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TMD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Değerli okurlar ve bilim insanları,

Dergimizin 2018 yılının üçüncü sayısında 9 araştırmaya yer verilmiştir. Bu sayıda birbirinden önemli 
çalışmalarıyla bizleri destekleyen yazarlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda 
da bizleri yalnız bırakmayan değerli hakem kurulumuza, dergimizin sizlere ulaştırılmasında arka planda ça-
lışan, büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki değerli bilim insanlarına 
da ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Bu sayıdaki çalışmaları iki grupta toplayabiliriz. Birinci gruptaki çalışmalar tasarım sürecine odaklanmakta, 
ikinci grupta ise kentsel tasarımın farklı boyutları ele alınmaktadır. 

İlk grupta; mimarlık uğraşı içindeki uygulayıcılara ve eğitim sürecindeki öğrencilere yönelik olarak, sanat 
ve tasarım bağlamında yaratıcılığın ürünle kurgulanan bilişsel kodlarının nasıl okunacağına ilişkin kuramsal 
bir çerçeve geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma yer almaktadır.  Diğer bir araştırma, tasarım alanında yaratıcı 
çözümler geliştirmek amacıyla kullanılan biyomimikriyi, ürün tasarımında erken tasarım aşamasında yenilikçi 
tasarım konseptlerine temel oluşturan kavramları üretmek için bir yaklaşım olarak ele almaktır. Yine ürün 
tasarımı ile ilgili bir araştırma, tasarım sürecinin fikir geliştirme aşamasında 3 boyutlu Bilgisayar Destekli 
Tasarım (BDT) modelleme araçlarının kullanımının tasarımcının yaratıcılığına etkilerini araştırmaktır. Başka 
bir çalışma, mimari tasarımın soyutlama modelinin diyalektik ilişkiye bağlı yapısını sorgulayarak mimari 
yaratıcılığı kuramsallaştırıp herkes için mümkün hale getirmeyi araştırmaktadır. Diğer bir araştırma, var olan 
mimari davranıştan uzaklaşarak mimarlığın mekanı üretmede etkili ve yaratıcı sonuçlar elde etmesini sağ-
layan tezat olarak nitelendirilebilecek duyumlar üzerine bir tartışma yaparak mekanların maddesi olmayan 
ifadelerinin açıklanmasını amaçlamaktadır. 

İkinci grupta ise; bir araştırma, kentsel tasarımın farklı boyutları çerçevesinde dönüşüm ile oluşan de-
ğişimin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma ortaya koymayı hedeflemektedir. Başka bir araştırma, 2014 
yılında UNESCO kültür mirası olarak tescillenen Bursa Hanlar Bölgesi’ndeki kentsel tasarım sorunlarını ve 
bunlara yönelik önerileri geliştirmeye çalışmaktadır. Diğer bir çalışma, yüksek yapıların yapılabilirliği konu-
sunda sistematik karar alma sürecine destek sağlayacak bulanık mantık temelli bir model geliştirerek konu 
ile ilgili uzman ve yatırımcıları ortak paydada toplamayı amaçlamaktadır. Son çalışma, üniversite öğrencileri 
ve yalnız yaşayan tek hane halkları arasında, hayatta kalma mücadelesine bağlı temel gereksinimleri fırsata 
dönüştüren bir ortak yaşama modelini araştırmaktadır. 

Doç. Dr. Levent ARIDAĞ
Mimarlık Alan Editörü
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(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem 
ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Distinguished readers and scientists, 

