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TMD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

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

1

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

2

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

3

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

4

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

VI

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10 10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published,
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our
journal acts in line with the T.R. Law.
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Doç. Dr. Levent ARIDAĞ
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Değerli okurlar, kıymetli bilim insanları.,
Dergimizin bu sayısında toplam 05 araştırma, uygulama, literatür ve derleme çalışmasına yer vermiş
bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza yürekten teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek
ve katkıları ile bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin
sizlere ulaştırılmasında arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve
yayın kurulundaki kıymetli bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim insanları;
dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde
yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi konusundaki duyurularımız da
ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına dergi ve sayıları konusundaki iletimler
ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. Yılda toplam üç sayı şeklinde çıkan dergimizin
2017 yılı sayılarını tamamlamış olmaktan dolayı onur ve kıvanç duymaktayız. Bir sonraki dergimizin sayısını sizlerle Nisan 2018 tarihinde buluşturacağız. Bir sonraki sayımızda yine sizlerle buluşmak ve görüşmek
ümidi ile yeni yılın siz okurlarımıza, bilim dünyasının kıymetli insanlarına huzur, sağlık, mutluluk, güzellik ve
bilim dolu günler getirmesini en içten dileklerimizle temenni ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunar hepinize
esenlikler dileriz.
(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda
oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem
ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür.
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).
Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevizarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflıolarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülüklerikabul
etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar
kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklarkanununa
aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecekher türlü
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maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğerşahıs ile
kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yöndedergimiz ve
kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği vemevcut durumu
yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılmasıaşamasında
görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear readers, precious scholars.,
In this issue of our journal, there are a total of 05 research, application, literature, and compilation studies.
In this issue of the journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with
their valuable studies. We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration
committee members who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their
worthful efforts and contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the efforts of the
editorial board, system management, and the precious scholars taking place in the editorial board for making
an effort in the background of the publication of this journal. Dear scientists, we still continue our applications
and works to enable our journal to be in different indices. Our announcements about the evaluation of the
studies published in our journal to be assessed by different readers and literatures also still continue. We have
also speeded up our communication studies and the delivery of the journal and its issues to scientists and
scholars all around the world. Published as being three issues in total in a year, we are honoured and proud
to complete the journal’s issues for 2017. The next issue of our journal will reunite with the readers in April,
2018. In the hope of reuniting and meeting with you again with our next issue, we sincerely wish the new
year to bring peace, happiness, goodness, and days full of science for you, dear readers and precious scholars
of the science world. Peace be with you, yours respectfully.
(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system.
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).
As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political,
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition.
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication..
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Öz: Amaç: Bu çalışma, mimari yüzeylerin katmanlı bir
okumasını yapmak üzere fark ve tekrar kavramlarını
incelemektedir. Yöntem: Çalışma, söylemsel oluşum
geliştirmek amacıyla, kuramsal ve analitik bir araştırma yöntemi izlemektedir. Çalışmanın nitel verileri,
çağdaş mimarlık literatüründen elde edilmiştir. Kapsam ve kısıtlar: İsviçreli çağdaş mimarlık ofisi Herzog
& de Meuron kapsamında, fark aracılığıyla oluşan
tekrarın, yüzeylerin kendi dinamikleri içinden doğan
çoklu katmanlar oluşturduğu tartışılmaktadır. Bulgular: Herzog & de Meuron’un yapılarında, düzlemsel
örüntülerden üç boyutlu rölyeflere uzanan çeşitlilikteki
yüzey etkileri, katlama, ekleme, çıkarma ve çeşitleme
gibi yöntemlerle üretilmektedir. Bu çalışmada incelenen yapılar, ipek baskı, damgalama ve kesip yapıştırma
gibi teknikler kullanılarak, mimari malzemelerin çok
çeşitli özelliklerini ortaya çıkardığı için, dövme, örtü,
fotografik görsel gibi kavramlarla nitelendirilmektedir.
Sonuç: Bu yazı, Gilles Deleuze’ün fark ve tekrar yaklaşımından yola çıkarak, Herzog & de Meuron’un bu
kavramları, taklit etme, aynısını yapma ve kopyalama
anlamında değil, test etme, yeniden keşfetme ve dönüştürme kapsamında kullandığını belirtmektedir. Yazıda
incelenen yapılar, tekrar eden bir örüntüyü temsil etmekten çok, malzeme, teknik, hacim ve kütlelerin gizli
kalmış güçlerini ortaya çıkarmakta ve onları deneysel
olarak kullanmaktadır.

Abstract:Aim: This paper investigates how the notions of difference and repetition propose a layered
reading of architectural surfaces. Method: The paper
aims at developing a discursive formation, and uses a
theoretical and analytical research methodology. The
qualitative data of the study is mainly obtained from
literature on contemporary architecture. Scope: With
a focus on the Swiss architectural office Herzog & de
Meuron, the paper argues that their buildings produce
multiple layers of repetition by means of difference
that arises from within the surface. Results: In the
architectural works of Herzog & de Meuron, surface
effects as diverse as flat patterns and three-dimensional
reliefs produce difference and repetition using manipulations such as cut-out, fold, addition, subtraction,
variation, and iteration. As this paper shows, Herzog &
de Meuron’s architecture is referred as tattoo, veil, and
photographic image, since they reveal a wide range of
characteristics of architectural materials and methods,
such as silk-screening, imprinting, and cutting-out.
Conclusion: Drawing from the theories of Gilles Deleuze, this paper states that Herzog & de Meuron use
difference and repetition to experiment, reinvent, and
transform, rather than to imitate, replicate, and copy.
More than representing a repetitive pattern, they reveal
and experiment with the hidden forces of materials,
techniques, volumes, and masses.
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INTRODUCTION

oppositional. He argues that two things differ
as long as they have something in common,
such as categories, genres and species; therefore, we cannot have a difference between
two forms that are too far apart from each
other (Aristotle, 1984d:102a). Deleuze takes
up and develops the notions of difference and
repetition in his 1968 book, Difference and
Repetition, by detaching difference from Aristotle’s point of view. For him, difference is in
and of itself, rather than being dependent and
in relation to other elements, whereas repetition is an active force producing difference,
rather than being finite. The act of repetition
means behaving in a certain manner, but in
relation to something unique, which makes it
differentiate from generality and resemblance
(Deleuze, 1994:1). He identifies two models
of repetition: The first one is based on representation, which consists of superficial resemblances, copying something as same as
its original or identical model. The second
one, on the other hand, argues that the repetition of a pattern derives from difference,
rather than sameness (Deleuze, 1994:19-28).
The representational model is a static end of a
work, whereas the latter is a dynamic evolution of a bodily movement. As he notes:

This paper investigates how the notions of
difference and repetition propose a layered
reading of architectural surfaces. With a focus
on the Swiss architectural office Herzog & de
Meuron, it argues that their buildings produce
multiple layers of repetition by means of difference that arises from within the surface.
In their architectural works, surface effects as
diverse as flat patterns and three-dimensional
reliefs produce difference and repetition using manipulations such as cut-out, fold, addition, subtraction, variation, and iteration.
In doing so, the paper refers to the theories
of Gilles Deleuze to evaluate architectural
surfaces not merely as an effect of imitation
and replication, but mostly as an affect of reinvention and transformation, which reveal a
wide range of characteristics of architectural
materials.
Speculations on the concepts of difference
and repetition began as early as the Ancient
philosophy.1 In Topics, one of his works on
logic written approximately in 350 BCE, Aristotle addresses difference as relational and
1

On the other hand, Deleuze (1994:xv) highlights
that the history of philosophy has always taken these
terms as negative: “The majority of philosophers
had subordinated difference to identity or to the
Same, to the Similar, to the Opposed or to the
Analogous: they had introduced difference into the
identity of the concept, they had put difference in
the concept itself, thereby reaching a conceptual
difference, but not a concept of difference.”

The first repetition is repetition of the Same,
explained by the identity of the concept or
representation; the second includes difference, and includes itself in the alterity of the
2
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Idea, in the heterogeneity of an ‘a-presentation’. One is conjectural, the other categorical. One is static, the other dynamic. One is
repetition in the effect, the other in the cause.
One is extensive, the other intensive. One is
ordinary, the other distinctive and singular.
One is developed and explicated, the other
enveloped and in need of interpretation. One
is revolving, the other evolving. One involves
equality, commensurability and symmetry;
the other is grounded in inequality, incommensurability and dissymmetry. One is a
‘bare’ repetition, the other a covered repetition, which forms itself in covering itself, in
masking and disguising itself. One concerns
accuracy, the other has authenticity as its criterion (Deleuze, 1994:24).

Drawing from Deleuze and Lefebvre, this
paper argues that the surfaces of Herzog &
de Meuron’s buildings reflect more than a
representation of a superficial repetition of a
pattern. With each project, they redefine the
building surface by various performances
such as attaching, perforating, folding, crumpling, cutting-out, and silk-screen printing.
Difference and repetition are generated by a
repetitive pattern that barely changes the previous element. A reading of Herzog & de Meuron, for example, illustrates their approach of
obtaining difference out of repetition in their
surface articulations. It analyses the surface
patterns of the Ricola Storage Building in
Laufen (1986-87) as a spatial element, since
the cladding panels are visually interpreted
as an agent of otherness and change. Creating a rhythm and a texture, repetition in this
case becomes a generative method of making (Manolopoulou, 2009:407-417). Another
article sees repetition as a tool in their architecture to produce and express spatial relations of differential intensities (Zaera-Polo,
1994b:31). Elsewhere, it is argued that the
surface effects of their buildings derive from
atmospheric qualities, rather than geometric
forms and proportions. Intensities are produced through manipulations, such as blush,
shadow, highlight, aura, and air (Kipnis,
2002:431). Accordingly, their architecture
lies at the intersection of divergent materials
(bricks, concrete, stone, wood, metals, glass,

Resonating with the Deleuzian approach,
Lefebvre uses the notion of rhythm as a tool
to investigate repetition and difference. He
argues that the repetition of movements, gestures, actions, and situations produces difference by constituting material, nonmaterial, temporal, and spatial rhythms (Lefebvre,
2004:7-15). As he points out, “…there is no
identical absolute repetition, indefinitely.
Whence the relation between repetition and
difference. When it concerns the everyday,
rites, ceremonies, fêtes, rules and laws, there
is always something new and unforeseen that
introduces itself into the repetitive: difference.” (Lefebvre, 2004:6).
3
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to instinctive and emotive aspects, such as
the rhythm of tam-tam or tattoo motifs. In
the Deleuzian sense of repetition, invention
and creativity emerge through such intuitions
and potentialities, rather than a figurative
and quantitative iteration. The power of the
original is not lost like a replicated or copied image or motif, since the original one has
the virtual power of all potential repetitions:
“Repetition interiorizes and thereby reverses
itself: … Monet’s first water lily … repeats
all the others” (Deleuze, 1994:1).

and so on), different techniques (screen-printing of words and images), and various senses
(vision, smell, and touch) with an intention
to extend and redefine the realm of architecture (Zaera-Polo, 1994a:22). According to
Deleuze (1994:20), repetition lies at the core
of invention and renewal by being an act of
transforming context, questioning tradition,
and revealing the hidden forces of difference
that produces works. Being virtual and transcendental forces, a dynamic sense of repetition is invoked through the material and immaterial elements in Herzog & de Meuron’s
architecture.

Herzog & de Meuron’s Eberswalde Library
is a case in point, as it merges difference and
repetition with perception and sensation. The
library was built between 1997 and 1999 as
an extension to the Eberswalde Senior Technical School in Germany. The three-storied
rectangular building was completely covered
with horizontal bands of glass and prefabricated concrete panels (Figure 1). On each
band, a single image is repeated continuously, which was selected from the newspaper
photograph archives of the German photographer Thomas Ruff (Figure 2). The shift in the
perception of the building is created through
“repetition as real movement, in opposition
to representation which is a false movement
of the abstract” (Deleuze, 1994:23). Texture
and material perception change with the repetitive singular images: Glass panels look
like concrete, whereas concrete blocks look

READING the TATTOOED SURFACE
“There is nothing outside of the text,” writes
the deconstructivist philosopher Jacques
Derrida (1967:158), in his seminal work Of
Grammatology. As he points out, in a text,
the detachment of a sign from its referent
leads to frivolousness. In the case of Herzog
& de Meuron, architectural surfaces convey
meaning much like texts, merging sensational
expressions and physical materials. Pattern
emerges from within the physical substrate
and work with it as a coalesced whole with
a concern that the dissociation of the sign
and the material leads to frivolousness. According to Alejandro Zaera-Polo (1994b:31),
repetition in Herzog & de Meuron’s works
differs from the technique of serialisation in
the industrial production, and relates more
4
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like glass (Herzog and de Meuron, 1996b).
Graphical elements alter the natural character
of materials, as they place permanent marks
on the plainness of concrete and the smoothness of glass. Ruff’s newspaper photographs
have been embedded throughout the surfaces with an intention to experiment with the
physicality of concrete and glass through the
interplay of materiality and pattern. The body
of the building thus became inseparable from
the pictorial surface (Hürzeler, 2001:214).
The pattern composition seems figurative at

first due to the apparent use of images; yet,
the overall repetitive application turns the
building into a unified and abstract volume.
Generating a single rhythm on each of the
four facades, repeated images are inherent to
physical materials in the dematerialization of
form (Diniz Moreira, 2008:17-21). The repetitive pattern composes “… the photographic
skin of the building, which reads like a book
turned inside out, or a newsreel rendered in a
continual loop of cube …, oddly static and full
of movement at once” (Schneider, 2001:226).

Figure 1. Herzog & de Meuron, Eberswalde Library, 1999, Eberswalde, Germany (Copyright: Groundhopping Merseburg, 2012)

5
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Figure 2. Façade detail of the Eberswalde Library (Copyright: Sarah le Clerc, 2008)
Creating a new surficial layer to be read, represented, and displayed, the Eberswalde Library has been referred as a tattooed building
many times. An article addresses the use of
serial-printed images onto glass or concrete
as tracings or tattoos (Curtis, 2003:37). In another analysis, the library has been referred
as, “A simple cube of concrete and glass
panels … tattooed from top to bottom with
a pattern of images - like the body of a Papuan” (Mack, 2000:8). Historically, tattoo has
been a common social denominator in many

primitive cultures.2 As a body decoration, it
represents identity and expresses the surface
of the body, which it covers. It was further
investigated by nineteenth-century architectural theorists, particularly the British architect Owen Jones, the German architect Gottfried Semper, and the Austrian art historian
2

6

Tattoo is defined as the permanent embedment
of coloured motifs on a naturally unmarked body.
Etymologically, it consists of the syllable “ta”,
which means to tattoo, or to mark in the Tahitian
language (Skeat, 2013:632). Canales and Herscher
(2005:238-239) further point to the simultaneous
research on tattoo in Kant’s aesthetic theory as free
beauty and in Captain Cook’s expeditions to the
South Pacific.
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Alois Riegl. Jones (1910:13) illustrates the
tattooed face of an indigenous in New Zealand to point to the urge of creation, the act of
stamping on the earth the impress of individuality, as man’s earliest ambition, obtained
by tattooing human face and body. Semper
(2004:97-98) notes that the shapes of tattoos in certain tribes coincide with the bone
structure and muscle tissue underneath. Riegl
(1992:76-79), on the contrary, argues that the
spiral lines of tattoos, or moko, especially in
the case of the Maori tribe, have no relationship with the structure of human body.3 As a
social function, tattoo attracts attention and
admiration much like an eye-catching mark
on a building in an urban context (Leatherbarrow and Mostafavi, 2002:95). It makes the
gaze linger on the surface with an attempt to
decipher and read the repeated images.

texts. Much like a tattoo, this detachment allows passers-by to interpret the surfaces from
various points of view. When looked closely,
one can observe the identically reproduced
photographs on the walls of the Eberswalde
Library. Yet, from a distance, one looses the
sense of singular images in favour of having a
holistic view of the volume. The photographs
become engraved patterns to be read throughout the surfaces. Materials become complex
elements by means of surface articulations,
while the repetitive patterns render the building scale ambiguous.
PRINTING the CUT-OUT PATTERNS
In the Eberswalde Library, the use of serial multiplication on the newspaper pictures
with halftone effects makes them blurry and
ambiguous. Thus, for Ruff (2001:163), the
building was a photomontage. It is referred as
“a frieze upon frieze of pictures” (Hürzeler,
2001:214). The fuzziness of the pictures is
created by silk-screening, and adding a technical grain to the natural grain of the concrete with an intention to achieve difference
through repetition, much like the works of the
Pop Artist Andy Warhol.4 As the architect and

Ruff remarks that he sees images independently of words, rather than grasping them as
illustrations of texts. In doing so, he handles
a picture as a picture per se and not as information: “Without a context, it is suspended
in a vacuum” (Ruff, 2001:163). Returning
to Derrida’s claim of the frivolity of the detachment of the sign from its referent, Ruff’s
endeavor can be seen as a search for potentialities by separating illustrations from their
3

4

The argument on tattoo coincides with Riegl’s idea
of kunstwollen, as well as his theory of abstraction
and stylization in art and architectural design.

7

Silk-screen is a printing process that Herzog & de
Meuron has been very enthusiastic about using. The
inscription of a material into another one, much like
the eighteenth-century technique of lithography, or
stone writing, has been one of their primal interests
(Ursprung, 2001:256). For example, the SUVA
Office and Apartment in Basel (1988-1993), Ricola
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critic Raphael Moneo (2004:391) also notes,
“The insistent repetition of a figure, though
also replete with architectural resonances, recalls an artist like Warhol and his search for
artistic expression in a mass culture.”

ity, banality, meaninglessness, and nothingness as aesthetic signs. What he intended by
these deformed works was to destroy the reality of images and transform specific topics
into spectacle (Shaviro, 1993:209). As pure
and immaterial images, his figures become
representations of commercialised essences.
Developed through multiplicity, they reflect
the infinite monotony of standardisation and
consumption (Indiana, 2010:150-151; Mirzoeff, 2009:281). As Deleuze (1994:286287) argues, difference does not derive from
a superficial repetition of external parts, but
from an internal power, a concept, such as
Warhol’s idea of draining meaning, which differentiates each repetition. Art thus does not
imitate, but repeats and simulates, reversing
copies into simulacra. As he notes:

Herzog & de Meuron do not hide their interest in Warhol and his repetitive silkscreen
printings while designing their buildings (Ursprung, 2001:245). Warhol probes the significance of iconography in modern culture and
politics by means of a profusion of images.
Depersonalizing figures through multiplication, he turns individuals into mere stereotypes of icons (Dyer, 2004:34). For him,
repetition expresses superficiality, transforming corporeal figures into immaterial surface
images. His repetitive images, like the photographs on the surfaces of the Eberswalde
Library, are grainy, deformed, and defective,
which are not identical but look like one another. His reduced image quality and resolution detach images from their initial referents
intentionally as celebrity photographs and
newspaper articles (Collins, 2012:150).

The more our daily life appears standardised,
stereotyped and subjected to an accelerated
reproduction of objects of consumption, the
more art must be injected into it in order to
extract from it that little difference which
plays simultaneously between other levels of
repetition… (Deleuze, 1994:293).

Warhol’s prints made by a series of silkscreening processes redefine everyday real-

With a similar intention in mind, the silkscreen method becomes a tool of mass-production for Warhol, not for re-presenting but
for re-packaging to be re-consumed as art
(Collins, 2012:136-137). Through the serial
printing of photographic images, Herzog &
de Meuron demonstrate that architecture is

Industrial Building, Eberswalde Library, Cottbus
Library (2001-2004), as well as their unbuilt
projects, the Greek-Orthodox Church in Zurich
(1989), Sandoz Laboratory in Basel (1993), and
Jussieu Campus Library in Paris (1993) have silkscreened surfaces with an emphasis of difference
and repetition.

8
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constantly changing according to the viewed
perspective (Hürzeler, 2001:207). Furthermore, their use of silk-screen printing on glass
metaphorically constructs a layered effect by
transmitting messages and meanings through
images, instead of merely allowing sunlight
and transparency (Moueix, 2001:138). A
study associates their silk-screened surfaces
with commercialisation and advertisement;
particularly the leaf motif in the Ricola Industrial Building, which covers the front glass
façade and promotes Ricola by being related
to the brand’s confections (Pimlott, 2004:16).
Built in the Mulhouse-Brunstatt city of France
in 1993, the building is covered by translucent polycarbonate panels with a repetitive
motif on the front facade and the lower part
of the canopy (Figure 3). The motif originally
belongs to a photograph taken by the German
photographer Karl Blossfeldt in the 1920s.
The architects transform the context of the
image into a flat pattern, cut-out and imprinted on the polycarbonate facades with an attempt to create screen-printed panels and turn
the façade into a layered surface (Figure 4).

Figure 4. Façade detail of the Ricola Industrial Building (Copyright: Jpmm, 1999)
In its direct sense, this surface manipulation
is achieved in painting with the cut-out technique, which is created by cutting a coloured
paper out and then pasting it onto another
paper. Referred as “drawing with scissors”
and “drawing in colour”, paper cut-outs were
widely used by the twentieth-century French
Avant-Garde artist Henri Matisse (Fourcade,
1977:49). With a pair of scissors and precoloured paper, he handled the issues of form
and space, outline and colour by means of
cut-outs (Néret, 2002:9-10). Probing the relations of figure and ground, positive and negative spaces, he intended to design sculptures
or thin reliefs by his cut-out patterns, rather
than flat images. His leaf motifs in particular are interpreted as expressive, rather than
representational or merely decorative (Neff,
1977:27). Physically, Matisse’s use of singular images differs from Herzog & de Meuron’s, since the repetition of photographs in
both Ricola and Eberswalde composes a pattern that dissolves the huge sizes of the buildings. The ambiguity of surface and space
bestow the buildings a serial effect, rather

Figure 3. Herzog & de Meuron, Ricola Industrial Building, 1993, Mulhouse-Brunstatt, France (Copyright: Jpmm, 1999)
9
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than rendering each motif visible individually (Pimlott, 2004:16-18). Unlike Matisse’s
cut-out reliefs, Herzog & de Meuron’s facades are perceived as two-dimensional flat
surfaces, on which serial patterns are embedded. On the other hand, when read through
the Deleuzian concepts of difference and repetition, both have the intention of producing
impulsive, creative, and expressive surfaces.

through the deformation of repetition, the
surfaces of the Ricola building drain meaning
and become superficial in Warholian sense,
as there is no critical discourse beyond what
is seen.
SURFACE AS TEXTILE
Further evaluations of the Ricola Industrial
Building express close associations with textile. Architecture and textile has a close relationship, which dates back to ancient ages.
Semper (2004:248-250), in particular, notes
that the origin and essence of building is
textile, and the act of weaving with natural
materials is one of the oldest techniques of
constructing a wall. In relation to advanced
digital technology, novel materials, and aesthetic trends, architecture and clothing have
continued to affect each other (Yayla and
Yazıcı, 2014:82). Using the terminology of
textile and clothing, the patterned surfaces
of Ricola are described as being “edged like
a draped veil,” which seem to flow from top
to ground, as if they are a kind of “Warholian wallpaper,” (Kipnis, 2002:432). This
thorough repetition down to the length of
the building is also interpreted as an abstract
image, “like a fresco or curtain that veils the
building creating different effects according
to the light levels.” (Zaera-Polo, 2001:181).
Another analysis claims that the “imprinted

As Moneo (2004:391) elaborates, the building performs as a laboratory to test the inclusion of image and iconography in architecture
within the context of industrial serialisation.5
The silk-screened surfaces are perceived as
superficial flat images by means of replication, repetition, and difference. Reincorporating iconography and publicity, the building
can be interpreted in two ways: as either a
contemporary “decorated shed” in the sense
of Robert Venturi & Denise Scott Brown or
a pure visual effect obtained through “Warholised” surfaces.6 Achieving difference
5

An icon is defined as an image interpreted
differently by each viewer (Collins, 2012:125).
6 Venturi and Scott Brown coined the terms “duck”
and “decorated shed” to categorise architectural
typologies. Duck is the symbol per se, which
submerges and distorts space, structure, and
program by a symbolic building form, whereas the
decorated shed is a rectangular box with applied
decorations on its facades, through which space
and structure communicate (Venturi, Scott Brown
and Izenour, 1996:87). Venturi and Scott Brown’s
concepts as an outline of postmodern architecture
were later produced as a book, Learning from Las
Vegas: The forgotten symbolism of architectural

form, which can be seen as the first opposition to
modernist ideology (Aras, 2015:101).
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surfaces have a textile-like character” (Wang,
1998:118). Elsewhere, it is stated that the repeated panels made a curtain wall, but also
reflected the image of a curtain, since the architects intended to express the non-tectonic
essence and non-load bearing function of the
wall (Manolopoulou, 2009:412). Herzog &
de Meuron (1996a) also explain that the translucent printed panels on the facade and under
the roof recalled textiles, much like “the lining of a dress or the inner padding of a box.”
Additionally, they address the effect of textile
in their Cottbus Library by associating it with
white veil printed on the glazed surfaces of
the building (Herzog and de Meuron, 2005).

ple, is entirely covered with a patterned copper surface, which was created by embossing
and puncturing in different sizes, while also
corresponding to lighting and ventilation
requirements of interior spaces (Figure 5).
The semi-transparent surface allows the silhouettes of people in the building to be seen
from outside. Moreover, the surface patterns
of the Signal Box create a distinctive perception of veil using copper with a different technique (Figure 6). The building is thoroughly
wrapped with narrow copper strips twisted at
certain points to let the daylight in. Similar
to De Young Museum, the patterned surface
disguises the building structure and floor divisions, while it is said to bring back “subliminal memories of veils, window blinds,
electric copper coils.” (Curtis, 2003:41). The
veil effect creates a certain texture through difference within repetitive patterns. Figurative
motif is dissolved into a texture, while the
building turns into a field and leaves its representational nature (Zaera-Polo, 1994b:36;
Zaera-Polo, 2001:180-181).

Apart from these buildings, textile associations of their buildings continue with the
veil-like surface patterns of a commercial
and apartment building in Basel (1984-1993),
Auf dem Wolf Signal Box in Basel (19881995), the Caixa Forum in Madrid (20032007), De Young Museum in San Francisco
(2005), and the newly-built Elbphilarmonie
in Hamburg. De Young Museum, for exam-
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Figure 5. Herzog & de Meuron, De Young Museum, 2005, San Francisco, USA (Copyright: Adam Kuban, 2008)

Figure 6. Herzog & de Meuron, Auf dem Wolf Signal Box, 1995, Basel (Copyright: Pedro Varela, 2007)
12
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Representation, for Deleuze (1994:55-56),
fails to capture the essence of difference,
since it lacks any depth and perspective. The
prefix “re-“ in the word supports the idea of
sameness, which diminishes the importance
of difference. Movement, on the contrary, is
achieved through difference and repetition,
which refers to “a plurality of centres, a superposition of perspectives, a tangle of points
of view, a coexistence of moments which essentially distort representation.” In the case
of Herzog & de Meuron, although a repetitive
pattern looks the same as its previous iteration, the level of difference is deeper than this
sameness, as Deleuze suggested. Using various materials in unconventional ways, they
experiment at the intersection of the wall and
textile effect. As they elaborate:

Through difference and repetition, veil as a
textile effect is created as an envelope that
covers the structural system from all sides.
Semi-transparency produced by either a perforated metal surface or silk-screened glass
panels, hides and reveals the interior spaces
at the same time. It renders the relationship
between in and out ambiguous, much like a
veil. Reinforcing the effect of abstraction, it
symbolically destructs the reality of materials and accentuates the visuality of surfaces,
making the buildings continuously be gazed
at, read, displayed, and photographed.
CONCLUSION
Through the architecture of Herzog & de
Meuron, this paper shows that difference and
repetition generate multiple layers that arise
from within the surface. Being referred as a
tattoo, veil, photographic image, and so on,
their buildings reveal a wide range of characteristics of architectural materials – such as
concrete, glass, metal, polycarbonate – and
techniques – such as silk-screening, imprinting, cutting-out. The architects use difference
and repetition to experiment, reinvent, and
transform, rather than to imitate, replicate, and
copy in a superficial, formal, and figural way.
More than representing a repetitive pattern,
they intend to reveal and experiment with the
potentialities of materials, techniques, and
masses. For example, when observed closely,
one can notice that repetitive images on the

We have a very precise way of putting decorative features to use. We print or engrave
them onto glass, concrete or stone, thus reviving the traditional nature of these materials;
in fact, we make new materials out of them,
and these all resemble one another owing
to our collage technique. They become one
single material. Paradoxically, this serves to
highlight their different types of matter. Applying decorative features to materials can
sometimes bestow a sort of textile nature on
them, rendering them highly sensuous and
this helps us fuse interior and exterior spaces
(Lucan and Marchand, 2001:137).
13
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building surfaces differ slightly with each
application, pointing to the Deleuzian depth
of the level of difference. Accordingly, for
Deleuze, real repetition is to reactivate all the
forces of creation that produced the original,
allowing intuitions and potentialities to take
over, instead of a formal iteration. Surface is
driven by the motive of generating the outer
layer of the building, abstract or concrete, dynamic or static, with an intention to experiment with materiality as a layer mediating
between architecture and environment.
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ANASINIFLARININ ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:
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Öz: Amaç: Ergonomik kriterler doğrultusunda kullanıcı
nitelikleri ve antropometrik verilerin dikkatle ele alınması gereken mekân türlerinden biri, okul öncesi eğitim birimleridir.
Okul öncesi eğitimden istenilen performansın sağlanabilmesi,
eğitim programı ve personele bağlı olduğu kadar, bu eğitim
kurumları için sağlanan fiziksel koşullara da bağlı olmaktadır.
Çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarından anasınıflarında
yer alan donanımların ve sınıf boyutlarının çocuklara ait
antropometrik veriler göz önünde bulundurularak, yapılıp
yapılmadığını ortaya çıkarmak ve bu tür düzenlemelerin çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki önemine dikkat
çekmek hedeflenmiştir. Yöntem: Bu amaçla Diyarbakır il
merkezinde rastlantısal olarak seçilen beş farklı anasınıfı konu
kapsamında incelenmiştir. Çocuklar arasında vücut ölçüleri ve
oranlarında gözlenen varyasyonlar, onlara özgü antropometrik
değerlerin tespiti ve kendi standartlarının oluşturulması için
kullanılan oranlar üzerinden hesaplamalar yapılarak, çalışma
düzlem yükseklikleri, oturma yükseklikleri, göz hizaları, maksimum uzanma mesafeleri hesaplanmıştır. Elde edilen tüm
değerler her okul için ayrı olmak koşuluyla tablolar halinde
verilmiştir. Hesaplama sonucu çıkan bu değerler, sınıfların
ölçümleri esnasında elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır.
Veriler sonucunda ergonomik ilkelere bağlı olarak önerilerde
bulunulmuştur. Bulgular: Çalışma sonucunda incelenen beş
okulda, çocuklara ait masa boyutlarının anasınıfı öğrencilerinin antropometrik boyutlarına uygun olmadığı görülmüştür.
Yapısal boyutta ise tasarımların anasınıfına ait Milli Eğitim
Bakanlığı Standartlarına göre ıslak hacimlerde uymadığı
görülmüştür. Değerlendirmede pencere kolu yüksekliklerinin
standartlara uygun olmadığı, kapı kollarına ait yükseklik ve
kapı genişliklerinin ise yeterli olduğu bulunmuştur. Sonuç:
Tasarım aşamasında anasınıfı olacak birimlerin, başlangıçta
belirlenmesi, bu birimlerin dönüştürülmüş mekânlar olmaması gerekmektedir.

