the parcels were 
built at different times based on the relation-
ships of the structures with each other and 
based on the construction techniques. The 
date inscribed above the entrance of the low-
er courtyard is H.1235 M.1878. According to 
this information, the rock rooms on the lower 
elevation and the walls of the lower elevation 
courtyard are the parts that were built first. 
The cut stone rooms located in the lower 
courtyard, the cut stone rooms located in the  
upper elevation and upper courtyard walls 
were built later. 

Documents That Shed Light on the Resti-
tution

During the survey, the plan of the structure 
and at the third dimension, especially the wall 
levels and the original architectural items be-
longing to beginning and ending points of 
arches and vaults were determined and build-
ings from similar periods were examined, 
and a restitution project was prepared in the 
light of the photographs, documents and in-
formation about the building obtained from 
the archives of the Nevşehir Cultural Assets 
Preservation Directorate, and information ob-
tained from the property owner.

According to the registration sheet avail-
able on the board, the statement read as 
follows“The building consists of rock rooms 
located at the lower elevation and the rooms 
made of cut stone located at the upper ele-
vation above them. Both elevations are sur-
rounded by the courtyard wall, and the en-
trance gate of the courtyard wall at the upper 
elevation is destroyed. The lower courtyard 
entrance doors are in good condition. In ad-
dition, while there are no significant cracks 
and splits in the rock rooms carved from the 
ignimbrite rocks, it is understood that since 
the building was not used for a long time and 
due to dampness and water problem originat-
ing from the top cover, there are static prob-
lems such as cracks and splits, in the rooms 
made of cut stone. The inscription above the 
entrance to the lower elevation courtyard 
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indicates that the date of construction is H. 
1235 M. 1878”  is available6.

According to property documents of the 
building, the property registered in parcels 
5005 and 5006 is privately owned. In the land 
register dated  6 July 2011, parcel 5005 par-

6 H. 1235 is M. 1878 (The translation about the date 
is done by the writers) .

cels has a parcel surface area of 103 m2 and a 
masonry house with a courtyard. 

In the land register dated 12 May 2011, par-
cel 5006 is 275 m2 and has a masonry house. 
On the cadastral map sheet, the boundaries of 
the building are located in parcels 5005 and 
5006, and the blocks of the building are iden-
tified (Fig. 9).

Figure 9. Cadastral Map Sheet of the Building(Archive of Nevşehir Cultural Heritage 
Conservation District Committee)

Within the framework of the Mustafapaşa 
Conservation Development Plan, the build-
ing that is the subject of the present study 
remains within the protected urban areas and 
areas whose architectural and textual charac-

ters are to be preserved.7 Given these data, 
two-term restitution projects were prepared; 
one for the “1878 period” and the one for the 
“post-1878 period”.

7 In the KAIP plan notes, the spaces whose 
architectural and textual characters will be 
conserved are shown as KA (NKVKK archive). 
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1st Period Restitution (1878 period)

Above the entrance of the lower courtyard 
the construction date of the building, H.1235 
M.1878, of the building is inscribed. Hence, 

it is considered that the initial building con-
sisted of the lower courtyard walls, the rock 
room areas and the cut stone porches in front 
of these areas (Fig. 10).

Figure 10. 1st Period Restitution Plan of Lower Elevation (-3.26)

Furthermore, the traces of the building indi-
cate that there was a row of archaded porch in 
front of the rock rooms overlooking the court-
yard (Photo 4). Room Z01 which is made of 
cut stone, was added later in front of the rock 
rooms and was used as a summer kitchen. 
The room  covered with a barrel vault that 
was supported by three arches. According to 
the arch traces from the building, the barrel 
vault cover was completed. Room Z08 was 
a grape juice room is concluded based on the 

basin carved out of ignimbrite rock. Because 
the western wall of  room Z05 was demol-
ished, it was not clear whether there was an 
entrance door together with a window on this 
wall. It was thought that the area could have 
been used as a warehouse because it was 1.16 
m below the elevation of the road. Addition-
ally, it was determined that room Z10 was 
used as a barn based on the niches and chain 
rings used for the  feedboxes on the walls 
(Photo 15). 
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Photo 15. Niches and Chain Rings in the Room Z10 Used as a Barn

It is determined, based on the old pictures that 
there was a fireplace made of cut stone on the 
north wall of room Z11 (Photo 16). Since it is 

concludeds that this door that allowed passage 
from room Z11 to room Z10 was later opened, 
it was removed from the restitution project. 

Photo 16.Original Photo of the Fireplace (Archive of Nevşehir Cultural Heritage Con-
servation District Committee)

2nd Period Restitution (Post-1878 Period)

During the 2nd period of the building, which 
followed the 1878 period, it is thought that 
the upper courtyard and the cut stone spaces 
were added as the needs arose. It is further 
concluded from the dilatations between rooms 
101, 102 and 106 that they were constructed at 
different times.

New rooms were added to the layout as the 
need for the rooms arose. Room 101, which 
was located on the western side, had a wooden 
ceiling. It was surmised that this was the first 
room  to have been built due to the thick wall 
that was needed to provide support for the 
arch that was implemented in the other vaulted 
rooms.
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Room 101 is the first room to be built at the 
upper elevation. It has a wooden lath ceil-
ing, and  is concluded from the traces that 
the window on the northern wall of room 102 
was later reduced in size, although originally 
it was a larger window. Rooms 103, 104 and 
105, which were used as a toilet, a poultry 
house and a room were then added to the 
upper courtyard when there was a need for 
them. Room 106, which was arched and had 
a window on the east wall was drawn from 
the traces and the two windows on the west 
wall were drawn according to the compara-
tive study of the building.

There is a cut stone wall between room Z06, 
i.e.,-haystack- and room Z08,i.e.,-grape juice 
room- which is thought to have been built 
later for hygienice purposes. Furthermore, 
old pictures indicate that rooms Z12 and Z13 
were constructed on the southern side of the 
courtyard using a single layer of cut stones. 
Since there was a single-raw wall and there 
were no traces of an arch, it is believed that 
these rooms were covered with wooden raf-
ters. There are two niches on the south wall of 
room Z12 and three on the south wall of room 
Z13. It is possible that these places were add-
ed to the lower courtyard in the post-1878 pe-
riod (Photos 17 and 18). 

Photo 17.  South Wall of the Lower Elevation of the Courtyard (Archive of Nevşehir 
Cultural Heritage Conservation District Committee)
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Photo 18. South Wall of the Lower elevation of the courtyard (Archive of Nevşehir Cul-
tural Heritage Conservation District Committee)                                                                           

Old photographs dated 2015 obtained from 
the archive of the Directorate of Nevşehir 
Regional Cultural Assets Preservation Board 
reveal that room Z14 which is made of cut 

stone is outside the property limits and that, 
furthermore, this room was used as a toilet 
(Photos 19-20). 

Photo 19. The Toilet of the Building at the south Façade  (Archive of Nevşehir Cultural 
Heritage Conservation District Committee, 2015)
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Photo 20. The Timber Door of the Toilet (Archive of Nevşehir Cultural Heritage Conser-
vation District Committee)

It is evident from the traces that the lower 
courtyard and the upper courtyard are con-
nected to one another by a staircase located 
on the southeast side of the lower courtyard. 

It is  further determined that the courtyard en-
trance door in this section opens to an inter-
mediate landing of this staircase (Photo 21).

Photo 21. The Trace of the Stairs on the Courtyard Wall

According to the starting point and the di-
mensions of the arch springer stones from the 
collapsed staircase in room 106, which is in 
ruins today, it was proposed that on the north-

ern facade be completed first as there was, 
no window designed for the northern façade. 
The courtyard entrance gate constructed com-
pletely of cut stone and the replacement of the 
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stone in the courtyard wall were completed 
using traces obtained from the building.

The moulding and gargoyle details visible on 
the western facade were completed based on 
the traces coming from the building, and the 
closed window of room 101 was reopened. 
On the western facade of room 106, two 
windows were proposed that would actu-
ally, make use of the existing windows in 
the building.  The round arched door, which 
was later closed on the southeast facade of 
the courtyard, was opened and a window was 
proposed for the eastern facade of room 106 
based on the traces from the building. Despite 
three arch springer stones on the eastern fa-
cade of room 2 and the presence of a niche 
generating the possibility of the presence of a 
building being in the past, an on-site exami-
nation found no building trace. 

There are no major interventions on the fa-
cades that can cause changes. Because the 
construction systems of rooms 101 and 102 
facing the southern facade of the building are 
different from each other, it is thought that 
room 102 was added to room 101 in case of 
need. The entrance gate located on the south 
facade is a wooden single-wing door and it is 
understood from old photographs that depict-
ing the area east of the entrance that the toilet 
was in this location.

Conservation Project 

The location of the site, the architectural, his-
torical and documentary values create a great 
potential for economical, cultural and touris-
tic activities. The traditional pattern, houses 
and monuments haven’t lost their characteris-
tics due to slow change in town center. This 
creates a great potential for town center. 

The conservation project for this building was 
prepared in accordance with the structural 
evaluation and material problems according 
to its new function. For the building to sus-
tain its originality, a re-use with a new func-
tion was suggested, and the project included 
cleaning, reinforcement, consolidation, re-
newing and rebuilding. The “genuineness” 
or “authenticity” introduced at the 1994 Ber-
gen and Nara Conferences was considered to 
be the most important factor in architectural 
preservation and the most important criterion 
for determining conservation principles.8

Reinforcement

With respect to the cracks and joint discharg-
es observed in the stone walls, the first step 
is to clean the surface joints. The mortar of 
stone fractures+lime used in the region is a 
local specialty. For this reason, original mor-
tar mixture of suitable ratios according to the 

8  http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/
ICOMOSTR_0901543001353670596.pdf
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results of the material analysis. In many parts 
of the building, especially in the cut stone and 
rubble stone surfaces that make up the court-
yard wall, there is a depletion of elements due 
to dispersion, erosion or breakage. Plasticity 
will be implemented for surfaces where there 
is 0 to 5 cm of dispersion or erosion using 
a complementary mortar that is compatible 
with the original material to replace the de-
caying parts, plastic repair will be implement-
ed to eroding surfaces exhibiting 10 to 15 cm 
of abrasion, and surfaces eroded to 15 cm or 
more should be replaced with block stones.

The courtyard door that opens to the stair-
way landing leading to the window of room 
Z09 and to the upper elevation courtyard was 
bonded and covered with cut stone. These 
new fillings will be dismantled to reveal the 
original gaps.

Because the building has not been used for 
a long time, dampness and water problems 
originating from the top cover have caused 
static problems such as cracks and splits in 
the rooms that are made up of cut stone on 
the upper floors. The cracks on the southern 
walls of the room on the upper floor, the split 
on the dilatation of both rooms on the upper 
floor, the crack on the western wall of room 
101 and the crack and split on the south en-
trance door of the lower courtyard are among 
the main problems. Structural elements that 
have lost the bearing property and cannot ful-

fil their functions must reinforced or replaced. 
In this regard, there should be collaboration 
with civil engineers. One of the methods to 
correct for the loss of bearing property is to 
determine the location of the stones where 
there was an initial split and assess the stones 
relationships with each other and then dis-
mantle the area and reinstall and grout them. 

Since the necessary insulation was not pro-
vided in the flat roofs of rooms 101 and 102, 
which were made of earth during a time when 
the adobe was not regularly maintained, it is 
evident that the timber ceiling of room 101 
has decayed and rotted, the mortar plaster on 
the floor of room 102 has flaked off due to 
dampness, and the cut stones have begun to 
erode and dissolve. To overcome these prob-
lems caused by the upper cover, after the 
plant cleaning on the roof is completed, straw 
will be laid on top of the rubble filling and the  
insulation material will then be laid on top of 
that and covered with pebbles, mud and earth.

Cleaning

Worn surfaces and dirt will be removed from 
the structural elements by way of physical 
and chemical methods. The dirt and filth on 
corroding and ablating rock surfaces of the 
rocky areas in the lower courtyard, the dirt 
and blackening caused by smoke from fire-
places and indoor kitchens, the dirt on the 
wall surfaces of rooms 101 and 102 that have 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:243 K:345
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

153

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

been whitewashed with lime and the dirt due 
to atmospheric conditions on the exterior fa-
cades of the stone surfaces will be cleaned 
by using wire brushes or tooth chisel. On the 
stone and rock surfaces  of the building, there 
is vegetation;hence, the surfaces have experi-

enced changes in colour caused due to leak-
ing water. Accordingly, it is recommended 
that the plants and trees that have formed on 
the walls off the structure be removed in an 
appropriate way (Fig. 11).

Figure 11.The Adaptive Re-Use Project of -3.26 Elevation

On the surfaces where there is blackening and 
excessive dirt, the methods determined by the 
experts will be applied to the surface under 
the dirt layer in a laboratory environment 
to prevent damage during the cleaning pro-
cess. Cement blended joint applications that 
damage the original material will be cleaned 
by blasting and then protective joint mate-
rial with original mortar will be applied. All 
wooden structural elements will be cleaned 
mechanically. Any insect activity that oc-
curs in the wooden elements will be removed 
from the wooden materials by methods rec-
ommended by the experts. Wooden elements 

that have lost their structural property will be 
replaced by impregnated wood of the same 
variety, size and form in accordance with the 
details of the restoration project. Water-based 
varnish will be applied to the insect-free 
wooden elements in a solid state by impreg-
nation in situ. To protect the metal elements 
in the construction from rust and corrosion, 
rust remover will be applied and covered with 
a protective paint.

Reintegration

The reintegration of the suggested restora-
tion project with respect  to the structural ele-
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ments in the building that have been damaged 
or destroyed will be conducted in accordance 
with  the details of the restitution project and 
prepared using traditional materials, traces 

from the building, comparative repair works, 

oral sources and similar period structures 

(Fig. 12).