There are a total of 9 researches in the third volume of our journal. We would like to thank our esteemed 
authors who have supported us with their significant papers in this volume. As with every issue, we would 
also like to thank our valuable referee board who doesn’t leave us alone, the editorial board who work in the 
background in offering our journal to you, system management and the valuable scientists in the publication 
board. We can collect the studies in this volume in two groups. The first group focuses on the design process 
and the second group deals with the different aspects of urban design. In the first group, there is a research 
aiming at developing a theoretical framework on how to read the product-designed cognitive codes of creativity 
in the context of art and design directed to practitioners in architecture field and the students in the education 
process. Another study address the biomimicry used to develop creative solutions in the field of design as an 
approach to produce concepts that underpin innovative design concepts in the early design phase in product 
design. Again, a research about product design investigates the effects of using 3D Computer Aided Design 
(CIS) modeling tools on the creativity of the design process in the idea development step of design process. 
Another study investigates whether architectural creativity can be institutionalized and possible for everyone 
by questioning the structure of the abstraction model of architectural design based on the dialectical relati-
onship. Another study aims to explain the non-material expressions of spaces by making a discussion on the 
sensations that can be considered as contrasts, which allows the architecture to obtain effective and creative 
results in producing the space by falling away from existing architectural behavior.  In the second group, a 
paper aims to present a study to evaluate the change created with transformation within the framework of 
different dimensions of urban design. Another study is trying to determine urban design problems and develop 
suggestions for them in Bursa Hanlar Region, which is registered as a UNESCO cultural heritage in 2014. 
Another study aims to develop a fuzzy logic-based model that will support the systematic decision-making 
process on the feasibility of tall structures and to find a common ground for experts and investors related to 
the topic. The final study explores a common life model between university students and single households 
living alone, turning basic needs related to survival into an opportunity.

(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 
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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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KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA KENTSEL TASARIM VE 
TOPLUMSAL KATILIM: BURSA HANLAR BÖLGESİ ÖRNEĞİ 1

URBAN DESIGN AND COMMUNITY ENGAGEMENT IN CULTURAL 
HERITAGE SITES:  THE CASE OF BURSA HANLAR DISTRICT

Sibel POLAT1,  H. Özge TÜMER YILDIZ2

1-2 Bursa Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bursa / Türkiye

ORCID ID: 0000-0003-4380-04571, 0000-0002-7755-92382

Öz: Sahip oldukları sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik de-
ğerlerle, kentsel kimliğin ve belleğin sürdürülmesi açısından 
büyük önem taşıyan kültürel miras alanlarının korunmasında 
ve geliştirilmesinde kentsel tasarım önemli bir rol oynamakta-
dır. Amaç: Bu araştırma, 2014 yılında UNESCO kültür mirası 
olarak tescillenen Bursa Hanlar Bölgesi’ndeki kentsel tasarım  
sorunlarını tespit etmek ve bunlara yönelik öneriler geliştir-
mek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada, Bursa ve Cu-
malıkızık Alan Yönetim Planı hedefleri ve yapılan alan ana-
lizleri  doğrultusunda kentlilerin bölgeye yönelik algılarını, 
memnuniyetlerini ve beklentilerini ölçmek için 370 adet AVM 
kullanıcısıyla anket ve 22 yerel esnafla derinlemesine görüş-
me yapılmıştır.  2015 yılında gerçekleştirilen çalışmada Etik 
Kurul ve ilgili AVM’lerin onayı alınmıştır. Veriler bilgisayar 
ortamında  SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiş, Ki 
Kare Testi ve Korelasyon analiziyle değişkenler arasındaki 
ilişkiler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bulgular: Anketlere 
göre Hanlar Bölgesi’nde kentsel tasarım açısından en fazla 
öne çıkan sorun ve beklentilerin erişilebilirlik-geçirgenlik iliş-
kisi, ölçek-karakter ilişkisi, karma işlev dengesi, kamusal-özel 
mekan dengesi ve kalitesi ve yoğunluk-kullanım ilişkisinde, 
görüşmelere göre  ise, yönetişim ve katılım, karma işlev den-
gesi, ölçek-karakter ilişkisi, erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi, 
sürdürülebilir yapılar ve çevreler başlıklarında odaklandığı 
saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada, Hanlar Bölgesi’nde öne 
çıkan kentsel tasarım problemleri doğrultusunda Hanlar Böl-
gesi’ndeki kullanıcı profilinin geliştirilmesine,  bölgeye yö-
nelik algıyı güçlendirmeye, bölgenin kullanımını arttırmaya,  
bölgede katılımcı kentsel tasarım çalışmalarını geliştirmeye 
yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Katılımcı Kentsel Tasarım, Kullanıcı 
Memnuniyeti ve Beklentisi, UNESCO Kültürel Miras Alanla-
rı, Kentsel Tasarım Rehberleri