Abstract:Aim: Ergonomic criteria require user characteristics and anthropometric data to be precisely considered in
preschool education units. Achieving the desired performance
from preschool education depends on not only educational
programs and staff, but as well as optimal physical conditions.
This research is intended to investigate whether the equipment
and classroom sizes in nursery schools consider children’s
anthropometric data and to draw attention to the importance
of these arrangements on the physical and mental health of
children. Method: Five different randomly selected nursery
schools in the city of Diyarbakır were examined. The working
plane heights, sitting heights, eye alignments, and maximum
reach distances were considered by calculating the variations
in the body measurements and proportions of the children
and determining their anthropometric values. All the data
are shown in separate tables for each school. The data were
compared with the values obtained during the measurement of
the classrooms. As a result of these data, this study makes suggestions based on ergonomic principles. Findings: As a result
of the study, it was seen that the table sizes of the children
in the five schools were not suitable for the anthropometric
dimensions of the nursery school students. In the structural
dimension, it is seen that the wet volumes’ designs are not
suitable according to the standards of the Ministry of National
Education of nursery schools. It has been found that the height
of the window handles do not conform to the standards but
the height of the door handles and door widths are sufficient.
Results: Nursery classrooms should be designed from the
start according to ergonomic principles and should not be
renovated or repurposed spaces.
Key Words: Herzog & de Meuron, Gilles Deleuze, Surface,
Difference, Repetition
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INTRODUCTION

Efficiency and comfort can be achieved with
ergonomics. Suitable designs for user’s ergonomic structure are very important in comfort
and efficiency. This is also true for nursery
schools or nursery classrooms. The aim of
ergonomics in schools is to increase the efficiency of teaching-learning activities that
is ultimately to ensure that students are successful. One of the leading tasks of school
ergonomics is to determine the conditions in
which learners will do their best and to contribute to the effective regulation of the learning environment for the specific aims of education.

Ergonomics is a multi-disciplinary science
that determines the natural and technological
laws of human-machine-environment harmony, taking into account the biology and psychology of humans (İncir, 1980: 2). Ergonomics presents the outcomes of scientific studies
based on physics, chemistry and biology as
natural sciences; psychology, sociology and
economics as social sciences; history, archaeology etc. as human sciences, along with
architecture, engineering and management.
Ergonomics, which encompasses humans,
machines and environments, aims not only to

The biological, psychological, mental and
social development and health of students as
well as design of the tools and equipment to
arrange the environment for education are the
issues that concern school ergonomics (Özbilgin, 1986: 28-33). Just as ergonomics examines the relationship between individuals
and work, the ergonomics of preschool educational institutions is related to the interaction between children and the teaching environment (Alkan, 1983: 200).

increase productivity, but also to harmonize
humans and their environments (Efe, 1993:
485). Ergonomics maximizes the efficiency
of the production and increases the efficiency
of the tools, devices and mechanisms used
by people. By designing everything, being
open to human use and interaction in everyday life and compatible with human beings,
ergonomics ensures human security and happiness (Özok, 1997: 34).

Preschool education is described as the first
and most important step of social advancement due to its large influence on basic individual development, and because it is the
basis for lifelong learning in society (Şahin
and Dostoğlu, 2016: 36). Preschool is the first
step of education from birth until primary

Spaces with a wide variety of functions and
the equipment in them should be designed using ergonomic criteria to enable their users to
work in a comfortable, healthy and safe environment and to increase productivity. This is
also true for nursery schools.
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school. In this process, the physical, cognitive, social, psychomotor and language development of children is almost completed.
To make children to have the desired behaviour characteristics, it is important to know
their developmental features (Alisinanoğlu
and Kesicioğlu, 2010: 93-110). When designing spaces, it is necessary to know users’ body dimensions. For this reason, user
characteristics and especially anthropometric
dimensions should be known to design effective workplaces. Children spend most of their
time sitting. Static standing along with long
periods of sitting and advanced bending positions put extensive physical pressure on tendons, muscles and vertebrae (Bendix, 1987;
Brunswic, 1984: 294-298). Proper posture
and sitting positions are important factors in
preventing symptoms in the musculoskeletal
system. The sitting posture of students is influenced by the activities performed in the
classroom and the measurements of the furniture in the classroom (Yeats, 1997: 45-55).
Furniture plays an important role in correct
sitting style. It is important to use furniture
that supports correct standing because of children’s habit of sitting at a young age. In this
context, appropriating anthropometric data
into furniture design in schools is an important factor to be considered. Some specific dimensions need to be taken into consideration
when determining the size of furniture for sit-

ting (Knight and Noyes, 1999: 747-760; Parcells et al., 1999: 265-273).
Unfavourable educational environments have
adverse effects on children’s development,
whereas appropriately designed educational
environments have a positive effect on their
physical and emotional development, accelerate their mental development and promote
positive behaviours by providing educational
role play (Ömeroğlu et al., 1998: 12). In this
context, preschool educational institutions
should be designed using ergonomic principles in order to preserve and ensure the health
of children so that preschool educational institutions can contribute to their development
(Tok, 2011: 155).
AIM
When designing, it is important that the components of the equipment fit together. In addition, there is a need for harmony between
the equipment and users in terms of size and
shape. This is achieved by considering the anthropometric data of users. These dimensions
are static anthropometric dimensions, which
consist of measurements of two positions,
standing and sitting, and dynamic anthropometric dimensions, which are measurements
of more complex motions.
The main aim of the study is to investigate
whether the equipment and classroom dimensions of nursery schools are designed consid20
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ering anthropometric data of children or not.
It will also draw attention to the importance
of these factors on children’s physical and
mental health.

cording to ergonomic considerations, dynamic and static dimensions of the children were
determined. Children’s height measurements
were made with a stadiometer while they
were standing. The classroom sizes, width
and height of classrooms, entrance doors,
garden doors, toilet doors, heights of the door
handles, heights of windows and window
handles were measured. Table, washbasin
and toilet heights were also measured. The
dimensions that should be obtained after the
calculations were compared. Their standard
deviations were evaluated. All the values obtained are shown in separate tables for each
school. In this study, the values that were calculated belong to the children’ height were
evaluated instead of statistical calculations.
As a result of these calculations, the values
obtained by measuring the classrooms were
compared with the values dictated by the
Ministry of National Education guidelines for
minimum standards of school buildings.

MATERIALS
Five different school’s nursery classrooms, selected randomly from the city of
Diyarbakır, were examined: Şehit Yüzbaşı
Bahtiyar Er İmam Hatip Secondary School,
Ali Emri Secondary School, Yenişehir Primary School, Şehit Jandarma Üsteğmen
Pehlivan Secondary School and Vehbi Koç
Primary School. These data were then compared with the optimum measurements determined by anthropometric data for preschool
age groups. As a result of the data obtained,
this study makes suggestions based on ergonomic principles. This study will also evaluate the design elements of building which
have not been investigated in previous studies
of nursery schools’ classrooms. As a result of
the study, the design parameters that must be
considered in the new nursery schools will be
determined.

This research demonstrates the importance
of taking anthropometric data into account
in spatial design in order to end up with ergonomically comfortable environments for
learning. In addition, the classrooms, classroom sizes and their components of the five
schools’ nursery classrooms were evaluated
in view of ergonomics.

RESEARCH METHOD
The survey was conducted by collecting data
using qualitative research methods: on-site
observation, photographing and evaluation of
the studies which were prepared before about
the nursery schools and children anthropometry. In order to evaluate the classrooms ac-

The study was carried out in 5 randomly chosen nursery schools. In the study, the values
21
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RESEARCH HYPOTHESIS

defining the standards of the Ministry of National Education and ergonomic rates were
taken as references. The study was constrained
with the group of students in 5-6 years old. In
this scope, the dimensions belonging to the
classes, the square meters required for each
student, the toilet and washbasin dimensions
and the table-chair dimensions were taken
into consideration.

In the study, it was considered that the ratio
between the class size and the user was ignored in the design of nursery classrooms and
the dimensions of the building components
forming the space of classrooms.
This study examined the hypotheses that the
spaces used as nursery schools were generally renovated and repurposed spaces, where
the ratio between classroom size and the user
was ignored in the design of the classrooms
and the dimensions of the building components forming the space were not taken into
consideration.

RESEARCH PROBLEM
When designing schools, the physiological
and psychological data of the users should be
known. However, school designs have often
ignored these data. In fact, many buildings
and spaces have been renovated and converted into nursery schools by changing their initial functions. It is observed that the majority
of these schools fail to meet the physiological
and psychological needs of their users.

THEORETICAL FRAMEWORK
The term, ergonomics, derives from the
Greek words, ergon and nomos, meaning
work and law, respectively (Toka, 1978: 2).
Ergonomics is an interdisciplinary research
and development area that aims to reveal the
basic rules of system efficiency and humanmachine-environment harmony against the
psychosocial stresses that may be caused by
the effects of all factors in the industrial business environment, taking into consideration
the anatomical, anthropometric, psychological and physical properties and tolerances of
people. Ergonomics, also known as human
factor engineering, examines the relationship
between humans and equipment and work
environments.

RESEARCH SUB-PROBLEMS
Examination of nursery schools shows that
ignoring anthropometric dimensions in design is an important problem, which causes
structural dimensions and functional areas to
be inadequate or excessively large. In addition, the dimensions of the furnishings in response to this problem have led to the eradication of ergonomic uses.
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Ergonomics is used for increasing the efficiency of human beings working with machines by taking the necessary precautions
along with determining the conditions that
are suitable to people’s natural characteristics. The aims of ergonomics are:

Ergonomics is called human engineering in
the United States, and the relationship of people to work environments is also of interest
to this science. In domestic work, product design and manufacturing, environmental relations have become a very important research
area for increasing productivity and preventing accidents. The main goal of ergonomics
is to improve the quality of work life (Şimşek
and Nursoy, 2004: 44).

a. maximizing the efficiency of production.
b. protecting physical and mental health of
employees and prevents them from being
harmed, by avoiding unnecessary difficulties
with harmonious relationships,

Classroom and Child Ergonomics
In education, learning environments are organized to be utilized as efficiently, safely
and comfortably as possible. Similar with the
businesses, benefiting from the data of this
scientific field in education also increases
its quality and productivity. In order to grow
the children as healthy and successful adults,
nursery school education should be designed
in a safe and functional way, which is suitable
for their ages (Özburak, 2016: 23). It is now
accepted as a scientific fact that the living and
work environments of students affect them. In
fact, learning and teaching do not come into
existence in a void. They require physical, social and psychological environments, consisting of buildings, equipment, arrangements,
thermal comfort, colours and objects. People
shape these, and then the same environments
shape people. For effective education, environments need to be organized in a way that
is appropriate for learning and teaching ac-

c. increasing the efficiency of the use of tools
and devices used by humans.
d. Along with designing everything for human use and interaction in daily life, it:
•

Increasing individual performance,

•

Providing individual security,

•

Protecting and enhancing human life,

•

Enabling human happiness and satisfaction (Özok, 1997: 34).

The basic approach in ergonomics is the collection of data and information on the physiological and psychological characteristics. The
purpose of gathering this information is to
use it in a variety of goods, tools, appliances,
equipment and physical environment design
to increase the comfort, health and productivity (Aykal and Günyel, 2010: 4).
23
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Ministry of National Education guidelines
for minimum standards of school buildings
guidelines have been accepted as a reference
for evaluation at the structural dimension.
Class size, total area to be considered per person, door and window dimensions and wet
spaces assessments were taken into account
by considering these standards.

tivities. This requires the like various dimensions of interaction between environments
and individuals to be organized and oriented
to serve educational objectives (Küçükoğlu
and Özerbaş, 2004: 3).
FINDINGS
Each school was evaluated separately. In a
study conducted by Uran in 1980, children’s
measurements were evaluated. These measurements were compared with the dimensions
of the furnishing elements and some ratios
were obtained. The proportions obtained give
ideal dimensions of the furnishing elements
depending on the anthropometric dimensions
of the children. In the study, furnishing and
fitting elements were evaluated with these ratios (Figure: 1).

Ergonomically evaluated working plane
heights, sitting heights, eye alignments, and
maximum reach distances were calculated.
The conformity of the required values with
the existing element sizes was evaluated. In
addition, the area that needs to be allocated
per student in the classrooms was determined
and compared with the required values. All
values are shown in Tables 1, 2, 3, 4 and 5.

Figure 1. Anthropometric Size Identification (Uran, 1985: 5)
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Table 1. Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip Secondary School Nursery
Classroom Data
ŞEHIT YÜZBAŞI BAHTIYAR ER İMAM HATIP SECONDARY SCHOOL
NURSERY SCHOOL DATA
Class number
1

Class Sizes

Width

Height

Total of
Surface
Area
Classroom

Area Per
Capita
Needed

Existing
Area
Per
Capita

Conformity

16 people

5,60 m

6,90 m

38,64 m²

2.4 m²

2,41 m²

Appropriate

STRUCTURAL COMPONENTS

PHOTOS

Entrance Door
Required

At least 90

Existing

85/200

Conformity

Inappropriate

Toilet Door
Required

At least 90

Existing

70/170

Conformity

Inappropriate

Door Handle Height
Required

90-110

Existing

105

Conformity

Appropriate

Toilet Door Handle Height
Required

99,6

Existing

95

Conformity

Appropriate

Window Height
Required

90

Existing

80

Conformity

Inappropriate
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Required
Window Handle Height

110

Existing.

170

Conformity

Inappropriate

FURNITURE
Table Height
Required

50-55

Existing

55

Conformity

Appropriate

Toilet Height
Required

30

Existing

40

Conformity

Inappropriate

Washbasin Height
Required

≤70

Existing

80

Conformity

Inappropriate

26

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2017 Sayı: 12 Sonbahar Dönemi
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
September / October / November / December 2017 Issue: 12 Autumn Period
ID:220 K:89
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

Table 2. Ali Emri Secondary School Nursery Classroom Data
ALİ EMRİ SECONDARY SCHOOL
NURSERY SCHOOL DATA
Class number
1

Class Sizes

Width

Height

Total Surface
Area of
Classroom

Area Per
Capita Needed

Existing Area
Per Capita

Conformity

22 people

5,40 m

9,80 m

52,92 m²

2.4 m²

2,41 m²

Appropriate

STRUCTURAL COMPONENTS

PHOTOS

Entrance Door
Required

At least 90

Existing

80/200

Conformity

Inappropriate

Toilet Door
Required

At least 90

Existing

90/200

Conformity

Appropriate

Door Handle Height
Required

90-110

Existing

105

Conformity

Appropriate

Toilet Door Handle Height
Required

99,6

Existing

100

Conformity

Appropriate

Window Height
Required

90

Existing

85

Conformity

Appropriate
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Window Handle Height
Required

110

Existing

170

Conformity

Inappropriate

FURNITURE
Table Height
Required

50-55

Existing

60

Conformity

Inappropriate

Toilet Height
Required

30

Existing

40

Conformity

Inappropriate

Washbasin Height
Required

≤70

Existing

78

Conformity

Inappropriate
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Table 3. Yenişehir Primary School Nursery Classroom Data
YENİŞEHİR PRIMARY SCHOOL
NURSERY SCHOOL DATA
Class Sizes

Width

Height

Total Surface
Area of
Classroom

Area Per
Capita Needed

Existing Area
Per Capita

Conformity

1

25 people

6,70 m

6,90 m

46,23 m²

1,5- 2 m²

1,85 m²

Inappropriate

2

20 people

6,65 m

7,00 m

46,55 m²

2.4 m²

2,35 m²

Appropriate

Class
number

STRUCTURAL COMPONENTS

PHOTOS

Entrance Door
Required

At least 90

Existing

95/200

Conformity

Appropriate

Toilet Door
Required

At least 90

Existing

85/190

Conformity

Inappropriate

Door Handle Height
Required

90-110

Existing

120

Conformity

Inappropriate

Toilet Door Handle Height
Required

99,6

Existing

105

Conformity

Inappropriate

Window Height
Required

90

Existing

90

Conformity

Appropriate
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Window Handle Height
Required

110

Existing

180

Conformity

Inappropriate

FURNITURE
Table Height
Required
Existing
Conformity

50-55
50
Appropriate

Toilet Height
Required

30

Existing

40

Conformity

Inappropriate

Washbasin Height
Required

≤70

Existing

80

Conformity

Inappropriate
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Table 4. Şehit Jandarma Üsteğmen Pehlivan Secondary School Nursery Classroom Data
ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN PEVLİVAN SECONDARY SCHOOL
NURSERY SCHOOL DATA
Class Sizes

Width

Height

Total Surface
Area of
Classroom

Area Per
Capita Needed

Existing Area
Per Capita

Conformity

1

15 people

6,70 m

6,90 m

46,23 m²

2.4 m²

3,08 m²

Appropriate

2

20 people

6,80 m

6,90 m

46,92 m²

2.4 m²

2,35 m²

Appropriate

Class number

STRUCTURAL COMPONENTS

PHOTOS

Entrance Door
Required

At least 90

Existing

95/190

Conformity

Appropriate

Toilet Door
Required

At least 90

Existing

100/140

Conformity

Appropriate

Door Handle Height
Required

90-110

Existing

105

Conformity

Appropriate

Toilet Door Handle Height
Required

99,6

Existing

100

Conformity

Appropriate

Window Height
Required

90

Existing

80

Conformity

Inappropriate
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Window Handle Height
Required

110

Existing

180

Conformity

Inappropriate

FURNITURE
Table Height
Required

50-55

Existing

55

Conformity

Appropriate

Toilet Height
Required

30

Existing

35

Conformity

Appropriate

Washbasin Height
Required

≤70

Existing

65

Conformity

Appropriate
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Table 5. Vehbi Koç Primary School Nursery Classroom Data
VEHBİ KOÇ PRIMARY SCHOOL
NURSERY SCHOOL DATA
Class Sizes

Width

Height

Total Surface
Area of
Classroom

Area Per
Capita Needed

Existing Area
Per Capita

Conformity

1

15 people

6,70 m

6,90 m

46,23 m²

2.4 m²

3,08 m²

Appropriate

2

18 people

6,30 m

6,90 m

43,47 m²

2 .4m²

2,4 m²

Appropriate

3

21 people

6,40 m

9,50 m

60,8 m²

2 .4m²

2,9 m²

Appropriate

4

25 people

6,40 m

11,00 m

70,4 m²

2 .4m²

2,8 m²

Appropriate

Class number

STRUCTURAL COMPONENTS

PHOTOS

Entrance Door
Required

At least 90

Existing

150/230

Conformity

Appropriate

Toilet Door
Required

At least 90

Existing

100/230

Conformity

Appropriate

Door Handle Height
Required

90-110

Existing

102

Conformity

Appropriate

Toilet Door Handle Height
Required

99,6

Existing

98

Conformity

Appropriate

Window Height
Required

90

Existing

90

Conformity

Appropriate

33

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2017 Sayı: 12 Sonbahar Dönemi
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
September / October / November / December 2017 Issue: 12 Autumn Period
ID:220 K:89
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
Window Handle Height
Required

110

Existing

135

Conformity

Inappropriate

FURNITURE
Table Height
Required

50-55

Existing

60

Conformity

Inappropriate

Toilet Height
Required

30

Existing

30

Conformity

Appropriate

Washbasin Height
Required

≤70

Existing

85

Conformity

Inappropriate

In the
evaluation
of classrooms
and
toilets
were not
repeated some values belong to doors, windows

Table 6. The Mean Height of the Students

The mean height of the students in these
schools was determined with a stadiometer
while standing. It is seen that the measured
height average is above the height average of
Turkish standards (Table 6).
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The measurements of table dimensions in the
classrooms and the required values are given
in the graphic below.

for minimum standards of school buildings.
Standard of ministry is 90cm from the floor
(MNE 2015: 51) (Table 8).

The 3/7 H+25 formula is used to test the conformity of the required values with the standards of the Ministry of National Education.
The values for schools are 58 cm, 58.2 cm, 57
cm, 56.9 cm and 57 cm. respectively. These
values are close to the Ministry’s standard
of 50-55 cm (Ministry of National Education General Directorate of Basic Education
Pre-School Education Institutions Equipment
Material Standards 2014: 1). It was seen that
table heights in schools were not suitable for
students (Table 7).

Table 8. Window Heights

In order to determine the height of the window handles, the maximum distance that
children’s arms can reach is determined the
maximum distances the children’s arms by
using the formula 6/5H. The values for window handles are 134cm, 135 cm, 133 cm, 131
cm and 132 cm. respectively.

Table 7. Table Heights

The height of the window handles of the
schools are close to the required height
140cm (MNE, 2015: 51). The values are so
similar with the required standards at Vehbi
Koç Secondary School and Yenişehir Secondary School. However, in other schools,
the values of window handles are not suitable
for children (Table 9).

Height of windows from floor in these
schools are expressed in graphs (Table 8).
These values are so similar with the values
of Ministry of National Education guidelines
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Table 9. Window Handle Heights

Table 11. Toilet Door Handle Heights

The standards which were set by the Ministry of National Education, the height of the
door handles should be between 90 cm and
110 cm. (MNE, 2015: 49). It was found that
students can reach the door handles in the
schools comfortably (Table 10).

The standards which were set by the Ministry of National Education, the height of the
toilets should be 30cm. (MNE, 2015: 56).
Toilet heights in the schools were determined
by using the formula 2/7H. The values for
toilets were calculated as 32cm, 32.1 cm, 32
cm, 31.2 cm and 31.4 cm. respectively. These
calculated values are similar wit Ministry of
National Education standards (Table 12).

Table 10. Door Handle Heights

Table 12. Toilet Sitting Heights

The heights of washbasins must be ≤ 70 cm.
(MNE, 2015: 55). The measured values in the
schools were found too high for students to
use washbasins. The most suitable value was
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have a positive effect on the physical and

measured only at Şehit Jandarma Üsteğmen
Pehlivan Secondary School (Table 13).

emotional development of children, accelerate mental development, and promote posi-

Table 13. Washbasin Heights

tive behaviours by providing educational role
play.
In addition, toilets and washbasins for nursery schools should be designed in accordance
with the body measurements of students. Ergonomic data should be used in the arrangement of these classes.
Especially chair and table measures used in

RESULTS

the classrooms which play an important role

It is known that environmental factors affect
the behaviours, emotions and thoughts of living things, and behavioural patterns arise accordingly. These factors are very important
for children under six in the preschool period.
Children spend a large part of their day at
school. For this reason, school is a great way
for children to fulfil their need for movement
and to do activities in school that enable them
to use their energy. Educational environments
are places where many learners are involved
and where learning activities are held. They
must meet certain standards in order to be effective.

in the musculoskeletal development of the
students should be arranged in accordance
with the student body measurements.
As a result, attention must be paid to the design of the nursery schools in parallel with
the above-mentioned issues, taking into account the cognitive, sensory and psychological needs of the students as well as their vital
and physical needs.
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Öz: Amaç: Bu çalışma mekansal niteliklerin mekanların yere bağlılık
bağlamında hatırlanması üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla 77
adet 23-75 yaş arası İstanbul Erkek Lisesi mezunu ile yapılmıştır.
Yöntem: Katılımcılar ile bireysel görüşmeler yapılarak duyuşsal ve
sosyal bağlılık üzerinden hatırladıkları yerler sorulmuş; eğitim binasının mekansal bileşenlerinin işlevsel, imgesel kategorileri tanımlanmış,
sentaktik erişilebilirlik ve görülebilirlik değerleri hesaplanmıştır. Mekanların duyuşsal/sosyal bağlılık üzerinden hatırlanma sayıları ile sentaktik değerleri arasındaki ilişki korelasyon testleri, işlevsel ve imgesel
kategorilerin duyuşsal/sosyal bağlılık üzerinden hatırlanma sayılarının
dağılımı çapraz tablolar ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Sosyal bağlılık bağlamında hatırlanma ile sentaktik erişilebilirlik/görülebilirlik değerleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki görülmüştür (p < 0.05).
Duyuşsal bağlılık bağlamında hatırlanma ile sentaktik erişilebilirlik/
görülebilirlik değerleri arasında anlamlı bir ilişki görülememiştir (p
> 0.05). Duyuşsal bağlılık bağlamında odak noktaları kategorisindeki
dolaşım mekanları (%26) ve destek mekanları (%13) ile bölgeler
kategorisindeki derslikler (%14); sosyal bağlılık bağlamında bölgeler
kategorisindeki derslikler (%22) ve açık mekanlar (%21) ile odak noktaları kategorisindeki açık mekanlar (%16) ve destek mekanları (%14)
hatırlanmıştır. Sonuç: İşlevsel nitelikler mekanların sosyal karakterini,
deneyimlenme şeklini, mimari bileşenlerinin fiziksel özelliklerini ve
bunlara bağımlı olan imgesel/sentaktik niteliklerini tanımlamaları nedeniyle hatırlanmayı en çok etkileyen faktörler olmuştur. Mekanın öne
çıkan görsel/biçimsel özelliklerince tanımlanan imgesel niteliklerin
duyuşsal bağlılık, mekanın geometrisi ve konfigürasyonu üzerinden
tanımlanan sentaktik niteliklerin ise sosyal bağlılık üzerinde etkili
oldukları görülmüştür. Çalışmanın sonuçları bağlamında yer-insan
ilişkilerinin farklı boyutlarının farklı mekansal nitelikler ile ilişkilenmesi ve sentaktik niteliklerin bu kapsamda değerlendirilebilmesi
önemli bulgulardır. Bu bulgular ayrıca yer-insan ilişkilerinin diğer
bileşenlerini farklı yöntemler ile irdeleyen araştırmaların gerekliliğini
ortaya koymaktadır.

Abstract:Aim: This study analyses effects of spatial characteristics
on recalling a space through place attachment and conducted with 77
İstanbul High School graduates. Method: Participants were asked to
write places they recalled through their affective and social attachments; and the recalled school building was analyzed according to
imageability categories, functional categories and syntactic measures.
Relations of recalling through affective/social attachment with (1)
syntactic characteristics were searched through correlation tests, and
with (2) functional/imageability characteristics were searched through
categories’ recall counts and crosstabs. Results: Syntactic values and
social recalling have positive significant correlation (p < 0.05); and
syntactic values and affective recalling did not show any correlation (p
> 0.05). Through affective attachment, circulation and service spaces
in nodes (%26, %13) and classrooms in districts (%14); through social
attachment, classrooms and open spaces in districts (%22, %21) and
open spaces and service spaces (%16, %14) in nodes are recalled. Conclusion: Functional characteristics are regarded as the strongest factor
on recalling depending on their preliminary effects over syntactic and
imageability characteristics of spaces. Imageability characteristics
defined by visual/morphological properties of spaces were effective on
affective attachment; and syntactic characteristics defined by morphology and configuration of spaces were effective on social attachment.
The findings present that different types of spatial characteristics were
related to different dimensions of human-place relations and syntactic
characteristics can be evaluated in this context. These findings also
indicate the requisite of further studies searching the other components
of human-place relations with different methods.
Key Words: Place Attachment, Social Attachment, Affective Attachment, Architecture, Space Syntax
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GİRİŞ

lenmesi yer ve insan arasındaki ilişkinin sürdüğü zemin olmaktadır.

Kant’a göre bireyin yaşamı boyunca uzam,
zaman ve nedenselliği bir kenara bırakması
mümkün değildir (Akarsu, 1994: 27). Uzam,
yani mekan, zaman ve nedensellik ile birlikte insanın algısının ve bilişinin önkoşuludur.
Birey yaşamına bu mekan içerisinde başlar,
bebeklik döneminde deneyimlediği mekansal
ilişkiler aracılığıyla dünyasını kurar ve farklı
mekânsal deneyimlerden beslenerek geliştirir
(Norberg-Schulz, 1988: 21). İçinde yaşanılan
mekan bireyin kendisine bakan kişilerle birlikte bağ kurduğu şeylerden biridir ve mekan
ile kurulan bağlar insanlar ile kurulan bağlar
kadar gerekli, önemli ve süreklidir (Relph,
1976: 38).

Yer ve insan arasındaki ilişki her daim değişkendir; kişinin amaçları, fiziksel ve sosyal
koşullar gibi nedenlerle sürekli olarak farklılaşmaktadır ve her birey için farklı sonuçlanmaktadır. Bu ilişkiyi yer ve/veya mekan
kavramları üzerinden irdeleyen teorilerde
üç temel yaklaşım bulunmaktadır (Morgan,
2010: 11): (1) ilişkiyi insanların psikolojik
özellikleri üzerinden araştıran psikometri
yaklaşımları, (2) ilişkinin öznel, duyuşsal ve
varoluşsal boyutlarını araştıran fenomenolojik yaklaşımlar, (3) yeri sosyal bir fenomen
olarak ele alan sosyal yapısalcılık yaklaşımı.
Bu yaklaşımlar bir yandan terimleri ve yöntemleri ile farklılaşırken, diğer yandan yerinsan arasındaki ilişkilere dair benzer ya da
paralel önermeler sunmaktadırlar.

Mekana dair benzer tanımlamalar kimi disiplinlerde ise “yer” kavramı için yapılmaktadır. Örneğin fenomenolojide mekan yer
kavramının başlangıç noktasıdır. Pallasmaa
(2009: 17) sınırsız mekanın mimari yapılar
tarafından belirgin “yer”lere dönüştürüldüğünü, Seamon (2012: 206) bir kişi/grup kendini
bir mekanın ne kadar “içerisinde” hissederse
o mekanın o kadar “yer”e dönüştüğünü, coğrafyacı olan Relph (1976: 10) ise mekanın bireyin içerde olma deneyimi sonrasında yere
dönüştüğünü belirtir. Mimari ya da doğal her
tür mekan insan tarafından deneyimlenmeye
başlandığı andan itibaren yer olma sürecine
girmektedir. Bu bağlamda mekanın deneyim-

Çevresel psikolojinin psikometri yaklaşımları yer-insan ilişkilerini duyuşsal, bilişsel,
sosyal ve davranışsal sonuçları üzerinden irdelemekte ve her birini yerin farklı boyutları
olarak adlandırmaktadır. Bu kapsamda yapılan birçok çalışmada farklı ölçeklerdeki doğal/yapılı çevrelerle, farklı katılımcı grupları
arasındaki ilişkiler yere bağlılık (Altman ve
Low, 1992), yer hissi (Jorgensen ve Stedman,
2001), yere bağımlılık, yer kimliği (Hernandez ve diğ.,2007), özdeşleşme (Rollero ve
De Piccoli, 2010), sosyal bağlılık (Hidalgo
ve Hernandez, 2001) gibi farklı kavramlar
41
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üzerinden araştırılmaktadır. Bu kavramlara
duyulan ilgi ve çalışma sayısı arttıkça yere
bağlılık kavramı giderek ön plana çıkmış ve
diğer yer-insan ilişkilerini de içinde barındıran bir üst kavrama dönüşmeye başlamıştır.

leri ve bu deneyimlerle inşa edilen bağlardır
(Altman ve Low, 1992: 2). Morgan yere bağlılığı “belirli bir coğrafi alanla olan uzun süreli duyuşsal bağın deneyimi ve bu bağa atfedilen anlam” (Morgan, 2010: 12), Hidalgo ve
Hernandez (2001: 310) ise “ana karakteristiği
bireyin yakınlığını söz konusu yere sürdürme eğilimi olan, belirli bir yer ile bir birey
arasındaki olumlu duyuşsal bağ” olarak tanımlamışlardır. Diğer yandan Manzo (2005)
insanların yere atfettikleri anlamların olumlu,
olumsuz ve/veya çelişik (ikircikli) duygular
üzerinden geliştiğini, Mazumdar (2004) ise
dini inançların yere bağlılık hissi ile güçlü bir
ilişkisi olduğunu tespit ederek yere bağlılığın
yalnızca olumlu duygularla sınırlı olmadığını
ortaya koymuşlardır.

Yere Bağlılık
Bağlılık yetişkin yakınlığını ve bakım alma
cevaplarını talep eden yeni doğan davranışları olarak tanımlanmaktadır (Bowlby, 1974;
Akt. Morgan, 2010: 13). Bireyin çocukluk
döneminde diğer nesnelerle kurduğu bağlar
bebeklik döneminde annesiyle/bakıcısıyla
olan bağlılık ilişkilerinin uzantısıdır ve yer de
bu dönemde bağ kurulan şeylerden biridir.
Yere bağlılık araştırmacılarının büyük bölümü bireyin hayatında her zaman bir yere
bağlılık biçiminin bulunduğu, bunun bireye
ihtiyaç duyduğu durağanlık, güven, kontrol
hislerini sağladığı ve onun hayata katılmasını
desteklediği konularında ortak düşüncededir
(Lewicka, 2008: 211). “Benim evim, benim
okulum, mahallem” gibi ifadeler yere bağlılığının günlük dildeki göstergeleri, bağlılığın
kendisi ise bireyin her gün bastığı sağlam zemindir. Bu nedenle yere bağlılık araştırmaları
insanın mekandan/yerden bağımsız olamayacağını en görünür kılan teorileri barındıran,
çok yönlü ve önemli bir çalışma alanı olmaktadır.