Figure 12. C-C Section

The missing upper wall and arched top cover 
of the room Z01 will be completed, and the 
demolished western wall of room Z05, which 
has an entry from the gateway will be rebuilt. 
Furthermore, the dismantled kitchen stove on 
the northern wall of room Z11 will be rebuilt 
from cut stone, the entrance wall, which is 
essentially demolished, will be rebuilt from 
cut stone and the door and window gaps, as 
indicated in the restoration project, will be 
left untouched. Rooms Z12 and Z13 which 
are located to the south of the lower court-
yard will be rebuilt, as presented in the resti-
tution project, and the arched porches, which 
once existed in front of the rock rooms but are 
now destroyed, will be rebuilt.  The missing 
western and northern walls and arched ceil-
ing of room 106 will be rebuilt. The stairway 

leading to the upper level. With respect to 
the courtyard, the floor will be covered with 
natural stone, the demolished entrance gate to 
the upper level of the courtyard will be com-
pleted, a capstone will be placed on the court-
yard wall and rooms 103, 104 and 105 will be 
dismantled and rebuilt.

Recommendations for the New Use

Located on the tour route of foreign tourists, 
the village of Mustafapaşa in the Ürgüp dis-
trict of the Cappadocia region is an impor-
tant settlement centre, due to its architectural 
and historical values. In accordance with the 
needs of local residents and, as an example 
of civil architecture, it was approved that the 
lower elevation courtyard could be recon-
structed to function as a café and restaurant 
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for hotel guests as well as for local residents 
and the general public.Accordingly, the fol-
lowing transformations and reconstructions 
are recommended.

It is recommended that the spaces at an eleva-
tion of -3.78 be transformed into bedrooms 
for the boutique hotel. The missing walls 
and the arched top cover of room Z01 will 
be  completed and converted into a bedroom, 
the window opening that faces room Z02 will 
become a door that links Z01, the bedroom, 
to room Z02, the restroom/washroom. The 
doorway connecting this bathroom, i.e., room 
Z02 to room Z03 will be bonded and cov-
ered with cut stone and then plastered with 
original ignimbrite rock dust. The floor and 
walls of the bathroom will be covered with 

ceramics tiles up to height of 80 cm from the 
ground.

The ceiling of the bathroom, i.e., Z02 which 
is +1.78 m. high will be filled and extended 
to a height of +2.00 m. The doorway to room 
Z03, which allows access to room Z09 will 
be covered with stone and plastered with ig-
nimbrite rock dust. Of the window located 
on the east side will be made into a doorway 
that will allow access to an independent ho-
tel room.  The eastern wing of the ignimbrite 
rocks floor will be filled, covered with natural 
stone and room Z04 will be converted into as 
a bathroom. The floor and walls of room Z04 
will be covered  with ceramic tiles up to a 
height of 80 cm from the ground (Fig. 13).

Figure 13. A-A Section

Rooms Z06, Z08 and Z09 are intended to be 
connected to one another to create a single 
hotel room. Room Z09 will function as a sit-
ting and resting area and will be part of room 

Z08, which will be converted into a bedroom. 
The window opening in the cut stone wall 
separating rooms Z06 and Z08 was converted 
into a door to allow access between the two 
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rooms. Room Z06 which has no source of il-
lumination and isn always in darkness will be 
divided into two parts with a cut stone wall 
separating one part of room Z06 into a wash-
room/restroom as detailed in the restoration 
project. The original rock walls and ceilings 

will be preserved and the floor will be covered 
with natural stone. The floors of the bathrooms 
in Z06 will be covered with ceramic tiles and 
the walls will be covered with ceramics up to 
80 cm in height from the ground (Fig. 14).

Figure 14. B-B Section

Room Z10 will be converted to a hotel room, 
and thus the feedbox constructed of cut stone 
located to the west of the entrance will be dis-
mantled. The ignimbrite rock surfaces that 
have  dissolved and decayed due to the room’s 
previous use as a barn will be dented using a 
tooth chisel. The floor will be covered with 
natural stone, and the entrance door and win-
dow will be rebuilt with cut stone. The wash-
room/restroom will also be built in this room 
by dividing a part of the room Z06.

Room Z11 will be used as a hotel room. The 
fireplace in the northern wall, which was dis-
mantled, will be rebuilt from cut stone in ac-
cordance with the details of the restoration 
project. The demolished entry wall will also 
be rebuilt from cut stone, and the doorway and 

window opening will be left untouched as in-
dicated in the restoration project. Dissolving 
and eroding surfaces of the ignimbrite rocks 
on the walls of the room will be applied by a 
tooth chisel and the floor will be covered with 
natural stone. The large niche in the northern 
part of the room will be converted into a bath-
room. 

The Z12 and Z13 rooms on the southern side 
of the courtyard will be redecorated and used 
as the reception area. These spaces, originally 
constructed of single-layer cut stone and cov-
ered with wooden rafters, will be rebuilt ac-
cording to the details of the restoration project.

Room Z14, which is constructed of cut stone 
and had been used as a toilet is located to the 
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east of the lower courtyard entrance door, 
which is not present today but is known to 
have existed based on old photographs, will 
be converted it into a staff washroom/restroom 
according to the details of the restoration proj-
ect. The floors and the walls of the bathroom, 
ı.e., Z14 will be covered with ceramics up to a 
height of 80 cm high from the ground. Room 
Z05 at an elevation -3.26 will be used as a 
warehouse. Accordingly, the dissolving and 
eroding surfaces will be dented and the floor 
will be covered with natural stone. The west-
ern wall of the warehouse area will be rebuilt 
and a staircase built of cut stone will be added 
to the front part of the room, elevating it to 
street level.

It was considered appropriate that the places 
located in the upper courtyard, i.e., at +0.75 
elevation, will serve as a cafe and restaurant 
for not only the hotel guests but for the general 
public and local residents as well. The stair-
way leading up to the restaurant floor from 
within the hotel will be rebuilt according to 
the details in the restoration project. Those 
who are not hotel guests will be able to access 
the restaurant by the way of the upper eleva-
tion courtyard door. Furthermore, the missing 
western and northern walls together with the 
arched ceiling of room 106 will be completed, 
and the niches on the northern wall of room 
101 have already been converted into a door-
way and an access passage to room 106 has 

been incorporated. Rooms 101,102 and 106 
will become dining and sitting areas. Room 
103 is designated as the restaurant’s storage 
area, whereas room 104 will become the male 
and female washrooms and  room 105 will 
be the restaurant’s kitchen. Room 104, which 
will be dismantled and reconstructed, has been 
spatially extended to meet its newly identified 
intended function. 

DISCUSSION 

The aim of the preservation is to achieve not 
only the conservation and revitalization of the 
buildings and historical settlements but also 
to achieve the sustainable participatory devel-
opment of the villages for the future genera-
tions. Public participation is very important to 
achieve sustainable development. Local gov-
ernment and academia could organize educa-
tional seminars explaining the advantages of 
community involvement in these successful 
examples. Non-hierarchal partnerships be-
tween central and local governments com-
munity and non governmental organisations 
are fundamental for generating strategies and 
policies for a sustainable future. 

CONCLUSION

Preservation of the architectural heritage is 
considered a fundamental issue in the life of 
modern societies. In addition to their historical 
interest, cultural heritage buildings are valu-
able because they contribute significantly to 
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the economy by providing key attractions in 
a context where tourism and leisure are major 
industries in the future. The need of preserv-
ing historical constructions is thus not only a 
cultural requirement, but also an economical 
and developmental demand. For that reason it 
is important to preserve the architectural heri-
tage of Cappodocia. 

The building currently undergoing restoration 
is one of the examples of the original civil ar-
chitecture in which a combination of carved 
rock and stone techniques was used to reflect 
the local identity of the village of Mustafapaşa 
in the Urgup district of the Cappadocia region. 

The original building elements of the 
Mustafapaşa houses, such as iwans, cantile-
vers and original stone workmanship were 
implemented according to the economic in-
come of their owners. The carved rock units 
formed around the courtyard revealed a poten-
tial for growth over time, thereby creating a 
dynamic effect. With respect to the function of 
the building, re-use aimed at reintroducing the 
building into the region was proposed in ac-
cordance with the plan notes in the Provisions 
of Mustafapaşa Preservation Development 
Plan9. The function of the building, which is in 

9 The Provisions of Mustafapaşa Preservation Development 
Plan notes it states, “…the fact that the historic buildings 
are dense; that the structures especially the outer space 
elements (facades, windows, doors, walls, etc.) will 
be conserved as loyal to their original texture; that the 
damaged elements will be repaired according to the 
original; they are textures to be intervened in a limited 

current use today, as a boutique hotel and cafe, 
was considered an approach that will address 
the needs of the local people and be effective 
in promoting tourism. By providing accom-
modations for tourists visiting the region, the 
building will provide visitors the opportunity 
of become more closely acquainted with the 
cultural values and architectural identity of the 
local people. Reflecting the original identity of 
the region, this building serves as an example 
of the restoration practices that will be imple-
mented throughout the region.

To preserve and maintain the structure in the 
best possible way and in accordance with the 
universal preservation decisions, it was deter-
mined to modify its function and pass it on to 
future generations.

RECOMMENDATIONS 

Mustafapaşa with its rapidly developing cul-
ture and its increase in tourism due to its his-
torical features, is one of the most exceptional 
settlements in the of Cappadocia region. How-
ever the success of the conservation in the area 
depends on the quality of those projects and 
their applications of those projects. In addition 

way. Since street locality and street gauges are also 
intended to be conserved, the environment will be taken 
into account in all interventions. In any operation on the 
block of the structure (restoration, reconstruction and / 
or new structure), with the 1/500 scaled detection and 
investigation of all the block and the determination of 
indoor and outdoor locality of the block (street silhouettes, 
sections of courtyards, etc.) are used as the bases of the 
projecting process.
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to all, the aim of the preservation is also to 
achieve not only the conservation and revital-
ization of the buildings but also to achieve the 
sustainable participatory development models 
of the whole village for the future generations. 
Su et al.2018 indicate that a cultural political 
economy “framing” for interpreting heritage 
tourism in urban contexts. Key ideas behind 
this research perspective are explained and il-
lustrated through discussion of past research 
studies of urban heritage tourism.
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VERTICAL GARDENS APPLICATIONS ON URBAN LANDSCAPE  
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Öz: Amaç: Bu çalışma, dikey bahçelerin kentsel 
peyzaj tasarımında önemini ve yerini belirlemeyi 
amaçlamıştır. Kapsam: Dikey bahçelerin geçmişten 
günümüze tarihçesi, güncel uygulama yöntemleri ile 
hangi alanlarda hangi amaçla kullanıldıklarıı, kulla-
nılan yapısal ve bitkisel materyal, tasarım kararları, 
kente sağladığı katkılar, uygulama örnekleri, Dünya, 
Türkiye ve İstanbul örnekleri analiz edilerek açık-
lanmıştır. Yöntem: Yerli ve yabancı literatür tarama-
sı yapılarak güncel ilk örnekler ve güncel örnekler 
incelenip karşılaştırmaları yapılarak genel tanımlar 
verildikten sonra, bu tanımlara göre dikey bahçelerin 
kente yararları, özellikleri, uygulama yöntemleri belir-
tilerek açıklamalar yapılmıştır. Bulgular: İstanbul’da 
bulunan dikey bahçelerin yerinde gözlem yapılması 
ve fotoğraflanarak kentsel peyzajda yeri belirlenmiştir. 
Aynı zamanda dünyadan ve Türkiye’den dikey bahçe 
örnekleri de verilmiştir.  Sonuç: Dikey bahçe peyzaj 
mimarlığına farklı bir şekilde bakışı vurgulayarak kent-
sel tasarımda etkili bir unsur haline gelmiştir. Giderek 
önemli hale gelen dikey bahçelerin bakım ve uygulama 
hizmetlerinde sürdürülebilirlik esas alınmalıdır. Dikey 
bahçelerin kente ve kentsel peyzaj tasarımına sağladığı 
yararlar ile kentliye katkıları saptanmıştır. Çalışmada 
dikey bahçelerin eksik yanları belirlenmiş ve bunların 
giderilmesine yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kentsel Tasarım, Dikey 
Bahçe,  Kentsel Peyzaj Tasarımı

Abstract: Aim: This research aimed at the importance 
and place of vertical gardens in urban landscape de-
sign. Scope: The daily history of vertical gardens is 
explained by analyzing the current application methods 
and the areas in which they are used, the structural and 
herbal materials used, design decisions, contribution 
to the city, application examples, the world, Turkey 
and Istanbul. Method: After analyzing the domestic 
and foreign literature and comparing and analyzing the 
current and past examples, the definitions of the verti-
cal gardens were explained by specifying the urban 
benefits, characteristics and application methods ac-
cording to these definitions. Results: The observations 
made over the vertical garden is situated in Istanbul and 
has been determined photographed place in the urban 
landscape. At the same time examples of vertical gar-
dens from around the world and Turkey it is also given. 
Conclusion: Vertical gardens have become important 
in urban landscape design by giving a new perspective 
to landscape architecture. Sustainability of vertical gar-
dens should be based on maintenance and application 
services. The benefits of vertical gardens to urban and 
urban landscape design and the contribution to urban-
ization have been determined. This missing aspects of 
the vertical gardens have been identified and recom-
mendations have been made for their elimination.