Abstract: Urban design plays an important role in the con-
servation and development of cultural heritage sites which 
have great importance in terms of socio-cultural and socio-
economic values in defining urban identity and memory. Aim: 
This research was carried out to identify urban design prob-
lems and to develop suggestions about them for Bursa Hanlar 
District which was registered as a UNESCO cultural heritage 
site in 2014. Method: In the study, in order to measure the per-
ceptions, satisfactions and expectations of the urban residents 
about the district, 370 shopping mall users were surveyed, 22 
in-depth interviews were made with local artisans, in line with 
the targets of the Bursa and Cumalıkızık Site Management 
Plan and the site analysis were made. The study, which was 
carried out in 2015, was approved by the Uludag University 
Ethics Committee and the related shopping malls. The data 
were evaluated by the SPSS program, and the relationships 
between variables were revealed by Chi square test and cor-
relation analysis. Results: According to the surveys, the most 
prominent problems and expectations in the Hanlar District 
were accessibility-permeability and scale-character relation-
ship, mixed-use balance, public-private space balance and 
quality, density-use relationship in terms of urban design. 
Besides, according to the interviews, the responses focused 
on governance and engagement, mixed-use balance, scale-
character relationship, accessibility-permeability relationship, 
and sustainable structures and environments. Conclusion: In 
this study, suggestions, in order to improve the multi-user di-
versity and to develop participatory urban design studies, and 
also suggestions, to strengthen the perception and to increase 
the attractiveness of the Hanlar District were presented to 
solve the urban design problems.

Key Words: Participatory Urban Design, User Satisfaction and 
Expectation, UNESCO Cultural Heritage Sites, Urban Design 
Guidelines
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GİRİŞ

Kültürel miras alanları, kimi zaman her gün 
içinden geçilen bir yer olarak kentlilerin gün-
delik hayatlarının, kimi zaman da bir odak 
noktası olarak kentsel yaşamın önemli bir par-
çasını oluşturur. Simgesel değerleriyle kentli-
ler açısından farklılık ve saygınlık yaratabilen 
kültürel miras alanları, aynı zamanda kentte 
yaşayanların anılarını, o kentle olan bağları-
nı canlı tutarak hem kentsel aidiyetin, hem de 
toplumsal bir paylaşımın, birliğin ve sürekli-
liğin, başka bir deyişle kentsel belleğin oluş-
masında büyük rol oynar. Bu nedenle tarihi 
kentlerin kimliğinin ve belleğinin korunması 
kültürel miras alanlarının sürdürülebilirliği ile 
mümkün olabilir (Özcan, 2009a: 35).

Bu çerçevede gelişmiş ülkelerdeki kültürel 
miras alanlarının korunmasına ve geliştiril-
mesine yönelik çalışmalar incelendiğinde 
kentsel tasarım araçlarının önemli bir rol oy-
nadığı görülmektedir. Bunlar arasında özel-
likle kentsel tasarım rehberleri; çeşitli konu-
lara ilişkin tasarım ilkeleri setleri oluşturan, 
bunları açıklayan ve örneklendiren, tasarımda 
yapılan genel hataları tanımlayan ve bunlar-
dan kaçınmaya yardım eden, yerel yönetim-
lerin mülk sahipleriyle ilişkilerinde tutarlılık 
sağlayan, kentsel müzakereye imkan veren, 
yerel yönetimlerin  hem kendi içinde, hem de 
kentsel tasarım sürecinde yer alan herkesle 
iletişim kurması konusunda yükümlülük ge-
tiren belgelerdir (DETR&CABE, 2000: 57). 

Kentsel tasarım rehberlerinin herkes tarafın-
dan anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için 
ilgili tüm aktörlerin katılımıyla ve mutabaka-
tıyla hazırlanması gerekir. Bu nedenle rehbe-
rin hazırlık süreci kapsamlı bir analiz çalış-
ması gerektirir. 