Yere bağlılık “çeşitli bağlar (duyuşsal, bilişsel ve davranışsal), yerler (çeşitli ölçek,
özellik ve somutlukta), farklı aktörler (birey,
grup, kültür), farklı sosyal ilişkiler (bireyler, gruplar, kültürler) ve zamansal nitelikler
(çizgisel, döngüsel) içeren bütünleştirici bir
kavram”dır (Altman ve Low, 1992: 5). Yere
bağlılık araştırmalarında zamansal, psikolojik, fizyolojik, sosyal, sosyopolitik, çevresel
faktörler ve yere bağlılığın negatif sonuçları
gibi farklı konular irdelenmektedir (Hernandez ve diğ., 2007; Kyle ve diğ., 2013). Bu
araştırmalarda insan-yer ilişkilerinin davranışsal, bilişsel ve sosyal boyutlarının çerçevesi belirgin iken yere bağlılık kavramı konu-

Yere bağlılık kavramının odak noktası insanların yerler ile olan eşsiz duyuşsal deneyim42
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sunda kavramsal bir karışıklık söz konusudur
(Raymond ve diğ., 2010: 422).

ları duygusal bağlar; bilişsel bileşen düşünce, bilgi, inanç ve hatıraları; davranışsal bileşen ise bireyin o yerle ilişkisini sürdürme
çabası/tutkusu olarak kabul edilmektedir.
Örneğin restoratif alanlar bağlamında Williams ve Roggenbuck (1989: 2) ile Williams
ve Vaske (2003: 831) yere bağlılığın birinci
odağını “hedeflenen etkinliği sağlayan yere/
mekana duyulan bağımlılık” (yere bağımlılık
veya işlevsel bağlılık), ikinci odağını ise “bir
yerin duyguları ve hayata anlam veren ilişkileri muhafaza eden bir şey olarak kazandığı
duygusal veya sembolik anlam” (yer kimliği)
olarak tanımlanmıştır. Raymond ve diğerleri
(2010) ise (bu iki boyutlu modellerin sosyal
ve doğal çevre bağlantılarına dair eksikliklerini tamamlamayan) dört boyutlu bir model
önermiş ve yere bağlılığı yer kimliği, yere bağımlılık, doğa bağlılığı (insansız doğal çevrelere duyulan bağlılık) ve sosyal bağlanma
üzerinden irdelemişlerdir. Kimi çalışmalarda
ise sosyal bileşenler yere bağımlılık kavramı altında değerlendirilmekte (Kyle ve diğ.,
2005), yere bağlılık ile dolaylı olarak ilişkilendirilmektedir.

Örneğin Jorgensen ve Stedman (2001: 239,
244) yere bağlılık, yer kimliği ve yere bağımlılığı yer hissini tanımlayan üç ayrı faktör olarak değerlendirmiş, yere bağlılığı “bir
yere duyulan duygusal bağ”, yer kimliğini ise
“benlik ile yer arasındaki ilişkiye dair inançlar” olarak tanımlamışlardır. Rollero ve De
Piccoli (2010: 199) ise yere bağlılığı “yerlere
karşı duyulan duygusal bağlar”, yer kimliğini
ise “bir fiziksel mekanın üyesi olma bilinci”
olarak tanımlamış ve onların iki farklı ancak
bağlantılı ilişki biçimi olduklarını ve her ikisinin de sosyal bağlılıktan etkilendiği kabul
belirtmişlerdir. Sosyal psikolojideki kimlik araştırmalarında ise yer kimliği kavramı
odağa yerleşmekte, bireyin kimliğinin bir
yere karşı hissedilen duyguların içeriğini ve
gücünü, dolayısıyla da yere bağlılık hissini
tanımladığı kabul edilmektedir (Kyle, 2013:
2). Bu bağlamda insan-yer ilişkilerinin sosyal
boyutu ise yerin kimliğini doğrulayarak/güçlendirerek mekana verilen değeri arttıran ve
o yere duyulan bağlılığı besleyen bir bileşen
olmaktadır.

Yere bağlılığı üç veya daha fazla faktör/bileşen üzerinden irdeleyen araştırmaların yakın
dönemde artması yere bağlılığın bütüncül bir
kavram olarak daha fazla kabul göreceğini
işaret etmektedir. Buna ek olarak yere bağlılığın bilinen duyuşsal (duygu odaklı), bilişsel
(kimlik odaklı), davranışsal (işlev odaklı) ve

Aynı alandaki çalışmaların birçoğunda ise
yere bağlılığın tanımı yer-insan ilişkilerinin
bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bileşenlerinin bütünü üzerinde yapılandırılmaktadır
(Kyle ve diğ., 2013: 2). Bu yapı içerisinde
duyuşsal bileşen bireylerin yerlerle kurduk43
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sosyal boyutlarına yeni çalışmalar ile çevresel, kültürel, bireysel ve toplumsal faktörler
eklenmeye de devam etmektedir.

sentaktik nitelikleri arasında bir ilişki olup
olmadığı bütüncül bir çerçevede araştırılmıştır. Çalışma yer-insan ilişkilerini irdeleyen
mevcut çalışmalardan (1) mimari mekan/
bileşen ölçeğine inmesi, (2) duyuşsal bağlılık ve sosyal bağlılık ile mekanın belirli nitelikleri arasındaki ilişkiyi irdelemesi ve (3)
mekanın sentaktik niteliklerinin hatırlanma
ile ilişkisini sistematik biçimde ele alması ile
farklılaşmaktadır. Buna ek olarak çalışmada
mekan dizimi yönteminin psikometri teorileri
bağlamında uygulaması hem mimarlık hem
de psikometri alanlarına farklı bir bakış açısı
önermektedir.

Bu makale bağlamında da yakın dönem çalışmaları temel alınmış ve yere bağlılık yerin
tüm boyutlarına bağımlı, karmaşık, çok yönlü, bu nedenle de insan-yer ilişkilerinin her
türünü/biçimini kapsayan bir üst kavram olarak kabul edilmiştir. Bu kabul çerçevesinde
yere bağlılığın duyuşsal ve sosyal boyutlarına
odaklanılmış ve alan çalışması kapsamında
duyuşsal bağlılık ve sosyal bağlılık kavramları üzerinden değerlendirilmiştir.
AMAÇ

KURAMSAL ÇERÇEVE: YERE BAĞLILIK EKSENİNDE DUYUŞSAL BAĞLILIK ve SOSYAL BAĞLILIK KAVRAMLARI

Bu çalışmanın çıkış noktası yer ve insan
arasındaki sürekli ve bütünleşik ilişkinin ne
olduğu, içerisinde neleri barındırdığı, nasıl
değiştiği/dönüştüğü ve bunun sistematik olarak nasıl araştırılabileceğidir ve temel olarak
“Ben neden bu yeri hatırlıyorum/hatırlamıyorum?” sorusunun olası olumlu/olumsuz cevapları aranmıştır. Çalışmanın kapsamı yerin
mekansal ölçeği ve nitelikleri ile insan-yer
ilişkilerinin günümüze dek net biçimde tanımlanmış olan boyutları ile sınırlandırılmış
ve bu çerçevede sistematik bir incelemeye
olanak veren bir araştırma yöntemi tasarlanmıştır.

Duyuşsal Bağlılık
Yere bağlılık araştırmalarının ilk örnekleri
bireyin yer ile etkileşiminden doğan duygusal/duyuşsal bağlara odaklanmış; araştırmacıların büyük bölümü yere bağlılığın
bireye ihtiyaç duyduğu durağanlık, güven,
kontrol hislerini sağladığı (Lewicka, 2008:
211), dolayısıyla da duyuşsal odaklı olduğu
konusunda hemfikir olmuştur. Yeni araştırmalar ile birlikte yere bağlılık bütünleştirici
bir üst kavram halini alırken, bireyin duyuşsal bağlılık hislerinin hangi boyut/kavram
altında ele alındığını araştırmacılar arasında

Makalenin alan çalışmasında mekanların
yere bağlılık ve sosyal bağlılık üzerinden hatırlanması ile mekanın işlevsel, imgesel ve
44
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farklılık göstermeye başlamıştır. Bu süreçte
kimi araştırmacılar yerin duyuşsal anlamların yere bağlılık kapsamında değerlendirerek
yer kimliği ile karşılıklı ve güçlü ilişkileri olduğunu belirtmişler (Jorgensen ve Stedman,
2001; Rollero ve De Piccoli, 2010); kimi
araştırmacılar ise duyuşsal bağlılığı yer kimliği kapsamında ele alarak duyuşsal ve sembolik anlamların yer kimliğini bir arada inşa
ettiğini kabul etmişlerdir (Williams ve Vaske,
2003; Kyle ve diğ., 2005). Her iki yaklaşımda da yer kimliğinin oluşmasında duyuşsal
anlamların önemli bir etkisi olduğu ortaya
konulmuştur, ancak bu sonuçlar yerlere atfedilen her duyuşsal anlamın bireyin kimliğini
tanımlamakta etkili olduğu anlamına gelmemektedir. Hernandez ve diğerleri (2007: 311)
yer kimliği ve yere bağlılığın alan çalışmalarının kurgusu nedeniyle birbiri ile kesişen iki
kavram haline geldiğini ve ilişkilerini/ayrımlarını tanımlamanın zor olduğunu belirtmiştir. Yer kimliği temelde herhangi bir duyuşsal
bileşene referans vermeyen bir kavramdır ve
Proshansky (Williams ve diğ., 1992: 32) tarafından “benliğin bir bireyin kimliğini fiziksel
çevre ile ilişkili olarak tanımlayan boyutları”
olarak tanımlanmıştır. Hernandez ve diğerlerinin de belirttiği gibi (2007: 311), bir bireyin duyuşsal anlamlar üzerinden bağ kurduğu
her yeri/mekanı kendi kimliğinin bir parçası
olarak hissetmemesi, ya da tam tersi biçimde,
bireyin kimliğini bir yer üzerinden tanımlamasına rağmen o yerde yaşamak istememe-

si mümkündür; dolayısıyla da bireyin yer ile
kurduğu tüm duyuşsal ilişkiyi yer kimliği
bağlamında değerlendirmek gerçekçi bir yaklaşım olmamaktadır.
Yere bağlılığın bütüncül bir kavram olarak
ele alındığı kimi çalışmalarda bu kavram karışıklığını gidermek üzere insan-yer ilişkilerinin duyuşsal, bilişsel, davranışsal ve sosyal
boyutlarının yeniden ayrıştırıldığı görülmektedir. Örneğin Kyle ve diğerleri (2004: 446)
yer kimliğinin duyuşsal ve kimlik odaklı
bileşenlerini ayrı faktörler olarak ele almış
ve yere bağlılığı - yere bağımlılık, duyuşsal
bağlılık, yer kimliği ve sosyal bağlanmadan
oluşan- dört faktörlü bir ölçek üzerinden test
etmişlerdir. Scopelliti ve Tiberio (2010: 346)
da yere bağlılığı aynı dört faktöre karşılık gelen duyuşsal bağlanma, duyuşsal özdeşleşme,
kaynak yetersizliği, kişisel gelişim ve sosyal
ilişkiler faktörleri üzerinden irdelemişlerdir.
Bu teorik tartışmalar ışığında bu çalışmada
da bireyin yerle kurduğu ilişkilerin duyuşsal
bileşenleri duyuşsal bağlılık kavramı çerçevesinde ele alınmış ve yere bağlılık insanyer ilişkilerinin her biçimini kapsayan bir üst
kavram olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda
duyuşsal bağlılığı da “bireyin bir yeri deneyimleme sürecinde ortaya çıkan duygular
aracılığıyla o yer ile kurduğu bağlar” olarak
tanımlamak mümkündür.
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Sosyal Bağlılık

leşmekte, yere bağlılık hissi de paylaşılmış
olan bu anlamlar üzerinden inşa edilmektedir
(Rollero ve De Piccoli, 2010: 198). Kyle ve
diğerleri (2013: 1028) restoratif alanlar bağlamında sosyal bağlılığı yere bağlılığı etkileyen
dört faktörden biri olarak kabul etmiş ve “bireyin arazi ile sosyal bağlar kurması” olarak
tanımlamışlardır. Raymond ve diğerleri’nin
(2010: 426) dört boyutlu kavramsal modelinde ise sosyal bağlanma “toplumsal bağlam
içerisinde bireyin kendini bir aileye ya da arkadaş grubuna ait hissetmesi” ve “ortak tarih,
ortak ilgi alanları ve/veya ortak kaygılar üzerinden gelişen duygusal bağlantılar” olarak
tanımlanmıştır. Kolektif bellek ve sosyal bellek kavramları da sosyal bağlılığın kültürel
ve/veya toplumsal boyutlarını araştıran farklı
çalışma alanlarında kullanılmaktadır (Lewicka, 2008).

Schütz (Relph, 1976: 12) günlük yaşantımızın özneler arası bir kültür dünyasında geçtiğini ifade eder; insanlar mekanı paylaştıkları
insanlarla ortak eylemlerde bulunmakta, onları anlamakta, onlar tarafından anlaşılmaktadır. Bu sosyal yaşam dünyası hem yorumlanan bir anlam çerçevesi, hem de eylemler
ile kurulan anlamlar arası ilişkilerin çerçevesidir (Relph, 1976: 12). Schütz (Relph, 1976:
12) yüz yüze olan ilişkilerin mekansallığının
sosyal dünyanın temelini oluşturduğunu belirtir, dolayısıyla da insan-yer ilişkisi soysal
ilişkilerden bağımsız olarak ele alınmamalıdır (Gustafson, 2001: 6). Örneğin Barker’ın
(1668) Davranış Ortamı Kuramı’nda mekanların katılımcılardan bağımsız olarak süren davranış örüntüleri için gerekli koşulları
sağladığı ve bu süregiden bu sosyal yaşantıyı
çerçevelediği kabul edilmektedir.

Sosyal bağlılık bağlamında yer sosyal ilişkilerin gerçekleştiği ortamı sağlayan, çerçeveleyen; bu ilişkilerle anlam kazanan, biçimlenen ve dönüşen bir gerçeklik; yerin sosyal
boyutu ise yerin bireyler arası ilişkilerle olan
bağları ve bunların olası sonuçlarını içeren
bir yapı olmaktadır. Sosyal bağlılık ise bir
yerdeki sosyal ortama duyulan bağlılıktır ancak buradaki en önemli belirleyici bu sosyal
ortamın o yerle olan kökten, ayrılmaz, karşılıklı bir bağı olmasıdır.

Sosyal bağlılığın yere bağlılık ile olan ilişkisi
oldukça güçlüdür. Yere bağlılığın etkileşimci teorileri bir yeri anlamlandırma sürecinde
geçmişteki sosyal etkileşimlere dair hatıraların yanı sıra, o yerde bugün ve gelecekte
olması muhtemel olan sosyal etkileşimlerin
de etkili olduğunu kabul etmektedir (Budruk
ve Wilhelm Stanis, 2013: 52). Anlamlı sosyal ilişkilerin gerçekleştiği yerler, bu ilişkiler
için gerekli ortamı sağlamaları/desteklemeleri nedeniyle ilişkilere verilen anlam ile bütün-
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ARAŞTIRMANIN HİPOTEZİ

•

Yukarıda özetlenen teorik zemine dayanarak
bu makalede bir yere duyulan duyuşsal ve
sosyal bağlılık ile o yerin mekansal nitelikleri arasından bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Alan çalışmasının hipotezleri aşağıdaki gibidir:

Araştırma Mekanı ve Katılımcılarının Belirlenmesi

Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi

Çalışma mekanı belirlenirken mekanın uzun
süredir kullanılıyor olması, içerdiği davranış
örüntülerinin (mekansal deneyimin), deneyimlendiği dönemin ve deneyimlenme süresinin olabildiğince benzer/eş olması temel
seçim kriterleri olmuştur. Araştırma sonucunda mekanı tanımlama becerisi kazanmış
13 yaş üzerindeki öğrenciler tarafından, 3/5
yıl boyunca benzer davranış örüntüleri ile
deneyimlenen ortaöğretim binalarına odaklanılmış ve İstanbul Erkek Lisesi’nin 1933 yılından itibaren hizmet verdiği tarihi Düyun-u
Umumiye Binası seçilmiştir (Resim 1).

H1: Bir mekanın duyuşsal bağlılık üzerinden
hatırlanması o mekanın işlevsel, imgesel ve
sentaktik nitelikleri ile ilişkilidir.
H2: Bir mekanın sosyal bağlılık üzerinden
hatırlanması o mekanın işlevsel, imgesel ve
sentaktik nitelikleri ile ilişkilidir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Alan çalışması dört ana adımdan oluşmaktadır;
•

Araştırma mekanı ve katılımcıların belirlenmesi

•

Mekansal verilerin toplanması: İşlevsel,
imgesel ve sentaktik analizler

•

Yere bağlılık verilerinin toplanması, analizler ve bağıntılar

-

Verilerin toplanması: Bireysel görüşmeler

Resim 1. İstanbul Erkek Lisesi Binası Güney Batı Giriş Cephesi

-

Duyuşsal bağlılık – Mekan ilişkisi analizleri

-

Sosyal bağlılık – Mekan ilişkisi analizleri

İstanbul Erkek Lisesi binası Alexander Vallaury tarafından tasarlanmış kagir bir yapıdır
ve iki bodrum kat, zemin kat, iki ara kat ve bir
çatı katından oluşmaktadır. Plan şeması 36m
47
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x 106m boyutlarında bir dikdörtgen etrafında
şekillenmekte, köşelerdeki kulelerin yaptığı
taşmalar ile 48m x 120m boyutlarına ulaşmaktadır (Güçlü, 2017). Kat yükseklikleri
ikinci bodrum kattan üst kata doğru artmakta
ve 3.1 metre ile 5.3 metre arasında değişmektedir. Binanın cephesi kuzeydoğu yönünde
dört, güneybatı yönünde üç katlıdır. Binanın
tasarım kalitesi yüksektir ve kendine özgü bir
karakteri bulunmaktadır (Resim 1).

gündüzlü eğitim görmüştür. Tüm katılımcılar
en az lisans mezunudur ve tamamı aktif olarak çalışmaktadır.
Mekansal Verilerin Toplanması: İşlevsel,
İmgesel ve Sentaktik Analizler
Eğitim binası analizlerinde mekanların sistematik olarak tanımlanabilen işlevsel, imgesel ve sentaktik niteliklerine odaklanılmıştır.
Analizlerin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle eğitim binasının tüm mahalleri ve bahçesinde yer alan bölgeler birer bileşen olarak
tanımlanmış (Şekil 1), bir mekansal bileşen
listesi kapsamında kodlanmıştır. Görüşme
verilerinin toplanmasının ardından cevaplarda yer alan “bütün bina” ve “cephe” ifadeleri
de listeye eklenmiştir.

Alan çalışmasının katılımcıları 23-75 yaş aralığında 25’i kadın (%32), 55’i erkek (%68)
77 İstanbul Erkek Lisesi mezunundan oluşmaktadır. Kadın katılımcıların yaş ortalaması 39.88, erkek katılımcıların yaş ortalaması
49.46’dır. Katılımcıların 35’i yatılı, 42’si

Şekil 1. İstanbul Erkek Lisesi Mekansal Bileşen Kodlarını Gösteren Grafik
İşlevsel analizlerde eğitim binalarının güncel
mimari programları temel alınarak beş farklı kategori tanımlanmış ve tüm bileşenler bu

kategorilere göre sınıflandırılmıştır. Derslikler, dolaşım mekanları, idari mekanlar, destek birimleri ve açık mekanlar kategorileri
48
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bir eğitim binasında olması gereken standart
işlevlerdir. Tekil ve Genel Mimari İfadeler
kategorisi ise çalışma sürecinde işlevsel kate-

gorilere eklenmiştir ve görüşme cevaplarında
yer alan “kapı”, “kubbe”, “cephe” ve “bütün
bina” ifadelerini tanımlamaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. İşlevsel Kategorilerde Tanımlanan Mekansal Bileşenleri Gösteren Tablo
İşlevsel Kategoriler
Kategori
Kodu

Kategori Adı

1

Dolaşım Mekanları: Koridor, Hol, Merdiven

2

İdari Mekanlar: Müdür Od., Müdür Yrd. Od., Sekreter, Öğretmenler Od.

3

Derslikler: Standart derslikler, Özel derslikler (Sosyal B. Lab., Fen B. Lab., Müzik ve
Bilgisayar Lab.)

4

Destek Birimleri: Spor Salonu, Yemekhane, Kütüphane, Yatakhane, İzcilik Od., Fotoğraf
Od., Sarnıç, Islak Hacimler, Teknik Mek., Depolar

5

Açık Mekanlar: Bahçe, Ek Binalar

6

Tekil ve Genel Mimari İfadeler: Kubbe, Duvar Saati, Galeri, Asansör, Ana Giriş Kapısı,
Bütün Bina, Cephe, Teras, Bahçe Kapısı

İmgesel analizlerde Lynch’in (2010: 10) imgelenebilirlik teorisi temel alınmıştır. Lynch’e
(2010: 52) göre kentsel mekanların biçim,
renk ve düzenlemeye dair kimi nitelikleri
güçlü bir imge yaratma olasılığı taşımakta ve
nesnelerin bağlam içerisinde daha kolay algılanmasını, kavramsallaştırılmasını ve daha
kolay hatırlanmasını sağlamaktadır. Lynch bu
çerçevede beş adet imgelenebilirlik kategorisi belirlemiş ve üç farklı kentin sistematik incelemelerini bu kategoriler üzerinden gerçekleştirmiştir. Lynch’in ardından kent algısını,
kentsel imge elemanlarını ve kente dair bilişsel haritaların biçimini irdeleyen birçok farklı
çalışma gerçekleştirilmiştir (Özdemir, 2016;
Benliay ve diğ., 2015). Bu çalışma kapsamın-

da ise Lynch’in (2010) beş imgelenebilirlik
kategorisi bina ölçeğine uyarlanmıştır. İstanbul Erkek Lisesi binası bağlamında; “yollar”
ulaşım amacı ile kullanılan düşey ve yatay
dolaşım akslarını; “bölgeler” sınırları, işlevi
ve/veya kimliği tanımlı alanları/mahalleri;
“odak noktaları” dolaşım akslarının kesişim
noktalarını ve toplu olarak kullanılan mahalleri; “nirengi noktaları” estetik, işçilik, biçim
ve farklı malzeme kullanımı nedenleri ile
dikkat çeken mahalleri/bileşenleri; “sınırlar”
ise görsel bir sınırı ifade eden bütün bina ve
cepheyi kapsamaktadır (Tablo 2).
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Tablo 2. İmgesel Kategorilerde Tanımlanan Mekansal Bileşenleri Gösteren Tablo
İmgesel Kategoriler
Kategori
Kodu

Kategori Adı

1

Yollar: Koridorlar, merdivenler

2

Bölgeler: Derslikler, İdari Mekanlar, İzcilik Od., Fotoğraf Od., Islak Hacimler, Teknik
Mekanlar, Antreler, Depolar, Bahçe Alanı

3

Odak noktaları: Ana Giriş Holü (Kubbe, ana merdivenler, ana giriş kapısı), Kat Holleri,
Yan Giriş Holleri, Konferans Salonu, Kütüphane, Kantin, Spor Salonu, Spor Sahaları,
Oturma Alanları

4

Nirengi noktaları: Müdür Od., Baş Muavin Od., Şeref Salonu, Kantin Merdivenleri,
Galeriler, Işıklıklar, Kasa Od. ve Kapısı, Sarnıç, Bahçe Kapısı, Duvar Saati, Satranç
Havuzu

5

Sınırlar: Bütün bina, cephe

Eğitim binası bileşenlerinin imgesel ve işlevsel kategoriler arasındaki dağılımı Şekil
2’de görülmektedir. İşlevsel analizler sonucunda mekansal bileşenlerin %32’sinin dolaşım mekanları, %25’inin destek mekanları,
%24’ünün derslikler olduğu, idari mekanlar
ve açık mekanların oranın %10 olduğu, tekil
ve genel mimari ifadeler kapsamındaki bileşenlerin ise %7 oranında olduğu görülmüştür.
İmgesel analizler sonucunda ise mekansal
bileşenlerin %62’si bölgeler, %24’ü yollar,
%12’si nirengi noktaları, %9’u odak noktaları
kategorisinde yer almış; sınırlar kategorisinde ise yalnızca iki mimari ifade yer almıştır.

ğerleri dört farklı sentaktik grafik (eş görüş
alanı, eş görüş çevresi, bütünleşme, bağlantısallık) üzerinden hesaplanmıştır (Şekil 3).
Görüşmelerde çok sayıda katılımcının bahçeyi hatırlamış olması nedeniyle zemin ve birinci kat planlarında bahçe alanları analizlere
dahil edilmiştir.
Bütünleşme değeri bir sentaktik erişilebilirlik
ve merkezilik ölçüsüdür (Peponis ve Wineman, 2002: 273) ve mekansal sistem içerisindeki bir birimin diğer tüm birimlere olan
derinliğinin ortalamasını vermektedir. Bağlantısallık ise birimlerin doğrudan erişilebilirliğinin ölçüsü, bir birimin komşu olduğu
diğer birimlerin sayısal karşılığıdır (Çanakçıoğlu, 2016: 61). Bütünleşme ve bağlantısallık
değerlerinin her ikisi de erişilebilirlikle ilgili
olduğu için genellikle benzer değer aralıkla-

Sentaktik analizlerde Syntax 2d yazılımı kullanılarak altı farklı kat planının mekan dizimi
analizleri gerçekleştirilmiş ve mekansal bileşenlerin erişilebilirlik ve görülebilirlik de50
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rında sonuçlar vermektedir. Bütünleşme değeri yüksek olan mekanların deneyimlenme
süresi yüksektir ve sosyal etkileşimi arttırma
potansiyelleri bulunmaktadır (Çanakçıoğlu,
2016: 140). Bağlantısallık değeri yüksek olan
mekanların ise komşu mekanlar üzerinden
algılanma süresi, dolayısıyla da diğer mekanlardaki sosyal etkileşime katılma potansiyelleri daha yüksektir. Eş görüş alanı ve eş
görüş çevresi ise birer sentaktik görülebilirlik
ölçüsüdür. Bir konumun görülebileceği tüm
noktaların bir araya gelmesi ile oluşan alanın
yüzölçümü eş görüş alanı, bu alanın sınırlarının izdüşümünün uzunluğu ise eş görüş çevresidir (Şalgamcıoğlu, 2013: 64). Her iki değer de mekan içerisindeki bir noktadan görülebilen alanın, diğer bir deyişle görsel olarak

hakim olunabilen alanın büyüklüğü arttıkça
artmaktadır. Eş görüş alanı ve eş görüş çevresi değerleri arasındaki ilişki sınır hattı boyunca katılımcılara farklı biçimlerde alanlar
sunulup sunulmadığını ortaya koymaktadır.
Eş görüş alanı ve eş görüş çevresi değerleri
yüksek olan alanlar büyük oranda topluluk
etkinlikleri için kullanılmaktadır; bu alanların sosyal etkileşimi arttırma, dolayısıyla da
sosyal etkinlikler üzerinden deneyimlenme
potansiyelleri yüksektir. Alan çalışması bağlamında bütünleşme, bağlantısallık, eş görüş
alanı ve eş görüş çevresi değerleri yüksek
olan mekanların sosyal bağlılık bağlamında
daha fazla sayıda katılımcı tarafından hatırlanması beklenmiştir.
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Şekil 2. Mekansal Bileşenlerin İmgesel ve
İşlevsel Kategoriler Bağlamındaki Dağılımları

52
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Şekil 3. İstanbul Erkek Lisesi Zemin Kat, Birinci Kat ve
İkinci Kat Sentaktik Grafikleri
Yere Bağlılık Verilerinin Toplanması, Analizler ve Bağıntılar Verilerin Toplanması:
Bireysel Görüşmeler

yapılandırılmış görüşme formlarını doldurmaları talep edilmiştir. Görüşme formunun
birinci sayfasında kişisel bilgiler alınmış,
ikinci sayfasında iki adet açık uçlu soru sorulmuştur. Katılımcıların geçmişine, dolayı-

Çalışmanın yere bağlılık verileri toplanırken
her bir katılımcı ile yüz yüze görüşülmüş ve
53
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katılımcılar hatırladıkları bileşenleri görüşme
sonunda kat planları üzerinde işaretlemiştir.

sıyla da belleğine yönelik soruların verilecek
cevapları yönlendirme riski olduğu öngörülerek soru cümleleri tasarlanırken olabildiğince genel ifadeler içermesi, katılımcıların
kurumsal sınırlara odaklanmasını sağlaması
ve herhangi bir mekansal özelliği/konumu/
deneyimi çağrıştırmaması temel gereklilikler
olarak belirlenmiştir.

Görüşme verilerinin analizinde hatırlanan
mekanlar/mimari bileşenler duyuşsal bağlılık
ve sosyal bağlılığın nesnesi olarak kabul edilmişlerdir. Dokuz katılımcı her iki soruya aynı
cevabı vermiş, tek bir mekana hem sosyal
hem de duyuşsal bağlılık duyduklarını ifade
etmişlerdir.

Birinci soru olan “Sizin için okul binanızın
en özel yeri neresidir?” katılımcıların duyuşsal bağlılık üzerinden hatırladıkları mekanları sorgulamaktadır. Bu soru bağlamında okul
binasının vurgulanması katılımcıların kuruma ait mekansal sınırlara odaklanmasını sağlamak amacıyla, “en özel” ifadesi duyuşsal
bağlılığı vurgulamak amacıyla, yer ifadesi ise
yere veya mekana dair en genel ifade olması
nedeniyle tercih edilmiştir. İkinci soru olan
“Sizin için arkadaşlarınızla vakit geçirdiğiniz
en özel yer neresidir?” katılımcıların sosyal
bağlılık üzerinden hatırladıkları mekanları
sorgulamaktadır. Bu soru bağlamında ise “arkadaşlarınızla” ifadesi katılımcıların sosyal
deneyimlere dair hatıralara odaklanmaları
amacıyla, “vakit geçirdiğiniz” ifadesi ise bütün olası sosyal etkinlikleri (oturma, dolaşma,
konuşma, futbol oynama, gözetleme gibi)
kapsaması nedeniyle tercih edilmiştir.

Görüşme verilerinin mekansal nitelikler ile
ilişkilerini araştıran analizlerde;

Katılımcılar görüşme formundaki her bir
soru için tek bir bileşen adı yazmışlardır.
Aynı isme/işleve sahip mekanların yanlış yorumlanma ihtimalini ortadan kaldırmak üzere
54

-

Her bir mekanın duyuşsal bağlılık ve sosyal bağlılık üzerinden hatırlanma sayıları
hesaplanmış ve bu sayısal değerlerinin
sentaktik değerler ile ilişkileri korelasyon
bağıntıları ile test edilmiştir.

-

Hatırlanan mekanların dahil oldukları işlevsel ve imgesel kategoriler belirlenmiş
ve her bir kategorinin duyuşsal bağlılık
ve sosyal bağlılık bağlamlarında hatırlanma sayıları hesaplanmıştır. Kategorilerin
hatırlanma sayılarının dağılımı çapraz
tablolar ile analiz edilerek imgesel ve işlevsel niteliklerin bütünleşik etkileri yorumlanmıştır.

-

İki analiz seti bir arada değerlendirilmiş,
duyuşsal bağlılık ve sosyal bağlılık ile
mekanların imgesel, işlevsel ve sentaktik
nitelikleri arasındaki ilişki yorumlanmıştır.
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Duyuşsal Bağlılık – Mekan İlişkisi Analizleri

24 katılımcının “ana giriş”, “kubbe” ve “ana
merdiven” cevaplarını vermesi sonucunda
ana giriş holünün hatırlanma oranı %32 olmuştur (Şekil 4). İkinci sırada %8 hatırlanma
oranı ile konferans salonu, üçüncü sırada %6
hatırlanma oranları ile ana giriş kapısı ve ön
bahçe yer almaktadır.