Key Words: City, Urban Design, Vertical Garden, Ur-
ban Landscape Design 
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GİRİŞ

Hızla artan kentleşme ve yapılaşma günü-
müzde nüfusun da büyümesine ve insanların 
doğadan uzaklaşmasına neden olmaktadır. 
Yapılaşmanın giderek artması kentlerin yeşil 
alanlarının giderek azalmasına yol açmıştır 
(Sağlık ve diğ., 2016: 2). Yeşil alanların az-
lığı kentlinin psikolojik olarak etkilenmesine 
ve rekreasyonel ihtiyacını karşılayamamasına 
neden olmaktadır. 

Kentte yer alan açık ve yeşil alanlar, beton-
laşmanın olumsuz etkisini azaltan, kentlinin 
doğaya özlemini gideren ve kentlinin yaşam 
kalitesini artıran mekanlardır (Sağlık ve diğ., 
2016: 78). Kentleşme nedeniyle açık ve yeşil 
alan azlığı kentlinin rekreasyonel ihtiyacını 
karşılaşamamaktadır Kent içinde yeşil alan 
azlığına kentsel peyzaj tasarımı projelerinde 
çözüm aranmaya başlanmıştır (Sağlık ve diğ., 
2016: 98). Kentlinin günlük yaşamında en 
çok vakit geçirdiği alanlarda yeşil alana has-
ret kalması nedeniyle dikey bahçeler bu ihti-
yacı gidermeye yönelik peyzaj tasarım ögesi 
olarak kullanılmaktadır. 

Kentsel peyzaj tasarımında kullanılan dikey 
bahçeler, çevre koşullarını iyileştirerek, kente 
estetik değer kazandırarak, kentin ekosistemi-
ne, biyoçeşitliliğine katkı sağlayarak kentsel 
tasarıma yeni bir anlayış getirmiştir. 

Kentin sürdürülebilirliği açısından önemli 
olan dikey bahçelerin son yıllarda kullanımı 

giderek artmaktadır, ancak yine de yetersiz 
kalmaktadır. Dikey bahçelerin yaygın ve et-
kin kullanımı için kendi içinde tasarım ilkele-
ri oluşturulması gerekmektedir. 

AMAÇ

Çalışmada dikey bahçelerin ortaya çıkışından 
itibaren peyzaj tasarımında yeri ve öneminin 
ortaya konması amaçlanmıştır. Kentsel ta-
sarımda dikey bahçelerin kullanım alanları, 
uygulama çeşitleri, kente verdiği katkılar, 
kullanılan bitkiler, Dünya’da, Türkiye’de ve 
İstanbul’da uygulanan örnekleri ile kent kav-
ramından öneminin belirtilmesi amaçlanmış-
tır.

KAPSAM

Dikey bahçenin tarihçesi, uygulama yöntem-
leri, kullanım alanları, kullanılan bitkiler, ta-
sarım kararları, kente sağladığı yararlar, uy-
gulama örnekleri, Dünya, Türkiye ve İstanbul 
örnekleri analiz edilerek açıklanmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Dikey bahçelerine ait genel örnekler ile özel-
likle İstanbul’da bulunan dikey bahçelerin 
yerinde gözlem ve etüt çalışması ile fotoğ-
raflanması sonucu, hangi dikey bahçe uygu-
lama yöntemi ile yapıldığı, hangi bitkilerin 
kullanıldığı tespiti yapılmıştır. Ayrıca yapılan 
uygulamaların sonuçları değerlendirilerek 
kentsel tasarıma ve peyzaj tasarımına etkisi 
olup olmadığı belirlenmiştir.
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ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Çalışma alanının büyüklüğü veri teminini 
zorlaştırmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki dikey 
bahçelerin uygulama sıkıntıları ile süreklilik 
gösterememesi gözlem ve etüt çalışmaların-
da veri devamlılığı açısından sorunlar oluş-
turmaktadır. Dikey bahçe uygulamaların bir 
kısmının özel site, güvenlikli bölgeler ve özel 
izin gerektiren alanlarda kurgulanması nede-
ni ile bu alanlardaki uygulama örneklerine 
erişim kısıtları yaşanmıştır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Giderek artan ve yatay yönde devam eden 
yapılaşma yatay doğrultudaki yeşil alan kul-
lanımlarını eritmeye başlamıştır. Yatayda yer 
bulamayan yeşil alanlar dikey yönde kurgu-
lanmış ve dikey bahçe örnekleri bu zorunlu-
luktan türemiştir. Dikey bahçelerde en büyük 
problem dikey doğrultuda canlı materyal içe-
ren sistemlerin hem uygulama hem de sürek-
lilik açısından verimsiz olmasıdır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Kent Kavramı

Değişim ve gelişim sürecinde olan kentler 
sürekli bir devinim içinde hareket ederler. 
Fiziksel gelişimlerinden kaynaklı olarak yapı 
bloklarındaki artış beraberinde yeşil doku 
ihtiyacı olarak kendini göstermeye başlamış-
tır. Kendine özgü bir ekosisteme sahip olan 
bu mekanizma yapı, insan ve bitki ve başka 

canlılar ile kendi sistemeler bütününe sahiptir 
(Korkut, Kiper ve Topal, 2017: 14-26).

Kentsel Tasarım Kavramı 

Şehir bölge ve planlama ile mimarlar tarafın-
dan yürütülen kentsel planlama çalışmaları, 
doğaya saygıyı ve doğa ile bütünleşik yaşam 
isteğinden kaynaklı olarak peyzaj mimarla-
rının da bu çalışmalara dahil edilmesini zo-
runlu hale getirmiştir. Doğayı kente, kenti 
de doğaya taşımanın arayışı içinde kurgula-
nan sistemler bütünü olan kentsel tasarım bir 
örüntü ve ağ oluşturma çabasıdır (Bulut ve 
Atabeyoğlu, 2010: 1497). 

Kentsel Yeşil Alanlar

Kentsel yeşil alanlar rekreasyonel işlevleri, 
ekolojik işlevleri, arazi kullanım işlevleri, es-
tetik kazandırma işlevi, çevre koruma işlevi, 
sirkülasyon işlevleri gibi birçok işlevsel özel-
liğe sahiptir. 

Kentsel nüfus artışı ile daha önceleri sanatsal 
ve eğlence anlayışı içinde kurgulanan yeşil 
alanlar yapı-yeşil dengesi içinde ihtiyaçlara 
cevap verecek şekilde tasarlanmaya başla-
mıştır. Yapı blokları içinde sıkışıp kalan kent-
liye doğayı ulaştırabilmek adına çok önem-
li görevleri vardır (Karagüler ve Korgavuş, 
2014: 206).
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Kentsel Peyzaj Tasarımı Kavramı

Kentsel peyzaj tasarımında; kent kimliğine 
uygun açık ve yeşil alan ile yapılaşmanın 
doku uyumu ve dengesidir. Kentin yapısına 
uygun açık ve yeşil alanlar kente estetik değer 
katmaktadır. Kent estetiğini kentin siluetleri 
belirler. Kentlerin yeşil alan oluşumları daha 
az kontrol edilir. Bunun en büyük sebebi de 
yasaların eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 
Kentsel peyzaj ve kentsel tasarım konusunda 
yaptırım gerektiren yasal koşulların oluşması 
kentin yeşil siluetine katkı sağlayabilir (Kara-
güler ve Korgavuş, 2014: 208-211) .

Kentlerin sürdürülebilir olması için peyzaj 
tasarım ilkeleri de göz ardı edilmemelidir. 
Kentlinin yaşam kalitesini arttırmak yeşil ala-
na ihtiyaç vardır. Kentsel peyzaj tasarımında 
doğa ve tasarım sistematik bir biçimde, işlev-
sel, estetik, ekolojik, ekonomik durumu göz 
önünde bulundurularak kentin sürdürülebilir-
liğini devam ettirmek için alan kullanım ka-
rarları alınmalıdır. 

Kentin peyzaj tasarımına yeni bir anlayış ge-
tiren dikey bahçeler kentin estetiğine katkı 
sağlamaktadır. Aynı zamanda ekolojisine de 
katkı sağlayan dikey bahçeler flora ve fauna-
ya da yeni yaşam alanları sunmaktadır.

Dikey Bahçe Kavramı 

Nüfus artışı hem kentlerde hem de kentlere 
yakın bölgelerde birçok çevre sorununa ne-

den olmaktadır. Genişleyen kentlerde yer 
sıkıntısından dolayı yeşil alanların ortadan 
kaldırılması bu sorunlara ya doğrudan yol aç-
makta ya da sorunların etkisini arttırmaktadır 
(Bass ve Baskaran, 1999: 84-87). Dünyada 
nüfusun hızla artması, teknolojinin gelişmesi, 
kentleşmenin artması ve kentte yeşil alanların 
hızla azalması kentin siluetini değiştirmekte-
dir. Değişimlerin artması ile beraber doğayı 
kente taşıyan dikey yöndeki yeşil alan çalış-
maları dikey bahçe olarak adlandırılır. 

Dikey Bahçe ve Gelişimi

Doğada bulunan epifit bitkiler ilk dikey bah-
çelerdir. Doğada bulunan diğer dikey bahçe 
örneklerini litofit bitkiler oluşturmaktadır 
(Lima, 2011: 14) (Şekil 1). 

Şekil 1. Doğal Dikey Bahçe Örneği  
(Orijinal)

Dikey bahçelerin çıkış noktası olarak bitkile-
rin yapılarda kullanabileceği fikri önemli rol 
oynamıştır. Bu kapsamda M.Ö. 605 yılında 
Babil Kralı olan ve 43 yıl hüküm süren Ne-
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buchadnezzar tarafından eşi Amytis’in vatan 
özlemini gidermek amacıyla yaptırdığı düşü-
nülen ve bugün halen dünyanın yedinci ha-
rikasından biri olarak görülen Babil’in Asma 
Bahçeleri bize ilk örneklerini sunmaktadır 
(Şekil 2). Birbiri üstüne inşa edilen teraslarda 
çeşitli bitki türleri kullanılmış ve zamanla bu 
bitkiler geliştikçe teraslardan aşağıya sarka-
rak güzel bir görünüm oluşturmuşlardır.

Şekil 2. Babil’in Asma Bahçesi 1

Roma mozolelerini süsleyen sarmaşıklarla 
anılan Pompei’den duvar ve çatılarını çim 
ile kaplayan Vikingler’e, Hindistan, İspan-
ya evlerinde, 16. ve 17. yüzyıl Meksika’da, 
18.yüzyılda Fransa’da dikey bahçe uygula-
maları görülmektedir (Yazgan ve Khabbazi, 
2013: 28). Dikey bahçe uygulamaları Fransız 
botanikçi Patrick Blanc ile beraber 1988 yı-
lında ilk olarak gündeme gelmiştir (Xin-xin, 
2011)

1 2http://www.ancientcityofbabylon.com/Hanging-
Gardens-of-Babylon.html

Dikey Bahçe Yararları

Kent bütününde estetik özellikleri ile de ön 
plana çıkan dikey bahçeler, kente kattıkla-
rı yaşam kalitesi ile de etkili olmaktadırlar. 
İklimlendirme, flora ve fauna ev sahipliği, 
hava kalitesinin artması, gürültü perdesi gibi 
birçok etki oluşturarak kentteki ekosiste-
me önemli katkılar sağlamaktadırlar (Abel, 
2010: 20-30). 

BULGULAR 

Dikey Bahçe Uygulama Sistemleri

Sulama sistemi ile bitki besleme ve toprak 
veya topraksız uygulamalarda seçilen bit-
kiler değişiklik göstermektedir. Kullanılan 
bölgedeki iklim şartlarına dayanıklı, su iste-
ği az bitkilerin kullanımı dikey bahçelerin 
uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır (Yücel 
ve Engin, 2012: 52). Dünyada ve ülkemizde 
dikey bahçe uygulamalarında asma, keçeli, 
modüler, metal çit ve panel sistemler tercih 
edilmektedir.

Metal Çit Sistemi

Yeşil bir perde veya yarı geçirgen bir yeşil 
doku oluşturmaya yönelik olarak kurgula-
nan metal çit sistemi, boyut fark etmeksizin 
farklı alanlarda uygulama kolaylığı (Şekil 3). 
Uygulamada farklı şekillerde metal çitler kul-
lanılır. Kullanılan bitkiler direk veya saksılı 
halde uygulanabilir (Yücel ve Engin, 2010: 
52).
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Şekil 3. Metal Çit Sistemi Örneği Ex Du-
cati Ofisi, İtalya2

Modüler Sistem

Modüler dikey bahçe sistemleri, bina cep-
heleri üzerine işlenen farklı büyüklükteki ve 
formlardaki saksılar kullanılarak oluşturu-
lan bir uygulama yöntemidir (Şekil 4). Bitki 
saksıları farklı kombinasyonlarda sıralanarak 
bitkisel koreografiler oluşturulmaktadır. Mo-
düler sistemde yerleştirilmiş saksılar arasında 
belirli noktalara delikler açılarak dikey yönde 
sıvı akışı sağlanmakta ve sulama sisteminin 
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlan-
maktadır (İpekçi ve Yüksel, 2012).

2 3 https://www.archdaily.com/16863/ex-ducati-
mario-cucinella-architects 

Şekil 4.  Modüler Sistem Edirnekapı, İs-
tanbul (Orijinal)

Panel Sistem

Bu sistem direk olarak cephede uygulanabil-
mekle birlikte konstrüksiyonel yapı üzerinde 
de uygulanabilmektedir. Bu şekilde ısı fark-
lılarına olumlu katkı sunmaktadır (Yücel ve 
Elgin, 2010: 52). Farklı iklim koşulları al-
tında gösterdiği mukavemet nedeni ile tercih 
edilen bir uygulama türüdür (Şekil 5). Kul-
lanılan bitkilerin mevsimsel değişimleri ile 
beraber çeşitli renk kombinasyonları ile etkili 
görünüm sağlamaktadır (İpekçi ve Yüksel, 
2012: 46-53).
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Şekil 5. Panel Sistem Örneği Uşak  
(Orijinal)

Asma Sistemi

Genellikle sarılıcı bitkiler kullanılarak oluş-
turulan bir uygulama çeşididir. Bu bitkilerin 
sarılacağı konstrüksiyon elemanları ile oluş-
turulan bu uygulamada bitkiler saksılı sistem 
ile de kolaylıkla kullanılabilmektedir (Şekil 
6). Uygulamada damlama tipi sulama seçilir 
(İpekçi ve Yüksel, 2012: 46-53).