Bu çalışmada da 2014 yılında UNESCO ta-
rafından kültürel bir miras alanı olarak tes-
cillenen Bursa Hanlar Bölgesi’ne yönelik 
katılımcı bir kentsel tasarım rehberi geliştir-
mek için yapılan analizler değerlendirilmiştir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan 
Bursa’da yer alan Hanlar Bölgesi gerek kent 
merkezindeki konumu ve sahip olduğu özgün 
kentsel dokusu ve mimarlık mirası, gerekse 
geçmişten gelen ticaret kültürünü ve yerel 
halkın kullanım alışkanlıklarını sürdürmesi 
nedeniyle Bursa’nın kentsel kimliği ve bel-
leğiyle özdeşleşmiş bir yerdir. Bu bağlamda 
çalışmada Hanlar Bölgesi’nin korunması ve 
geliştirilmesi için kentsel tasarımdan nasıl 
faydalanılabileceği araştırılmıştır.

AMAÇ

Bu makale bir bilimsel araştırma projesi 
kapsamında geliştirilmiştir. Kent kimliğinin 
önemli bir yansıtıcısı olan kültürel miras alan-
larını korumayı ve bunun için katılımcı bir 
kentsel tasarım rehberi modeli geliştirmeyi 
amaçlayan bu proje kapsamında farklı ölçekte 
ve farklı hedeflere yönelik çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir. Proje, kentlilerin katılımı yanın-
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da, kurumlar arası işbirliği içinde de yürütül-
müştür. Proje sürecinde Bursa Kent Konseyi 
mekansal ve teknik destek, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Etüd Proje Şube Müdürlüğü ve 
Bursa Alan Başkanlığı ise akademik destek 
ile Hanlar Bölgesi’yle ilgili verileri paylaşım 
desteği vermiştir. 

Makalenin amacı; Bursa Hanlar Bölgesi’nde-
ki kentsel tasarım sorunlarını tespit etmek 
için kentlilerle ve yerel esnafla gerçekleş-
tirilen anketlerden ve görüşmelerden elde 
edilen veriler doğrultusunda kentsel tasarım 
önerileri geliştirmektir. Çalışmanın temeli-
ni, Bursa’daki AVM kullanıcılarının Hanlar 
Bölgesi’ni aktif olarak kullanmaması nede-
niyle bölgedeki kullanıcı profilinin tek tip-
leşmesi oluşturmaktadır. Bu problem  Cuma-
lıkızık Alan Yönetim Planı’nda Hanlar Böl-
gesi’ndeki sosyal-ekonomik-çevresel yaşam 
kalitesinin yetersizliği bağlamında da vurgu-
lanmıştır. Bu kapsamda anket çalışmasında 
Bursalı AVM kullanıcıları örneklem grubu 
olarak ele alınmış, Bursalı AVM kullanıcıları-
nı Hanlar Bölgesi’ne çekebilmek için onların 
bölgeye yönelik algıları, memnuniyetleri ve 
beklentileri ölçülmüştür. Ayrıca anketlerden 
elde edilen veriler Hanlar Bölgesi’nde çalı-
şan ve bölgeyi çok iyi tanıyan yerel esnafla 
yapılan görüşmelerle desteklenmiştir.

Çalışma; kent kimliğinin ve kültürel miras 
alanlarının korunması için gerekli planlama 
araçlarının kullanımı ve bu süreçte toplumsal 

katılımın gerekliliği konusunda hem ulusla-
rarası hem de ulusal ve yerel ölçekte çeşitli 
raporlar, anlaşmalar ve planlardan kaynakla-
nan yasal dayanakları temel almıştır. HABI-
TAT-III Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 
Gündeminde, doğal ve kültürel mirasın ko-
runmasına yönelik çabaların güçlendirilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir (Olinger, 2015: 26). 
Yeni Kentsel Gündemde1 ise;

 Sosyal katılımı güçlendirmenin bir yolu 
olarak bütünleşik kentsel politikalar üze-
rinden kültür ve miras boyutundan yarar-
lanmak hem yerel, hem de ulusal düzey-
de yeterli bütçe ayırarak kültürel ve milli 
mirası korumak ve ön plana çıkarmak, 
bunların kentsel alanların rehabilitasyo-
nu ve yeniden canlandırılmasında oyna-
dıkları rolü vurgulamak (Madde 38),