Katılımcılar “Sizin için okul binanızın en
özel yeri neresidir?” sorusuna karşılık olarak
42 farklı bileşen hatırlamış, 33 bileşen yalnızca bir katılımcı tarafından hatırlanmıştır.

Şekil 4. Duyuşsal Bağlılık Bağlamında Hatırlanan Mekanların Sayısal Dağılımı
Ana giriş holü cevaplarında kimi katılımcılar tavan yüksekliği, merdivenlerin mermer
kaplamaları, kubbenin büyüklüğü gibi o mekanı bir odak noktası haline getiren fiziksel
özellikleri vurgulamışlardır. Konferans salonu yatakhane olarak hatırlanmış, dersliklerde
ise “sınıfım”, “manzaralı” ve “boğaz” gibi
iç mekanın fiziksel özelliklerinden bağımsız,
konuma ve duyuşsal bağlılık hissine referans
veren ifadeler kullanılmıştır.

görüş alanı ve eş görüş çevresi değerlerinin düşük olduğu;

Verilerin ön değerlendirilmesinde;
-

En çok hatırlanan mekan olan ana giriş
holünün bütünleşme, bağlantısallık, eş
55

-

1-2 katılımcı tarafından hatırlanan derslik, kantin, tuvalet ve spor salonunun
düşük seviyelerde bütünleşme, bağlantısallık, eş görüş alanı ve orta seviyede eş
görüş çevresi değerleri aldığı;

-

İki katılımcı tarafından hatırlanan birinci
kat koridorunun ise en yüksek bütünleşme, bağlantısallık, eş görüş alanı ve eş
görüş çevresi değerleri aldığı görülmüştür.
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Duyuşsal bağlılık ile sentaktik nitelikler
arasında bir ilişki olup olmadığı korelasyon
bağıntıları ile test edilmiştir (Tablo 3). Mekanların duyuşsal bağlılık bağlamında hatırlanma sayıları ile sentaktik erişilebilirlik ve
görülebilirlik değerleri arasında yapılan korelasyon testlerinde bütünleşme (p = 0,44),
bağlantısallık (p = 0,52), eş görüş alanı (p =
0,53) ve eş görüş çevresi (p = 0,30) değerleri ile hatırlanma sayıları arasında anlamlı
bir ilişki olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlar
bir mekanın o kattaki diğer mekanlara oranla

erişilebilirliğinin, doğrudan erişim sağladığı
mekan sayısının ve bunlara bağlı olarak artan deneyimlenme ve diğer mekanlardan algılanma sürelerinin o mekanla duyuşsal bağ
kurulmasında etkili olmadığını göstermektedir. Buna ek olarak mekanların görülebildiği
alanın büyüklüğünün, bu alanın sınır hattının
uzunluğunun/biçiminin ve buna bağlı olarak
artan farklı biçimlerde etkileşim alanları sunma potansiyellerinin de o mekanlarla duyuşsal bağ kurulmasında etkili olmadığı görülmektedir.

Tablo 3. Mekanların Sentaktik Değerleri ‘le Duyuşsal Bağlılık Bağlamında Hatırlanma
Sayıları Arasında Kurulan Korelasyon Bağıntıları
r

p

Anlamlılık
(significance)

Mekanların duyuşsal bağlılık
bağlamında hatırlanma sayısı;
mekanların bütünleşme değeri

0,124

0,44 > 0,05

anlamlı değil

Mekanların duyuşsal bağlılık
bağlamında hatırlanma sayısı;
mekanların bağlantısallık değeri

0,103

0,52 > 0,05

anlamlı değil

Mekanların duyuşsal bağlılık
bağlamında hatırlanma sayısı;
mekanların eş görüş alanı değeri

0,102

0,53 > 0,05

anlamlı değil

Mekanların duyuşsal bağlılık
bağlamında hatırlanma sayısı;
mekanların eş görüş çevresi değeri

0,168

0,30 > 0,05

anlamlı değil

İşlevsel analizlerde katılımcıların %35’i dolaşım mekanlarını (ana giriş holü); %19’u
tekil ve genel mimari ifadeleri (ana giriş
kapısı, kubbe, ana merdivenler); %17’si destek mekanlarını (yatakhane, tuvalet, kantin),

%12’si ise açık mekanları duyuşsal bağlılık
bağlamında hatırlamışlardır (Şekil 5). İdari
mekanlar yalnızca iki katılımcı tarafından hatırlanmıştır.

56

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 2017 Sayı: 12 Sonbahar Dönemi
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
September / October / November / December 2017 Issue: 12 Autumn Period
ID:216 K:334
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)

İmgesel analizlerde katılımcıların %47’sinin
odak noktalarını (yatakhane, ana giriş holü,
kantin), %29’unun bölgeleri (derslik, bahçe,
tuvalet, izcilik), %10’unun ise nirengi noktalarını (ana giriş kapısı, satranç havuzu, kasa
odası) duyuşsal bağlılık bağlamında hatırladığı görülmüştür (Şekil 5). Yollar ve sınırların

hatırlanma oranları %10’un altında kalmıştır.
Katılımcılar odak noktalarını ölçek, malzeme
gibi dikkat çekici görsel özellikleri (kubbe,
merdivenler, tavan yüksekliği) nedeniyle;
bölgeleri sosyal ortamları nedeniyle hatırladıklarını belirtmiş; dokuz katılımcı ise sosyal
bağlılık sorusuna da aynı cevabı vermiştir.

Şekil 5. Duyuşsal Bağlılık Bağlamında Hatırlanan Mekansal Bileşen Sayılarının İmgesel
ve İşlevsel Kategorilere Göre Dağılımı
İmgesel ve işlevsel kategoriler arasındaki dağılımlar bir arada değerlendirildiğinde odak
noktalarında yer alan dolaşım mekanlarının
en çok sayıda hatırlandığı, bunu bölgeler kategorisindeki derslikler ve odak noktası olan
destek mekanlarının takip ettiği görülmüştür
(Tablo 4). Bu sonuçlar odak noktalarının dolaşım mekanları olması durumunda hatırlanma oranlarının arttığını; bölgelerin ise başta
derslikler olmak üzere her işlevsel kategori

bağlamında hatırlandığını göstermektedir.
Görüşme detayları odak noktalarının onları
görsel olarak farklılaştıran mimari bileşenleri, bölgelerin ise sosyal ortamları ile hatırlandığı şeklinde yorumlanmıştır. Çapraz
tablodaki diğer kesişim alanlarında belirgin
değerler görülememiştir.
Bu sonuçlarda işlevsel ve imgesel kategorilerin birbirleri üzerindeki etkisi önemlidir.
İşlevsel kategoriler bir mekanın imgesel ni57
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teliklerinin tanımlanmasında temel bir etkendir. Örneğin en çok hatırlanan ana giriş holü
prestijli bir binanın karşılama mekanı olduğu
için bir odak noktası iken; kantin toplu olarak
kullanılması nedeniyle bir odak noktasına dönüşmüş; derslikler ise öğretime yönelik işlevleri nedeniyle imgesel bileşenlerle donatılmamışlardır. Bu durum imgesel kategorilerin
çapraz tablodaki hatırlanma oranlarının daha
anlamlı değerler almasının asıl nedeninin
arka planda kalan işlevsel kategoriler olduğunu göstermektedir.

Eğitim binasının morfolojisi de yine mekanların işlevleri ile uyumlu olarak belirlenmektedir ve ilgili bağıntılarda sentaktik görülebilirlik ve erişilebilirlik değerleri ile duyuşsal
bağlılık bağlamında hatırlanma arasında anlamlı ilişkiler tespit edilememiştir. Bu sonuç
mekanların sentaktik niteliklerinin duyuşsal
bağlılık üzerinde hiçbir etkisi olmadığı şeklinde yorumlanabileceği gibi; imgesel niteliklerinin duyuşsal bağlılık bağlamındaki güçlü
etkisinin sentaktik niteliklerin olası etkilerini
gölgelediği şeklinde de yorumlanabilmektedir.

Tablo 4. Duyuşsal Bağlılık Bağlamında İşlevsel ve İmgesel Kategorilerin Dağılımlarını
Gösteren Çapraz Tablo
DUYUŞSAL BAĞLILIK

İŞLEVSEL VE

İMGESEL ANALİZLER
ÇAPRAZ TABLOSU

İşlevsel Kategori

İmgesel Kategori
1Yollar

2Bölgeler

3 - Odak
Noktaları

4Nirengi
Noktaları

5Sınırlar

Toplam

1 - Dolaşım Mek.

5

2

20

0

0

27

2 - İdari Mekanlar

0

1

0

1

0

2

3 - Derslikler

0

11

0

0

0

11

4 - Destek Mekanları

0

3

10

0

0

13

5 - Açık Mekanlar

0

5

3

1

0

9

6 - Tekil ve Genel
Mimari İfadeler

1

0

3

6

5

15

6

22

36

8

5

77

Toplam
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Bu sonuçlar duyuşsal bağlılığın öncelikle im-

Sosyal Bağlılık - Mekan İlişkisi Analizi

gesel nitelikler üzerinden, ikinci olarak ise

Katılımcılar “Sizin için arkadaşlarınızla vakit
geçirdiğiniz en özel yer neresidir?” sorusuna
cevap olarak 38 farklı mekansal bileşen hatırlamış; 23 bileşen ise yalnızca bir katılımcı
tarafından hatırlanmıştır (Şekil 6). 11-12 kişi
tarafından hatırlanan kantin ve ön bahçe %15
hatırlanma oranları ile ikinci ve üçüncü sırayı
almış; diğer bileşenlerin hatırlanma oranları
%10’un altında kalmıştır. Görüşme sürecinde
katılımcılar açık mekanlarda futbol/basketbol oynama, bahçede yürüyüş yapma, oturma alanlarında toplanma, tuvaletlerde sigara
içme, sınıflarda “şamata yapma” gibi sosyal
etkinlikleri hatırladıklarını; koridor ve galerilerde ise diğer öğrencilerin gözlemlediklerini
belirtmişlerdir.

sosyal ortam üzerinden inşa edildiğini; imgesel niteliklerin geçip gidilen dolaşım mekanlarında, sosyal niteliklerin ise uzun süreli
olarak deneyimlenen mekanlarda daha etkili
olduğunu; mekanların sentaktik erişilebilirlik ve görülebilirliğinin ise bu süreçte bir
etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Bu
bağlamda işlevsel nitelikler de henüz tasarım
aşamasında mekanların görsel karakterini,
geometrisini ve sosyal deneyimlenme biçimlerini tanımlamaları nedeniyle asıl faktör olarak öne çıkmaktadır.

Şekil 6. Sosyal Bağlılık Bağlamında Hatırlanan Mekanların Sayısal Dağılımı
Verilerin ön değerlendirilmesinde;
-

alanları ve sahaların yüksek bütünleşme,
bağlantısallık, eş görüş alanı ve eş görüş

En çok sayıda hatırlanan ön bahçe, arka
bahçe, ön bahçede yer alan çeşitli oturma

çevresi değerleri aldığı,
59
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-

Yalnızca birer katılımcının hatırladığı
derslik ve şeref salonunun ise düşük bütünleşme, bağlantısallık, eş görüş alanı
ve eş görüş çevresi değerleri aldığı görülmüştür.

rülebilirlik değerlerine sahip olan dersliklerin
hatırlanma sayısı ise düşük olmuştur.
Bu sonuçlar mekanların bulundukları kat
bağlamındaki göreli erişilebilirliği, doğrudan
erişim sağladığı mekan sayısı, görülebildiği alanın büyüklüğü ve bu alanın çevresinin
uzunluğu arttıkça o mekanlara sosyal bağlılık
duyulma ve bu bağlar üzerinden hatırlanma
oranlarının arttığını göstermektedir. Mekanların erişilebilirlik ve görülebilirlik değerlerinin artması halinde sosyal etkileşimi arttırma
ve diğer mekanlardaki sosyal ortamla ilişki
kurma potansiyelleri, dolayısıyla da sosyal
olarak deneyimlenme oranları artmakta; bu
da o mekanların sosyal bağlılık bağlamında
daha çok hatırlanmasıyla sonuçlanmaktadır.
Mekanların işlevleri dikkate alındığında ise
erişilebilirlik ve görülebilirlik değerleri yüksek olan mekanların sosyal etkinlikler için
düzenlendiği, bu etkinlikler için tercih edildiği ve sonrasında da bu sosyal etkinlikler
boyunca inşa edilen bağlılık hisleri üzerinden
hatırlandığı söylenebilir.

Sosyal bağlılık ile sentaktik nitelikler arasında bir ilişki olup olmadığı korelasyon bağıntıları ile test edilmiştir (Tablo 5). Mekanların
sosyal bağlılık üzerinden hatırlanma sayıları
ile erişilebilirlikleri arasındaki ilişkiyi araştıran korelasyon testlerinde mekanların bütünleşme (p=0,02) ve bağlantısallık (p = 0,05)
değerleri ile hatırlanma sayıları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Benzer biçimde sosyal bağlılık üzerinden hatırlanma sayıları ile görülebilirlikleri arasındaki ilişkiyi irdeleyen korelasyon
testlerinde de mekanların eş görüş alanı (p =
0,05) ve eş görüş çevresi (p = 0,04) değerleri
ile hatırlanma sayıları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Örneğin yüksek erişilebilirlik ve görülebilirlik
değerlerine sahip olan ön bahçenin hatırlanma sayısı yüksek; düşük erişilebilirlik ve gö-
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Tablo 5. Mekanların Sentaktik Değerleri ile Sosyal Bağlılık Bağlamında Hatırlanma
Sayıları Arasında Kurulan Korelasyon Bağıntıları
r

p

Anlamlılık
(significance)

Mekanların sosyal bağlılık
bağlamında hatırlanma sayısı;
mekanların bütünleşme değeri

0,376

0,02 < 0,05

anlamlı

Mekanların sosyal bağlılık
bağlamında hatırlanma sayısı;
mekanların bağlantısallık değeri

0,318

0,05 = 0,05

anlamlı

Mekanların sosyal bağlılık
bağlamında hatırlanma sayısı;
mekanların eş görüş alanı değeri

0,319

0,05 = 0,05

anlamlı

Mekanların sosyal bağlılık
bağlamında hatırlanma sayısı;
mekanların eş görüş çevresi değeri

0,334

0,04 < 0,05

anlamlı

İşlevsel analizlerde katılımcıların %39’unun
açık mekanları (ön bahçe, futbol sahası, oturma alanları), %22’sinin derslikleri, %21’inin
ise destek mekanlarını (kantinler, kulüp odaları, kütüphane, tuvaletler) sosyal bağlılık bağlamında hatırladığı görülmüştür (Şekil 7).

odaları), %34’ü odak noktalarını (kantin,
bahçe alanları, yatakhane), %10’u ise yolları (ana koridorlar, kat holleri) sosyal bağlılık
bağlamında hatırlamışlardır (Şekil 7). Nirengi
noktaları yalnızca 5 katılımcı tarafından hatırlanırken, sınırlar kategorisi hatırlanmamıştır.
Katılımcılar cevaplarında mekanların görsel/
İmgesel analizlerde ise katılımcıların %50’si
fiziksel özelliklerine dair bir detay belirtmebölgeleri (derslikler, bahçe alanları, kulüp
mişlerdir.
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Şekil 7. Sosyal Bağlılık Bağlamında Hatırlanan Mekansal Bileşen Sayılarının İmgesel ve
İşlevsel Kategorilere Göre Dağılımı
İmgesel ve işlevsel kategorilerin sayısal dağılımları çapraz tablo aracılığıyla değerlendirildiğinde en yüksek hatırlanma oranına bölgeler kategorisinde yer alan açık mekanlar ve
dersliklerin sahip olduğu, bunu odak noktaları kategorisindeki açık mekanların ve destek
mekanlarının takip ettiği görülmüş, yollar

kategorisindeki dolaşım mekanlarının hatırlanma oranı %10 olmuştur (Tablo 6). Görüşme detaylarının sosyal etkinliklerin içeriğine
yönelik olması, görsel/biçimsel özelliklerine
dair herhangi bir detay içermemesi imgesel
niteliklerin sosyal bağlılık hissi üzerinde etkili olmadığı şeklinde yorumlanmıştır.
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Tablo 6. Sosyal Bağlılık Bağlamında İşlevsel ve İmgesel Kategorilerin Dağılımını Gösteren Çapraz Tablo
SOSYAL BAĞLILIK
İŞLEVSEL VE İMGESEL ANALİZLER
ÇAPRAZ TABLOSU

İşlevsel Kategori

İmgesel Kategori
5Sınırlar

Toplam

0

0

11

0

0

0

1

17

0

0

0

17

0

5

11

0

0

16

5 - Açık Mekanlar

0

16

12

0

0

30

6 - Tekil ve Genel
Mimari İfadeler

0

0

0

5

0

2

8

38

26

5

0

77

1Yollar

2Bölgeler

1 - Dolaşım Mek.

8

0

3

2 - İdari Mekanlar

0

0

3 - Derslikler

0

4 - Destek Mekanları

Toplam

3 - Odak 4 - Nirengi
Noktaları Noktaları

nan imgesel karakterinin ise belirgin bir etkisi
olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu sonuçlar bağlamında da yine işlevin tasarım aşamasından itibaren imgesel nitelikler üzerindeki etkisi önemlidir. Örneğin açık

Yine işlevler ile uyumlu olan mekan morfolojisinin de mekanların sosyal bağlılık üzerinden hatırlanması ile anlamlı bir ilişkisi
olduğu görülmüştür. Mekanların hatırlanma
sayıları ile sentaktik değerleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı ve doğru orantılı olmuş, mekanların erişilebilirlik ve görülebilirlik değerleri arttıkça o mekana sosyal
bağlılık duyan kişi sayısı artmıştır. Diğer bir
deyişle, sosyal bağlılık bağlamında en çok sayıda hatırlanan mekanların neredeyse tamamı
-işlevleri gereği- geniş bir alana, erişilebilir

alanlar teneffüslerde toplu olarak kullanılan
mekanlar iken derslikler öğretim esnasında toplu olarak kullanılan mekanları kapsamaktadır ve bu işlevleri onların herhangi bir
belirleyici imgesel niteliğe sahip olmasını
gerektirmemektedir. Bu mekanların hatırlanması toplu kullanım amacıyla tasarlanmaları
ve bu tasarıma uygun biçimde kullanılmış/
deneyimlenmiş olmalarına dayanmakta; mekanların görsel/biçimsel özelliklerine daya63
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farklı mekansal özelliklerin etkili olabileceği
öngörülmüş; alan çalışmasında da bu kabul
doğrultusunda mekanların işlevsel, imgesel
ve sentaktik nitelikleri birer potansiyel faktör
olarak test edilmiştir.

bir konuma ve görsel hakimiyeti mümkün kılan yüksek görülebilirlik değerlerine; az sayıda hatırlanan dersliklerin/odaların ise daha
küçük alanlara ve daha düşük erişilebilirlik/
görülebilirlik değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuç mekanların sosyal olarak
deneyimlenmeleri ve hatırlanmaları ile morfolojileri arasında güçlü ilişkiler olduğunu
göstermektedir.

Alan çalışması sonuçları başlangıçta öne sürülen hipotezleri kısmen doğrulamış ve

Sonuç olarak bu analiz seti bir mekanın sosyal
bağlılık bağlamında hatırlanması ile o mekanın mekansal düzen içerisindeki erişilebilirliği (bütünleşme), komşu olduğu mekan sayısı (bağlantısallık) ve katılımcılarına geniş
bir alanı görme ve/veya farklı konumlardan
görülebilme imkanı vermesi (eş görüş alanı
ve eş görüş çevresi) arasında anlamlı ilişkiler
olduğunu ortaya koymuştur. Mimari tasarım
süreçleri dikkate alındığında ise bu anlamlı
ilişkilerinin temel nedeninin ise mekanların
sosyal işlevler için tasarlanmış/biçimlenmiş
olması olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla
işlevsel nitelikler sosyal bağlılık bağlamında
da ön plana çıkarken, duyuşsal bağlılığa dair
elde edilen sonuçlardan farklı olarak imgesel
nitelikler üzerinde değil sentaktik nitelikler
üzerinde kendini göstermiştir.

-

Bir mekanın duyuşsal bağlılık üzerinden
hatırlanması ile o mekanın işlevsel ve
imgesel nitelikleri arasında anlamlı bir
ilişki olduğunu,

-

Bir mekanın sosyal bağlılık üzerinden
hatırlanması ile o mekanın işlevsel ve
sentaktik nitelikleri arasında anlamlı bir
ilişki olduğunu göstermiştir.

Alan çalışmasının bu iki temel sonucu özetle şu şekilde yorumlanmıştır. (1) Mekanların
işlevsel nitelikleri, mimari tasarımın çıkış
noktalarında biri olarak, mekanların deneyimlenme biçimini, süresini, sosyal niteliğini, fiziksel biçimini, mimari bileşenlerinin
özelliklerini ve bunlara bağımlı olan imgesel
ve sentaktik niteliklerini tanımlamaları sonucunda hem duyuşsal bağlılık hem de sosyal
bağlılık üzerinde etkili olmuştur. (2) Mekanların imgesel nitelikleri mekanları görsel
olarak farklılaştırmaları ve birer odak/nirengi
noktası haline getirmeleri sonucunda mekanlarla duyuşsal bağlılık kurulması ve devamında bu bağlılık hisleri üzerinden hatırlanmaları
üzerinde etkili olmuştur. (3) Mekanların sen-

DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada bireylerin duyuşsal ve sosyal
bağlılık hisleri üzerinden farklı yerleri hatırlayabileceği ve bu yerlerin hatırlanmasında
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odağının olumlu duygular olduğu yönündeki genel kabulü doğrulamışlardır. Derslikler,
kantin ve spor salonunu hatırlayan katılımcıların sosyal ortamın etkisini vurgulamaları ise
sosyal bağlılık ile duyuşsal bağlılık arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Buna ek olarak,
verilen yanıtların çoğunlukla odak noktalarını içermesi ve katılımcıların malzeme, biçim,
büyüklük gibi görsel/biçimsel özellikleri vurgulaması duyuşsal bağlılık hissinin inşa edilme sürecinde çoğunlukla imgesel niteliklerin
etkili olduğunu göstermiştir. Yere bağlılık ve
duyuşsal bağlılık bağlamlarında olumlu duyguların ve sosyal bileşenlerin yanı sıra imgesel niteliklerin de etkili olduğunu gösteren bu
tespit, mevcut yere bağlılık araştırmalarına
katkı sağlayan yeni bir bulgu olması nedeniyle önemlidir.

taktik erişilebilirlik ve görülebilirlik değerleri
mekanların deneyimlenme süresini, sosyal
etkileşimi destekleme potansiyelini ve diğer
mekanlarla ilişki kurma oranlarını tanımlamaları sonucunda mekanların sosyal olarak
deneyimlenmesi ve bu deneyimlerle inşa edilen sosyal bağlılık hisleri üzerinden hatırlanmalarında etkili olmuştur.
Bu sonuçlar, kavramsal çerçevede vurgulandığı gibi, katılımcıların yerler ile insanlarla
kurdukları kadar güçlü ve sürekli bağlar kurduklarını ve bu bağlar üzerinden kimi yerleri
neredeyse yaşamları boyunca hatırladıklarını
göstermektedir. İnsan-yer ilişkilerinin temeli
olan deneyimler sonucunda bazı mekanlar ve
bileşenler katılımcıların kendilerini mekana
ait hissetmelerini sağlamış ve mekan yere dönüşme sürecini tamamlamıştır. Görüşmelerden elde edilen sözlü ve yazılı verilerde söz
konusu mekanların, kurumsal kimlik ile birlikte, katılımcılara ihtiyaç duydukları bir yere
bağlı olma, güven ve kontrol hislerini sağladığı görülmüştür. Diğer yandan mekanların
katılımcısı için ifade ettikleri tekil anlamlar
kişiden kişiye değişmiş ve farklı mekanlar
farklı duyuşsal/sosyal anlamlar üzerinden hatırlanmıştır.

Sosyal bağlılık bağlamında katılımcıların neredeyse tamamı işlevsel program bağlamında toplu kullanımlara ayrılan açık ve kapalı
mekanları hatırlamışlardır. Mekanın sosyal
bileşenlerine odaklanılması durumunda mekanların görsel/biçimsel özelliklerinin geri
planda kaldığı, yalnızca sosyal deneyimlerin,
ilişkilerin ve katılımcıların dikkate alındığı
görülmüştür. Bu sonuç mekanların sundukları sosyal ortamlar ile anlam kazandığını,
onlarla bütünleşik bir davranış ortamı olduğunu ve katılımcılar için ‘yüz yüze ilişkilerin
mekansallığının’(Relph, 1976: 12) diğer mekansal nitelikler kadar etkili olduğunu tekrar

Duyuşsal bağlılık bağlamında katılımcıların
büyük bölümü ana giriş holü, kubbe ve ana
giriş kapısının kendilerini duygusal olarak
etkilediklerini belirtmiş, tamamı olumlu duygulara referans vermiş ve duyuşsal bağlılığın
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ortaya koymuştur. Buna ek olarak hatırlanan
mekanların toplu kullanımlar için tasarlanan
geniş ve kolay ulaşılabilir mekanlar olması sentaktik erişilebilirlik ve görülebilirlik
değerleri ile sosyal bağlılık hisleri arasında
anlamlı ilişkilerin tespit edilmesiyle sonuçlanmıştır. Sosyal deneyimlerle inşa edilen
bağlılığın başlangıç noktası, o mekanın belirli sosyal etkinliklere olanak verecek biçimde
tasarlanması ve tasarım sürecinde öngörülen
bu etkinlikler üzerinden deneyimlenmesidir.
Dolayısıyla sosyal bağlılık mekanın morfolojisine ilk andan itibaren bağımlı olan bir yerinsan ilişkisidir. Bu tespit sosyal bağlılığın
bir yerdeki sosyal ortama duyulan bağlılık olmasının yanı sıra yerin (sentaktik özellikleri
gibi) farklı nitelikleri ile ilişkili olabileceğini
göstermesi nedeniyle bu çalışmadan elde edilen bir diğer önemli bulgudur.

dışına çıkarak alternatif etkinlikler üzerinden
deneyimlenen mekanların oranı belirgin bir
seviyeye ulaşmamış, bu nedenle de mekanların katılımcı tarafından tanımlanan farklı işlevler uyarınca deneyimlenme ve hatırlanma
oranları çok düşük olmuştur.
SONUÇ
İnsan ve yer arasındaki ilişki bireyin yaşı
ilerledikçe -hem yerin hem de katılımcısının
bu ilişkiye olan etkilerinin bir araya gelmesi
sonucunda- çok boyutlu, değişken, karmaşık
olduğu kadar bütünleşik ve her katılımcı için
farklı sonuçları olan bir örüntü halini almaktadır. Bu bağlamda insanın yaşı, cinsiyeti,
kişiliği ve hatta fizyolojik, vd. özellikleri;
yerin ise işlevsel, ergonomik, fiziksel, topolojik, iklimsel sosyal, vd. özellikleri bireyin
bir yerdeki deneyimini ve o yerle kurduğu
ilişkiyi belirleyen çeşitli faktörler olmaktadır.
Bu ilişki ağı içerisinden herhangi bir bileşeni
kesin biçimde ayrıştırmak, bağımsız bir yapı
olarak kavramsallaştırmak ve/veya araştırmak temelde imkansızdır. Çevresel ve sosyal
bilimlerdeki kimi araştırmalar birden fazla
bileşeni -karşılıklı etkileşimlerini göz ardı etmeden- bir arada ele alarak bu imkansızlığı
aşmaya çalışmış ve bireyin yere olan bağlığının duygusal, davranışsal, sosyal, bilişsel ve
bedensel boyutlarının tanımlanması kısmen
mümkün olmuştur. Bu süreçte yere bağlılık
giderek insan-yer ilişkilerinin farklı boyutlarını bir bütün olarak içeren bir kavram halini

Bu değerlendirmelere ek olarak, araştırma
mekanın katı bir idari kontrol, eğitim programı ve tanımlı işlevler uyarınca deneyimlenmiş olmasının sonuçlar üzerindeki etkisi göz
ardı edilmemelidir. Öğrenciler her ne kadar
tuvalet, teras, koridor dipleri gibi mekanları
sosyal amaçla kullansalar da genel davranış
örüntüsü içerisinde çoğunlukla işlevsel programda toplu kullanımlar için ayrılmış olan
kantin, bahçe, spor salonu gibi mekanları
tercih etmek durumunda kalmışlardır. Sonuç
olarak işlevsel program katılımcılar tarafından kabul görerek uygulanmış, programın
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Alan çalışması sonuçları öncelikle duyuşsal
bağlılık üzerinde büyük oranda yerin fiziksel
bileşenlerinin görsel/biçimsel olarak algılanmasının etkili olduğunu, yerin desteklediği/
çevrelediği sosyal ortamın ise bunun ardından gelen ikinci belirgin etken olduğunu göstermiştir. İkinci olarak sosyal bağlılık kavramı sosyal ortam ile sınırlı olan çerçevesinden
sıyrılmış, mekanın morfolojisi ile belirgin bir
ilişki kurmuş, bir yerin görme/görülme, ulaşma/ulaşılma gibi fiziksel özelliklerinin sosyal
bağlılık üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

alırken; duyuşsal bağlılık bireyin bir yer ile
olan eşsiz duyuşsal deneyimleri sonucunda,
sosyal bağlılık ise bir yerde yaşanmış ve o
yerle bütünleşmiş olan sosyal deneyimler sonucunda inşa edilen bağlılık hisleri olarak tanımlanmıştır. Diğer yandan bu araştırmalarda
çoğunlukla bireysel faktörler, sosyal faktörler
ve boyutlar arası ilişkiler/dengeler üzerinde
durulmuş, bağlılığın nesnesi olan yerin hangi
niteliklerinin bu süreçte etkili olduğu ise geri
planda kalmıştır.
Mimarlık disiplini kapsamında gerçekleşti-

Bu bulgulara ek olarak, bu makalenin yazarlarının mimarlık disiplini içerisinden olmaları işlevsel niteliklerin diğer mekansal nitelikler üzerindeki etkilerinin fark edilmesini ve
çalışma bağlamında değerlendirilebilmesini
sağlamıştır. Mekanların tanımlı işlevlerinin
mimari tasarım ve kullanım süreçlerinde belirdiği, katılımcıların mekansal deneyimlerini
tanımladığı ve deneyim boyunca süregiden
insan-yer ilişkilerini etkilediği açıktır. Duyuşsal bağlılık bağlamında mekanların görsel/biçimsel özelliklerinin etkili olmasının nedeni
o mekanların işlevleri nedeniyle dikkat çekici
mimari bileşenlerle donatılması; sosyal bağlılık bağlamında mekan morfolojisinin etkili
olmasının nedeni ise bu mekanların işlevleri
nedeniyle sosyal etkinlikler için tercih edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla işlev, her ne kadar
arka planda kalsa da, mekansal niteliklerin temel tanımlayıcılarından biridir ve yere bağlı-

rilen bu makale mevcut araştırmalarda geri
planda kalan yeri ön plana alması ile farklılaşmış ve her iki bağlılık türünün tanımlarını
genişleterek mevcut çalışmalara katkı sağlayan yeni bulgular ortaya koymuştur. Bu
bulguların elde edilmesindeki en önemli etkenler insan-yer ilişkilerinin araştırılmasında
alışılmış yöntemlerin dışına çıkan özgün bir
metodolojinin uygulanması, mimari mekan
ve mimari bileşen ölçeğine inilmesi ve mekanın farklı niteliklerinin bireyin bağlılık hisleri
ile ilişkisinin sistematik olarak irdelenmesi
olmuştur. Mekansal analizler kapsamında
tanımlanan işlevsel ve imgesel kategoriler
mimarlık disiplinindeki klasik niteliksel sınıflandırmaların, mekan dizimi analizleri ise
mekanların morfolojik özelliklerinin araştırmaya dahil edilebilmesini ve istatistiksel olarak değerlendirilebilmesini sağlamıştır.
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lığın farklı boyutları üzerinde farklı nitelikler
aracılığıyla etkili olmaktadır.