Şekil 6. Asma Sistem Örneği MFO Park, 
İsviçre 3

Keçe Sistemi

Keçe sistemde toprak yolu ile sağlanan mi-
nerallerin kullanılan keçe malzemesi ile sağ-
lanmaktadır (Şekil 7). Sulama için kullanılan 
suyun içerine eklenen karışımlar sayesinde 
bitki bu ihtiyacını karşılamaktadır. Bu uy-
gulamada daha çok mekanik sulama tercih 
edilir. Kullanılan bitkilerin dayanıklılığının 
artması ve aynı zamanda nemli olarak uy-
gulanan keçelerin uygulama yüzeyine zarar 
vermemesi adına birleşim noktalarına su ge-
çirmez malzeme ile yalıtım yapılır (İpekçi ve 
Yüksel, 2012: 46-53).

3 4 http://www.landezine.com/index.php/2009/07/
mfo-park-switzerland/ 
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Şekil 7. Keçeli Sistem Örneği Acıbadem 
Metro Durağı, İstanbul (Orijinal)

Dünya’daki Dikey Bahçe Uygulamaları

Athenaeum Otel  –  İngiltere

Athenaeum Hotel, Patrick Blanc’ın 2009 
yılında 280 bitkinin kompozisyonuyla oluş-
turulmuştur (Şekil 8). Blanc’ın İngiltere’de 
yaptığı ilk çalışmadır (Xin-xin, 2011) . Green 
Park ve Hyde Park’ın çevrelediği Athenaeum 
Hotel keçeli sistem ile yapılmıştır. Uygulama 
binanın caddeye bakan köşesinde, 8 kat bo-
yunca devam etmektedir. 

Şekil 8. Athenaeum Hotel Londra,  
İngiltere4

Vancouver Uluslararası Havalimanı – Kanada

Bulunduğu coğrafyadaki dağları yansıt-
tığı düşünülen Vancouver Uluslararası 
Havalimanı’na ait uluslararası yolcu kapı-
sında farklı bitki çeşitlerinin kullanıldığı bir 
dikey bahçe uygulama örneği bulunmaktadır 
(Şekil 9), (Kaynakçı, Kaya ve Elinç, 2013: 
55-59). Uygulama bölgenin soğuk ve rüzgarlı 
hava şartlarına dayanıklı türler ile oluşturul-
muştur. Panellerin içine yerleştirilen ve orda 
köklenmelerinden sonra uygulaması yapılan 
bir sistemdir.

4 5 https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/
realisations/london/athenaeum-hotel-london 
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Şekil 9. Vancouver Uluslararası Havali-
manı, Kanada5

Quai Branly Müzesi – Fransa

Jean Nouvel tarafından yarışma eseri olarak 
üretilen Quai Branly Müzesi’nin kuzey du-
varında Patrick Blanc tarafından oluşturulan 
dikey bahçe örneği bulunmaktadır (Şekil 
10), (Lambertini, Jacques ve Mario, 2007). 
Uygulama 15.000’e yakın bitki türü kullanı-
larak yapılmıştır. Kullanılan türler Amerika 
Birleşik Devletleri, Japonya, Orta Avrupa ve 
Çin’den getirilmiştir.

5 6 http://www.greenroofs.com/blog/wp-content/
uploads/2010/03/yvr-canada-line-green-wall.gif 

Şekil 10. Quai Branly Müzesi Paris, Fran-
sa 6

Türkiye’deki Dikey Bahçe Uygulamaları

Antalya Erasta Alışveriş Merkezi - Antalya

Antalya Erasta Alışveriş Merkezinde yapılan 
dikey bahçe uygulaması, Beceri Mühendislik 
ve Mimarlık tarafından Atlantis Gro - Wall 
modülleri ile yapılmıştır (Şekil 11), (Çelik, 
Ender ve Zencirkıran, 2015: 67-70). Modü-
ler sistem ile uygulanan dikey bahçe, damla 
sulama bulunmaktadır. Dikey bahçe sistemi 
yağmur suyunu geri kazandırma özelliğine 
sahiptir. Çalışmada yaklaşık 7500 adet üç 
farklı Sedum bitkisi kullanılmıştır.

6 7 https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/
realisations/paris/quai-branly-museum 
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Şekil 11. Antalya Erasta Alışveriş Merkezi, Antalya 7

Gebze Belediyesi – Kocaeli

Kocaeli Gebze Belediyesi dikey bahçe uy-
gulaması (Şekil 12), Silvanus Dikey Bah-
çem firması tarafından uygulanmıştır (Çelik, 
Ender ve Zencirkıran, 2015: 67-70). Yüzey 
alanı 150 metrekare olan dikey bahçe uygula-

masında, 10 farklı bitki türünden oluşan 4500 
bitki bulunmaktadır. Bitki türleri İzmir, An-
talya, Yalova, Kocaeli gibi illerden getirtilmiş 
ve uygulanmıştır. Tasarım, altyapı ve bitkisel 
uygulama çalışmaları yaklaşık 40 gün gibi bir 
süre içerisinde Silvanus tarafından tamam-
lanmıştır.

7Şekil 12. Gebze Belediyesi, Kocaeli 8 

7  http://www.duvardabahce.com/erasta-avm-antalya 
8  http://dikeybahcem.com/tr/proje-detay/2012-gebze-belediyesi
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Swissotel Resort Bodrum Beach – Muğla

Swissotel Resort Bodrum beach dikey bahçe 
uygulaması (Şekil 13), Silvanus Dikey Bah-
çem firması tarafından uygulanmıştır (Çelik, 
Ender ve Zencirkıran, 2015: 67-70). Otelin 
birbirinden bağımsız 72 adet rezidansın cep-
he uygulamalarında dikey bahçe tercih edil-
miştir. Ülkemizde ilk defa bir projede 72 tane 
farklı uygulama ile toplam 1584 metrekarelik 
yeşil alan dikey bahçe olarak kurgulanmıştır. 
Yapımı 3,5 ayda tamamlanmıştır ve toplamda 
40 bin adet bitki bulunmaktadır.

Şekil 13. Swissotel Resort Bodrum Beach 
Bodrum, Muğla9 

İstanbul’daki Dikey Bahçe Uygulamaları

Ünalan 

Aktaş Plant tarafından yapılan bu uygula-
mada modüler sistem dikey bahçe uygula-
ması (Şekil 14) yapılmıştır (Çelik, Ender ve 
Zencirkıran, 2015: 67-70). Uygulamanın en 
önemli özeliğinden biri, sistemde dikili olan 
bitkiler istenilen zaman sökülüp yenisi diki-
lebilmektedir. Bu sayede kışın sarı çiçekli bit-
kilerin olduğu sistemde yazın kırmızı çiçek-
leri görebilmektedir. İstanbul Ünalan dikey 
bahçe uygulaması da buna en iyi örneklerden 
birisini göstermektedir.

9  http://www.ekoyapidergisi.org/583-silvanus-
dikey-bahceler-turkiyenin-en-buyuk-dikey-
bahcesini-swissotel-resort-bodrum-beachte-
yapiyor.html

11 https://www.theplan.it/project_shortlist/123 
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Şekil 14. Ünalan Dikey Bahçe Uygulaması, İstanbul 

Emirgan Korusu

Veritaş Mimarlık tarafından yapılan Emirgan 
Korusu sahil kısmında yer alan dikey bahçe, 
ziyarete gelenlerin dikkatini çekerek farklı 
örnekte bir uygulama biçimi sergilemektedir 
(Şekil 15). Uygulamada keçeli sistem kulla-
nılmıştır.

Şekil 15. Emirgan Korusu Dikey Bahçe, 
İstanbul (Orijinal)

Edirnekapı

Modüler sistem kullanılarak taşıyıcı profil 
üstüne farklı doku ve renk özelliğine sahip 
bitki türleri yerleştirilerek dikey bahçe tasarı-
mı yapılmıştır (Şekil 16). Metrobüs durağı ve 
Edirnekapı Şehitliği gibi farklı kullanımlara 
yakınlığı ile kentte yaşayanlar üzerinde daha 
fazla etki uyandırmaktadır.
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Şekil 16. Edirnekapı Dikey Bahçe Uygulaması, İstanbul (Orijinal) 

Gülhane Parkı

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından 
Gülhane Parkı’nda su duvarı ile birlikte kul-
lanılan dikey bahçe keçeli sistemle oluşturul-

muştur (Şekil 17). Uygulama su duvarında 
aquavision plus yöntemi ile suya yazılması 
sureti ile kentte yaşayanların dikkatini çek-
meyi amaçlamıştır.

Şekil 17. Gülhane Parkı Dikey Bahçe Uygulaması, İstanbul (Orijinal)

SONUÇ

Yatay yönde gelişim sağlayan kentler aza-
lan mekan olgusu ve artan yerleşim baskısı 
nedeni ile yönlerini dikey yönde devam et-
tirme eğilimine girmiştir. Yapısal anlama ge-
lişim gösteren bu ilerleyiş yeşil alan ihtiyacı 

doğrultusunda da dikey yönde hareketlerde 
kendini göstermektedir. Dikey bahçe temelli 
kurgulanan yeşil alanların görsel kaliteyi art-
tırması noktasındaki katkısı göz önünde tutu-
larak, eksik planlama ve hatalı uygulamalar 
ile etkisini kaybetme riski de göz ardı edilme-
melidir (Abel, 2010: 20-25).
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Tüm bu riskler ile beraber dikey bahçe uy-
gulamalarının çevre sorunlarının azaltılması 
ile beraber kent ekosistemine de önemli kat-
kılar sağlamadığı unutulmamalıdır (Korkut, 
Kiper ve Topal, 2017: 14-20). İyi planlanmış 
ve teknik altyapısı ile düzgün kurgulanarak 
uygulanmış dikey bahçe uygulamaları kent-
tin genelinde yarattıkları sağlıklı ve nitelikli 
kentsel çevreler ile yaşam kalitesinin de art-
masına katkı sağlamaktadırlar.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The rapid rise of urbanization and building to cause the population to increase 
and people to move away from nature. The increasing construction has led to a gradual decline 
of the green areas of the cities (Sağlık, et, al., 2016: 2). The lack of green spaces are causing the 
city to be affected psychologically and unable to meet recreational needs. The open and green 
areas in the city reduce the negative effect of concretisation (Sağlık, et, al., 2016: 78). The open 
and green areas which are the places the urban longing for nature and increase the Quality of 
life the city. The lack of green spaces in the city started to look for solutions in urban landscape 
design projects (Sağlık, et, al., 2016: 98). The most time spent in the daily life of the city peop-
le sign for green areas because of vertical gardens are used as landscape design items for this 
need. The search for the and of the dissappearance of the green areas in the horizontal plane 
causing the creation of vertical gardens and in this way the Cities are getting darker day by day 
can get the green that they missed. The vertical gardens that important for the sustainability of 
city and they use has increased in recent years but they are still inadequate. It is necessary to 
establish design principles in house for the widespread and efficcient use of vertical gardens. 
Aim: Since the emergance of vertical gardens it is aimed to reveeal the place and importance of 
landscape design. The vertical gardens usage areas in urban design decision, vertical gardens 
history, examples applied in the world an in Turkey with aiming to indicate the importance of 
city concept. The observation as a result of and photographing of the vertical gardens in İstan-
bul, it was aimed to determine which vertical garden application method was used and which 
plants were used. It was also aimed to determine to Contribution of the applications to urban 
design and landscape design. Method: The city that comes from the need for people to be in 
need of housing which has become the settlement patterns shaped by the needs over time. Since 
the change and development of cities which are dynamic and vibrent organisms affect the pro-
cess of urbanization the consepts of urban and urbanization were taken together. Urban design, 
political, social, administrative, economic and physical structure of the city is constontly chan-
ging in the Built environment, the design of spaces and objects between them. Depending on 
These changes, it is a creative action that allows the urban landscape to be rearranged and mo-
dified at the local scale. Urban design considers the physical, natural and socio economic con-
text of Public spaces and is concerned with the quality of public space. On the basis of the inte-
rests of landscape architects in urban design, there is also an interest in issues such us surface 
design and the determination of ecological items. Landscape architects play role in the landsca-
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pe design process, especially in the green are-
as, in the determation of the flora in ecological 
sustainability. The most important contributi-
ons of landscape architects to the urban design 
together with the concept of sustainability that 
is formed today are urban green space plan-
ning and urban open space regulations. The 
vertical gardens that bring a new understan-
ding to the city’s landscape design contribute 
to the aesthetics of the city. Also vertical gar-
den that contributes to the ecology offers a 
new living space for flora and fauna. A general 
character of a city, Architectural constructi-
ons, open and green spaces and their relations 
to each other. Open and green areas have n im-
portant position in balancing human and natu-
re and improving urban living conditions. Ra-
pid population growth in the world, the deve-
lopment of technology, the increase of urbani-
zation and the rapid decrease of green areas in 
the city change the silhouette of the city. The 
need for green space in the city is increasing 
by directing both urban ecosystem and the city 
to new constructions. Therefore are used of 
the vertical gardens. The first vertical garden 
was created by nature. The epiphytic plants 
found in nature are the first vertical gardens. 
Other vertical garden specimens in the forest 
are lithophytic plants (Lima, 2011: 14). The 
vertical gardens applied by the French bota-
nist Patrick Blanc in 1988 constitute an intres-
ting landscape arrengement. Chaumont Gar-
den Festival in 1994, the concept of vertical 