 Somut ve soyut kültürel varlıkları ve 
alanları güvence altına alan planlama 
araçlarının benimsenmesi yoluyla kent-
sel miras ve kültürü kent planları ve stra-
tejilerinin öncelikli bir bileşeni haline ge-
tirmek ve kalkınmanın bu alandaki yıkıcı 
etkisini azaltmak (Madde 124),

 Sürdürülebilir kentsel gelişim için kültürel 
mirasın kullanılmasını desteklemek, özgün 
restorasyon ve adaptasyon yoluyla, değer 
yaratma niyeti ile mimari anıtların ve alan-

1  http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-
Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-
N1646655-E.pdf
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ların yenilikçi ve sürdürülebilir kullanımı-
nı, yeni teknolojiler ve teknikler de dahil 
olmak üzere, somut ve somut olmayan kül-
türel mirasın tanıtımını teşvik etmek gerek-
tiği vurgulanmıştır (Madde 125).

Ayrıca Avrupa Kentsel Şartı’nda (Baş, 2017: 
8,9) hem katılımın hem de kaliteli bir mimari 
ve fiziksel çevrenin bir kentli hakkı olduğu 
belirtilmiştir. Bu çerçevede, kurum ve kuru-
luşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu 
kent yönetimlerinde gereksiz bürokrasiden 
arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme il-
kelerinin sağlanması,  tarihi yapı mirasının 
duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli 
çağdaş mimarinin uygulanmasıyla uyumlu ve 
güzel fiziksel mekanların yaratılması gerek-
tiği ifade edilmiştir. Kentlerimizin uzun bir 
tarihe ve kültüre sahip oldukları, geçmişteki 
köklerimizin ve kolektif anılarımızın, gelece-
ğimizi güçlü bir kimlik üzerine kurabilmemiz 
için önemli bir değer olarak görülmesi gerek-
tiği belirtilmiştir. Bu nedenle tek bir kentsel 
gelişme modelinin önerilmediği, kentlerimi-
zin özgün kişiliklerinin, farklılıklarının ve 
çeşitliliklerinin Avrupa için bir fırsat olduğu 
ifade edilmiştir (Council of Europe, 2008: 
33).

Ulusal ölçekte Dokuzuncu Kalkınma Planı 
Yerleşme - Şehirleşme Özel İhtisas Komis-
yonu Raporunda2, yaşam kalitesinin sağlan-

2  http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/
OzelIhtisasKomisyonuRaporlari.aspx

masında öncelikli temel amaç ve politikalara 
dönük tedbirler kapsamında giderek kimlik-
sizleşen kentlerimizdeki eski değerleri koru-
yan, kentin mimarlığını ön plana çıkaran bir 
fiziksel çevre denetiminin sağlanması, top-
luluk ve yer duygusunun, kültürel ve doğal 
mirasla bağlantıların güçlendirilmesi gerekti-
ği, bu çerçevede  yerleşme ve/veya tasarım 
öğesi ölçeğinde tasarım rehberleri oluşturul-
ması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Onuncu 
Kalkınma Planı’nda3 da şehir mimarisinin ve 
peyzajın insan üzerindeki etkisi göz önünde 
bulundurularak, yapılacak kentsel tasarımla-
rın, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu 
binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, esteti-
ğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gös-
terilmesi ve kentsel dönüşüm uygulamaları-
nın kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğunun 
gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Bu çerçevede Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Bütünleşik Kentsel Ge-
lişme Stratejisi Eylem Planı’nda4 yerleşme-
lerin mekân ve yaşam kalitesinin artırılması 
başlığı altında, kent kimliğini korumak ve ge-
liştirmek hedefi benimsenmiştir. Bu kapsam-
da kentsel mekânın planlanması ve tasarı-
mında; kente ait tarihsel, doğal, kültürel doku 
ve öğelerin kent kimliğinin ayrılmaz parçası 
olduğunu benimseyen, bunları güçlendirip, 