the environment of human behavior. CA,

Son olarak, bu çalışmanın sonuçları mekanın
işlevsel, imgesel ve morfolojik özellikleri ile
sınırlı kalmakta, elde edilen bulgular yer ve
insan arasındaki ilişki örüntüsü bağlamında
ancak birer ön tespit sunabilmektedir. Bunun
temel nedenlerinden biri yerle kurduğumuz
ilişkiler sürerken yerlerin bizlerde nasıl iz bıraktığı, bizim o izleri nasıl takip ettiğimiz ya
da o izlerin nasıl kaybolabileceği gibi daha
birçok sorunun her zaman güncelliğini korumasıdır. Bu çalışmanın önemi ise bu sorular
arasında cevap olmaktan çok bizi yerin varoluşumuzdaki yerini sorgulayacak başka sorular sormaya itebilmesi ve farklı çalışmalar
için yeni kapılar aralayabilmesidir.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: Associated with time and causality, space is a prerequisite for human perception
and cognition (Akarsu, 1994: 27). In consequence of the ever-increasing spatial experiences
from infancy to adulthood, the relation between an individual and space turns into a multidimensional, changeable and complex network and space becomes one of the things that an
individual is attached. Many theories in geography, phenomenology, philosophy or psychology
conceptualize the space as the foundation of “place” which transforms into a place after being
experienced by humans. The human-place relations are always changeable, their results are differentiating depending on the goals of the individuals, physical conditions, social conditions,
etc., and they are investigated through three main approaches: Psychometrics, phenomenological/humanistic and social constructivism. The psychometric approaches in environmental
psychology theories focus on affective, cognitive, social and behavioral outcomes of these relations and regard each of them as dimensions of place. Place attachment is a complex concept
that focuses on the positive emotional bonds to a place (Altman and Low, 1992: 5), and it is
a solid foundation of human existence. In many theories place attachment is accepted as an
integrating concept that comprises all dimensions of place. In this context, affective attachment is a human-place relation which built upon the emotions that arise during the experience
of a place; and social attachment is a human-place relation which built upon the bonds to the
social environment of a place. This paper is founded over the constant human-place relations
and searched the potential positive/negative answers for the basic question “Why do/don’t I
recall this place?”. Aim: This study aims to investigate the effects of spatial characteristics on
affective and social recalling of a place via a high school building and differentiates from the
other similar studies by (1) its focus on building components scale, (2) by investigating the relationships between significant spatial characteristics and affective/social attachment and (2) by
searching the relations of syntactic characteristics with spaces’ recall systematically and offers
a different perspective to human-place researches. In addition, this study applies space syntax
methods in the context of psychometrics, and also relates to the memory researches in cognitive
psychology. Method: Case study was conducted with 77 İstanbul High School graduates whom
aged between 23 and 75. Firstly, participants were asked to write places they recalled through
72
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their affective and social attachments. Secondly, the school building was analyzed according to
imageability categories (Lynch, 2010: 10), functional categories and syntactic accessibility and
isovist measures. (1) The effect of syntactic characteristics were searched with correlation tests
between spaces’ recall counts and syntactic accessibility and isovist values; and (2) the effect
of functional and imageability characteristics were evaluated through each category’s recall
count and crosstabs. Findings and Results: Firstly, the syntactic values (2) have significant
correlation with the spaces’ recall counts in the context of social attachment (p < 0.05), and (2)
do not have any correlation with the spaces’ recall counts in the context of affective attachment
(p > 0.05). Secondly, in the context of social attachment participants recalled classrooms and
open spaces in districts (%22, %21) and open spaces and service spaces in node(%16, %14) s;
and in the context of affective attachment participants recalled circulation and service spaces
in nodes (%26, %13) and classrooms in districts (%14). Results show that (1) the functional
and imageability characteristics of spaces are effective on recalling a space through affective
attachment and (2) functional and syntactic characteristics of spaces are effective on recalling
a space through social attachment. In this context, functional characteristics are regarded as the
strongest factor depending on their preliminary effects over architectural components, geometry and social characteristics of spaces, participants’ spatial experiences and consequently the
syntactic and imageability characteristics. In addition, imageability characteristics defined by
visual/morphological properties of spaces were effective on affective attachment; and syntactic
characteristics defined by morphology and configuration of spaces were effective on social attachment. In regard to the theoretical frame, results approved that spaces transform to places
during the human experience; people develop strong and constant bonds with that places and
recall them through their life time. Positive emotional bonds are seen in the foreground of
affective attachment, but also the social environment of spaces become prominent and verified the strong relationship between affective and social attachments. Furthermore, and more
importantly, participants recalled the nodes and their visual characteristics -such as material,
shape or scale- through their affective attachment and this present that the imageability of the
places have strong relations with affective attachment. On the other hand, places programmed
for collective activities are recalled in the context of social attachment separately from any
visual characteristics. These spaces found their meaning through social experiences and approve that the social environment is an inseparable component of places. Besides, participants
recalled wide and accessible places and as a result it is seen that there is a significant relationship between the syntactical characteristics and social attachment. Social attachment begins
73
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with a place that is shaped and experienced according to the predefined social needs, and as a
result social attachment becomes a human-place relationship that is dependent to the space’s
morphology from the very beginning. This shows that social attachment is more than a bond to
the social environment of a place and can be related to the different spatial characteristics, syntactic characteristics in our case, and this finding brings a new perspective to social attachment
researches. In conclusion, the findings present that (1) different types of spatial characteristics
were related to different dimensions of human-place relations and syntactic characteristics can
be evaluated in this context, (2) functional characteristics are the strongest factor depending
on their preliminary and basic effects over other related characteristics, (3) affective attachment is related to imageability characteristics of places, and (4) social attachment is related to
syntactic characteristics of places. This multiple results also show that further studies searching
other components of human-place relations are necessary and experiencing new methods in
researches, such as space syntax, would bring out new insights to this field.
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, günümüz camilerinde iç
çevre kalitesine dair kullanıcı algısının termal konfor, akustik
konfor, görsel konfor ve iç mekan hava kalitesi konularına
odaklanarak araştırılmasıdır. Çalışma literatür taraması, kullanıcı memnuniyeti anketinin değerlendirilmesi ve araştırma
bulgularının tartışılması olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Yöntem: Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan ve son otuz
yılda inşa edilen on caminin kullanıcılarına iç çevre kalitesi
parametrelerini konu alan bir kullanıcı memnuniyet anketi
uygulanmıştır. Anket verilerine bağlı olarak, her caminin
kullanıcı memnuniyet düzeyi 5’li Likert ölçeğine göre puanlandırılmıştır. Bulgular: Yapma çevredeki iç mekân konfor
koşulları ibadet esnasında kullanıcıları fiziksel performansı
üzerinde doğrudan etkilidir. Araştırma bulguları bölümünde
incelenen konfor parametreleri tablolar halinde sunulmaktadır. Anket sonuçları, bir camideki iç hava kalitesi ve görsel
konforla ile ilgili olumsuz görüşlerin dışında, on caminin tümünde kullanıcıların konfor algısının olumlu yönde olduğunu
göstermektedir. Sonuç: İç mekân ile kullanıcılar arasındaki
etkileşimi gösteren araştırma bulguları, kullanıcıların refahı
ve konforu için sağlanması gereken termal, görsel ve işitsel
parametreler göz önüne alınarak yeni camilerin tasarım sürecine aktarılabileceği düşünülmektedir.

Abstract:Aim: The objective of this research paper is to
investigate users’ perception of indoor environmental quality
in present-day mosques, focusing on thermal comfort, acoustical comfort, visual comfort and indoor air quality. The study
consists of three main parts: literature review, evaluation of
user satisfaction survey, and discussion of the research findings. Method: A user’s satisfaction survey was conducted to
ten mosques’ users built in the last three decades in Nilufer
district, inBursa. The questionnaires were applied to users
subjecting indoor comfort parameters of the mosques. In
accordance with the survey data, the level of user satisfaction is scored using a 5-point Likert scale for each mosque.
Results: The users’ physical performances during worhsip are
directly related to the indoor comfort conditions provided in
the built environment. In the research findings part, investigated comfort parametersof the survey are presented in tables.
Survey results show that the perceptions of comfort for all ten
mosques can be considered to be positive, except negative
views relating to indoor air quality and visual discomfort in
one mosque. Conclusion: The research findings of the interaction between the indoor environment and users can be transferred into the design process of new mosques considering
thermal, visual, auditory parameters required for occupant’s
well-being and comfort.
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INTRODUCTION

ronmental quality in today’s mosques through
case studies. In this context, selected ten mosques in Bursa Nilufer district were evaluated
based on the user requirements and the determinants of indoor comfort conditions including thermal, visual, acoustical comfort and
indoor air quality aspects. Prior to the field
work, the architectural features of case buildings are studied, together with the literature
review on the user comfort in religious structures, particularly in mosques. Such research
papers subjecting user comfort in mosques
were conducted either as questionnaire surveys or computer simulations and experimental analysis of building elements in-situ.
Saeed (1996: 17-21) aimed to measure the
level of thermal comfort and evaluate user’
satisfaction in the dry desert region of Saudi
Arabia. Al-ajmi (2010: 2407-2413) performed an investigation on indoor environmental conditions of mosques in dry desert climate of Kuwait by physical measurements and
subjective questionnaires. Al-Homoud, et al.
(2009: 607-614) assessed thermal comfort of
occupants while monitoring the case building’s energy consumption in Saudi Arabia.

A mosque is a sanctuary place for Muslim
communities where people gather, pray,
study, learn about Islam and receive other
services in mosque’s compounds. Besides
the socio-cultural importance, mosques differ from other building typologies with their
unique function and intermittent operating
schedule determined by local prayer times.
Worshippers gather five times daily and weekly for Friday prayers throughout the year.
As a result, the users’ physical performance
and tranquility are influenced by the comfort
conditions of indoor environment.
User comfort and indoor air quality are certain issues associated with human health
and well-being of society as a total sense of
physical, mental and social well-being. World
Health Organization (WHO, 2000) reported
that maintaining optimum indoor climate in
buildings is important for occupants in terms
of human health, comfort and productivity.
User requirements for indoor air quality and
climate are covered by the American Society
of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers Standard 55 (ANSI/ASHRAE, 1992) and The International Organization for Standardization ISO EN 7730 standards (1994).

Budaiwi and Abdou (2013: 37-50) later identified potential energy savings of heating,
ventilation and air conditioning (HVAC)
system operational strategies and the impact
of envelope insulation in mosques. Abdul Hameed (2011: 249–264) evaluated the thermal

The objective of this research paper is to investigate the user perception of indoor envi76
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performance of a new mosque’s external envelope by computer modelling and calculations in hot and dry climate region of Iraq.
Calis, Alt and Kuru (2015: 139-147) also aimed to assess thermal comfort conditions of
a historical mosque in hot and humid climatic
region in Turkey by thermal measurements
and user satisfaction surveys. Mustaha and
Helmy (2016: 1-19) calculated and compared
the energy demand of three mosque typologies with different architectural forms by a
simulation software considering passive and
active design strategies to achieve acceptable thermal comfort level in the United Arab
Emirates. There are also research papers about indoor and outdoor space quality, site use,
facilities, physical protection of structures
and costs are reviewed as; Das, et. all (2012:
01-08), Sadana (2015: 171-176), Açıcı (2017:
275-288), Korkmaz and Alacahan (2014:
1-23).

hot arid climate regions conducted in cooling
season. This fact further supports the need for
this research in temperate climate region in
Turkey.
METHODOLOGY
The user perception of the indoor environmental quality can be examined from the responses of the user surveys. From this point of
view, a fieldwork was conducted to determine user expectations about comfortable indoor conditions in mosques and to what extent
these expectations are met. The research aims
to cover heating, air-conditioning, ventilation, natural and artificial lighting, indoor air
quality, acoustical and visual issues depending on the user responses. The survey is developed based on 5 point Likert scale ranging
from absolutely agree to strongly disagree.
The questionnaire involves 30 questions regarding the key themes such as: user’s view
on mosque’s architectural identity, safety and
ease of access, site use and facilities, thermal,
acoustical and visual comfort sensation and
indoor air quality perception. The scope of
this paper is limited to indoor comfort perception of mosque users.

Today, many investigations are carried out
worldwide to improve comfort levels of occupants; however a limited number of studies
have dealt with comfortable indoor climate
in mosques. Compared to research studies on
other building typologies, user requirements
and environmental comfort studies in mosques are limited. Furthermore, most of these
research papers address thermal requirements
of mosques and reducing cooling loads in
energy efficiency context for hot humid and

To ensure consistency, the field study arranged considering the maximum occupied
hours of mosques and carried out simultaneously at the end of the Friday noon prayer,
by each member of the survey team. Data is
77
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acquired by the total number of responses reached an average of 100 participants for each
mosque. The answers have statically analyzed in terms of percentages. The attained results are illustrated in tables in the research
findings section.

Turkish Presidency of Religious Affairs classified the mosques in five categories, from A
to E according to their capacity and service
features. A class mosques are the historical
and symbol mosques of Bursa recognized
at country level. B class mosques are stated
to have importance for service in the region,
province or district where they are located.
Interviews were held in “C and D” category
mosques. Medium size C class mosques are
located in the province, district or town centers. Religious staff is employed in C class
mosques and they are open to worship at all
hours of the day. D class mosques are small
scale mosques with a minor congregation11.
The basic features of the selected mosques in
Nilufer district are given in Table 1.

CASE STUDY: PRESENT-DAY MOSQUES IN BURSA, TURKEY
Bursa with a population of 2.5 million is
the 4th most populated metropolitan city in
Turkey. It is located between the south-east
cost of the Marmara Sea and the north western slopes of Uludag Mountain. Temperate climate of the region is characterized with
warm summers and mild winters. The survey
was conducted in November 2015, during the
heating season.

1 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home
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Table 1. The Basic Features of the Case Studies in Bursa21
Case Study Building

Opened to
Worship

Service
Group

Area of
Worship

Capacity

Eyup Yıldız Mosque

1996

D

264 m2

350

U.U. Campus Mosque

1997

C

2500 m2

4500

Small Industry Zone Mosque

1988

C

1085 m

1500

Omer Kaya Merve Mosque

2005

C

700 m2

1500

Altinsehir Mosque

2006

C

1050 m2

2000

Fatih Sultan Mehmet Mosque

2007

C

1230 m2

2500

Haci Omer Raca Mosque

2008

C

670 m2

1200

Besevler - Safa Mosque

2011

C

400 m

800

Ali Riza Inak Mosque

2012

C

1000 m2

1700

Barla Mosque

2013

C

600 m

1000

2

2

2

2 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home

Indoor comfort parameters and user perception of indoor comfort conditions for historical mosques in Bursa was covered in the first
part of this study (Sezer and Kaymaz, 2016:
43-54). Historical mosques with a cultural
heritage value are mainly located in the old
trade center and most of them are dating from
the early Ottoman Period of the 14th and 15th
century. Later design mosques (1988 – 2013)

were investigated in this paper. Case buildings are located in Nilufer district, which
is one of the newly structured counties of
Bursa. The basic architectural features of ten
mosques are briefly described below according to the year of construction. In Figure 1,
case study locations are marked on the aerial
photograph32.

3 https://earth.google.com/web/
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Figure 1. Location of the Case Buildings: 1)Eyup Yıldız Mosque, 2)Uludag University
Campus Mosque, 3)Bursa Small Industy-Zone Mosque, 4)Merve Mosque, 5)Altinsehir
Mosque, 6)FSM Mosque, 7)Haci Omer Raca Mosque, 8)Safa Mosque 9) Ali Riza Inak
Mosque 10) Barla Mosque2
The reinforced concrete (RC) mosques have
generally square or rectangular plans. The
main facades are mainly oriented to southeast, towards Mecca which enhances the directionality of the prayer space. These mosques are planned to serve the local community with different peak

light is supported by pendant light fittings.
Lamps, along with other furnishings like carpets, form a significant aspect of mosque architecture. For climate control, the mosques
are equipped with mechanical systems such
as underfloor heating and standalone air conditioners in the main prayer hall.

capacities. The courtyards are also used to
accommodate community during the prayers.
The women’s prayer hall is generally separated, typically relegated to the rear mezzanine level or in closed rooms altogether. The
selected mosques are naturally ventilated and
illuminated through window openings. Day-

Eyup Yıldız Mosque: The building is designed as a part of a fuelstation on Bursa - Izmirhighway. The mosque has an almost square
plan. As seen in Figure 2, organic form timber roof is coated with lead and slate. Marble
is used for the interior decoration and cladding of the non-bearing walls. The building
80
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is naturally ventilated and illuminated from
the glazed roof eaves. Timber framed corner
windows on the ground level enable to see
the outside and allow sunlight to penetrate the

prayer hall. Underfloor heating is provided
for winter use. Ablution facilities are located
on the basement floor.

Figure 2. Images from the Outside and Inside of Eyup Yildiz Mosque
Uludag University Campus Mosque: The
building is located in the center of Uludag
University Gorukle campus area. The two
storey square mosque is designed without minaret and courtyard. Pyramid shaped roof covers main the prayer hall. The interior is white

and very simply decorated that makes the indoor environment more clear and bright. The
building is naturally ventilated and illuminated by narrow PVC windows. Standalone air
conditioners installed for space heating and
cooling (Figure 3).

Figure 3. Images from the Outside and Inside of Uludag University Campus Mosque
Small Industry Zone Mosque: This project
is located in Nilufer small industrial zone.
Two-storey mosque has a rectangular plan
with two minarets (Figure 4). A free standing
ablution fountain, and toilets locate in the

landscaped green courtyard. The mosque is
naturally ventilated. Arcades are roofed with
barrel vaults and the external envelope is glazed with arched windows providing sunlight
during the day.
81
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Figure 4. Images from the Outside and Inside of Bursa Small Industry-Zone Mosque
Omer Kaya - Merve Mosque: Linked by a
series of landscaped terraces from the main
high road, the mosque is situated on an elevated land slope in Ataevler residential
neighborhood, in Figure 5. It is adjoined to
an open courtyard with 2800 m2 green area.

The circular opening in the drum of the dome
and external walls are installed with window
openings, so the interior space is naturally illuminated from different spots. The building
is naturally ventilated. Underfloor heating system is provided.

Figure 5. Images from the Outside and Inside of Omer Kaya -Merve Mosque
Hacı Fahreddin Kilinc - Altinsehir Mosque: The religious building is located on a
low-slopped residential zone in Altinsehir
(Figure 6). Two minarets are located on both
sides of the main entrance. Transparent ope-

nings on the outer facades and in the drum
of the dome form an illumination composition for the inner spaces. Underfloor heating
system is provided for winter use.
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Figure 6. Images from the Outside and Inside of Altinsehir Mosque
Fatih Sultan Mehmet Mosque: The project
in Figure 7 is located on one of the main boulevards in Nilufer district. The main prayer
hall reflects the central dome mosque typology. The external envelope is cladded with

marble panels. A line of an operable windows
on the side walls and fixed perforated window openings in the drum of the dome is designed to allow daylight to filter into the inner
space. Underfloor heating is provided.

Figure 7. Images from the Outside and Inside of Fatih Sultan Mehmet Mosque
Haci Omer Raca Mosque: The mosque is
located in Ozluce residential area, in Nilufer
district. The building is placed on a courtyard
with visible entrances at each side. The courtyard contains carpark, an ablutions fountain

and restroom facilities. The mosque’s interior
is carpeted, naturally ventilated and illuminated by the arched windows rising to the upper
level of walls. Standalone air conditioners
were installed for space heating and cooling.
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Figure 8. Images from the Outside and Inside of Haci Omer Raca Mosque
Besevler - Safa Mosque: This project is located in Besevler residential area, in Nilufer
district. The prayer space is shielded from the
outdoor conditions by the barrel vault roof, as
seen in Figure 9. Interior space can be natu-

rally illuminated and ventilated through a sliding skylight in the barrel vault. Besides the
sky light, the walls are drilled with the rectangular and arched openings of different sizes
to ensure the light to stream in during the day.

Figure 9. Images from the Outside and Inside of Besevler - Safa Mosque
Ali Riza Inak Mosque: The mosque is located in Gorukle residential area, in Nilufer
district. The main prayer hall is covered with
a central dome surrounded by barrel vaults.
Indoors are lit by the windows on the outer
facades.Two minarets free from the structure

rise up on the sides of the foyer. Ablutions fountain and restrooms are located in the courtyard. Solar water heating system in the courtyard is used to obtain warm domestic water
for the mosque’s congregation.
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Figure 10. Images from the Outside and Inside of Ali Riza Inak Mosque
Barla Mosque: This project is located in Ertugrul residential area, in Nilufer district. The
building is designed as a replica of 19th century Ottoman neo-baroque Buyuk Mecidiye
Mosque, known as Ortaköy Mosque. Sets of

arched windows pierced into the side walls of
ground and the mezzanine floor provide sunlight for the main hall. Ablution area, toilets
and lockers are located in the courtyard. Underfloor heating is provided.

Figure 11. Images from the Outside and Inside of Barla Mosque
RESEARCH FINDINGS

show that, 6% of the respondents are below
the age of 18, 28% are between 19-25 years
old, 29% are between 26-45 years old, 25%
are between 46-65 years old and 12% of the
respondents are above the age of 65.29% of
respondents report to have bachelor’s degrees; 24% have high school education and an
additional 22% graduated from vocational
school; 25% have only secondary school edu-

In the first section three questions were asked, mainly consisting of the respondent’s
socio-demographic information. Gender, age,
educational status of respondents are given
below respectively. Out of total 1000 participants, 17% of respondents are women and
83% are men which shows that the majority
of the respondents are men. Survey results
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cation or less. The results reveals that there is
a diversity in terms of education among the
users who participated in the questionnaire.

view are about thermal comfort conditions
in mosques. The users were asked to express
how they feel about the indoor temperature
during winter and summer seasons. Table 2
shows the responses for summer, while the
answers in Table 3 reflect the indoor thermal
perception in winter. Table 4 shows the users
perception of the mechanical heating and air
conditioning system use providing appropriate climate for indoors.

The second part of the survey includes the
user perception of comfort conditions in selected mosques. The responses for 12 questions are illustrated in tables below. The answers reflect the impact of the current comfort
conditions on user’s perception particularly
for indoors. First three questions of the inter-

Table 2. Survey Responses for “The Indoor Temperature is Appropriate During
Summer”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

A l i
Riza

Barla

absolutely
agree

18

14

13

18

14

10

9

13

11

10

agree

21

21

37

27

38

57

22

32

51

37

neither agree
nor disagree

26

35

23

13

17

13

39

18

12

29

disagree

20

13

13

22

12

12

11

13

11

13

strongly
disagree

12

8

7

9

10

6

9

10

9

4

can’t choose

3

9

7

11

9

2

10

14

6

7
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Table 3. Survey Responses for “The Indoor Temperature is Appropriate During Winter”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

Ali
Riza

Barla

absolutely agree

10

19

19

16

18

21

20

12

16

13

agree

31

28

22

27

46

42

32

31

45

62

neither agree
nor disagree

18

31

25

11

10

18

24

20

21

12

disagree

11

16

19

24

15

9

10

16

9

7

strongly
disagree

13

4

9

14

9

7

8

12

6

2

can’t choose

17

2

6

8

2

3

6

9

3

4

Table 4. Survey Responses for “The Use of Mechanical Climatisation Equipment is Appropriate During Summer and Winter”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

A l i
Riza

absolutely agree

22

24

19

12

10

16

11

12

13

17

agree

23

28

27

28

31

42

21

28

22

26

neither agree
nor disagree

17

21

20

31

29

17

26

21

37

12

disagree

19

11

18

14

17

13

23

18

13

18

strongly
disagree

9

7

5

12

4

6

5

6

9

10

can’t choose

10

11

11

3

9

6

14

15

6

17

The following questions aim to cover acoustical comfort perception of users in terms of
acoustical characteristics of mosque volume

Barla

and sources of noise from indoors and outdoors, presented accordingly in Table 5, Table
6, and Table 7.
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Table 5. Survey Responses for “The Users are not Distracted by the Interior
Surrounding Noise Level”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

Ali
Riza

absolutely agree

27

17

30

16

21

17

10

18

15

13

agree

46

31

32

19

36

45

38

37

41

53

neither agree
nor disagree

7

41

13

26

22

19

21

16

17

13

disagree

7

5

16

12

10

8

19

13

10

12

strongly
disagree

10

4

6

14

7

5

11

9

7

6

can’t choose

3

2

3

13

4

6

1

7

10

3

Barla

Table 6. Survey Responses for “An Acceptable Acoustical Indoor Environment is
Achieved”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

Ali
Riza

absolutely agree

27

13

17

11

34

25

21

12

10

17

agree

48

21

42

27

24

34

32

51

49

40

neither agree
nor disagree

10

42

15

24

21

15

23

12

13

19

disagree

8

11

13

18

12

9

14

8

21

14

strongly
disagree

4

7

8

11

5

7

8

6

4

3

can’t choose

3

6

3

9

4

10

2

11

3

7
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Table 7. Survey Responses for “The Users are not Distracted by the Noise Level from
Outside”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

Ali
Riza

absolutely agree

27

8

27

25

19

18

15

27

15

10

agree

30

27

35

31

36

45

25

44

41

57

neither agree
nor disagree

12

38

18

20

24

19

21

11

22

12

disagree

8

15

10

14

17

10

23

9

13

9

strongly
disagree

6

10

7

8

2

5

12

7

5

4

can’t choose

17

2

3

2

1

3

4

2

4

8

The users’ perception of visual comfort for
the existing conditions in mosques’ prayer
halls are illustrated in the tables below. Table
8 provides data for daylight use in mosques

Barla

while Table 9 reflects the user views on artificial illumination. Table 10 shows the users’
opinion regarding the color selection in mosques’ interiors.

Table 8. Survey Responses for “Indoor Daylight Level is Appropriate”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

Ali
Riza

absolutely agree

11

8

13

36

21

22

17

14

24

23

agree

52

19

54

24

36

46

28

48

54

44

neither agree
nor disagree

21

30

10

6

16

13

23

14

12

10

disagree

7

21

3

15

11

9

18

12

4

3

strongly
disagree

3

17

3

11

4

4

9

8

3

12

can’t choose

6

5

17

8

12

6

5

4

3

8
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Table 9. Survey Responses for “Artificial Illumination is Required for Indoor Lighting”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

Ali
Riza

absolutely agree

5

26

10

8

6

9

12

2

6

6

agree

22

37

11

12

13

15

17

20

25

18

neither agree
nor disagree

20

14

12

15

25

20

25

24

24

17

disagree

37

12

41

22

27

28

26

34

21

38

strongly
disagree

8

9

14

36

19

23

11

17

18

13

can’t choose

8

2

12

7

10

5

9

3

6

8

Barla

Table 10. Survey Responses for “The Indoor Color Selection is Appropriate for Users’
Concentration”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

A l i
Riza

absolutely agree

18

10

17

21

9

13

16

18

7

11

agree

14

18

20

27

28

29

34

22

31

20

neither agree
nor disagree

34

26

26

29

26

30

21

17

28

16

disagree

8

28

18

11

19

15

19

19

13

9

strongly
disagree

6

14

11

7

10

7

8

12

7

28

can’t choose

19

4

8

5

8

6

2

12

14

16

The responses for natural ventilation based
on outdoor air flow, the indoor air quality and

Barla

odor problem are illustrated in the Table 11,
Table 12 and Table 13 respectively.
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Table 11. Survey Responses for “Natural Ventilation Level is Appropriate for Indoors”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

A l i
Riza

absolutely agree

10

9

20

29

21

17

15

7

8

29

agree

57

18

26

32

36

43

24

46

41

38

neither agree
nor disagree

17

33

21

18

15

18

37

14

9

11

disagree

11

28

19

11

8

12

15

13

24

8

strongly
disagree

2

11

12

4

3

6

7

9

6

4

can’t choose

3

1

2

6

17

4

2

11

12

10

Barla

Table 12. Survey Responses for “Indoor Air Quality is Appropriate in terms of Interior
Contaminant Sources”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

Ali
Riza

absolutely agree

19

9

16

18

13

13

10

11

23

14

agree

53

16

35

26

31

44

26

35

30

56

neither agree
nor disagree

10

22

17

31

12

19

33

23

21

12

disagree

9

34

16

14

19

9

21

14

11

8

strongly
disagree

3

16

4

9

12

6

8

7

7

7

can’t choose

6

2

12

2

13

9

2

10

8

3
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Table 13. Survey Responses for “There is No Odor Problem Inside the Mosque”
Eyup
Yildiz

U.U.
Campus

Kucuk
sanayi

Merve

Altin
sehir

FSM

Ömer
Raca

Safa

Ali
Riza

absolutely agree

21

10

13

11

9

16

14

18

16

7

agree

26

12

30

28

34

32

22

19

21

17

neither agree
nor disagree

12

15

19

38

25

30

27

25

21

42

disagree

17

32

16

12

14

6

19

21

24

19

strongly
disagree

14

26

14

7

8

9

12

9

11

4

can’t choose

10

5

8

4

9

7

6

8

7

11

The comfort perception of respondents in
case studies were obtained for thermal environment, lighting, acoustic and indoor air
quality issues in tables above. In accordance
with the survey data, the level of comfort
score was voted within -2 and +2. Negative

Barla

scores indicate user’s dissatisfaction (total
minimum -100 points) and marked with bold
characters while positive scores indicate user
satisfaction (total maximum +100 points).
The overall evaluations of ten case studies are
summarized below in Table 14.
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Table 14. Status of User Satisfaction
COMFORT
CONDITIONS

OVERALL EVALUATIONS
Eyüp
Yıldız

Indoor Air
Quality (IAQ)

Visual Comfort

Acoustical
Comfort

Thermal Comfort

S

D

U.U.
Campus

S

D

Small
Industry

S

D

Merve

D

S

Altın
sehir

S

D

FSM

S

D

Omer
Raca

S

D

Safa

S

D

Ali
Rıza

S

D

Barla

S

Indoor air
T°C in
summer

13

20

36

23

34

53

11

25

44

36

Indoor air
T°C in
winter

14

42

23

7

49

61

46

15

56

77

Heating &
AC use

30

51

37

14

26

49

10

22

17

22

Indoor
Noise

73

52

64

11

54

61

17

42

47

55

Volume
Acoustics

86

22

47

9

70

54

44

55

40

54

Outdoor
Noise

64

8

65

51

53

61

8

75

48

60

Daylight

61

-20

71

59

59

73

26

48

92

63

Artificial
Light

21

-59

38

66

40

41

7

44

20

34

Indoor
Color

30

-18

14

44

7

26

31

15

18

Natural
Ventilation

62

-14

23

71

64

53

25

29

21

80

Air Quality

76

-32

43

30

14

49

9

29

51

62

Odor
Problem

23

-52

12

24

22

40

7

16

7

4

S: Satisfied, D: Dissatisfied (very satisfied
+2, satisfied +1, neither satisfied nor dissatisfied 0, dissatisfied -1,very dissatisfied -2,
can’t choose 0)

D

-23

Thermal Comfort
According ASHRAE Standard 55, thermal
comfort is defined as “The state of mind which
expresses satisfaction with the thermal environment” (ANSI/ASHRAE, 1992). Thermal
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reported about environmental noise generated from outdoor sources that cause distribution to worshipper’ concentration. For Eyup
Yıldız Mosque on the highway, rush hours
negatively impact the acoustical comfort. The
survey was conducted mainly in the residential areas; therefore, a noise disturbance does
not occur except motorize equipment use in
the building and road construction sites.

environmental conditions are defined as acceptable when at least 80% of the occupants
are comfortable within a space. The comfort
temperature is a result of the interaction between the users and the built environment they
are occupying. The clothing level, type of activity and environmental variables such as air
temperature, humidity, air velocity and radiation affect thermal sensation and satisfaction
of occupants (ISO EN 7730, 1994). Indoor
temperature and relative humidity are the leading factors for indoor thermal comfort.

Visual Comfort
Indoor daylight and artificial illumination
level along with the interior colors are discussed as the preconditions of visual comfort. The selected mosques are illuminated
through sets of windows pierced into the side
walls of ground and the mezzanine floors.
Perforations throughout the facades and domes also enable a visual transparency, allowing diffuse daylight to flood into the interior
of mosques. Daylight is supported by pendant
light fittings.