garden called “Walls Living” was liked and 
improved day by day. The vertical gardens 
increase the amount of green space in the city 
allowing the city to breathe a little and reach 
the green space that the city has missed. The 
work of urban life in the city is tired of perfor-
ming recreational activites increase the quality 
of life. In urban areas people bored to work 
life and realize the recreational activities as a 
result of improves the quality of life. Enhan-
cing the indoor and outdoor air quality takes a 
conditioning tool task. Contributes to urban 
ecosystem and biodiversity by hosting flora 
and fauna. At the same time by increasing the 
value of real estate of buildings soften the 
stiffness of constructions. The vertical garden 
used as noise and image perpetutiy and it cau-
ses a decrease in urban heat island effect. The-
re are also disadvantages as vertical gardens 
have many benefits to the city. Maintenance 
and repair work in vertical garden design is 
required. As with other landscaping work on 
the climatic conditions the plants must be ta-
ken into harmony with each other. The cost 
depends on the type, quantity and quality of 
the material to be used therefore the difference 
cost is a disadvantage of vertical gardens. Ver-
tical garden can be classified as system metal 
fence, modular, panel - shaped, suspended and 
sealed systems. Examples of vertical gardens 
around in the world, in 2009 Athenaum Otel 
were in England was made by Patrick Blanc, 
Vancouver İnternational Airport in Canada 
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and Quai Branly Museum was made by Patrick Blanc in France. Examples of vertical gardens 
around Turkey, Erasta Mall in Antalya, Gebze City Hall in Kocaeli, Swissotel Resort Bodrum 
in Muğla and Ünalan, Emirgan Park, Edirnekapı and Gülhane Park in İstanbul. Findings and 
Results : The purpose of making vertical gardens nowadays, which are increasing in number, 
is to increase the visual values of more buildings. These applications are wrong when planned 
maintenance or when wrong is done, the visuals destroyed or completely destroyed as they lose 
their functionality. For this reason made in the design, implementation and maintenance servi-
ces the principles of sustainability should be taken into consideration care. The surfaces plan-
ting of building provides important contributions to urban ecology due to its functions such as 
protecting the structures, making the climatic effect more suitable for human, improving the 
environmental conditions and reducing some environmental problems, as well as aesthetic and 
visual values on a single scale at the urban scale. Vertical gardens healthy and quality urban 
environments because they created in the city are vital. It can improve the quality of life in the 
city with different application techniques and structural equipments and excellent planting re-
sults both indoor and outdoors. Vertical gardens which has become a growing industry in our 
country still has not become legislation. The formation of the necessary regulations and stan-
dards for the vertical garden work and the attitude of the local governments are also very im-
portant. There are differences between the vertical gardens in our country and applied in the 
world. It has been observed that in the vertical garden their work applied in the world the areas 
without aesthetic view are selected and in our country is chosen randomly and without research. 
The vertical garden designs is adding value to the urban identity in the world. In our country, a 
disconnected image is displayed due to being made in independent fields. Vertical gardening 
practices are quite costly in our country. As a result vertical gardening practices in our country 
are limited to some metropolitan municipalities, shopping centers and hotels.



180180

BAKÜ’ DEKİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA MEKÂNSAL VE 
GÖRSEL DEĞİŞİM SÜRECİ 1

SPATIAL TRANSFORMATION OF MULTI-STOREY RESIDENTIAL 
BUILDINGS IN BAKU

Tural SADİGLİ1,  Yasemin ERKAN YAZICI2

1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Mezunu), 
İstanbul / Türkiye

2 İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-3323-96031, 0000-0002-1175-84452 

Öz: Amaç: Nüfus yoğunluğunun artışı, teknolojideki 
yenilikler, ekonomik, sosyal ve siyasi faktörler gibi ne-
denler, Bakü’deki çok katlı konutların zaman içerisinde 
hem mekânsal hem de görsel olarak değişim gösterme-
sine neden olmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda, 
bu etkenlerin Bakü’de üç farklı zamanda diliminde 
değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Bu zaman dilim-
leri, 1920–1950 yılları arası, 1950–1990 yılları arası 
ve 1990’dan günümüze olmak üzere üç dönem olarak 
ele alınmıştır. Bu çalışmada, belirlenen üç dönemde 
Bakü’deki çok katlı konut yapılarında oluşan mekânsal 
ve görsel değişim sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Dönemlerin karakteristik özelliklerini en 
iyi yansıttığı düşünülen, ilk iki dönemde beşer, son 
dönemde ise üç olmak üzere toplam on üç çok katlı 
konut seçilmiş, mekânsal ve görsel açıdan incelenmiş-
tir. Bulgular: Seçilen örnekler üzerinden yapılan alan 
çalışmasından elde edilen veriler ışığında, Bakü’deki 
çok katlı konutların, belirlenen dönemlerdeki mekânsal 
ve görsel değişim süreci, dönemlere göre değerlendiril-
miştir. Sonuç: Mekân büyüklükleri, mekânların birbir-
leriyle olan ilişkileri ve cephe tasarımında her döneme 
özgü bir takım farklılıklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım, Tip Projeler, 
Ekonomik Faktörler, Sosyal Faktörler, Siyasi Faktörler

Abstract: Aim: Increase in population density, innova-
tions in technology, economic, social and political fac-
tors have caused the change of multi-storey residential 
buildings in Baku, both spatially and visually in time. 
Research results indicate that there has been significant 
changes these factors in three different time periods in 
Baku. The three distinctive time periods used in this 
study are the years from 1920 to 1950, 1950 to 1990 
and 1990 to present day. This study aims to investigate 
the spatial and visual transformation of the multistory 
residential buildings in Baku during the aforemen-
tioned three time periods. Method: A total of thirteen 
multistory buildings, five buildings from the first 
two time periods and three buildings in the final time 
period, which reflect the characteristics of their time 
period, have been selected and evaluated in terms of 
their visual and spatial aspects. Findings: In the light of 
the case studies on selected buildings, transformation 
of spatial and visual aspects of multistory buildings in 
Baku have been evaluated for each selected time pe-
riod. Conclusions: A number of distinctions have been 
identified for each study period in terms of the size of 
spaces, relationships between the spaces and the design 
of the facades. 

Key Words: Architectural Design, Stereotype Projects, 
Economic Factors, Social Factors, Political Factors
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GİRİŞ

Nüfus yoğunluğunun artışı, teknolojideki ye-
nilikler, ekonomik, sosyal ve siyasi faktörler 
gibi nedenler, Bakü’deki çok katlı konutların 
zaman içerisinde hem mekânsal hem de görsel 
olarak değişim göstermesine neden olmuştur. 
Bakü, Azerbaycan’da sosyalizmin etkisi altı-
na girmiş ilk ve bu etkiye bağlı değişimin en 
hızlı yaşandığı şehirdir. Ayrıca, Bakü’de bu 
etkiye bağlı yaşam alanlarının somut örnekle-
rinin günümüzde var olması ve Bakü için bu 
kapsamda bir çalışmanın daha önce yapılma-
mış olması da çalışma alanı olarak Bakü’nün 
seçilmesinde etkili olmuştur. 

Yapılan literatür araştırmaları neticesinde 20. 
yüzyılda, çok katlı konut üretim sürecinde üç 
dönem göze çarpmaktadır. 1920–1950 yılları 

arası, Bakü’de toplu konut inşaatlarının baş-
ladığı ve Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin 
Sovyetler Birliğine katıldığı dönem, 1950–
1990 yılları arası, tip projelerin uygulandığı 
dönem, 1990’dan günümüze ise yüksek katlı 
binaların yapım hızının arttığı ve Azerbaycan 
Cumhuriyetinin bağımsızlığını kazandığı dö-
nemdir.

Bu çalışmada Bakü’deki çok katlı konut ya-
pılarının, yukarıda açıklanan üç dönem bağ-
lamında geçirdiği mekânsal ve görsel deği-
şim sürecinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Bu kapsamda ele alınan 13 konut (Şekil 1), 
dönemlerin ekonomik, sosyal ve siyasi özel-
likleri, hangi mekânların zamana bağlı olarak 
korunduğu ve değişen yaşam şartlarının etki-
siyle hangi mekânın dönüşmüş olduğu dikka-
te alınarak incelenmiştir.

Şekil 1. İncelenen Çok Katlı Konutların Bakü’deki Konumları 1 
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AMAÇ

Bu çalışmada 1920–1950 yılları arası, 1950–
1990 yılları arası ve 1990’dan günümüze ol-
mak üzere belirlenen üç dönemde Bakü’deki 
çok katlı konut yapılarında oluşan mekânsal 
ve görsel değişim süreci ve bu süreçte etken 
olan ekonomik, sosyal ve siyasi faktörlerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM 

Farklı dönemlere ait çok katlı konutların 
mekânsal ve görsel değişim sürecinin be-
lirlenmesi amacıyla çalışma alanı olarak 
Bakü’nün merkezi seçilmiştir. Çalışmada ilk 
olarak belirlenen üç dönemin ekonomik, sos-
yal ve siyasi yapısı hakkında bilgi verilmiştir. 
Belirlenen dönemleri en iyi yansıttığı düşü-
nülen 13 yapı mekânsal açıdan incelenerek 
dönemlere göre karşılaştırılmıştır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bakü’nün tarihi araştırılarak çok katlı konut 
yapılarını etkileyen kırılma noktaları belir-
lenmiştir. Belirlenen üç kırılma noktası eko-
nomik, sosyal ve siyasi bağlamda ele alınmış-
tır. Bu üç döneme ait, Bakü’nün merkezinde 
yer alan ve planlarına ulaşılabilen 13 çok 
katlı konut yapısı seçilmiştir. Yapılar fotoğ-
raflanmış, planlar sadeleştirilmiş ve yapılar 
hakkında literatür taraması yapılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar dönemlerin özellikleri ile kar-
şılaştırılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Bakü’nün merkezinde belirlenen üç döneme 
ait daha fazla çok katlı konut yapısı olmasına 
rağmen planlara ulaşmadaki zorluklar nede-
niyle sadece 13 adedi incelenmiştir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Azerbaycan’da özellikle Bakü’de nüfus yo-
ğunluğunun artışıyla beraber, teknolojideki 
yenilikler, ekonomik, sosyal ve siyasi et-
kenler gibi nedenlerin çok katlı konutların 
mekânsal ilişkilerinde ve dış görünüşlerinde 
değişikliklere neden olduğu gözlenmiştir. Bu 
doğrultuda araştırmanın problemi aşağıdaki 
gibi tanımlanmıştır.

Bakü’deki çok katlı konut yapılarının 
mekânsal ilişkileri ve dış görünüşleri zama-
na bağlı olarak nasıl değişiklik gösteriyor ve 
bu değişiklik yapının inşa edildiği dönemin 
ekonomik, sosyal ve siyasi yapısı ile nasıl 
ilişkilidir?

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Bu makalede Bakü’deki çok katlı konut yapı-
larının mekânsal ilişkilerinin ve dış görünüş-
lerinin zamana bağlı olarak değişiklik göste-
rip göstermediği araştırılmıştır. Alan çalışma-
sının hipotezleri aşağıdaki gibidir:

H1: Çok katlı konut yapılarının mekânları 
arasındaki ilişkiler, inşa edildiği dönemin 
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ekonomik, sosyal ve siyasi yapısına göre şe-
killenmektedir.

H2: Çok katlı konut yapılarının dış görünüşle-
ri, inşa edildiği dönemin ekonomik, sosyal ve 
siyasi yapısına göre farklılık göstermektedir.

1920 – 1950 YILLARI 

1920’lerde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 
Sovyetler Birliğine dâhil olmuştur. Bu dö-
nemde Bakü’de işçi sınıfının baraka tipli 
yaşam alanlarından yeni konutlara taşınma-
sı amacıyla ilk büyük ölçekli toplu konut-
ların ve kasabaların inşaatına başlanmıştır. 
30’lu yıllarda Bakü’nün kuzeybatısında (eski 
adıyla Ermenikend) başlatılan konut inşaat-
ları daha sonraları Bakü’nün merkezinde ve 
diğer şehirlerde de devam etmiştir (Aliyev, 
2013: 144-145). 40’lı yıllardan itibaren artık 
çok daireli konut yapılarının üretiminden söz 
edilmeye başlanmıştır (Fatullaev, 1986: 42). 

Bu nedenlerden dolayı dönem karşılaştırma-
sı 1920’den itibaren başlamış fakat çok katlı 
konut örnekleri 1940’lı yıllardan seçilmiştir. 
Diğer bir neden ise 1920’li yıllara ait günü-

müzde olan yapı sayısının az olması olanların 
da planlarına ulaşmadaki güçlüktür.

Araştırma kapsamında 1920-1950 yılları 
arasında Bakü’de inşa edilen, Buzovnaneft 
Apartmanı, İlim İşçileri Apartmanı, Mingec-
haurgesstroy Apartmanı, Azneftzavod Apart-
manı ve Artist Evi Apartmanı mekân ilişkileri 
bağlamında incelenmiştir.