3  http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/
KalkinmaPlanlari.aspx

4  http://www.csb.gov.tr/db/kentges/editordosya/
kentges_tr.pdf 
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yaşatan bir içerik ve program oluşturulması 
gerektiği ifade edilmiştir. Bu noktada yapıl-
ması gereken eylemler; kent kimliğine ilişkin 
araştırmalar yapılması, özgün mimari, doku 
ve mekânsal özelliklerin tespit edilmesi, var 
olan ve yeni gelişen alanların kimliğinin ge-
liştirilmesi için tasarım ilkelerinin oluşturul-
ması, tasarım rehberlerinin hazırlanmasıdır.

Yerel ölçekte ise, çalışmanın gerçekleştirildi-
ği Hanlar Bölgesi 1986 yılından beri sit alanı 
statüsünde olduğu için koruma altındadır. Üst 
ölçekli planlarda (Bursa-Eskişehir-Bilecik 
Bölge Planı-2014 onaylı, 1/100000 ölçekli 
Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı-1998 onay-
lı, 1/25000 Ölçekli Merkez ve Batı Planlama 
Bölgesi Nazım İmar Planı-2006 onaylı) tarihi 
ve kültürel mirasın korunması gerektiği, mer-
kez planlama bölgesi içinde yer alan tarihi 
merkezin korunmasının, sıhhileştirilmesinin 
ve restorasyonunun esas olduğu belirtilmiştir. 
Ayrıca 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi 
Nazım İmar Planı’nda (2008 onaylı) Hanlar 
Bölgesi “MİA (Merkezi İş Alanı)” olarak ta-
nımlanmıştır. MİA’nın, Bursa kent kimliği 
ve vizyonunun en önemli mekansal öğesi 
olduğu, bölgeyi kentle bütünleştiren, Bursa 
Dünya Kenti vizyonunu destekleyen projele-
rin üretileceği bölge olduğu ifade edilmiştir. 
Bursa Merkez 1/1000 Ölçekli Reyhan- Kay-
han Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar 
Planı’nda ise, 7 adet özel proje alanı belirlen-
miş, her türlü inşaat faaliyetinde (tadilat, ona-

rım, yeni yapılanma) ve özel proje alanlarında 
rölöve, restorasyon, yeni kullanım ve kentsel 
tasarım projeleri hazırlanmadan ve Koruma 
Kurulu kararı alınmadan uygulamaya yapıla-
mayacağı belirtilerek genel kullanım kararla-
rı getirilmiştir (Bursa Alan Başkanlığı, 2013: 
64-67).

Ayrıca Hanlar Bölgesi (Cumalıkızık ve Sultan 
Külliyeleri ile birlikte) 2014 yılında UNES-
CO mirası ilan edilmiştir. UNESCO başvuru 
sürecinde hazırlanan Bursa ve Cumalıkızık 
Alan Yönetim Planı’nda miras alanlarındaki 
proje uygulamalarında ulusal ve uluslararası 
ilkeler doğrultusunda belirlenmiş standartla-
rın ve dil birliğinin olmaması önemli bir so-
run olarak ifade edilmiştir. Bu çerçevede Yö-
netim Alanı’na özgü kentsel tasarım rehberi-
nin oluşturulması, kentsel tasarım projesinde 
işlev haritası üretilmesi, kent mobilyaları, 
cephe ve yükseklik kararları, tabelaların özel-
liklerinin belirlenmesi, gerçekleşecek proje-
lerde bu rehberin uygulanmasının sağlanması 
ve denetlenmesi ve bölgeyle ilgili yapılacak 
çalışmalarda tüm paydaşların sürece, etkin, 
eşit ve şeffaf katılımının sağlanması gerek-
tiği ifade edilmiştir (Bursa Alan Başkanlığı, 
2013: 155-160).