In all ten mosques, electrical or fuel based
mechanical heating is provided. In most case
buildings underfloor heating pipes were installed for winter use. For the gathering units
like main prayer halls, standalone air conditioners are also used for space heating as well
as cooling. According to the survey results,
the users of all mosques are content with the
interior air temperature in winter and summer
as well as mechanical system use for heating
and air conditioning. The results can also be
attributed to the intermittent and short operating schedule of the religious buildings.

According to the users’ thoughts about indoor
illumination of case studies, it has been seen
that almost all the users are content with daylight level except U.U. Campus Mosque due
to its low facade transparency ratio. Visual
discomfort also occurs based on inadequate
artificial sources and illumination level in the
same mosque.

Acoustical Comfort
The acoustical comfort conditions are perceived to be satisfactory in all case studies. Sound systems by means of wall mount and ceiling speakers are placed for prayer leader to
address the congregation. Few complaints are

The surface property and the color characteristics of the internal envelope affect the users’
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CONCLUSIONS

visual comfort. The interior walls of mosques
are predominantly light colored. Mainly green or red carpets are preferred on the prayer
floor. Most of the users stated that the interior
color choice is appropriate for users’ concentration except U.U. Campus and Barla Mosque.

The mosque, constituting an urban room for
the Muslim community, creates and nourishes everyday life around it. Today’s mosques
in the case studies aim to preserve the tradition in terms of architecture elements. It has
resulted in a trend of constructing centrallyplanned buildings with domes, arched windows, courtyards and minarets similar to
the existing historical mosques but with RC
framework, thinner and lighter masonry units.
On the other hand, the mosques are equipped
with mechanical heating and AC systems for
climate control.

Indoor Air Quality (IAQ)
In ASHRAE Standard 62 (ANSI/ASHRAE,
2001) guidelines, moisture in building assemblies, poor air quality, improper ventilation systems, inadequate ventilation rates and
indoor contaminant sources are the critical
factors to achieve IAQ in buildings. User views were received about IAQ in prayer halls
which are crowded by the congregation five
times during the day and for Friday prayers.
The selected mosques are naturally ventilated. U.U. Campus Mosque users expressed
that the conditions under they worship are not
satisfactory in terms of natural ventilation, air
quality and indoor odor problem. Therefore,
IAQ seems to be one of the leading problems
in this mosque. Besides improving the quality and hygiene of carpeting, air circulation
should be provided in prayer halls taking into
account of peak occupancy hours and actual
capacity of mosques given that interior contaminant sources and harmful micro-organisms
can emerge in such public places.

Physical and psychological well-being and
tranquility of the users influenced by the indoor comfort conditions provided in the built
environment. This subjective comfort study
aims to clarify the physical environment matters to achieve satisfactory indoor conditions
in mosques by interviewing with the users.
Survey results show that comfort perceptions
for all ten mosques can be considered to be
positive. On the other hand, the findings indicated some discomfort issues related to IAQ
and illumination for one mosque. The results
should be further supported by objective studies such as building performance simulations and experimental measurements in order
to analytically determine and interpret comfort conditions in mosques.
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Öz: Doğal taşlar, bilinen en eski yapı malzemelerinden biri olarak binlerce yıldır insanoğlu tarafından kullanılmaktadır. Tarihi eserlerin yapımında ve onarımlarında en temel sorun taş malzemenin temin edilmesi
olmuştur. Taş temininde deniz ulaşımı olan ocaklar önem kazanmıştır.
Bu bağlamda İzmit Körfezi’nin her iki tarafında da İstanbul ve yakın
çevresinin taş ihtiyacını karşılayan ocaklar yoğun faaliyet içerisinde
olmuşlardır. Özgün taş malzemeye en yakın malzeme temininde
yerel malzeme kaynaklarının kullanımı, tarihi eserlerin sürdürülebilir
bir yaklaşım içinde onarımlarının yapılması açısından da önemlidir.
Amaç: Bu çalışmada, Kocaeli ve İstanbul civarında bulunan tarihi
eserlerde kullanılan doğal taş malzemelerin Kocaeli ve yakın çevresinden temin edilebilirliği ile kullanım potansiyellerinin araştırılması
amaçlanmıştır. Yöntem: Literatür araştırmaları sonucunda taş türleri,
ocak yerleri ve kullanıldıkları tarihi eserler ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Bulgular: Kocaeli’nin yerel yapı malzemesi temin edilebilirliği
açışından zengin bir potansiyele sahip olduğu ancak, günümüze kadar
olan süreçte yeni yerleşim ve sanayi alanlarının oluşması nedeniyle bu
potansiyel alanların çok aktif bir biçimde kullanılamadığı tespit edilmiştir. Sonuç: Kentlerin planlanmasında doğal kaynakların korunumu
dikkate alınarak yerleşim, sanayi vb. tesis alanlarının planlanmasının
önemi anlaşılmıştır. Zengin yapı malzemesi rezervleri ve malzeme
çeşitliliği bulunan alanların değerlendirilebilmesi için gereken koşulların araştırılması, şartların iyileştirilmesi gerekliliği sonucu ortaya
çıkmıştır. Tarihi eserlerde kullanılan malzemeler ve onarımlarda kullanılabilecek özgün veya en uygun taş türüne ulaşılabilirlik için daha
önceki çalışmalardan elde edilen envanterlerin güncellenerek “Doğal
Taş Bilgi Sistemi” çalışmasına (Erkanol ve Aydındağ, 2013: 174-156)
entegre edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Abstract: Natural stones have been used for thousands of years as
one of the oldest building materials. The most fundamental problem in
the construction and restoration of historical monuments has been the
provision of stone materials. This difficulty in stone supply has made
quarries with marine transport more important. In this context, on both
sides of the Gulf of Izmit, the quarries that met the stone needs of Istanbul and its immediate surroundings have been in intensive activities.
The use of local material resources in the supply of materials closest to
the original material is also important in terms of making repairs in a
sustainable approach to the historical artifacts. Aim: In this study, the
availability of natural stone materials used in historical monuments
around Kocaeli and Istanbul from Kocaeli and its immediate surroundings will be investigated. Method: As a result of literature survey, information obtained on stone types, quarry places and historical artifacts
have been used. Results: It is known that Kocaeli is an industrial city,
has a rich potential for the local building material availability but it has
been found that due to the formation of new settlement and industrial
areas these potential areas can not be used very actively. Conclusion: It
is understood the importance of planning the establishment areas such
as settlement and industry under consideration of the conservation of
natural resources in the planning of the cities. It is considered useful
to update the inventories obtained from the previous studies and to
integrate them into the study of “Natural Stone Information System”
(Erkanol and Aydındağ, 2013: 174-156) for the accessibility of the
original or the most suitable stone product which can be used in historical works for restoration.
Key Words: Kocaeli, Local Building Materials, Natural Stone, Sustainability
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GİRİŞ

yeti olmuştur (Anonim, 2009: 1; Kaya, 2009:
17-19). Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu Kocaeli, nüfus yoğunluğunun
en fazla olduğu illerin başında gelmektedir.

Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli geçiş güzergâhı üzerinde bulunan Kocaeli bir
kıyı kenti olup, günümüzde modern kimliğinin altında zengin bir tarihsel geçmişi barındıran şehirlerden biridir. Geçmişte Nikomedia adıyla Bithynia Krallığı’na ve daha sonra
Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapmış,
görkemli bir kent olarak ün kazanmıştır
(Kaya, 2009: 13).

Varoluşlarından itibaren malzemeye gereksinim duyan insanlar, yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte barınacakları mekânlara ihtiyaç
duymuşlar ve doğada buldukları farklı malzemeleri kullanarak bu mekânları gerçekleştirmişlerdir. Geleneksel yapılarda az sayıda
malzeme ve ilkel teknikler kullanılmasına
rağmen biçimsel zenginlik büyük boyutlara
ulaşmış, 19. yüzyıla gelene dek yapı taşıyıcı
sisteminin oluşumunda, taş, toprak ve ahşap
kullanılmıştır (Çamlıbel, 2000: 15-18).

Dünya’nın önemli yollarının kavşak noktası durumunda olan Kocaeli ve civarında tarih öncesi çağlardan yaklaşık olarak
M.Ö.3000’den, itibaren insanların yaşamakta olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. M.Ö. 12. yüzyıla kadar Frigler,
sonrasında Bithynia Krallığı’nın merkezi konumuna gelen şehir, M.Ö. 74 yılında Roma
İmparatorluğu idaresine geçmiştir. M.S. 781782 yıllarındaki kuşatma sonrasında kent
ilk defa Arapların eline geçmiş, 1075-1097
yılları arasında İzmit ve çevresi Selçuklu
hâkimiyetinde kalmış, sonrasında Bizans İmparatorluğu idaresine girmiştir. Osmanlı Beyliği döneminde, İzmit ve çevresi AdapazarıHendek yörelerinin valisi Akçakoca tarafından fethedilmiştir. Başlangıçta İznik’in yan
komşusu anlamına gelen İznikmid olan şehrin
adı 19. yüzyılın ortalarından itibaren önce
İzmid, sonra zamanla İzmit şeklini almıştır.
1888 yılına kadar İstanbul’a bağlı kalan şehir,
Cumhuriyetin ilanından sonra Kocaeli vila-

Doğal taşlar, bilinen en eski yapı malzemelerinden biri olarak binlerce yıldır insanoğlu tarafından kullanılmaktadır. Önceleri toplama
taşlar, doğada bulunduğu gibi ilkel bir şekilde
kullanılmış ve çamurla bağlanarak duvarlar
örülmüştür. Daha sonraları taş kesen aletlerin
gelişmesi ile taşlar işlenerek şekillendirilmiş,
böylece düzgün ve estetik duvarlar inşa edilmiştir (Akman, 2003: 32-36, Çamlıbel, 2000:
16). Tarih boyunca insanoğlu tarafından yapılan yapılarda ve anıtlarda güzelliği, dayanıklılığı nedeniyle taşıma gücü yüksek olan
ve doğada bol bulunan taşlar daha çok kullanılmıştır. Taşın özel bir bağlantı sistemine
gerek duyulmaksızın kullanıldığı ve tekniğin
az geliştiği çağlarda, stabilitesi bozulmayan
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yapıların üretilebilmesi taşın dayanıklılık yönünü göstermektedir.
Devletlerin güç ve medeniyetini göstermesi
adına önemli bir yere sahip olan tarihi eserlerin yapımında en temel sorun “taş” malzeme tedariki olmuştur. Günümüz teknolojik
imkânlarının olmadığı dönemlerde taş temini
ya yakın çevredeki ocaklardan ya da civarda bulunan eski yapıların yıkılarak, bunlardan hazır yontulmuş taşlar ve sütunlar alınarak gerçekleştirilmiştir. Taş tedarikindeki
bu güçlük, deniz ulaşımı olan ocakları daha
önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda İzmit
Körfezi’nin her iki tarafında da İstanbul’un
ve yakın çevresinin taş ihtiyacını karşılayan
ocaklar yoğun faaliyet içerisinde olmuşlardır.
Taş taşımacılığında deniz ulaşımı önemli olduğundan bu bölgedeki taş ocakları nakliye
sorunu olmadığı için çok kullanılmıştır. Karamürsel, Hereke ve Kefken’den çıkarılan
taşlar deniz yoluyla taşınmıştır (Kahraman ve
Arıkan, 2016: 1863-1874).
Taş bilindiği gibi basınca çok dayanıklı olup
çekmeye karşı ise zayıf bir malzemedir. Eski
yapılarda, işlenebilme kolaylığı bakımından,
daha çok puding, breş, kalker, mermer, traverten, çeşitli diğer konglomeralar, kumtaşı,
şist ve serpantin gibi metamorfik ve/veya
tortul taşlar kullanılmıştır (Çamlıbel, 2000:
18). Ancak zaman içinde taş malzemeler basınç altında deformasyon, genleşme çatlakları, çiçeklenme, yangın ve deprem gibi çeşitli

çevresel etkenler ile insanların gereksinimleri doğrultusunda şehirlerin ihtiyacı olan alt
ve üst yapı çalışmalarının zemini etkilemesi
nedeniyle bozularak yapılarda tehlike oluşturmakta, bu sebeplerle günümüze dek ulaşan tarihi eserler giderek azalmakta ve yok
olmaktadır. Onarımlarda kullanılacak taş
malzemelerin seçimi doğru ve uzun ömürlü
çalışmaların yapılabilmesi, tarihi eserlerin
korunması ve yok olmasını önleme açısından
oldukça önemlidir.
Ülkemizin değişik jeolojik kuşakların yer
aldığı bir bölgede bulunması ve bu kuşakların farklı kayaçlar içermesi sebebiyle zengin
doğal taş rezervlerine sahiptir. Buna rağmen
1985 yılına kadar mermer ve doğal taşlar Maden Kanunu kapsamına alınmamıştır. Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
“Türkiye Mermer ve Doğal Taş” envanteri
çalışmasını, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak oluşturulan Doğal Taş Bilgi Sistemi
(DBS) uygulaması ile yürütmektedir. Çalışma, iller ve pafta bazında, belirlenen doğal
taş lokasyonları, bu lokasyonlara ait jeolojik
veriler, mevcut desenler, desen fotoğrafları,
ocak bilgileri, fiziko-mekanik, kimyasal parametreler, kullanım reçeteleri, üretim miktarları, üretim-işletme bilgilerine ulaşılabilecek şekilde sürdürülmektedir. Bu sayede
CBS ile Ülkemiz sınırları içindeki tüm mermer, traverten ve doğal taşların kayıtları tutularak, değişik ölçeklerde konu ile ilgili her
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çeşit sorgulama yapılabilecektir (Erkanol ve
Aydındağ, 2013: 174-156). Bu sistemin tarihi yapılarda kullanılan taş türlerini ve elde
edilebileceği ocak bilgilerini içerecek şekilde
düzenlenmesi onarımlarda kullanılabilecek
özgün taş veya en uygun taş türüne ulaşılabilirlik açısından önem taşımaktadır.
AMAÇ
Bu çalışmada, Kocaeli ve İstanbul civarında
bulunan tarihi eserlerde kullanılan doğal taş
malzemelerin Kocaeli ve yakın çevresinden
temin edilebilirliği ile kullanım potansiyellerinin araştırılması amaçlanmıştır. Tarihi eserlerde kullanılan taş malzemeler ve onarımlarda kullanılabilecek özgün taş veya en uygun
taş türüne ulaşılabilirlik açısından taş tedarikinin yerel kaynaklardan temin edilmesi konusundaki çalışmalara katkı sağlayacaktır.
KAPSAM
Bu kapsamda, çalışma alanı olarak Kocaeli
İli’ nin Darıca, Çayırova, Gebze, Dilovası,
Körfez, Derince, Kandıra, İzmit, Kartepe,
Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ele
alınmıştır. Bu bağlamda çalışma alanında doğal taşların bulunabilirlik ve kullanılabilirlik
durumları araştırılarak sürdürülebilirlik çerçevesinde tarihi eserlerin onarımlarında doğal kaynakların ve yerel malzeme kullanımının teşvik edilmesinin önemi de vurgulanmak
istenmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada, İstanbul ve Kocaeli civarında bulunan tarihi eserlerde kullanılan taşlar ve bu
taşlardan Kocaeli İli’nin ilçelerinden temin
edilenlerinin kullanım potansiyelleri literatür
taraması ile araştırılmıştır. Araştırma sonucunda taş türleri, ocak yerleri ve kullanıldıkları tarihi eserler ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır.
ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ
Anıtsal restorasyonlarda, geleneksel malzemenin aynı veya uygun nitelikteki malzeme
ile değiştirilmesi istenmektedir. Sürekli olarak karşılaşılan malzeme seçimine ilişkin
bazı sorunların başında ise “taş” seçimi gelmektedir (Kuban, 1992: 37-38). Restorasyonda en iyi müdahale özgün yapı malzemelerini üretip kullanmak olacaktır. Ancak bu
malzemeler üretilemiyorsa, yapının özgün
malzemesi ile uyumlu ve yapıya zarar vermeyen malzemeler kullanılabilir. Yapıda doğru
teşhislerin yapılması, restorasyon uygulamalarında olabilecek yanlışları engelleyerek
müdahalelerin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır (Paköz, 2015: 82-83). Onarımlarda kullanılacak taş malzemelerin seçimi doğru ve uzun ömürlü çalışmaların yapılabilmesi, tarihi eserlerin korunması ve yok
olmasını önleme açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle tarihi eserlerin onarımlarında gerekli uyumu sağlamak estetik bir sorun
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olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda değiştirilmesi öngörülen ve özgün malzeme temininin zor olduğu veya mümkün olmadığı
doğal taşların yerlerine kullanılabilecek alternatiflerin bulunması son derece önemlidir.
Yanlış malzeme kullanıldığında kısa bir süre
sonra malzemelerde bozulma süreci tekrar
başlayabilmektedir. Malzemenin bozulması
çevre koşullarına ve bunların etkinliklerine
de bağlıdır. Özgün malzemeye en yakın malzeme temininde yerel malzeme kaynaklarının
kullanımı, sürdürülebilirlik bakımından da
önemlidir. Bir bölgenin koşullarına uygun ve
dayanıklı olan bir taş, başka bir yerde dayanıksız olabilir. Bu nedenle özgün malzemeye
en uygun malzemenin temininde yerel kaynakların kullanım potansiyellerinin bilinmesi
önemli olmaktadır.
KOCAELİ İLİ DOĞAL TAŞ YAPI MALZEMESİ KAYNAKLARI
Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer alan Kocaeli, doğu ve güneydoğuda Sakarya, güneyde Bursa, batıda Yalova,
İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve İstanbul,
kuzeyde ise Karadeniz ile çevrilidir (Kaya,
2009: 17). Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı Darıca, Çayırova, Gebze, Dilovası,
Körfez, Derince, Kandıra, İzmit, Kartepe,
Başiskele, Gölcük ve Karamürsel olmak üzere 12 adet ilçe (Şekil 1) bulunmaktadır.

Şekil 1.Kocaeli İli ve İlçeleri1
Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli geçiş güzergâhı üzerinde bulunan Kocaeli ve
çevresinde yer alan sanayi tesisleri, kentin
1960’lardan sonra yoğun göç almasına neden olmuştur. Günümüzde modern kimliği
altında zengin bir tarihsel geçmişi ve önemli sanayi kuruluşlarını barındıran Kocaeli,
nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerin
başında gelmektedir. Sanayi kuruluşlarının
yoğunluğu ve yatırımların bu ilde yapılması
nedeniyle İstanbul ili ile tamamen birleşmiş
durumdadır. 2
Ülkemizin en eski yerleşim alanlarından biri
olan Kocaeli ve çevresinde tarih boyunca çeşitli uygarlıklar yaşamış ve geriye birçok tarihi eserler bırakmışlardır. Çeşitli biçimlerde
ve amaçlarla yapılan, günümüze dek ayakta
kalabilen tarihi eserlerde kullanılan doğal
1 http://www.kocaeli.bel.tr/icerik/kocaelisharp8217nin-sosyo-ekonomik-yapisi/320/9813
2 http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/
maden_potansiyel_2010/kocaeli_madenler.pdf
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taşlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı “Türkiye
Mermerleri ve İnşaat Taşları” adlı kitapta;
Kocaeli’den temin edilen Gebze Taşı (kalker), Gebze Marnlı Kalkerleri, Sancaktepe
(Gebze) Graniti, Hereke Pudingleri, Od Taşı
(volkanik tüf), İzmit Mermeri, İzmit Formasyonu Kırmızı Kumtaşı-Konglomera (kumtaşı)
ve İzmit Gündoğdu Formasyonu (kalker) gibi
taş türlerine yer verilmektedir (Sayar ve Erguvanlı, 1955: 11-118).
Erguvanlı tarafından yürütülen ve 1989 yılında tamamlanan “Marmara Bölgesi Taş Envanteri” ne temel oluşturacak bir arşiv niteliğindeki “Marmara Bölgesi Eski Taş Ocaklarının İşletilebilmesi ve Taşlarını Restorasyonda
Kullanabilme Olanaklarının Araştırılması’’
adlı TUBİTAK MAG 681 no’lu projede de
Gebze Tavşanlı Kalkeri (Gebze Taşı), Gebze
Marnlı Kalkerleri, Gebze Kurtçalı Kalkerleri, Hereke Konglomeraları ve Karamürsel
Od Taşı ocaklarının bulunduğu konumlar,
kullanım potansiyelleri araştırılmış, taşların
fiziksel ve kimyasal özellikleri test edilmiş
ve kullanıldıkları tarihi eserlerle ilgili detaylı bilgiler verilmiştir (Erguvanlı vd., 1989a:
54-192). Bir diğer kaynakta da Karamürsel
Od Taşı, Hereke Pudingi, Gebze Fosilli Kireçtaşı ve Kırmızı Killi Kireçtaşları Mimar
Sinan’ın İstanbul’daki yapılarında kullandığı
başlıca taşlar arasında sıralanmaktadır (Erguvanlı ve Ahunbay, 1989b: 111-113). Ayrıca
aynı kaynakta Gebze’den temin edilen kırmı-

zı ve sarı kireçtaşlarının ise İstanbul Rüstem
Paşa Camii mihrap duvarı eteğindeki döşeme
mozaiğinde kullanıldığı belirtilmiştir (Erguvanlı ve Ahunbay, 1989b: 113). Yaklaşık 28
sene gibi çok uzun bir zaman önce yapılan bu
araştırmalardan günümüze kadar olan süreçte
Kocaeli ve yakın çevresinde yeni yerleşim ve
sanayi alanları oluşmuştur.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
(MTA) tarafından çeşitli zamanlarda yapılan
çalışmalarla tespit edilen metalik ve endüstriyel hammadde yataklarının tamamına yakın kısmının yerleşim alanları altında kaldığı
veya bu alanların tamamının sanayi bölgeleri olarak ilan edilen alanların altında olduğu
belirlenmiştir. Gebze (Kutluca, Hereke ve
Muallim), Kandıra (Özbey), Karamürsel (İnbeyli) sahalarında orta ve iyi kalitede mermer
bulunmakta olup, Özbey ocağı geçmiş yıllarda işletilmiş, İnbeyli ocağı ise halen işletilmektedir.3
Eski taş ocaklarının birçoğu her ne kadar
yerleşim alanları altında kalsa da İstanbul
Tarihi Yarımada’da bulunan tarihi yapıların
restorasyonunda kullanılmak üzere Kocaeli ve civarında bulunan taş ocakları ile ilgili
araştırmalar sürdürülmektedir. Örneğin; Gebze, Dilovası ve Hereke yerleşkelerinin kuzeydoğusunda Gebze Rudistli Kireçtaşı (Kutluca
Kireçtaşı) ve Hereke Pudingi taşlarının bulu3 http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/
maden_potansiyel_2010/kocaeli_madenler.pdf
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nabileceği alanların araştırıldığı çalışmalarda
(Mahmutoğlu vd., 2015: 165-179; Özmen,
2016: 67-69); orijinal taş sağlanabilecek lokasyonlar saptanmış ve belirli noktalardan
alınan temsili örneklerin malzeme özellikleri
belirlenmiştir. Her iki taşın restorasyon çalışmalarında kullanılabileceği anlaşılmıştır.
İncelenen antik ocaklara ulaşımın sağlanabilmesi, etrafında yerleşim yerinin olmayışı ve
ocaklardan alınabilecek miktarların restorasyonda kullanılmaya yetebilecek kadar olması nedeniyle tekrar işletilmeye uygun görülmüştür. Gebze Rudistli Kireçtaşı ve Hereke
Pudingi taşlarının İstanbul tarihi yarımadada
kullanıldığı bazı yapılar; Topkapı Sarayı-harem bölümü revak sütünü, İstanbul Arkeoloji
Müzesi, Ayasofya Müzesi, Alman Çeşmesi,
Sultanahmet Camii, Yeni Camii-avlu revak
sütunu, Beyazıt Camii-avlu yer döşemesi,
Süleymaniye Camii-Kanuni Sultan Süleyman
türbesi giriş kemeri, Şehzadebaşı Camii ve
Kariye Müzesi olarak sıralanabilir (Mahmutoğlu vd., 2015: 165-179; Özmen, 2016: 2).
Kocaeli Organize Taş Ocakları Bölgesi planlama çalışmalarına göre Kocaeli İli’nde 2012
yılı üretim miktarlarına göre işletme ruhsatı olan çeşitli türlerde faaliyet gösteren 44
adet taş ocağı işletmesi bulunmaktadır. Bunlardan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne
ait Kandıra, İzmit ve Karamürsel’de üç
adet, Körfez, Kandıra ve Derince Belediye Başkanlıkları’na ait birer adet taş ocağı

işletmesi bulunmaktadır. Diğer özel işletmelere bakıldığında; Darıca’da 1, Gebze’de
13, Dilovası’nda 5, Körfez’de 15, İzmit’te 2,
Kartepe’ de 2, Gölcük’te 4, Karamürsel’de 1
adet taş ocağı işletmesi bulunmakta olup Çayırova ve Başiskele ilçelerine ait ise işletme
bilgisi bulunmamaktadır.4
Kocaeli ve çevresinden temin edilen, tarihi yapılarda kullanıldığı tespit edilen taşlar
Gebze, Körfez, Kandıra, İzmit ve Karamürsel
ilçeleri başlıkları altında ele alınmıştır. Gölcük ve Kartepe ilçelerinde bulunan taş ocaklarından elde edilen taşların tarihi yapılarda
kullanıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Fakat tarihi eser onarımlarında
faydalanılabileceği düşüncesi ile Gölcük ilçesinde bulunan mermer taş ocakları ve taş
türlerine ait bilgilere de yer verilmiştir.
GEBZE İLÇESİ
Gebze, Marmara Denizi’nin kuzeyi ile
İstanbul’un 45 kilometre doğusunda, İzmit
Körfezi’nin kuzey kesiminde yer alan, Kocaeli endüstrisinin büyük bölümünü Türkiye sanayisinin ise %15´ini barındıran bir ilçedir.5
Gebze İlçesi’nin Tavşanlı Köyü Taşkaldıran
mevkiindeki kireçtaşı ocakları (Hereke Formasyonu) ve Muallimköy civarında ekonomik değeri olan taş ocakları Gebze Taş Ocak4 http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-organize-tasocaklari-b-lgesi
5 http://www.kocaeli.bel.tr/icerik/gebze/676/19103
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ları işletmecileri tarafından işletilmektedir.
Taşın kalın katmanlı ve/veya masif olan kesimlerinin yapı taşı olarak işletilmesi mümkündür. Ancak bölgedeki işletmeler bu taşı
kırmataş hammaddesi, ihtiyaca göre duvar
taşı ve dolgu taşı olarak ta kullanmaktadırlar
(Halili ve Gözübol, 1999: 93; Alp, 2004: 14).
İstanbul İli ve çevresinde bulunan kum, kil
ve taş ocakları sektörü ile ilgili 2004 yılında hazırlanan rapora göre hazır beton, asfalt,
inşaat betonu, dolgu ve alt yapı malzemeleri
vb. kullanımlara yönelik olarak bölgede 15’i
faaliyet halinde olmak üzere toplam 17 adet
ocak bulunmaktaydı. Bu rapor kapsamında,
inceleme yapılan bölgeler arasında üretim
kapasitesi bakımından Gebze Bölgesi (Grafik
1) birinci sırada yer almaktadır (Alp, 2004:
14-15). Kocaeli Organize Taş Ocakları Bölgesi planlama çalışmalarına göre ise Gebze
ilçesinde 2012 yılı itibariyle faaliyet gösteren
ruhsatlı 13 adet taş ocağı işletmesi bulunmaktadır.6

Grafik 1. İstanbul İli ve Çevresinde Bulunan Kum, Kil ve Taş Ocakları Üretim
Kapasiteleri (Alp, 2004: 15)
Gebze Taşı (Gebze Tavşanlı Kalkerleri)
Gebze İlçesi’ne bağlı Tavşanlı köyünün 400500 m. batısındaki ocaklardan elde edilen ve
Gebze’den sevk edildiği için Gebze Taşı (Erguvanlı vd., 1989a: 55) olarak bilinen taşlardır. Günümüzde ocak açık değildir ancak yakın çevresinde aktif ocaklar vardır. Bünyesel
zayıflığından dolayı blok taş çıkarılmamaktadır. Fazla miktarda fosil içeren bu kalkerler
nohudi, açık ve koyu kırmızı renklidir. Yapı
ve Kredi Bankası Beyoğlu Şubesi binasının
alt kısımlarında, İTÜ Gümüşsuyu binası giriş kapısının dış döşemelerinde, Taksim Gezi
Parkı döşemelerinde kullanılmıştır. Gebze Taşı (rudistli kalker) az miktarda Kariye
Camisi’nde kullanılmıştır. İstanbul Arkeoloji
Müzesi’nde bu taştan yapılmış 1.20 m uzunluğunda 8.yy’la ait küçük bir lahit bulunmaktadır (Erguvanlı vd., 1989a: 55; Sayar ve Erguvanlı, 1955: 21-22).
Estetik bakımdan renkleri güzel, yeter derecede bulunmasına rağmen çok az kullanılmasının sebebi nakliyesinin zor ve çürük kısımların bol oluşudur. Fosillerin çok oluşu taşın
direncini azaltmakta olduğundan atmosfer
etkisinin az olduğu iç kısımlarda kullanmak
daha doğrudur (Erguvanlı, 1949: 81).

6 http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-organize-tasocaklari-b-lgesi
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Gebze Marnlı Kalkerleri
Gebze’nin 5 km doğusunda Tavşanlı köyü
yakınında bulunan Dil İskelesinin kuzeyinde
ve Kemer Köprü civarındaki Mehmet Kâhya
Çiftliğinde açılan ocaklardan kırmızı ve krem
renkli marnlı kalkerler çıkarılmıştır. Fakat bu
yerler yerleşme alanı içinde kalmıştır (Erguvanlı vd., 1989a: 54). Gebze ilçesi Muallimköy-Tavşanlı-Demirciler köyleri arasında
dolomit kireçtaşı ile kalker ve marn çıkarılan
ocaklardan inşaat taşı ve mıcır elde edilmekte
olup, Aslan Çimento ve Nuh Çimento fabrikalarında çimento esas maddesi olarak kullanılmaktadır (Anonim, 2009: 415)
Kırmızı-nohudi (bej) renkli dalgalı killi kireçtaşlarının İstanbul’da 1550’li yıllarda yapılan
Topkapı Kara Ahmet Paşa Camii ve medresesinde kullanıldıkları saptanmıştır (Erguvanlı
vd.,1989a: 54). Düz kırmızı olan bölümler
kemer taşları ve dekoratif disklerde; dalgalı
olanlar medrese hücrelerinin kapı sövelerinde
yer almaktadır. Aynı taşın kırmızı olanlarından Süleymaniye Camii pencerelerinin içlerindeki taş mozaikleri için yararlanılmıştır
(Erguvanlı ve Ahunbay, 1989b: 114). Buradan çıkarılan taşlar İzmit Ulu Camii ve Mimar Sinan tarafından yapılan Gebze Çoban
Mustafa Paşa Camii tamirinde kullanılmıştır.
Çardaktepe ile Akpınar deresi arasındaki yamaçlarda açılan ocaklardan çıkarılan marnlı
kalkerler gerek eski camilerin tamiratlarında
ve gerekse İstanbul’ da apartman cephelerin-

de kaplama olarak değerlendirilmiştir (Sayar
ve Erguvanlı, 1955: 31). Gebze’nin doğusunda Dil Deresi üzerinde bulunan Mimar
Sinan Köprüsü/Sultan Süleyman Köprüsü de
(Resim 1) bu bölgede çıkarılan krem renkli
marnlı kalkerlerle inşaa edilmiştir7 (Kahraman ve Arıkan, 2016: 1866).