Buzovnaneft Apartmanı

Buzovnaneft apartmanının ana kısmı altı kat-
tan, köşelerdeki kulelerse sekiz kattan oluş-
makta ve binada toplam 58 daire bulunmakta-
dır (Şekil 2). Bu dairelerin 6’sı tek odalı, 20’si 
iki odalı, 20’si üç odalı ve 12’si dört odalıdır.  
Bina cephe olarak simetrik görünse de plan 
olarak simetrik değildir. Sol kısımda on bir 
sağ kısımda ise dokuz daire yer almaktadır. 
Binanın sol kısmına ait on bir daireden ikisi 
stüdyo, üçü tek odalı, dördü iki odalı ve iki-
si üç odalıdır. Sağ kısımdaki dairelerden biri 
stüdyo, ikisi tek odalı, dördü iki odalı ve ikisi 
üç odalıdır. Dairelerin hepsinde çift yöne ba-
kan cephe ile doğal havalandırma sağlanmış, 
açık ve kapalı balkonlar tasarlanmıştır.
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Şekil 2. “Buzovnaneft” Apartmanı (Kasımov, 2004-plan, Tural Sadigli Arşivi, 2016-fotoğraf)

 İlim İşçileri Apartmanı

Özel talep doğrultusunda projelendirilen 
“İlim işçileri” apartmanının ana kısmı beş 
kattan, köşede yerleştirilmiş blok ise yedi 
kattan oluşmakta ve binada toplam 37 daire 
bulunmaktadır (Şekil 3). Bu dairelerin 33’ü 
dört odalı, 2’si üç odalı ve 2’si iki odalıdır. 

Binanın bütün daireleri çift cepheli olarak 
tasarlanmıştır. Sovyet dönemi konutlarının 
aksine bu dairelerde hizmetli odası da yer al-
maktadır. Balkonlar dış ortamla ilişki kurma-
nın yanı sıra pencereler için güneş koruyucu 
olarak da düşünülmüştür (Kasımov, 2004: 
23-27).
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Şekil 3. “İlim İşçileri” Apartmanı (Kasımzade, 1967-plan, Tural Sadigli Arşivi, 2016-fotoğraf)

“İlim işçileri” apartmanının inşa edildiği za-
manlarda plan çözümleri, ilgili standart ve 
yönetmeliklerin talepleriyle düzenleniyordu. 
Sovyet hükûmetinin kanunlarına göre konut-
larda hizmetli odası gibi odaların olması ka-
bul edilebilir bir şey değildi. Buna rağmen bu 
binada hizmetli odası yer almaktadır. 

Mingechaurgesstroy Apartmanı

“Mingechaurgesstroy” apartmanı beş kattan 
oluşmakta ve binada toplam 25 daire bu-
lunmaktadır (Şekil 4). Bu dairelerin 15’i tek 
odalı, 5’i iki odalı ve 5’i üç odalıdır. Bina-
nın köşe dönüşüne yerleştirilen merdivene 
1940–1950 döneminde sıklıkla rastlanmakta-
dır. Merdivenin bu konumu iki tarafında ka-
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lan dairelerin iç mekân düzeninde sorunlara 
yol açmıştır. Ayrıca odaların ince uzun forma 

sahip olması ve birbirinin içinden geçilmesi 
de diğer bir problemdir.

Şekil 4. “Mingechaurgesstroy” Apartmanı (Kasımzade, 1967-plan, Tural Sadigli Arşivi, 
2016-fotoğraf)

Azneftzavod Apartmanı 

“Azneftzavod” apartmanı beş kattan oluş-
maktadır. Binada toplam 80 daire bulunmak-
tadır (Şekil 5). Bu dairelerin 8’i stüdyo, 32’si 
tek odalı, 28’i iki odalı, 12’si üç odalıdır. Bina 
cephe olarak simetrik görünse de, plan olarak 
simetrik değildir. “Azneftzavod” apartmanı-
nın sol kısmında on bir sağ kısmında ise do-
kuz daire yer almaktadır. Plandaki bu asimet-

ri cephe elemanlarında ve genel görünüşte al-
gılanmamaktadır. Binanın sol kısmına ait on 
bir daireden ikisi stüdyo, üçü tek odalı, dördü 
iki odalı ve ikisi üç odalıdır. Sağ kısımdaki 
dairelerden biri stüdyo, beş adedi tek odalı, 
üçü iki odalı ve iki adedi üç odalıdır. Binanın 
zemin katı ticari alanların kullanımı amacıyla 
planlanmıştır. Dairelerin hepsinde çift yöne 
bakan cephe ile doğal havalandırma sağlan-
mış, açık ve kapalı balkonlar tasarlanmıştır. 
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Şekil 5. “Azneftzavod” Apartmanı (Kasımzade, 1967-plan, Tural Sadigli Arşivi, 2016-fo-
toğraf)

Artist Evi Apartmanı

“Artist Evi” apartmanı özel talep doğrultu-
sunda projelendirilmiştir. Bu binada toplam 
60 daire yer almaktadır (Şekil 6). Bu dairele-
rin 20’si tek odalı, 20’si iki odalı, 5’i üç odalı 

ve 15’i dört odalıdır. Binanın ana kısmı altı 
kattan, ön cephedeki orta kısmı ise sekiz kat-
tan oluşmaktadır. Binanın planı ve cephedeki 
elemanlar tamamen simetrik şekilde tasarlan-
mıştır. 
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Şekil 6. “Artist Evi” Apartmanı (Kasımzade, 1967-plan, Tural Sadigli Arşivi, 2016-fotoğraf)

1950 – 1990 YILLARI 

Toplu yaşama alanlarının inşası için mevcut 
proje teknikleri 1950’lerde yetersiz kalmış, 
tip proje metot olarak kabul edilmiş ve uy-
gulamaya konulmuştur. 50’li yılların son-
larından 90’lı yılların başlarına kadar konut 
inşaatlarında tekdüzelik gözlenmiştir. Bu 
dönemin en belirgin özelliği, devletin, hal-
kın tamamını kapsayan evsizlik problemine 
yoğunlaşması ve her aileye devlet tarafından 
ev temin edilmesi politikasının yürütülmüş 
olmasıdır. Bu dönemde inşa edilen evlerin öl-
çüleri minimuma indirilerek nicelik ön plana 
çıkarılmıştır (Kasımzade, 1967: 32).

23 Ağustos 1956 tarihinde SSCB Bakanlar 
Kurulu tarafından “İnşaatın endüstrileştiril-
mesi” isimli kanun çıkarılmıştır. Bu kanun-
la amaçlanan, kalitenin artırılmasının yanı 
sıra inşaat maliyetinin minimuma indirilme-
sidir. Bu süreç daha da yoğunlaştırılmış ve 
1957’den başlayarak tip projeler uygulamaya 
geçirilmiştir (Kasımov, 2004: 30-31).

Böylece evsizlik probleminin hızlıca çözül-
mesi için küçük, estetik değerlerden uzak, 
birbirine benzer projeler üretilmeye başlamış-
tır. Bu dönem inşa edilen toplu konut yapıları 
(tip proje) seri numaralarıyla adlandırılmıştır. 
Yapı isimleri yerine seri numaralarla adlan-
dırma yöntemi, inşaatın endüstrileşmesi, ya-
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pının fabrikasyon bir nesneye dönüşmesinin 
göstergesi olmuştur.

Özellikle 1960-80’li yıllar konut inşaatında 
büyük oranda panel sistemin kullanıldığı dö-
nem olarak göze çarpmaktadır. Bu sistemle 
evsizlik sorununun kısa sürede çözüleceği 
umut edilmiştir. Zamanla tip proje ile kaza-
nılan hızla birlikte, teknik, ekolojik, işlevsel, 
estetik ve özellikle kalite yününden birtakım 
sorunlar ortaya çıkmıştır (Agade ve diğ., 
2012: 36).

Araştırma kapsamında 1950-1990 yılları 
arasında Bakü’de inşa edilen, 1 AZ – 400 
AS Seri Numaralı Toplu Konut Yapısı, 1 – 
400AN Seri Numaralı Toplu Konut Yapısı, 1 
– 464 AS Seri Numaralı Toplu Konut Yapısı, 

1 – 450 A Seri Numaralı Toplu Konut Yapısı 
ve Monolit Apartmanı mekân ilişkileri bağla-
mından incelenmiştir.

1 AZ – 400 AS Seri Numaralı Toplu Konut 
Yapısı

1966–1967 yıllarında, “Azdevletlayihe” Ens-
titüsünün projecileri ve devletin konut inşaat 
kuruluşlarında görev yapan uzmanların ka-
tılımıyla iki yılda yeni bir tip konut projesi 
geliştirildi. Bu yeni proje, 1AZ – 400 AS seri 
numaralı, 9 katlı büyük panelli konut proje-
siydi (Kasımov, 2004: 39-41). 

1AZ – 400 AS seri numaralı binalar 9 katlıdır. 
Bu seride üç ve dört odalı olmak üzere iki tip 
daire bulunmaktadır (Şekil 7). Salon ve mut-
fak alanları küçüktür. 
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Şekil 7. “1 AZ – 400 AS” Seri Numaralı Toplu Konut Yapısı (Kasımov, 2004-plan, Tural 
Sadigli Arşivi, 2016-fotoğraf)

1 – 400 AN Seri Numaralı Toplu Konut Ya-
pısı

Bakü’de 50-60’lı yıllarında 1–400 AN seri 
numaralı 5 katlı konut projeleri, ilk büyük pa-
nelli toplu konut yapılarıdır. Stüdyo, tek odalı 
ve iki odalı toplam 60 daireden oluşmaktadır 

(Şekil 8). Diğer proje tiplerinden farklı ola-
rak, üç odalı dairelerin olmaması toplam da-
ire sayının fazla olmasına imkân sağlamıştır. 
Her kat, kenar bloklarda 6 daire (stüdyo, tek 
odalı ve iki odalı), orta blokta 6 daire (sadece 
tek odalı) olacak şekilde planlanmıştır (Kası-
mov, 2004: 33-34). 
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Şekil 8. “1 – 400 AN” Seri Numaralı Toplu Konut Yapısı (Kasımov, 2004-plan, Tural Sa-
digli Arşivi, 2016-fotoğraf)

Bu yapıların uzun zaman önce yapıldıkla-
rı göz önünde bulundurulursa, yapısal du-
rumlarının günümüzde pekiyi olmadığı ve 
yaşam sürelerini doldurdukları söylenebilir. 
Günümüzde bu binaların genelinde bazı dü-
zenlemeler yapılmıştır. Şöyle ki, daha büyük 
mekân elde etmek için, salon ve mutfak ara-
sındaki bölücü duvarlar yıkılmış ve bazı dai-
relerde salondan girilen balkonların kapatıla-
rak salon alanına katıldığı gözlenmiştir. 

1 – 464 AS Seri Numaralı Toplu Konut Ya-
pısı

Genellikle 4–5 katlı olan bu konutlar 464 AS 
seri numaralı tip proje olarak inşa edilmiştir. 
Maksimum sınırlama sonucunda en son geli-
nen konut planında alanlar daha da minimize 
edilmiş, odalar, mutfak, koridor ve ıslak ha-
cimler önceki tip planlara oranla daha da kü-
çülmüştür (Kasımov, 2004: 37-38). Toplam 
50 daireden oluşmaktadır (Şekil 9). 
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Şekil 9. “1 – 464 AS” Seri Numaralı Toplu Konut Yapısı (Kasımov, 2004-plan, Tural Sa-
digli Arşivi, 2016-fotoğraf)

Bu seride yaşama alanlarının küçülmesinin 
yanı sıra bloklardaki daire sayısı artırılmıştır. 
Kenar bloklarda 8 daire (stüdyo ve tek odalı), 
orta blokta 2 daire (iki odalı ve üç odalı) ol-
mak üzere bir katta 10 daire vardır. 

Bu konut tipinde önceden konut olarak kulla-
nılan zemin kat şimdi ticaret olarak kullanıl-
maktadır.

1 – 450 A Seri Numaralı Toplu Konut Ya-
pısı

1-450A seri numaralı toplu konut yapısı 58 
daireden meydana gelmektedir (Şekil 10). 
Tek ve iki odalı dairelerden oluşmaktadır. 
Bu projede üç odalı daireler mevcut değildir. 
Cephesi diğer tip projelerle benzerlik göster-
se de bu tipte bütün dairelerde balkon mev-
cuttur ve ölçüleri standarttır. Dairelerin kul-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2018 Sayı: 13 Kış İlbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN
January / February / March / April 2018 Issue: 13 Winter Spring

ID:274 K:401
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

193

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

lanımı için 1. katta depo alan düşünülmüştür 
(İvanov, 1961: 39).

Şekil 10. “1 – 450 A” Seri Numaralı Toplu Konut Yapısı (Kasımov, 2004-plan, Tural Sadig-
li Arşivi, 2016-fotoğraf)

Günümüzdeki kullanımında ön cephede bu-
lunan balkonların genellikle kapatılarak sa-
lon alanına katıldığı görülmektedir. Çevrede 
zamanla oluşan değişikliklerle yol kotu yük-
selmiş, bu binalarda giriş katının aşağıda kal-
masına sebep olmuş ve sonuç olarak güneş 
alma sorunu yaşayan daireler oluşmuştur. Bu 
nedenden dolayı bu dairelerin zamanla kulla-
nım işlevi değişmiş ve ticari amaçla kullanıl-
maya başlanmıştır. 

*1 AZ – 400 AS, 1 – 400 AN, 1 – 464 AS ve 
1 – 450 A Seri Numaralı Toplu Konut Yapıları 
farklı tarihlerde, birden fazla sayıda uygulan-
mıştır.

Monolit Apartmanı 

 Monolit apartmanı on altı katlı ve 80 daireden 
oluşmaktadır (Şekil 11). Bu dönem Bakü’de 
inşa edilen en yüksek katlı apartmanlardan bi-
ridir. Yarışma sonucu seçilen projede stüdyo, 
tek odalı ve iki odalı daireler simetrik olarak 
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yerleştirilmiştir. Dairelerin alanları Sovyet 
dönemi yapılarından oldukça büyüktür. 

Şekil 11. “Monolit” Apartmanı (Kasımov, 2004-plan, Tural Sadigli Arşivi, 2016-fotoğraf)

1990’dan GÜNÜMÜZE 

1990’lar yüksek katlı yapıların inşa edilme-
ye başlandığı, aynı zamanda Azerbaycan’ın 
tekrar bağımsızlığını kazandığı dönemdir. 
Aynı yüzyılda ülkede ikinci kez değişen si-
yasi yapı ile birlikte ekonomik şartlar ve mi-
mariyi şekillendiren değerler de değişmiştir. 
Konut inşaat sektöründeki ilk değişim, devlet 

tarafından yürütülmekte olan toplu konut in-
şaatlarının azalması ve 90’lı yılların ortaları-
na doğru tamamen durdurulmasıyla oluşmuş 
hareketsizliktir (Kasımov, 1994: 82-83).

Sovyet dönemi yapılarında daire alanları, 
oda ölçüleri, kat yükseklikleri ve diğer tek-
nik parametreler standart ve yönetmeliklerle 
sınırlandırılmaktaydı. Bu dönemdeki yapılar 
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ise özel girişim ve yatırımla yapıldığı için ta-
sarımı sınırlandıran bir etken yoktu (Agazade 
ve diğ., 2012: 58). 

Bu dönemde mimarları kısıtlayan tek etken 
işverenin maddi durumuydu. Bu nedenden 
dolayı genellikle, 1990 sonrası yapılar, 1950-
1990 dönemine göre farklı malzemelerin kul-
lanıldığı, büyük mekânların olduğu, daha ser-
best tasarımlardan oluşmaktadır.

Azerbaycan’da geniş ölçekte ticari endeksli 
yüksek katlı toplu konut binalarının yapımı 
2000’li yıllardan itibaren başlamıştır. Birçok 
örnekte, bu yapıların mimari çözümlemele-
rinde standartların dışına çıkıldığı, doğal ha-
valandırmanın sağlanmadığı, evlerin birbirle-
rine çok yakın inşa edildiği, şehir planlama 
düzenlemelerine uyulmadığı, yangın ve gü-
venlik kurallarının göz ardı edildiği gözlen-
miştir (Kasımov, 1994: 93).

Araştırma kapsamında 1990’dan günümüze 
Bakü’de inşa edilen, “Memar-2” kooperatif 
apartmanı, S. Vurgun ve L. Tolstoy sokakları-
nın birleşimindeki apartman, Azatlık Caddesi 
ve Abbas Sehet sokaklarının birleşimindeki 
apartman mekân ilişkileri bağlamından ince-
lenmiştir.

*S. Vurgun ve L. Tolstoy sokaklarının bir-
leşimindeki apartman ile Azatlık Caddesi 
ve Abbas Sehet sokaklarının birleşimindeki 
apartmanların isimleri olmadığı için sokak 
adlarıyla tanımlanmıştır.

Memar-2 kooperatif apartmanı

 “Memar-2” kooperatif apartmanı on katlı ve 
54 daireden oluşmaktadır (Şekil 12).  Koo-
peratif apartmanlarının özelliklerinden biri de 
sınırlamaların ortadan kaldırılmış olmasıdır. 
“Memar-2” kooperatif apartmanındaki dai-
reler alan olarak Sovyet dönemi yapılarından 
oldukça büyüktür (Kasımov, 2000: 85).
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Şekil 12. “Memar-2” Apartmanı (Kasımov, 2000-plan, Tural Sadigli Arşivi, 2016-fotoğraf)

S. Vurgun ve L. Tolstoy Sokaklarının Birle-
şimindeki Apartman

Apartman on altı kattan ve 70 daireden oluş-
maktadır (Şekil 13). Bunlardan 14’ü tek odalı, 

14’ü iki odalı, 42’si üç odalı dairelerden oluş-
maktadır. Her katın sol bloğunda üç daire, sağ 
bloğunda ise iki daire vardır. Bina dış görünüş 
olarak simetrik görünse de plan şeması simet-
rik değildir. 

Şekil 13. “S. Vurgun ve L. Tolstoy Sokaklarının Birleşimindeki” Apartman (Aliyev, 
2013-plan, Tural Sadigli Arşivi, 2016-fotoğraf)
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Azatlık Caddesi ve Abbas Sehet Sokakları-
nın Birleşimindeki Apartman

Her katta dört daire bulunan bu apartman, 
toplam 112 daireden oluşmaktadır (Şekil 14). 

Plan şeması tek, iki ve üç odalı dairelerden 
oluşmaktadır. Binanın cephesi beyaz Bakü ta-
şıyla (aglayla) kaplanmıştır. Binadaki balkon-
lar bütün daire tiplerinde aynı alana sahiptirler. 

Şekil 14. “Azatlık Caddesi ve Abbas Sehet Sokaklarının Birleşimindeki” Apartman (Af-
lan Sadigli, 2016-plan, Tural Sadigli Arşivi, 2016-fotoğraf)

Dairelerin kullanımı için giriş katında yardım-
cı alanlar planlanmıştır. Binanın birinci katı 
ticari alanların kullanımı amacıyla planlan-
mıştır. 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Bakü’deki çok katlı konut yapı-
larının mekânsal ilişkilerinin ve dış görünüş-
lerinin zamana bağlı olarak değişiklik göste-
rip göstermediği araştırılmış ve inşa edildiği 
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dönemin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısına 
göre şekillendiği ortaya konmuştur. 

Konut ve konut tasarımı, insanın tarihsel ge-
lişimi ile örtüşmekte ve mimarlık kavramını 
da içerisine alarak günümüze gelmektedir. 
Bu süreç içerisinde kültürün katkısı, yadsına-
maz bir gerçekliktir. İnsan, kültür ve mimar-
lık kavramları birbirleri ile yakın etkileşimde 
bulunan, zaman zaman birbirlerinin sınırla-
rını çizen olgulardır. Mimarlık ve kültür et-
kileşimi tarihin farklı dönemlerinde izini bı-
rakırken, konut ve konut tasarım kültürü de, 
buna paralel bir tavır sergilemiştir (Asasoğlu, 
2013: 58)

Konut, iletişim, etkileşim, mekân, zaman ve 
anlamın bir örüntüsüdür. Ait olduğu etnik 
grubun özelliklerini, yaşam biçimini, davra-
nış kurallarını, çevresel tercihlerini ve imge-
lerini yansıtır. İnsan yaşamıyla özdeşleşmiş 
bir olgu olan konut, doğan, büyüyen, evlenen, 
çocuk büyüten, çalışan, yaşlanan ve zamanı 
geldiğinde ölen insan için sosyal, siyasal ve 
ekonomik dizgelerin bir parçasıdır. Dolayı-
sıyla bu anlamda konut bir kültürün imgele-
riyle ve dünya görüşüyle doğrudan ilintilidir 
(Gür, 2000: 11-12).

Konut, bireyin hayatında barınmadan öte 
korunma, sosyalleşme, aidiyet geliştirme 
gibi farklı anlamları da çağrıştırmaktadır. 
Bu yönüyle konutu, duvarlarla çevrili fiziki 
mekânlar olarak ifade etmek yeterli olmaya-

caktır. Konut mimarisi, yaşam kültürünün, 
uygarlığın, sosyal ve ekonomik yapının bir 
yansımasıdır. Bu yansıma zaman zaman de-
ğişime uğramaktadır. 

İncelenen yapılarda; salon, her üç dönem-
de de konutun en fazla alan büyüklüğüne 
sahip mekânıdır. Tek ve iki odalı dairelerde 
1920–1950 döneminde, stüdyo ve üç odalı 
dairelerde ise 1950-1990 döneminde, salon 
m2’sinin dairenin toplam alanına oranı, diğer 
dönemlere kıyasla fazladır. 1920-1950 yılla-
rı ve 1950-1990 yılları arasında, daire tipine 
göre yatak odalarından biri ile salon arasında 
bağlantı görülmektedir. Bu duruma 1990’dan 
günümüze olan dönemde rastlanmamaktadır. 

İki odalı dairelerde 1920–1950 döneminde, 
stüdyo ve tek odalı dairelerde 1950-1990 dö-
neminde, üç odalı dairelerde ise 1990’dan gü-
nümüze olan dönemde mutfak m2’sinin daire 
içindeki alanı diğer dönemlere kıyasla fazla-
dır. 1990 sonrası dönemde tasarlanan yapılar-
da mekân büyüklükleri belirlenirken kullanı-
cı sayıları da dikkate alınmıştır. 1950-1990 
döneminde tasarlanan yapılarda kullanıcı 
sayısı önemsenmemiştir. 1950-1990 yılları 
arasında inşa edilen apartmanlarda oda sayısı 
artsa bile mutfak büyüklüğü aynı kalmıştır. 
Bu dönemde, mutfak alanının, kullanıcı sa-
yısıyla orantılı olduğu düşünülmemiştir. Yine 
bu dönemde yapılan toplu konut yapılarının 
bazılarında, mutfak ayrı bir mekân olmasına 
rağmen, sadece salondan ulaşılmaktadır.
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Tek, iki ve üç odalı dairelerde 1950–1990 
döneminde, yatak odası/odaları m2’sinin da-
irenin toplam alanına oranının, diğer dönem-
lere kıyasla en yüksek olduğu görülmektedir. 
1920-1950 yılları arasında incelenen apart-
manların, tek ve iki odalı dairelerinde bir ya-
tak odası hem salon hem de sirkülasyon hac-
mi ile bağlantılıdır. Üç odalı dairelerde ise bir 
yatak odasının içinden diğer bir yatak odası-
na geçilmektedir. Benzer durum 1950-1990 
yılları arasında da görülmektedir. Çoğu daire 
tiplerinde yatak odalarından birine sadece sa-
londan geçilmekte, çok azının ise hem salon 
hem de sirkülasyon hacmi ile bağlantısı var-
dır. Birden fazla yatak odası olması durumun-
da, diğer yatak odalarına bağımsız bir şekilde 
sirkülasyon hacminden giriş sağlanmaktadır.

Sirkülasyon hacmi dairenin planlanma şek-
linden en çok etkilenen mekândır. Stüdyo da-
irelerde 1920–1950 döneminde, tek, iki ve üç 
odalı dairelerde ise 1990’dan günümüze olan 
dönemde,  sirkülasyon hacmi m2’sinin daire-
nin toplam alanına oranının, diğer dönemlere 
kıyasla en yüksek olduğu görülmektedir.

Stüdyo ve tek odalı dairelerde 1950–1990 
döneminde, iki ve üç odalı dairelerde ise 
1990’dan günümüze olan dönemde, ıslak 
hacim m2’sinin dairenin toplam alanına 
oranının, diğer dönemlere kıyasla en yük-
sek olduğu görülmektedir. 1950-1990 yılları 
arasındaki dönemde incelenen, 400 AN seri 
numaralı toplu konut yapısının tüm daire tip-

lerinde, banyoya sirkülasyon hacminden ve 
mutfaktan ulaşılabilmektedir. Banyonun bu 
iki mekâna da açılan kapısı vardır. Bu seride 
yapılan bu uygulama daha sonraki serilerde 
tekrarlanmamıştır. 1990’dan günümüze olan 
dönemde ebeveyn banyosu uygulamaları 
başlamıştır. Bu nedenle daire içindeki toplam 
ıslak hacim alanı artmıştır. 

Mekânların büyüklükleri ve mekânların bir-
birleri arasındaki ilişkiler yapıların inşa edil-
diği döneme göre farklılık göstermektedir. 

1913’te Frederick Winslow Taylor tarafından 
sanayideki işlerin birleştirilip standart hale 
dönüştürülmesi fikri öne sürülmüş, Henry 
Ford tarafından uygulamaya koyulmuştur. 
Taylor’un tasarladığı Fordist model ile çok 
sayıda ürün, kısa sürede ve az işgücü ile elde 
edilmektedir. Bu sistem, yapı sektöründe de 
köklü değişimlere yol açacak devrim niteli-
ğinde olmuştur. Kitlesel üretimle tek tipleşen 
ürünler, emekten ve zamandan kazanç sağ-
lansa da el işçiliği ile oluşan kişiye özel farklı 
tasarımlar azalmış, aynılaşma olgusu kendini 
göstermiştir (Hasol, 1967: 10).

Endüstri Devrimi’nin ana unsuru olan kitlesel 
üretim kısa sürede az iş gücü ile çok sayıda 
ürün elde edilmesini sağlamıştır. Her nesne 
parçalar halinde tasarlanıp, her parçanın da 
seri üretimle çoğaltılması ve birleştirilme-
siyle, aynı anda yüzlerce ürün elde edilmeye 
başlanmıştır. Nesnelerin standartlaşmasını 
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sağlayan bu sistem sayesinde mobilya, inşaat 
malzemeleri ve yapım teknikleri üzerine pra-
tik çözüm yolları türemiştir. Böylece 1930’lu 
yıllarda prefabrik konut formu gündeme gel-
miştir (Talu, 2012: 16).

Prefabrik konut Dünya’da 1930’lu yıllarda 
gündemdeyken, Bakü’de ise 1950’li yıllarda 
söz edilmeye başlanmıştır. 1950-1990 yılları 
arasında inşa edilen yapılar oldukça yalın bir 
cepheye sahiptir. Genellikle basit dikdörtgen 
bir forma sahip olan bu yapılarda estetik mi-
mari elemanlar kullanılmamıştır. 