Resim 1. Mimar Sinan Köprüsü / Sultan
Süleyman Köprüsü8
Gebze Kurtçalı Kalkerleri (Gebze Kırmızı
ve Bej Marnlı Kireçtaşı)
Bej, nohudi renkli ve çok fosilli olan bu kalkerler, Gebze’nin 45 km. kuzeydoğusunda,
İzmit’in ise 30 km. kuzeybatısında Kurtçalı
Köyü civarında bulunmaktadır (Erguvanlı
vd.,1989a:59). Kalkerler ocaklarda 70-80 m.
yükseklikte dik yamaçlar halindedir ve tabakalar kalın olduğundan büyük boyutlarda
blok (2.90 x 1.20 m) alınmıştır. Bu sayede
Romalılar mezarlarına lahit yapabilmişlerdir.
7 http://www.kocaeli.bel.tr/Files/English/PDFs/turizmson.pdf
8 http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kocaeli/gezilecekyer/mimar-sinan--koprusu-gebze
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Romalılardan itibaren taş alınan ocaklar daha
sonra terk edilmiş, 1950’li yıllardan sonra
tekrar işletilen ocaklardan üretilen bloklar
İstanbul, İzmit, Ankara’ya yollanmış, plaka
yapılmış ve birçok yapıda kaplama olarak değerlendirilmiştir. İTÜ Maçka Kampüsü Maden Fakültesi giriş holü ve duvarları (195556), Maçka, Harbiye, Şişli ve İstanbul’da bir
çok apartman girişleri bu taşla kaplanmıştır
(Erguvanlı vd., 1989a: 59-65).

iği (disk Omphalion içinde), duvar ve zemin
kaplamaları, sütün, kapı eşiği ve çerçevesidir
(Angı, 2010: 33; Öngen ve Aysal, 2015: 143).

Gebze Rudistli Kireçtaşı (Fosilli KireçtaşıKırmızı)
Kariye Müzesi’nde (Chora Manastırı) kullanılan taş türleri ve bunların kaynak alanları ile ilgili yapılan bir çalışmada, Bizans
İmparatorluğu’nun altın çağını yaşadığı 6.
yüzyılda en yakın Gebze, Kutluca Köyü taş
ocaklarından malzeme getirildiği belirtilmiştir. Taş türlerinin tayininde önemli antik taş
koleksiyonları “online kataloglar” araştırılarak karşılaştırmalar yapılmış ve doğruluk
oranları test edilmiştir. Çeşitli dönemlerdeki
yapılarda aynı taşların kullanılması ayrıca taş
ocaklarının uzun zaman aralığında faal olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır (Öngen ve
Aysal, 2015: 136).
Çıkarılma yeri Gebze, Kutluca köyü ocakları
olarak bilinen Gebze Rudistli (Fosilli) Kireçtaşı-Kırmızı, literatürde Marmor Triponticum
olarak da adlandırılmaktadır. Kariye Müzesi’ndeki (Resim 3) kullanım yeri yer moza-

Resim 3. Kariye Müzesi’nin İç Mekan Yer
Döşemesinde Kullanılan Gebze Rudistli
Kireçtaşı (Angı, 2010: 36)
Bölgedeki taşların eski yapılarda kullanımına
örnek olarak, Kocaeli Körfez ilçesine bağlı
Kutluca Köyü ile Cumaköy arasında, İstanbul
ve İzmit’i birbirine bağlayan antik yol üstünde bulunan Roma dönemi köprüsü verilebilir
(Resim 2). Halk arasında “Taşköprü” olarak
anılan Roma Köprüsü (Kutluca Köprüsü) yöredeki kutluca kalkeri kullanılarak düzgün
kesme blok taşlarla inşaa edilmiştir (Kahraman ve Arıkan, 2016: 1866). Milattan sonra
birinci yüzyılda İmparator Cladius döneminde inşaa edildiği söylenen köprü 7 gözlü, 5
kemerli ve 25 m uzunluğundadır.9

9 http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kocaeli/
gezilecekyer/kutluca-koprusu
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Resim 2. Roma Köprüsü–Kutluca Köprüsü10
Sancaktepe (Gebze) Graniti10
Yılmaz (1977: 17-20) tarafından yapılan bir
çalışmada, mutlak yaşının incelendiği Sancaktepe Graniti’nin, Gebze’nin kuzeyinde
Balçık-Orhanlı köyleri arasında bulunduğu
belirtilmiştir. İstanbul-İzmit yolu üzerinde
bulunmasına rağmen, bu granitten çok yararlanılmıştır (Erguvanlı vd., 1989a: 192).
Gebze’nin kuzey-kuzeybatısında PelitliBalçık, Akviran, Şekerpınar, Tepeviran ve
Akkilise köyleri arasında, yaklaşık 100 km2
genişliğinde en iyi örneklerin bulunduğu yer
Sancaktepe civarı olduğu için “Sancaktepe Graniti” olarak isimlendirilmiştir. Gebze
Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisinde
kalmasından dolayı, genellikle fabrikalarla
kapatılmış alanlar çok fazla olup, sınırlı alanlarda taze kayaç örnekleri gözlenebilmiştir.
Sancaktepe graniti iri taneli, tanesel dokulu
10 http://www.kocaeli.bel.tr/icerik/tarihi-romakoprusu-gun-yuzune-cikiyor/36/24445

olup, genellikle pembemsi-gri renklidir (Şahin vd., 2007: 104).
Gebze Mermerleri
Gebze’nin değişik bölgelerinde farklı özellikte mermer çıkarılmaktadır. Kalite olarak orta
seviyede taşlardır ve yaygın bir kullanıma
sahip değildirler. Siyah renkli olanlar Gebze
civarında Pelitli yakınlarında, koyu krem ve
bej renkli “Gebze Fosilli Bej” (Okyanus Beji
I ve II) olarak adlandırılan fosilli kalkerler
Gebze Kutluca Köyü yakınlarında, kırmızı
renkli “Köz Alevi” adındaki fosilli mermerlerin Gebze Demirköy (Demirciler Köyü) civarında çıkarıldığı bilinmektedir. Fransa’nın
Napoleon G.M ve Napoleon Tigre mermerleri
Gebze Fosilli Bej (Okyanus Beji I ve II) mermeri ile benzerdir (Arıkan, 1963: 691-692).
Gebze Kutluca Köyü yakınlarındaki mermer
ocağı eskiden işletilen fakat şu anda işletilmeyen Üst Kreaste yaşlı kireçtaşları içinde
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açılmıştır. İyi cila tutan ve kaplama işlerinde kullanılabilen bir mermer olan bu ocaktan
1.5x1x1 m ebatlarında bloklar çıkarılmıştır
(Anonim, 2009: 416).
KÖRFEZ İLÇESİ
Marmara denizinin kuzey-batısında yer alan
Körfez İlçesi’nde *Kocaeli İl Özel İdaresi
1996 yılı verilerine göre sekiz tane taş ocağı
bulunmaktaydı (Anonim, 1996). Ocaklardan
çıkan taşlar, Kirazlıyalı’da bulunan Andezit
haricinde tortul kayaç grubuna dahil edilen
Kalker cinsindendir. Diğer çıkarılan taşlar;
Kireçtaşı, Dolomit ve Hereke taşıdır. Bölgede bulunan ocaklardan çıkan kayaçlar yüksek
kalitede olmadığından genellikle katkı malzemesi veya dolgu malzemesi ve mıcır olarak kullanılmaktadır. Kocaeli Organize Taş
Ocakları Bölgesi planlama çalışmalarına göre
Körfez İlçesi’nde 2012 yılı itibariyle faaliyet
gösteren 16 adet taş ocağı işletmesi bulunmaktadır.11
Hereke Taşı ( Hereke Pudingi)
Eskiden beri Hereke pudingleri olarak anılan
ve birçok anıtlarda kullanılan bu taşlar, Kocaeli yarımadasının güneyinde, İzmit körfezinin kuzey kenarında, Hereke İstasyonunun
doğusunda, hattın 50-60 m. kuzey doğusun11 *Kocaeli İl Özel İdaresi 2012 yılında 6360 sayılı
kanunla kapatılmıştır.
http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-organize-tasocaklari-b-lgesi

da, İzmit tarafında Mağara burnuna kadar
boydan boya uzanan ocaklardan çıkarılmaktaydı. Günümüzde ocak yerleri bilinmekle
beraber üzerlerinde yapılaşma bulunduğundan kullanılamamaktadır. Açık griden koyu
griye kadar değişen muhtelif renkli çakılların
kalkerli çimento ile birleşmesinden meydana
gelmiş bir konglomera veya özel deyimle bir
pudingtir. Literatürde ‘Hereke Pudingi’ olarak geçmesinin nedeni çakıllarının yuvarlak
oluşudur. Taşın çimentosunda bulunan demir
oksit taşa kırmızı bir renk vermektedir. İyi
bir yapı bezeme taşı olan bu taşlar yapılarda
yalnız renginden dolayı değil gerek taşıyıcı
eleman gerekse kaplama taşı olarak kullanılmıştır. İnşaat bakımından en kıymetli olanı
ve mimaride en çok kullanılanı ufak çakıllı
ve kırmızımtırak çimentolu olanlarıdır. Çok
iyi cila kabul eden bu taşların fosilli (rudist)
olanlarında zamanla boşluklar meydana geldiğinden fosilsiz ve küçük çakıllı olanları
daha çok tercih edilmiştir (Erguvanlı, 1949:
77-80; Erguvanlı vd., 1989a: 67,74; Anonim, 2009: 416; Kahraman ve Arıkan, 2016:
1864).
Hereke Taşı, İstanbul başta olmak üzere tarihi yapılarda sıklıkla kullanılmıştır. Bayezid Camii’nin avlu kemerlerinde mermer ve
serpantinlerle almaşık olarak, Süleymaniye
Camii avlu kemerlerinde, pencere içi sövelerinde ve avlu sekisi döşeme panolarında
kullanılmıştır. Sultanahmet, Yeni Cami, Şeh-
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zadebaşı, Cerrahpaşa vb. birçok camilerin
sütün ve kemerlerinde, Haydarpaşa Lisesi,
Haydarpaşa ve Ankara Garı Yolcu Salonları
ve İstanbul Büyük Postahane Binası, Birinci
Vakıf Han gibi binalar ile birçok çeşme ve
sebillerde çeşitli şekillerde istifade edilmiştir.
Feneryolu, Erenköy ve Pendik Camileri ise
tamamıyla Hereke Pudingleri ile inşaa edilmişlerdir. İstanbul Yeni Cami avlusunda çapı
80 cm. boyu 4 m. uzunluğunda yekpare bir
sütun bulunmakta olup, revak kemerlerinde
de kullanılmıştır. Eski eserlerde kullanılan
en büyük boyutlu Hereke Taşı Sultan Ahmet
Camii’nin iç avlusunda bulunan 80 cm. çapında ve 5 m. boyundaki yekpare sütunlardır. İstanbul dışında ise Babaeski’de Mimar
Sinan tarafından yapılmış Büyük Cami ve
Edirne’de Sultan Selim Camii’ sinin kemerlerinde mermerlerle almaşık olarak kullanıldığı bilinmektedir (Sayar ve Erguvanlı, 1955:
59-66; Erguvanlı vd., 1989a: 69-75; Dal vd.,
2007: 72-76; Kahraman ve Arıkan, 2016:
1864). Literatürde Breccia di Hereke olarak
da adlandırılan tipik yuvarlak polijenik çakıllar içeren Hereke Taşı (Pudingi) Kariye
Müzesi’nde (Chora Manastırı) Dış Narteks
Parekklesion geçişinde batı tarafındaki sütün
gövdesinde kullanılmıştır (Öngen ve Aysal,
2015: 147-150).
Bu taşlar Cumhuriyet dönemi yapılarından
Karaköy Yeni Yolcu Salonu (1944), Ankara
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi (1936) gi-

riş holü, İTÜ Gümüşsuyu binası (1945) giriş
holü, Beşiktaş ve Galata Maliye Şubeleri binalarında kaplama veya masif olarak kullanılmıştır (Erguvanlı vd., 1989a: 75).
Taş ocaklarının bulunduğu yere çok yakın
mesafede bulunan Hereke Fabrika-ı Hümayun’ un duvarları Hereke pudingleri ile inşa
edilmiştir. Yine Hereke’de bulunan Kaiser
Wilhelm Köşkü’nün bahçe duvarlarında da
perdahlanmış pudingler kullanılmıştır. Hereke pudingleri ile Marmara mermerinin birlikte kullanıldığı örnekler de mevcuttur. Özellikle cami ve hanların pencere ve kapılarında, şadırvanlarda, avlu kemerlerinde mermer
ile birlikte münavebeli olarak kullanılmıştır.
Tektonik breş taşı olan kırmızı Hereke pudinglerinin bu şekilde kullanıldığı yapılara
örnek olarak İstanbul Eminönü’nde bulunan
Hatice Turhan Valide Sultan Çeşmesi verilebilir. Aynı şekilde Üsküdar Mihrimah Sultan Camii son cemaat yeri revaklarında, giriş
kapısında, pencere sövelerinde ve çeşmede
de kullanıldığı görülmektedir (Kahraman ve
Arıkan, 2016: 1865). İzmit Mutasarrıfı Musa
Kazım Bey tarafından 1902 yılında yaptırılan
İzmit Saat Kulesi’nde Hereke ve Tavşancıl’
dan getirilen taşların kullanıldığı bilinmektedir.12
Hereke pudinglerinin bu kadar çok kullanılmasının sebebi; renklerinin güzel ve dış te12 http://www.izmit.bel.tr/tarih_koridoru/tarihkoridoru-projelerimiz_6.html
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sirlere karşı dayanıklı olmalarıyla beraber,
ocakların deniz kenarında bulunması, gerek
trenle ve gerekse deniz vasıtasıyla taşınmalarının kolay olmasıdır (Erguvanlı, 1949: 80).
KANDIRA İLÇESİ
Kocaeli İli’ nin Karadeniz’e 52 km. uzunluğunda kıyısı olan tek ilçesi olan Kandıra’nın
yüzölçümü 933 km² dir. Doğusunda Sakarya
(Adapazarı), batısında İstanbul, kuzeyinde
Karadeniz, güneyinde ise İzmit (Kocaeli)
merkez ilçesi bulunmaktadır.13 Kocaeli Organize Taş Ocakları Bölgesi planlama çalışmalarına göre Kandıra ilçesinde 2012 yılı
itibariyle faaliyet gösteren 2 adet taş ocağı
işletmesi bulunmaktadır.14 Kandıra ilçesine
bağlı Özbey köyü yakınlarında Orta Eosen
yaşlı kireçtaşları bir süre mermer olarak işletilmiştir. Bol nümmülit fosilli ve iyi cila tutan bu mermerler şu anda işletilmemektedir
(Anonim, 2009: 416).
Kandıra-Akçaova Taşı (Kumtaşı)
Kandıra’ya özgü ve ilçe için çok önemli bir
değer olan Kandıra Taşı, Çerçilli ve Akçaova
bölgelerinde çıkarılmakta ve yine bu bölgelerdeki atölyelerde işlenmektedir. Volkanik
tüflü, krem-bej ve gri-beyaz renklerdeki doğal
taşın adı, literatürde ve ticari piyasada “Kan13 h t t p : / / w w w . k o c a e l i . b e l . t r / i c e r i k /
kandira/2416/19250
14 http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-organize-tasocaklari-b-lgesi

dıra Taşı” olarak yer almaktadır. Literatürde
çeşitli yazarlar tarafından volkanosedimanter
kum taşı, volkanik tüf ve biyomikritik kireç
taşı gibi kayaç gruplarına örnek gösterilen bu
taş, gerek doğal dokusu, gerekse kullanıldığı
ortamdaki dayanımı açısından cazip olmakta
ve çeşitli alanlarda tercih edilmektedir. Kandıra taşı, tarihi ve günümüz yapılarında dış
cephe/bahçe duvarı kaplamaları, parke taşı,
barbekü, şömine, heykeltıraşlık ve dekorasyon gibi çok geniş alanda kullanılan bir yapı
malzemesidir. Kolay şekillendirilebilmesi,
krem-sarı rengi ve dayanıklılığı sebepleriyle
restorasyon çalışmalarında kullanılmaktadır.
Çorlu’da 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Süleymaniye Camii
ile 1453 yılında yaptırılan Fatih Camii’nin
dış bahçe duvarları ve İstanbul’daki bazı tarihi eserler Kandıra taşı ile restore edilmişlerdir. Vehbi Koç’un Ankara Kaleiçi’ndeki Çengel Han’da çalışma hayatına ilk adım attığı
dükkânının restorasyonunda, Han’ın pencere
ve şömine kenarlarında da bu taştan yararlanılmıştır1516 (Anonim, 2009: 416, Anonim,
2014: 26).
Pembe Kayalar (Kefken Taş Ocağı)
Kandıra’ya 20 km. uzaklıktaki Kefken Taş
Ocakları mevkii ilginç jeolojik yapısı nedeniyle görülmesi gereken yerlerdendir. Gü15 http://www.karotasyapi.com/dogal-taslar/kandiratasi-beyaz-kum-tasi/
16 http://www.kandiraoztas.com/
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nümüzde Pembe Kayalıklar olarak bilinen
alan Kefken Limanı’nın doğu tarafında yer
almaktadır. Suyun içinde yumuşak olan kayalar, çıkarıldıktan sonra sertleşmektedir. Bu
özelliklerinden dolayı Osmanlı döneminde
insan gücüyle dikdörtgen olarak kesilerek deniz yoluyla İstanbul’a getirilmiş, Sultan Ahmet Camii dahil birçok caminin yapımında
kullanılmıştır.17
Taş alınan katmanlar ve bunlara ait izlerin en
güzel görüldüğü taş ocağıdır (Resim 4). Resifal kireçtaşı ya da mercan kayalığı olarak tanımlayabileceğimiz malzeme, başta İstanbul
olmak üzere pek çok yapıda kesme taş ola-

rak kullanılmıştır. Buradaki taş ocaklarından
binlerce metreküplük malzemenin kesilerek
taşınması bunun temel kanıtıdır. Kefken taşı,
bol fosilli bir taş olup işlemesi de son derece kolaydır. Diğer taraftan İstanbul yapılarının kesme taş ihtiyacının öncelikle Bakırköy
ocaklarından karşılandığı bilinmekle birlikte,
burada üretimin azalması ve sonrasında bitmesi ile birlikte, Kefken taş ihtiyacının karşılandığı önemli bir yer haline gelmiştir. Kefken taş ocağının denize sıfır olması, nakliye
açısından da avantajlı bir durumda olduğunu
göstermektedir (Kahraman ve Arıkan, 2016:
1866-1867).

Resim 4. Kefken Taş Ocakları (Kahraman ve Arıkan, 2016: 1866-1873)
Günümüzde işletilmeyen ocakta, denizin zaman içinde sığlaşıp, derinleşmesi ile birlikte
üst üste oturan tabakalar halinde farklı özelliklerde taş hatları oluşmuştur. Günümüzde deniz içinde kalan ve dalga aşınmasına
fazlasıyla maruz kalan kısımlarda (özellikle
bölgeye ismini veren pembemsi taşlar) deformasyon oldukça fazlayken, bir alt katmanda
yer alan beyaz ve bol fosilli alanda ise bozul-

ma yok denecek kadar azdır (Kahraman ve
Arıkan, 2016: 1867).17
İZMİT İLÇESİ
İzmit İlçesi Kocaeli’nin merkez ilçesidir. Kocaeli İl Özel İdaresi 1996 yılı verilerine göre
Bayraktar (kuvars kumu), Zeytinburnu (kil
17 http://www.kocaeli.bel.tr/icerik/
kandira/2416/19250
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ve tuğla kiremit kili) ve Sepetçi köylerinde
(mermer ve kalker) 5 adet taş ocağı işletmesi bulunmaktaydı. İlçenin kuzeyinde yer alan
Kısalar köyü mevkiinde Kumtaşı (gri renkli)
ocağı ile ilgili arama çalışmaları 2007 yılında başlatılmış olup, 2008’de işletmeye açılmıştır (Anonim, 1996). Kocaeli Organize Taş
Ocakları Bölgesi planlama çalışmalarına göre
2012 yılı itibariyle faaliyet gösteren 3 adet taş
ocağı işletmesi bulunmaktadır.18
İzmit Mermerleri
İzmit ovasının güneyinde bulunan ve doğubatı doğrultusunda uzanan dağlar çeşitli kristalen şistlerden ibarettir. Bunların arasında
kalın tabakalar halinde beyaz renkli, ince
taneli mermer ve kalkerler mevcuttur. Keltepe eteklerinden çıkarılan bu mermerlerden
civarda masif ve kaplama olarak istifade edil-

miştir. İzmit kağıt ve klor fabrikaları işletildikleri dönemde bu taşları kullanmışlardır
(Sayar ve Erguvanlı, 1955: 11-12.)
İzmit Formasyonu
Konglomera

Kırmızı

Kumtaşı-

İzmit Bekirdere mevkiindeki ocak yerleri
gözlenebilmekle beraber ocaklar kapalıdır.
Kırmızı ve bordo renkte çimentolu, iri çakıllı
(2-15 cm) ya da kum tanecikli olabilen, bölgede geniş alana yayılı formasyondur. İzmit’teki bir çok sivil mimarlık örneği yapının temel
kâgir duvarlarında moloz taş duvar elemanı
olarak kullanılmıştır. Fransız Ruhban OkuluST. Barbara (Resim 5), İstiklal İlkokulu’nda
tüm yapı bu taştan inşa edilmiştir. Mimar Sinan tarafından inşaa edilen Pertev Mehmet
Paşa Cami (1579) temellerinde kullanılmıştır
(Kaya, 2009: 25).

Resim 5. Fransız Ruhban Okulu (Anonim, 2016)18
18 http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-organize-tas-ocaklari-b-lgesi14-02-2014
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Pertev Mehmet Paşa Camii (Resim 6) restorasyonu için yapılan araştırmalarda; yapı temellerinin ampatmanlı kesme kireçtaşı bloklardan oluştuğu ve alt seviyede ise horasan
harçlı bir moloz taş duvar bulunduğu görül-

müştür. 180 cm kalınlığındaki kesme taş duvar örgüsünün üzerine kireçtaşı kaplamanın
sonradan eklenerek kullanıldığı belirlenmiştir (Bozdağ ve Bütüner, 2014: 66-76).

Resim 6. Pertev Mehmet Paşa Camii Temel Açma-Konglomera (Anonim, 2016)
İzmit Gündoğdu Formasyonu (Kalker)
Gündoğdu mevkii kireç ocakları olarak anılan alanda açık renkli yüksek dayanımlı sert
kalker bulunmaktadır. Antik çağdan beri İzmit Kent surları, sur içi antik yapılar, Pertev
Mehmet Paşa Camii temellerinde, birçok sivil mimarlık örneği yapının temel moloz taş
duvarlarında kullanılmıştır (Anonim, 2016).
KARAMÜRSEL İLÇESİ
Marmara denizinin güneyinde yer alan Karamürsel, batıda Yalova İli’ne komşu sınırdadır. Karamürsel İlçesi’nde 2012 yılı itibariyle
faaliyet gösteren 2 adet taş ocağı işletmesi

bulunmaktadır.19 Günümüzde işletilmeye
devam eden biri Dereköy diğeri İnbeyli’de
(İnebeyli) olmak üzere iki tane taş ocağı bulunmaktadır. İnbeyli köyü yakınlarında Eosen yaşlı nümmülittik kireçtaşları mermer
olarak işletilmektedir. 1.80x1.80x1.50 m.
ebatlarında blok alınmaktadır. Mermer, koyu
yeşilimsi-bej renklidir. Blok ve plaka verme
durumu, kenar köşe kesilebilmesi ile kesilebilirlik hızı iyi ve cilalanabilme yeteneği ise
normaldir (Anonim, 2009: 416). Dereköy’de-

19 http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-organize-tasocaklari-b-lgesi14-02-2014
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ki taş ocağında ise Od Taşı (Karamürsel Taşı)
çıkarılmaktadır.
Od Taşı (Karamürsel Taşı)
Eski ocaklar Karamürsel İlçesi’nin 3 km. güneydoğusunda Tepeköy’de ve 6 km. güneybatısındaki Dereköy’de (Resim 7) yamaçlarda
ve Hasandere dolayında bulunmaktadır. Bu
taşlar yeşilimsi renkli andezitik tüf ve anglomera karakterindedir (Erguvanlı vd., 1989a:

173). İçinde zeolit minerali olmasından dolayı, od taşı ve benzeri magmatik taşlar jeologlar tarafından “zeolotik tüfler” olarak anılmaktadır (Ahunbay, 2016: 1798). Yoğunluklu
olarak çimento üretimi için katkı malzemesi
olarak kullanılan od taşı, tarihi yapı özellikle İstanbul’daki yapıların restorasyonlarında
kullanılmaktadır.

Resim 7. Karamürsel-Dereköy, Od Taşı Ocağı (Anonim, 2010)
Bu ocaklardan çıkarılan taşlar, işlenmesinin
kolay olması, büyük bloklar halinde çıkarılabilmesi, yeşilimsi rengi ve nakliyesinin deniz
yoluyla yapılabilmesi sebebiyle hem Bizans
hem de Osmanlılar tarafından yaygın olarak
kullanılmıştır (Kahraman ve Arıkan, 2016:
1867). Bizans döneminde işletilen ocaklardan
çıkarılan bu taşlar, 6. yüzyılda İstanbul’da
Ayasofya ve Küçük Ayasofya (Resim 8) gibi
önemli eserlerin ana taşıyıcı duvarlarında
tuğla örgü arasında 30-40 cm. yüksekliğinde
hatıllar olarak yer almıştır (Ahunbay, 2016:
1797-1798). Aya İrini dış payandaları ve Dol-

mabahçe Sarayı temel duvarlarında kullanılmıştır (Dal vd., 2007: 72-76).

115
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2016: 1805)
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Marmara Bölgesi’nde özellikle İstanbul’da
Bizans ve Osmanlı yapılarında büyük bloklar halinde, han ve medreselerde pencere,
kapı lento ve sövelerinde yaklaşık 40x70x30
cm. boyutunda ve daha büyük boyutlarda
kullanılmıştır. Bu taşlar diğer taşlara göre
ateşe dayanıklı olduğu için fırın ve hamamlarda kullanılmış olduğundan “Od-Ateş
Taşı” olarak da bilinmektedir (Erguvanlı
vd., 1989a:179-180). Osmanlı arşivlerinde
Ahi Çelebi Camii’nde kullanılmış olan yeşil
renkli volkanik tüf taşının, yanmaya dayanıklı anlamını taşıyan “od taşı veya “seng-i nar”
olarak adlandırıldığı, tüf cinsi taşların işlenmesinin ve taşınabilirliğinin kolay olmalarından dolayı tercih edildikleri belirtilmektedir.
Osmanlı’ların temel, hamam külhanı, ocak,
söve vb. elemanların yapımında kullandıkları
od taşının Karamürsel’de bulunan ocaklardan getirildiği tarihi belgelerle kanıtlanmıştır.
Karamürsel ocaklarının 18.yy’da işletilmekte
olduğu yine tarihi belgelerden öğrenilmektedir. Laleli Camii inşaatı ile ilgili belgelerde ise od taşı “seng-i nar” olarak geçmekte
olup, ayrıca od taşının ateşe dayanıklılık ve
hafiflik özelliğinden dolayı külhan, fırın ve
temel dolgularında kullanılmak üzere seçildiği ifade edilmektedir. 1760-1762 tarihlerinde
Karamürsel’ den gelen od taşının kireç yakmak için oluşturulan ocaklarda ve yapılarda
kaplama ve taşıyıcı sistem malzemesi olarak
kullanıldığı bilinmektedir (Özgünler ve Gürdal, 2008: 54).

Karamürsel taşının İstanbul’da kullanıldığı
tarihi yapılardan bir tanesi de Nuruosmaniye
Camii’dir. Sultan I. Mahmut tarafından 1749
yılında temeli atılan yapı, 1755 yılında Sultan
III. Osman devrinde tamamlanarak ibadete
açılmıştır. Caminin inşasında Davutpaşa ve
Bakırköy küfeki taşı ile birlikte Karamürsel
taşı da (seng-i nar) kullanılmıştır. Temel için
Karamürsel’den getirilen taş bloklar, ızgara
düzeni oluşturacak şekilde birbirine bağlanan
sürekli sömellerle cami inşasında kullanılmıştır (Kahraman ve Arıkan, 2016: 1868).
Bölgeden çıkarılan taşlar, dini yapılardan, ticari yapılara, eğitim kurumlarından “Tophane-i
Amire” yani top döküm fırınlarına kadar geniş
bir kullanım alanı bulmuştur. Volkanik yapısı
ile ateşe dayanıklı olması, Karamürsel taşının “ateş taşı” olarak adlandırılmasına vesile
olduğu gibi, top döküm fırınlarının da vazgeçilmez bir parçası olmuş, özellikle fırın tabanlarında kullanılmıştır (Kahraman ve Arıkan,
2016:1875). Sultan III. Murat, Sultan III. Selim dönemlerinde ve çeşitli zamanlarda tophane fırınlarının yenilenmesinde kullanılmıştır.
Dini yapılar ile top fırınları bu taşın en fazla
kullanıldığı yerler olmakla birlikte Tersane-i
Amire’ de de kullanıldığı görülmektedir. Sultan I. Abdülhamid tarafından İstanbul Bahçekapı’ da inşa ettirilen İmaret-i Amire binalarında, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi’nde de od
taşının kullanıldığı görülmektedir (Kahraman
ve Arıkan, 2016: 1870).
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16. ve 17. yüzyıl Osmanlı yapılarında od taşı
daha çok temel inşaatında kullanılırken, 18.
yüzyılda büyük boyutlu küfeki taşı çıkarmak
zorlaştığı için, od taşı yapıların köşelerinde,
kapı ve pencere sövelerinde sıkça kullanılır
olmuştur. Marmara bölgesindeki tarihi yapıları olumsuz etkileyen 1766 depreminden sonra gerçekleştirilen onarımlarda ve 19. yüzyıl
yapılarında od taşı yoğun olarak yer almıştır
(Ahunbay, 2016: 1797). 1766 depreminde hasar gören Fatih ve Eyüp Camii’lerinin temellerinde, Haliç kıyısında bulunan Ahi Çelebi
Camii, Adile Sultan Sarayı, Ragıp Paşa Kütüphanesi ve Kapalıçarşı’nın pencere sövelerinde yeşil renkli tüf olan ve Karamürsel’den
getirtilen od taşları kullanılmıştır. Ayrıca erken Bizans yapılarından Ayasofya’nın doğu
cephesinde, giriş söve ve kemerinde, 18. yüzyıl yapılarından Taksim’de bulunan Taşkışla binasının pencere sövelerinde, Sepetçiler
Kasrı’nın subasmanında, 19. ve 20.yüzyılda Fener-Balat bölgesinde yapılan yapıların
% 90’ında od taşı kullanılmıştır (Özgünler,
2007: 8-9).

Mimar Sinan’ın Süleymaniye Külliyesi’nde
kullandığı bu taş, İstanbul’daki yapılar dışında çıkarıldığı bölge ve civarındaki yapılarda
da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Hersek
Köyü’nde, 1490 yılında sefer sırasında yapılan Hersekzade Ahmet Paşa Camii’sinde
Dereköy’den çıkarılan koyu yeşil renkli od
taşları ve Marmara mermerleri kullanılmıştır.
İzmit şehir merkezinde yer alan 1579 yılında
inşa edilen Pertev Paşa Camii, yine taş ocaklarının bulunduğu Dereköy Camii ve köyün
kabristan duvarları tamamıyla bu taşla inşa
edilmişlerdir (Erguvanlı vd., 1989a: 179-180;
Kahraman ve Arıkan, 2016: 186-1868).
Günümüzde yapılarda kullanımı aktif olmayan od taşı, restorasyonlar için aranan bir
malzemedir. Od taşı Karamürsel ve İzmit
çevresinde çeşitli yapıların restorasyon çalışmalarında kullanılmıştır (Ahunbay, 2016:
1797-1806). İzmit Orhan Bey Camii istinat
duvarı (Resim 9) ve İzmit İmaret Camii (Resim 10) bunlara örnek olarak verilebilir.