O dönem panel sistem fabrikalarında ek üre-
tim imkânlarının olmaması projecileri ve üre-
timcileri sınırlamaktaydı. Binayı oluşturan 
panellerin, iç ve dış elemanlarının boyut ve 
çeşit olarak sınırlı olması, bina cephelerinde 
değişikliğe ve çeşitliliğe gidilmesini zorlaş-
tırmıştır (Kasımov, 2004: 10).

1950 öncesi dönemde inşa edilen yapılar ise, 
cephe süslemeleriyle diğer konut yapıların-
dan ayrılmaktadır. Sokağa bakan cepheler 
beyaz Bakü taşıyla (Aglay) kaplanmıştır. Çok 
sayıda sanatsal değere sahip balkonlar, teras-
lar, cumbalar, kornişler ve bunun gibi cephe-
ye değer katan mimari elemanlar bulunmak-
tadır. Cepheler bir kısım tarafından değerli 
kabul edilse de, Komünist Partisi ve Sovyet 
hükûmeti kanadından birtakım eleştirilere 
maruz kalmıştır. 

Dünyada 19. yüzyıl sonundan itibaren artan 
modernleşme faaliyetleri sonucunda kentle-
rin nüfusu artarken, fiziksel çevre de hızla 
dönüşmüştür. Artan konut talebini çözmeye 
çalışmak o zamana dek sürdürülen yaşam 
anlayışında önemli değişimler yapılmasını 
gerektirmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan apart-
man kavramı ailelerin tek çatı altında toplan-
malarının ilk biçimlerinden biridir (Coşkun 
ve Ötkünç, 2017: 36). Bu durum 20.yüzyılın 
sonuna doğru daha yüksek katlı konutlar şek-
linde kendini göstermiştir. Nüfus artışı, teknik 
imkânların artması, kar sağlama düşüncesi 
ve kentsel alanın azalması bu duruma neden 
olan etkenler arasında sayılabilir. Bakü’de 
bu dönemde daha yüksek katlı konutlar ya-
pıldığı, tekrar Bakü taşı (Aglay) kullanıldığı 
ve cephe estetiğine daha çok önem verildiği 
görülmektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada Bakü’deki çok katlı konut yapı-
larının, 1920–1950, 1950–1990 ve 1990’dan 
günümüze kadar olan üç dönemde geçir-
diği mekânsal ve görsel değişim sürecinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 
ele alınan 13 çok katlı konut yapısının plan 
şemaları incelenmiş ve dönemlere göre de-
ğerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler, 
Endüstri Devriminin ve Sovyetler Birliğinin 
toplu konut siyasetinin, Bakü’deki çok katlı 
konut yapılarının mekânsal ve görsel özellik-
leri üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir.
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1920’li yıllarda Azerbaycan Halk Cumhuri-
yeti Sovyetler Birliğine katılmış, 1920-30’lu 
yıllarda ise Bakü’de sosyal konut inşaatla-
rı başlamıştır. Bu yıllarda inşaat alanının her 
metrekaresinde kullanılan demir ve çimento 
sınırlı tutulmuş, yüksek maliyetli malzemeler 
ise sadece özel projelerde kullanılmıştır. İnşa 
edilen bu sosyal konutların alanları, oda sayı-
ları, kat yükseklikleri ve diğer teknik paramet-
reler yönetmeliklerle sınırlandırılmıştır. 

1950’li yıllarda panel sistem fabrikaları ku-
rulmuş ve tip proje uygulanmaya başlamıştır. 
1955 yılında “Mimari projelerde ve inşaat-
larda aşırılığın önlenmesi” hakkında SSCB 
Bakanlar Kurulu tarafından bir kanun çıka-
rılmıştır. 1950-1990 yılları arasında evsizlere 
yönelik hızlı ve düşük maliyetli konut üret-
mek için devlet tarafından tip proje yöntemi 
geliştirilmiştir. Avantajlarının yanı sıra bu 
yöntemin, düşük kaliteli, sanatsal değerlerden 
yoksun, birbirinin tekrarı ve monoton olması 
gibi dezavantajları da vardır. Bu dönemde inşa 
edilen çok katlı konut yapıları diğer dönem-
lere kıyasla hem cephe olarak yalın hem de 
mekânsal olarak küçüktür. 

1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti bağım-
sızlığını kazanmıştır. 1990’lı yıllardan itiba-
ren yüksek katlı binaların yapım hızı artmıştır. 
Bu dönemlerde inşa edilen konutların alanı, 
kat sayısı, yüksekliği, oda sayısı hiçbir yö-
netmelikle düzenlenmemiş, sadece ekonomik 
imkânlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu dönem yapılarını diğer dönemlerden gör-
sel olarak ayıran en önemli özelliklerden biri 
de malzeme seçiminde sınırın olmamasıdır. 
1950-1990 yıllarına kıyasla bu dönemde mi-
marlar, malzeme seçimi, boyut ve yaratıcılık 
konusunda sınırlandırılmamaktadır.  

ÖNERİLER

Bu çalışma kapsamında, 1920-1950 yılları 
arasında 5 adet, 1950-1990 yılları arasında 
5 adet ve 1990’dan günümüze 3 adet olmak 
üzere, toplam 13 adet çok katlı konut yapısı 
mekânsal ve görsel açıdan incelenmiştir. Mi-
mari planlara ulaşmada yaşanan zorluklar ne-
deniyle konut sayısı azdır. Çalışmada yapılan 
genellemeler, incelenen 13 adet konut içindir. 
Başka bir örneklem üzerinden yapılan araştır-
mada farklı sonuçlara ulaşılabilir. İleride yapı-
lacak çalışmalar için, daha güvenilir istatistik-
sel verilere ulaşabilmek adına konut sayısının 
arttırılması önerilmektedir.

Araştırma, kentleşme ve konut üretimi iliş-
kisi bağlamında geliştirilebilir. Türkiye’deki 
kentleşme sürecinin konut üretim modelleri 
üzerindeki etkilerinin İstanbul kenti özelinde 
incelendiği çalışma referans alınabilir. Sözü 
edilen çalışma, modernleşme çerçevesinde 4 
dönemde ele alınmış, kentleşme ve aktörlerin 
konut üretimi üzerindeki etkileri tartışılmıştır 
(Akgün Gültekin, 2017: 397-412). 

Bakü’de çok katlı konut yapılarının kent mor-
folojisi üzerindeki etkisi ile ilgili bir araştırma 
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da yapılabilir. Araştırmada, Ankara tarihi kent 
merkezinin, 1839-1944 yılları arasında, kent 
ölçeğinde, morfolojisinin (doluluk-boşluk, so-
kak dokusu ve fonksiyonel dağılımı) değişimi 
üzerine yapılan çalışmadan yararlanılabilir 
(Mıhçıoğlu Bilgi, 2013: 20-27).

Benzer bir araştırma İstanbul özelinde yapıl-
mıştır. Sözü edilen çalışma birbirinden farklı-
laşan 1923 öncesi, 1923-1950 dönemi, 1950-
1980 dönemi ve 1980 sonrası dört dönem 
olarak ele alınmıştır.  Çalışmada, 19. yüzyıl 
sonundan günümüze kadar inşa edilen çok 
katlı konut yapılarının, mekân büyüklükleri ve 
bu mekânların birbirleriyle olan ilişkilerinde 
görülen değişimler incelenmiş ve ekonomik, 
sosyal ve politik bağlamda değerlendirilmiştir 
(Eren, 2014:3-8). İleride yapılacak bir çalış-
mada bu araştırmanın verileriyle bir karşılaş-
tırma yapılabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Increase in population density, innovations in technology, economic, social and 
political factors have caused the change of multi-storey residential buildings in Baku, both spa-
tially and visually in time. Baku is the first city that has been under the influence of socialism 
and also where the change due to this influence is experienced fastest in Azerbaijan. Besides, 
due to the existing examples of currently used living areas in Baku together with the knowledge 
of no previous studies about them in this context were the reasons for the selection of the city 
as the study area. As a result of the literature survey, three striking periods occur in the develop-
mental process of multi-storey housing production in Baku in the 20th century. The first period 
between 1920 and 1950 is the beginning of social housing production in Baku and Azerbaijan 
Democratic Republic’s joining in the Soviet Union; the second period between 1950 and 1990 
is the period when the stereotype projects were built; and the last period from 1990 until today 
is when the construction speed of high-rise buildings increased and Azerbaijan Republic gained 
independence. Aim: In this study, it was aimed to examine the spatial transformation process 
of multi-storey residential buildings in Baku during the three identified periods; between 1920 
and 1950, between 1950 and 1990, from 1990 until today, and to determine the economic, so-
cial and political factors which were influential in this process. Method: The history of Baku 
has been investigated and the turning points affecting multi-storey residential buildings have 
been determined. The three identified turning points were discussed in economic, social and 
political contexts. 13 multi-storey residential buildings in the center of Baku with access to 
their drawings were selected. The buildings were photographed, the plans were simplified, and 
their literature surveys were completed. The results obtained were compared with the charac-
teristics of the determined three periods. Findings and Results: The assessments showed that 
the Industrial Revolution and the social housing policy of the Soviet Union affected the spatial 
and visual characteristics of multi-storey residential buildings in Baku. In the 1920s, Azerbaijan 
Democratic Republic joined The Soviet Union and social housing constructions started in Baku 
in the 1920s and 1930s. In these years, iron and cement used per m2 in the construction site was 
kept limited and high cost materials were saved for some special projects only. The construction 
areas, number of rooms, floor heights and other technical parameters of these social housing 
projects were restricted by regulations. The buildings constructed during this period can be 
distinguished from others with their facade ornamentations. The facades facing the streets are 
covered with white Baku stone (called ‘Aglay’). There are many architectural elements adding 
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value to the facades such as; balconies, terraces, projections and cornices having great artistic 
values. While facades were considered to be valuable by some, they were subject to some criti-
cism from the wing of the Communist Party and the Soviet Government. In the 1950s, precast 
wall panel producing factories were established and the stereotype projects were started to be 
built. In 1955, a law was issued by the Council of Ministers of the USSR on “the prevention of 
extremism in architectural projects and constructions”. Between 1950 and 1990, a stereotype 
project method was developed by the government to produce fast and low-cost housing for the 
homeless. Despite its advantages, this method has disadvantages such as; being poor quality, 
having lack of artistic values, and being monotonous and repetitive. The multi-storey residen-
tial buildings constructed during this period are both simple in facade treatment, and smaller 
in area, compared to the other periods. Aesthetic architectural elements are not used in these 
buildings, which usually have a simple rectangular form. Due to the fact that the interior and 
exterior elements of the precast panels forming the building were limited in size and variety, it 
was difficult to change and diversify the building facades. In 1991, Azerbaijan Democratic Re-
public gained its independence. Since the 1990s, the construction speed of high-rise buildings 
has increased. During this period, the construction area of residential buildings, number of flo-
ors, floor heights and the number of rooms were decided and realized not due to the regulations, 
but according to the financial means. One of the most important features of this period visually 
differentiating from others is that there was no limit in material selection. It is seen that Baku 
stone (Aglay) was started to be used again and facade aesthetics were given more importance. 
Compared to the previous period between 1950 and 1990, architects were no longer restricted 
in their choice of materials, size and creativity in this period.



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, Ta-
sarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık alanlarından bilimsel özgün ve nitelikli olarak 
değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörleri Doç. Dr. 
Prof. Dr. Sercan ÖZGENCİL YILDIRIM ve 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 yöne-
tim 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 sis-
teme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalış-
malar 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 araştırmacı-
larının 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 süre-
cine 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 bildiri-
lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 



Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönde-
rilen 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 yayı-
nın 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 gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumlu-
dur. 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 de-
ğerlendirilir. 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 ya-
yın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel 
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal 
bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 



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



ABOUT

“International Refereed Journal of Design and Architecture” has started to publish articles as 
of 2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for the 
literature. Our journal is an international refereed journal, and published quarterly in a year. The 
issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online and 
printed versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of scientific and 
authentic works with respect to Visual Arts, Design, Architecture, Landscape Architecture, and 
Interior Design. Editor-in-Chief of the journal is Prof. Dr. Sercan ÖZGENCİL YILDIRIM 
(Ph.D) and Assoc. Prof. Pelin AVŞAR KARABAŞ (Ph.D). and the journal carries out its 
activities in accordance with the decisions taken by the Executive Board of the journal. Editor-
in-Chief is the member of the board who has the highest rank, and decisions taken by 51% of 
executive board are implemented. Each submitted article is approved by two referees who are 
experts in their fields, and is expected to be granted with positive opinions of referees as to be-
ing 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 executi-
ve 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 scienti-
fic 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 de-
cision 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 refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
is the single body which takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, 
scientific and advisory boards of the journal. 



In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related to 
the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published in the 
journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 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 re-
feree 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 jour-
nal informs related institutions or organizations directly and formally about authors who do not 
obey the rules. In studies which are prepared by utilizing PhD, MA/MS and Expertise theses, 
studies that have been utilized have to be definitely stated under the title of bibliography or 
abstract. Otherwise, such studies cannot be regarded as ethical and evaluated within the frame 



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



YAYIN İLKELERİ 

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

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

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

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

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

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

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



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

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

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

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.



18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-
luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 



gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

• YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ 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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3 The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
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ponsibility.
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ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

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



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

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

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-
dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 



bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 



relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-



tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

• IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION 
PRINCIP LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO 
ARE INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO 
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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 RELE VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE 
OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT 
PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM 
HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ 

1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3. Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

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

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

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

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

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

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

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

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

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

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

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

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

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

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3. The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5. None of the authors can assert legal rights on the journal.

6. The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11. The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15. In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17. The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18. Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



 

WRITING RULES OF THE JOURNAL 

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

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

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

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

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 



be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).



 

WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR 

1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3. Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5. Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9. Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10. Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12. Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16. Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2. Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3. Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4. Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.
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