Resim 9. İzmit İmaret (Abdüsselam) Camii (Anonim, 2016)
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Bu taşlar taşıyıcı duvarlarda, pencere sövelerinde, cephe kaplamalarında, merdiven basamaklarında, tretuvarlarda, temel dolgularında
sıkça kullanılmıştır. Örneğin; Kasr-ı Hümayun olarak da bilinen İzmit Av Köşkü’nde

(Resim 11) beyaz Kandıra taşları ile pembe
renkli olan andezitik tüfler ve yeşilimsi renkte olan dasitik tüfler (od taşı) cephede çok
renklilik yaratmak için tercih edilmiştir.

Resim 10. İzmit Av Köşkü (Anonim, 2016)
Pertev Mehmet Paşa Camii restorasyonu için
yapılan araştırmalarda; beden duvarlarının
imal edildiği yapı taşının Karamürsel kaytazdere formasyonuna ait volkanik tüf olan od
taşı olduğu görülmüştür. 180 cm. kalınlığındaki kesme taş duvar örgüsü 3 adet 60 cm.’lik
volkanik tüf taşından (od taşı) oluşmaktadır.
Minarenin özgün yapı taşı od taşı olup, zaman içinde farklı malzemeler (küfeki taşı) ile
yeniden inşaa edilmiştir (Bozdağ ve Bütüner,
2014: 66-76).
GÖLCÜK İLÇESİ
İzmit Körfezi’nin güney sahilinde yer alan
ilçe Samanlı Dağları ile İzmit Körfezi’nin
arasında bulunmaktadır. Kocaeli Organize
Taş Ocakları Bölgesi planlama çalışmalarına
göre Gölcük İlçesi’nde 2012 yılı itibariyle fa-

aliyet gösteren 2 adet taş ocağı işletmesi bulunmaktadır.20
Tarihi eserlerde Gölcük ilçesinden temin edilen herhangi bir taş türüne rastlanmamıştır.
Ancak, ilçede mermer yatakları mevcut olup,
gerek yeni yapı gerekse tarihi yapı onarımlarında potansiyel kaynak oluşturması amacıyla taş ocakları ile bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Gölcük-Menekşeyayla,
ve Civarı Mermerleri

Aytepe-Subatum

Gölcük ilçesinin yaklaşık 10 km. güneydoğusunda “Aytepe-Menekşeyayla-Subatum” ve
civarını içine alan yaklaşık 50-55 km2’lik bir
alanda yer alan mermerler, temeldeki meta20 http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-organize-tasocaklari-b-lgesi14-02-2014
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morfik birimin en üst seviyesinde yer almaktadırlar. Genelde masif, tabakalı, beyaz, bej
tonlarında nadiren grimsi siyah (dolomitik)
özellikler yanında petrografik açıdan ince taneli, kristalin, saf mermer özelliğindedirler.
Mermer potansiyeli ve verimi (%60-70) yüksektir. Mermer bloktaş potansiyeli yüksek olması nedeniyle daha önce 2 ayrı yerde bloktaş üretimi yapılmış olup, yol-maliyet ve kış
mevsiminin uzunluğu gibi nedenlerden dolayı
üretimleri durdurulmuştur. Gölcük Menekşeyayla-Aytepe-Subatum ve civarını içine alan
bölgede mermer oluşturan farklı sahalar belirlenmiştir. Bunlar kuzeyden güneye doğru şöyle sıralanabilir (Uz vd., 2003: 85-93).
•

Binektaşı-Naldöken Tepe sahası

•

Menekşeyayla ve civarı sahası

•

Papaz mahallesi, Doğu ve Güney Sahası

•

Subatum Tepe-Subatum Mevkii Sahası

•

Hasbahçe Sahası

örtüsü (ormanlık) yol ve ulaşım açısından zorlukların olmasına karşın, blok verimi, albenisi
(bej tonlarıyla), ince taneli, kesme ve cila kabul özelikleri ve büyük potansiyel rezervi ile
artıları olan bir saha olarak dikkati çekmektedir (Uz vd., 2003: 93).
Menekşe Tepe (Yayla) Sahası;
Doğuda Değirmendüzü Mahallesi, Batıda Bal
kayalığı ve orta kesimde Kunculu Sırtı güneyinde ise Menekşe Tepe ve Menekşeyayla ile
sınırlıdır. Yükselti olarak 600-1000 m. arasında dağlık, engebeli, örtülü olmasına karşın güney kesimden ulaşımı kolaydır. Ayrıca ocakta
blok üretimi yapıldığı ocak önünde bulunan
çeşitli boyutlardaki blok taşlardan anlaşılmaktadır. Blok verimi yüksek, yaklaşık % 60-70
oranlarında, ince taneli, beyaz ve bej arası tonlardadır (Uz vd., 2003: 93).
Papaz Mahallesi Sahası;

Binektaşı-Naldöken Sahası;
Kuzey-güney yönünde ikiz tepeler halinde,
Binektaşı Tepe (1000 m.) ile Naldöken Tepe
(1000 m.) arasında yaklaşık 10 km2’lik yüzeyde, mermerler oldukça kalın bir seviyede,
ortalama 200-300 m. civarındadırlar. Kesimde
mermerler, masif, kalın tabakalı ve düzenli bir
çatlak sistemine sahiptir. Sahanın yüksek kotlarda dağlık ve engebelik olması, yoğun bitki

Mermerler, Papaz Mahallesinin kuzeybatı
yönünde 1-1.5 km. uzunluğunda ve 100-200
m. genişliğinde, yaklaşık 300.000 m2 (0.3
km2)’lik, orta büyüklükte bir yüzeye sahip
olup, metamorfik şistler üzerinde uyumlu olarak gelmektedir. Sahada daha küçük yüzeyler
halinde masif ve daha kalın, yaklaşık 100-150
m. ve masif yapılarda devam etmektedirler.
Mermerler, bloktaş üretimi için uygun olup
beyaz, sarımsı ve ince tanelidirler (Uz vd.,
2003: 94).
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Subatum Tepe Sahası;
Mermerler bloktaş üretimi, ocak yerleri için
uygun şev ve yüksekliklere sahip, beyazgrimsi beyaz tonlarda, orta taneli, ayrıca masif, düzenli çatlak sistemlerine sahiptirler (Uz
vd., 2003: 95).
Hasbahçe Sahası;
Hasbahçe sahasının batı kesiminde, Soğuksu
Tepe ve civarını içine alan kesimde, yükseklik 400-750 m. arasında bulunan mermerler
masif yapılaşma, düzenli çatlak sistemleri,
beyaz ve bej tonlarında, ince-orta taneli özellikleri yanında, bloktaş üretimi ocak yerleri

açısından çok uygun bir saha olarak dikkate
alınabilir (Uz vd., 2003: 95).
Gölcük Menekşeyayla-Aytepe-Subatum ve
civarı mermerlerin blok taş üretimi özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Bölgeye ait mermer
örnekleri üzerinde yapılan fiziko-mekanik
incelemelerde birim hacim ağırlık değerlerinin normal, su emme, su içeriği ve porozite
değerlerinin ise çok düşük, tek eksenli basınç
dayanımın ise karbonatlı mermerler için oldukça önemli ve yüksek değerlerde olduğu
görülmektedir. Gölcük, Menekşeyayla, Aytepe civarı mermerleri masif, kompakt ve
yüksek dayanımlı özelliklere sahip kayaçlar
olarak değerlendirilebilir (Uz vd., 2003: 97).

Tablo 1. Gölcük Menekşeyayla-Aytepe Civarı Mermer Sahalarının Bloktaş Üretimi ve
Özelliği (Uz vd., 2003: 95)
Saha Adı

Renk, Tane Özelliği

Yapısal Özellik

Binektaşı-Naldöken

Beyaz, bej, ince taneli

Masif Blok

Beyaz, ince taneli

Masif Blok

Beyaz, benekli

Masif

Beyaz-gri, ince taneli

Masif

Beyaz, gri

Masif

Menekşeyayla
Papaz Mahallesi
Subatum Tepe
Hasbahçe, Soğuksu Tepe

BULGULAR
Kocaeli’nin Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası, Körfez, Derince, Kandıra, İzmit,
Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel
İlçeleri’nin granit, mermer, kireçtaşı (kalker),
dolomit, kuvarsit, mermer, bazalt, volkanik
tüf vb. yerel yapı malzemesi temin edilebi-

lirliği açışından zengin bir potansiyele sahip
olmasına rağmen, aktif bir biçimde kullanılamadığı tespit edilmiştir. Kocaeli’nin yüzölçümünün küçük, nüfus yoğunluğunun fazla ve
sanayisinin gelişmiş olması, mevcut yatakların yerleşim yerlerinin ve sanayi alanlarının
altında kalmasına neden olmuştur. Bir kısım
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kaynaklar ise rezerv ve kalite açısından yeter-

İstanbul’un tarihi yapılarına malzeme sağla-

li olmadığından işletilmemektedir.

ması bakımından İzmit ve çevresindeki taş

Kocaeli Organize Taş Ocakları Bölgesi planlama çalışmalarına göre 2012 yılı üretim miktarlarına göre işletme ruhsatı olan çeşitli türlerde faaliyet gösteren ve Kocaeli Organize
Taş Ocakları Bölgesine taşınması planlanan
44 adet taş ocağı işletmesi bulunmaktadır.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
ait Kandıra, İzmit ve Karamürsel’de 3,
Körfez,

Kandıra

ve

Derince

Belediye

Başkanlıkları’na ait birer adet, Gebze’de 13,
Dilovası’nda 5, Körfez’de 15, Gölcük’te 4,

ocakları her dönem çok önemli yere sahip olmuşlardır. Bu taş ocaklarından çıkarılan taşların farklı nitelikleri, yapıların temelinden,
tezyinine kadar geniş bir alanda kullanılmaları sonucunu doğurmuştur. Bölgedeki taş
ocaklarının tercih edilmesinde, çıkarılan taşların özelliklerinin yanında, nakliye avantajı
da önemli rol oynamıştır. Çıkarılan taşların
deniz yolu ile taşınabilmeleri ve taş ocaklarının, yüklemenin yapıldığı iskelelere yakın
olması İzmit ve çevresine bu noktada avantaj

Darıca ve Karamürsel’de birer adet, İzmit ve

sağlayan coğrafi bir özellik olmuştur.

Kartepe’de ikişer adet taş ocağı işletmesi bu-

Yaklaşık 28 yıl önce hazırlanan “Marmara

lunmaktadır.

Bölgesi Taş Envanteri” adlı çalışmada adı

Gebze, Kutluca, Hereke ve Muallimköy sahalarında, Kandıra’da Özbey, Karamürsel’de
İnbeyli sahalarında orta ve iyi kalitede mer-

geçen Gebze Marnlı Kalkerleri, Gebze-Tavşanlı Kalkeri (Gebze Taşı), Gebze-Kurtçalı
Kalkerleri, Sancaktepe (Gebze) graniti, He-

mer bulunduğu, Karamürsel Dereköy’de bu-

reke Pudingi ve Konglomeraları, Karamürsel

lunan taş ocağından od taşı (Karamürsel taşı)

Od Taşı (volkanik Tüf), İzmit mermeri, İzmit

çıkarıldığı tespit edilmiştir. Gebze, Körfez,

Formasyonu Kırmızı Kumtaşı-Konglome-

Kandıra, İzmit ve Karamürsel ilçelerindeki

ra (kumtaşı), İzmit Gündoğdu Formasyonu

taş ocaklarından temin edilen taşların İstan-

(kalker), Kandıra-Akçaova Taşı (kumtaşı),

bul ve Kocaeli’ de bulunan birçok tarihi yapı-

Kefken-pembe kayalar gibi taşlara ait bilgi-

da kullanıldığı belirlenmiştir. Gölcük ve Kar-

ler Tablo 2’de (Erguvanlı vd., 1989a:15-16;

tepe ilçelerinde ise tarihi eserlerde kullanılan

Arıkan, 1963: 691-692; Dal vd., 2007: 72-76)

herhangi bir taş türüne rastlanmamıştır.

verilmiştir.
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Tablo 2. Kocaeli’ den Temin Edilen ve Tarihi Yapılarda Kullanılan Doğal Taşlar
Doğal Taş Adı

Ocak Yeri

Taş Türü

Kullanıldığı Yerler

Gebze Taşı
(Gebze-Tavşanlı
Kalkeri)

Tavşanlı/Gebze

Fosilli Kalker

Yapı Kredi Bankası Beyoğlu Şubesi Binası,
İTÜ Gümüşsuyu Binası Giriş Kapısı Dış Döşeme,
8.yy ait lahit (120 cm), Kariye Camii.

Gebze Marnlı Kalker
(Gebze Kırmızı Killi
Kireçtaşı)

Tavşanlı/Gebze

Marnlı Kalker
Kırmızı-nohudi
renkli

Topkapı Kara Ahmet Paşa Camii ve Medresesi,
Süleymaniye Camii, İzmit Ulu Camii,
Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii, Mimar Sinan
Köprüsü (Sultan Süleyman Köprüsü).

Gebze Kurtçalı Kalkeri
(Gebze Kırmızı ve Bej
Marnlı Kireçtaşı)

Kurtçalı/Gebze

Marnlı Kalker

Roma Mezar lahitleri, İTÜ Maden Fakültesi Giriş
Holü ve Duvarları, İstanbul’da birçok apartman giriş
holü, İstanbul Rüstem Paşa Camii döşeme mozaiği

Gebze Rudistli Kireçtaşı
(Fosilli KireçtaşıKırmızı )

Kutluca/Gebze

Rudistli kireçtaşı

Kariye Müzesi yer mozaiği, duvar ve zemin
kaplamaları, sütün, kapı eşiği ve çevresinde.
Topkapı Sarayı-Harem bölümü revak sütünü,
İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Müzesi,
Alman Çeşmesi, Sultanahmet, Yeni Cami,
Şehzadebaşı, Cerrahpaşa vb. Camii sütün ve
kemerleri, Süleymaniye Camii Kanuni Sultan
Süleyman Türbesi Giriş Kemeri, Beyazıt CamiiAvlu yer döşemesi, Roma Köprüsü (Kutluca
Köprüsü)

Hereke Taşı (Hereke
Pudingi)

Hereke/Körfez

Konglomera
Puding

Bayezid ve Süleymaniye Camii avlu kemerlerinde,
Sultanahmet, Yeni Cami, Şehzadebaşı, Cerrahpaşa
vb. Camii sütün ve kemerleri, Hatice Turhan Valide
Sultan Çeşmesi, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii,
Topkapı Sarayı-Harem bölümü revak sütünü,
Sultan Ahmet Camii (80cm. çapında 5m.
uzunluğunda yekpare sütün),
Yeni Camii (80cm. çapında 4 m. uzunluğunda
yekpare sütun),
İstanbul Arkeoloji Müzesi, Alman Çeşmesi, Kariye
Müzesi, Feneryolu, Erenköy ve Pendik Camiileri,
Haydarpaşa Lisesi, Haydarpaşa ve Ankara Garları,
İstanbul Büyük Postane, Karaköy yeni Yolcu salonu,
Ankara Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi,
İTÜ Gümüşsuyu Binası, Beşiktaş ve Galata Maliye
Şubeleri, Hereke Fabrika-ı Hümayun,
Kaiser Wilheim Köşkü, İzmit Saat Kulesi

Kandıra-Akçaova Taşı

Çerçilli ve
Akçaova/Kandıra

Kumtaşı

Süleymaniye Camii-Çorlu, Fatih Camii dış bahçe
duvarı, Ankara Çengel Han.

Pembe Kayalar

Kefken/Kandıra

Resifal fosilli
kireçtaşı

Sultan Ahmet Camii, İstanbu’daki birçok camii.

İzmit Formasyonu
Kırmızı Kumtaşı

Bekirdere Mevkii/
İzmit

Konglomera

İzmit Pertev Paşa Camii temelleri,
Fransız Ruhban Okulu, İstiklal Okulu.
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İzmit Gündoğdu
Formasyonu

Gündoğdu Mevkii/
İzmit

Kalker

İzmit kent surları ve Sur içi antik yapılar,
İzmit Pertev Paşa Camii temelleri.

Od Taşı (Karamürsel
taşı)

Tepeköy,Dereköy/
Karamürsel

Volkanik tüf,
Zeolotik tüf

Süleymaniye Külliyesi, İstanbul Ayasofya ve Küçük
Ayasoyfa, Aya İrini, Dolmabahçe Sarayı, Ahi
Çelebi Camii, Laleli Camii, Nuruosmaniye Camii,
Tophane-i Amire, Tersane-i Amire, İmaret-i Amire,
Mihrişah Valide sultan Külliyesi, Adile Sutan
Sarayı, Ragıp Paşa Kütüphanesi, Kapalıçarşı, İTU
Taşkışla Binası, Sepetçiler Kasrı, 19-20.yy Fenerbalat bölgesindeki yapılarda, Hersekzade Ahmet
Paşa Camii, İzmit Pertev Paşa Camii, İzmit Orhan
Bey Camii, İzmit İmaret Camii, İzmit Av Köşkü
(Kasr-ı Hümayun)

TARTIŞMA

Kocaeli, yerel yapı malzemesi temin edilebilirliği açışından zengin bir potansiyele sahip
ancak, yeni yerleşim ve sanayi alanlarının
oluşması nedeniyle bu potansiyel alanlar çok
aktif bir biçimde kullanılamamaktadır.

civarındaki taş ocakları ile ilgili yapılan çalışmalarda (Mahmutoğlu vd., 2015: 165-179;
Özmen, 2016: 67-69); orijinal taş sağlanabilecek lokasyonlar saptanmış, Gebze Rudistli
Kireçtaşı (Kutluca Kireçtaşı) ve Hereke Pudingi taşlarının restorasyon çalışmalarında
kullanılabileceği anlaşılmıştır. Ocakların yerleşim yerlerine yakın olması toz, gürültü ve
titreşim gibi çevresel sorunları da beraberinde
getireceğinden (Anonim, 2014: 16) incelenen
ocakların etrafında yerleşim yerinin olmayışı, antik ocaklara ulaşımın sağlanabilmesi ve
ocaklardan alınabilecek miktarların restorasyonda kullanılmaya yetebilecek olması nedeniyle tekrar işletilmeye uygun bulunmuştur.
Eski taş ocaklarının işletilebilme potansiyellerinin belirlenmesinde ve işletmeye açılmasında Çevre Etki Değerlendirme Raporlarının
(ÇED) hazırlanması üzerinde önemle durulması gereken konulardan biridir.

Eski taş ocaklarının birçoğu her ne kadar
yerleşim alanları altında kalsa da Kocaeli ve

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü
(MTA) tarafından yürütülen “Türkiye Mer-

Tarihi çevre içinde yer alan binalar sergiledikleri mimarlık üslupları, mekân tasarımları
ve yapım teknikleriyle bulundukları bölgenin
mimari kimliğini yansıtmaktadır. Tarihsel sürekliliğin devam etmesi, bireylere ve toplumlara tarih bilinci kazandırılması için anıtlar
korunmalıdır (Semerci ve Uğur, 2017: 239).
Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi
yapıları onarmak söz konusu olmaya başladığında, restorasyon için malzeme sağlanması sorunu ile karşı karşıya kalınması eski taş
ocakları ile ilgili araştırmaların yapılmasına
ön ayak olmuştur.
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mer ve Doğal Taş” envanteri, Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS) kullanılarak oluşturulan Doğal
Taş Bilgi Sistemi (DBS) uygulamasında, iller
ve pafta bazında, belirlenen doğal taş lokasyonları, bu lokasyonlara ait jeolojik veriler,
mevcut desenler, desen fotoğrafları, ocak
bilgileri, fiziko-mekanik, kimyasal parametreler, kullanım reçeteleri, üretim miktarları,
üretim-işletme bilgilerine ulaşılabilecek şekilde sürdürülmektedir (Erkanol ve Aydındağ, 2013: 174-156). Tarihi eserlerin onarım
çalışmalarında kullanılmak üzere özgün malzemeye uygun taşlara ihtiyaç duyulması ülkemizin taş envanteri ile ilgili yapılan daha
önceki çalışmaların güncellenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu sebeple MTA tarafından hazırlanan Doğal Taş Bilgi Sistemi
(DBS) çalışmasının, tarihi yapılarda kullanılan taş türlerini ve elde edilebileceği ocak
bilgilerini içerecek şekilde ek düzenlenmeler
içermesi, onarımlarda kullanılabilecek özgün
taş veya en uygun taş türüne ulaşılabilirlik
açısından da önem taşımaktadır.
Gerek ülkemiz gerekse dünyanın çeşitli yerlerinde uzun süreli doğal etkenler vb. nedenlerle kültürel mirasın en güzel şekilde işlendiği taş yapılar kaybolmaktadır. Tarihi yapıların
özgün biçimde korunabilmesi, yaşatılabilmesi veya yeniden inşaa edebilmesi açısından
doğal taş yapı malzemelerinin yerel kaynaklardan sağlanması kadar taş ustalarının yetiştirilebilmesi için yapılacak olan çalışmalar da

üzerinde önemle durulması gereken bir diğer
konudur. Bugün ne yazık ki taş ustası bulmak
çok zordur.
SONUÇ
Kocaeli ve ilçeleri granit, mermer, kireçtaşı
(kalker), dolomit, kuvarsit, mermer, bazalt,
volkanik tüf vb. yerel yapı malzemesi temin
edilebilirliği açışından zengin bir potansiyele
sahip olduğu ancak, aktif bir biçimde kullanılamadığı, birçoğunun sanayi ve yerleşim
alanları altında kaldığı görülmüştür.
Yaklaşık 28 sene önce hazırlanan “Marmara
Bölgesi Taş Envanteri” adlı çalışmada Kocaeli’ den temin edilen doğal taşlara ait ocakların
bulunduğu konumlar, kullanılabilirliği, kullanıldıkları tarihi eserlerle ilgili bilgiler elde
edilmiştir. Bunlardan bazıları; Gebze Marnlı
Kalkerleri, Gebze-Tavşanlı Kalkeri (Gebze
Taşı), Gebze-Kurtçalı Kalkerleri, Sancaktepe
(Gebze) graniti, Hereke Pudingi ve Konglomeraları, Karamürsel Od Taşı (volkanik Tüf),
İzmit mermeri, İzmit Formasyonu Kırmızı
Kumtaşı-Konglomera (kumtaşı), İzmit Gündoğdu Formasyonu (kalker), Kandıra-Akçaova Taşı (kumtaşı), Kefken-pembe kayalar olarak sıralanabilir. Gebze, Kutluca, Hereke ve
Muallimköy sahalarında, Kandıra’da Özbey,
Karamürsel’de İnbeyli sahalarında orta ve
iyi kalitede mermer, Karamürsel Dereköy’de
od taşı (Karamürsel Taşı) ocakları faaliyetleri sürdürülmektedir. Gebze, Körfez, Kan-
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dıra, İzmit ve Karamürsel ilçelerindeki taş
ocaklarından temin edilen taşlar İstanbul ve
Kocaeli’ de bulunan birçok tarihi yapıda kullanılmıştır. Bunlardan Gebze Rudistli Kireçtaşı ve Hereke Pudingi, İstanbul’ da Topkapı
Sarayı-Harem bölümü revak sütünü, İstanbul
Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Müzesi, Alman
Çeşmesi, Sultanahmet Camii, Yeni CamiiAvlu revak sütunu, Beyazıt Camii-Avlu yer
döşemesi, Süleymaniye Camii Kanuni Sultan
Süleyman Türbesi Giriş Kemeri, Şehzadebaşı Camii, Kariye Müzesi vb. tarihi eserlerde
kullanılmıştır.
Kocaeli’ de ise Fransız Ruhban Okulu (ST.
Barbara), Çoban Mustafa Paşa Camii,
İzmit’te Pertev Mehmet Paşa Camii, Av
Köşkü, İmaret Camii (Abdüsselam), Hereke
Fabrika-ı Hümayun, Hereke Kaiser Wilhelm
Köşkü’nün bahçe duvarlarında Gebze Marnlı
Kalkeri, Gebze Taşı, İzmit Kırmızı KumtaşıKonglomera, İzmit Gündoğdu Formasyonu
kalkeri, Hereke Pudingi ve Karamürsel od
taşlarından istifade edilmiştir. Gölcük ve Kartepe ilçelerinde bulunan taş ocaklarından elde
edilen taşların tarihi yapılarda kullanıldığına
dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
Yapılan bu çalışma ile tarihi eserlerde kullanılan malzemeler ve onarımlarında kullanılacak olan malzemelere yönelik daha önceki
yıllarda yapılan çalışmalarda elde edilen envanterlerin güncellenmesi gerektiği, kentlerin
planlanmasında doğal kaynakların korunumu

dikkate alınarak yerleşim, sanayi vb. tesis
alanlarının planlanmasının önemi anlaşılmıştır. Zengin yapı malzemesi rezervleri ve
malzeme çeşitliliği bulunan ancak, yerleşim
ve sanayi alanları nedeniyle kullanılamayan
alanların değerlendirilebilmesi için gereken
koşulların araştırılması, şartların iyileştirilmesi ve işletmelerin açılmasında devlet desteğinin gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.
Bilimsel gelişmeler ışığında yeni planlanacak
yerleşim, sanayi vb. tesis alanlarının ülkenin
yeraltı zenginliklerinin de düşünülerek planlanması ülke ekonomisine katkı sağlayan doğal taş sektörünün gelişimi için de önemlidir.
Yerel kaynak kullanımının her alanda teşvik
edilmesinin yerel, bölgesel ve ulusal seviyede ekonomiye ve çevresel sürdürülebilirliğe
de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
ÖNERİLER
Tarihi eserlerde kullanılan malzemeler ve
onarımlarda kullanılabilecek özgün taş veya
en uygun taş türüne ulaşılabilirlik için daha
önceki çalışmalardan elde edilen envanterlerin güncellenerek Doğal Taş Bilgi Sistemi
(DBS) çalışmasına entegre edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Eski taş ocaklarının işletilebilme potansiyellerinin belirlenmesi ve Çevre Etki Değerlendirme Raporlarının (ÇED) hazırlanması konularında
araştırmaların yapılması önerilmektedir. Taş
işçiliği konusunda usta yetiştirilme programlarının arttırılması uygun olacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: Natural stones have been used for thousands of years as one of the oldest known
building materials. The most fundamental problem in the construction and restoration of historical monuments, which have an important place in terms of showing the power and civilization of the states, has been the provision of “stone” materials. In periods without modern
technological possibilities as today, stone was supplied either by quarries in the vicinity or by
destroying old structures in the nearby and taking the ready-cut stone and columns from these.
This difficulty in stone supply has made quarries with marine transport more important. In this
context, on both sides of the Gulf of Izmit, the quarries that met the stone needs of Istanbul
and its immediate surroundings have been in intensive activities. Since marine transportation
was important in stone transportation, stone quarries in this region have been used frequently
because there was no transportation problem. Stoned obtained from Karamürsel, Hereke and
Kefken have especially been moved to Istanbul by marine transportation. In monumental restorations it is desirable to replace traditional material with the same or at least suitable material.
Finding the proper stone is one of the significant problems confronted during the restoration
process (Kuban, 1992: 37-38). The choice of stone materials to be used in repairs is very important in terms of being able to make correct and long-lasting works, protecting historical artifacts
and preventing their destruction. Therefore it is an aesthetic problem to provide harmony in the
restoration of historical monuments. In this context, it is extremely important to find alternatives that can be used for the natural stones foreseen to be replaced and for which it is difficult
or impossible to obtain original material. When the inappropriate material is used, the material
deterioration process can start again soon. The deterioration of the material also depends on the
environmental conditions and their activities. The use of local material resources in the supply
of materials closest to the original material is also important in terms of making restorations in
a sustainable approach to the historical artifacts. A stone that is in compliance with and durable
to the conditions of a zone may be unstable elsewhere. For this reason, it is important to know
the potential use of local resources in providing the most suitable material for the original material. Aim: In this study, the availability of natural stone materials used in historical monuments
around Kocaeli and Istanbul from Kocaeli and its immediate surroundings will be investigated.
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Method: As a result of literature survey, information obtained on stone types, quarry places and
historical artifacts they have been used. Findings and Results: In this study, it was observed
that Kocaeli and its districts have a rich potential for the availability of local building material
such as granite, marble, limestone, dolomite, quartzite, marble, basalt, volcanic tuff and so on
but that due to the formation of new settlement and industrial areas these potential areas can not
be used very actively. Some sources are not operated because they are not sufficient in terms
of reserve and quality. Stone quarries on both sides of the Gulf of Izmit have a very important
place in terms of ensuring the stone needs of Istanbul and its immediate surroundings. In addition to the properties of the excavated stones, the transport advantage also plays an important
role in the choice of quarries of this region. The fact that the excavated stones can be transported
by sea and the stone quarries are close to the piers of loading is a geographical feature that
gives advantage to Kocaeli and its vicinity. In the study entitled “Marmara Region Stone Inventory” which was prepared about 28 years ago, information about the locations of the quarries
have been obtained where natural stones from Kocaeli, their usability and information about
the historical monuments they have been used in. Some of these can be listed as Gebze Marl
Limestone, Gebze-Tavsanlı Limestone (Gebze Stone), Gebze- Kurtçalı Limestone, Sancaktepe
(Gebze) granite, Hereke Pudding and conglomerate, Karamürsel Od Stone (Volcanic Tuff),
Izmit Marble, İzmit Formation Red Sandstone-conglomerate (sandstone), Izmit Gündoğdu Formation (limestone), Kandıra-Akçaova Stone (sandstone), Kefken-pink rocks. According to the
planning works of Kocaeli Organized Stone Quarries Region, there are 44 stone quarry operations operating in various types with operating licenses according to the production quantities
of the year 2012. It was determined that Od Stone (Karamürsel Stone) was excavated from the
quarries in Karamürsel Dereköy and that marble was found in the middle and good quality in
the fields of Gebze, Kutluca, Hereke and Muallimköy, Özbey in Kandıra, Inbeyli in Karamürsel. The stones obtained from stone quarries in the districts of Gebze, Körfez, Kandıra, İzmit
and Karamürsel have been used in many historical monuments in Istanbul and Kocaeli. In the
districts of Gölcük and Kartepe, there is no type of stone that was used in historical monuments.
In this study, it is understood that the inventories of the materials used in historical works and
the materials to be used in restoration that was obtained in previous years should be updated
and it is also understood the importance of planning the establishment areas such as settlement
and industry under consideration of the conservation of natural resources in the planning of
the cities. The conclusion was found that for these areas which are rich in building material
reserves and diversity of material but are not available due to residential and industrial areas
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to be evaluated, it is necessary to make research on the necessary conditions, improve the conditions and provide state support in opening enterprises. The planning of new plants such as
settlement, industry etc. in the light of scientific developments by also considering the country’
s underground treasures is also important for the development of the natural stone sector contributing to the country’s economy. Encouraging local resource use in all areas is also expected
to contribute to economic and environmental sustainability at the local, regional and national
level. It is considered useful to update the inventories obtained from the previous studies and to
integrate them into the study of “Natural Stone Information System” (Erkanol and Aydındağ,
2013: 174-156) for the accessibility of the original stones or the most suitable stone product
which can be used in historical works for restoration. It is recommended to carry out investigations on the determination of the exploitation potentials of old quarries and the preparation of
Environmental Impact Assessment Reports (EIA). It will be appropriate to increase the master
crafting programs on stone workmanship.
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yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye
devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın
kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur.
Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel
çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında
yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim
kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her
türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul
ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi
vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak
isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir.
Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır.

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

göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi
yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir.
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır.
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YAYIN İLKELERİ
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

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

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

9

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

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

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

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

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

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

PUBLICATION PRINCIPLES
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

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

•

Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

KAYNAKÇA YAZIM METODU
•

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

•

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

•

İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.

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

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

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

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

WRITING RULES OF THE JOURNAL
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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 heading, 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 ethical 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 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 indentation, in 12 pt. and one column. Below 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 tables/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 indentation, 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 Report, 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. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, 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 parentheses 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: (Korkmaz, 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 separated 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
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SIK SORULAN SORULAR
1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks
tarafından taranmaktadır.
2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul
edilmektedir.
3. Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.
4. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.
5. Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel
sayılar da çıkarılabilmektedir.
6. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.
7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca
bağlar.

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

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

19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir.
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.
20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.
21. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL,
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”,
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır.
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz.
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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