Dolayısıyla gerek uluslararası ve ulusal bel-
gelerde, gerekse ilgili planlarda miras alan-
larının kurumlar arası işbirliği ve katılımcı 
bir anlayış çerçevesinde korunması ve geliş-
tirilmesi için kentsel tasarım çalışmalarının 
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yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu konu-
daki yaklaşım ve ilgili plan kararları, bir kül-
tür mirası olarak Hanlar Bölgesine yönelik 
kentsel tasarım sorunlarının ve önerilerinin 
kullanıcıların bakış açısından tanımlanması 
amacını güden bu çalışmanın gerekliliğini ve 
önemini ortaya koymaktadır. 

KAPSAM

Çalışmanın kuramsal kısmında, sürdürüle-
bilir koruma kapsamında kentsel tasarımın 
yeri, kentsel tasarımın temel ilkeleri ve hedef-
leri, kentsel tasarıma katılımın önemi, kent-
sel tasarım sürecindeki aktörler ve katılım 
yöntemleri tartışılmıştır. Alan çalışmasında 
Bursa Hanlar Bölgesi’ni kentsel tasarımın te-
mel ilkeleri doğrultusunda analiz etmek için 
kentlilerle yapılan anketler ve yerel esnafla 
yapılan derinlemesine görüşmeler değerlen-
dirilmiş, kullanıcıların bölgeyle ilgili algıları, 
sorunları ve beklentileri tespit edilmiştir. Alan 
çalışması, analiz, sentez, tasarım olmak üzere 
üç evrede gerçekleştirilmiştir. Analiz evresi 
anketlerin uygulanmasını ve istatistiki veri-
lerin elde edilmesini, sentez evresi istatistiki 
verilerin yorumlanmasını ve bunlara yönelik 
kentsel tasarım konularının/sorun alanlarının 
belirlenmesini, tasarım evresi ise tespit edi-
len kentsel tasarım konularının/sorun alanla-
rının Bursa-Cumalıkızık Alan Yönetim Planı 
temaları ve hedefleriyle karşılaştırılmasını ve 
çıkan sonuçlara yönelik kentsel tasarım öne-
rilerinin geliştirilmesini içermektedir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmanın kuramsal kısmı kültürel miras 
alanlarına, kentsel tasarıma ve katılımcı ta-
sarım süreçlerine dair literatür araştırmasına 
dayanmaktadır. Alan çalışmasında öncelikle 
Hanlar Bölgesi’nin tarihi dokusuna ve bölge-
deki planlama/kentsel tasarım çalışmalarına 
yönelik arşiv ve literatür araştırmaları yapıl-
mıştır. Ayrıca bölgeye ilişkin fiziksel tespit 
çalışmaları ve  gözlemler eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilmiştir.

Bunlara ek olarak  alan çalışmasında iki fark-
lı kullanıcı grubuyla çalışmalar yapılmıştır. 
Bunlardan ilki alışveriş ve rekreasyon ih-
tiyaçları için öncelikle AVM’leri kullanan 
grup, diğeri ise Hanlar Bölgesi’nde çalışması 
nedeniyle bölgenin doğal kullanıcısı olan ye-
rel esnaftır. Bu kapsamda Hanlar Bölgesiyle 
ilgili algı, memnuniyet ve beklentinin araş-
tırıldığı bu çalışmada AVM kullanıcılarıyla 
anketler ve yerel esnafla derinlemesine gö-
rüşmeler yapılmıştır. Birincil kullanım tercihi 
Hanlar Bölgesi olmayanların anket çalışma-
sında örneklem grubu olarak seçilmesindeki 
temel nedenler; Alan Yönetim Planının hazır-
lanma sürecine dahil edilen grubun (kurum 
yetkileri, akademisyenler, STK başkanları, 
muhtarlar, yerel sakinler vb) dışında kalan 
Bursalıların gözünden bölgenin analiz edil-
mesiyle  kültürel miras alanı olarak Hanlar 
Bölgesi’ne yönelik farkındalığı arttırmak ve 
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böylece bölgenin  kullanıcı grubu çeşitliliğini 
zenginleştirmektir. 

Araştırma kapsamında 4 AVM’de toplam 370 
anket yapılmıştır. Anket çalışması anketör-
ler tarafından rastgele seçimle, kent merkezi 
yerine AVM’lere gitmeyi tercih eden gönül-
lü kullanıcılara uygulanmıştır. Bursa’da bir 
yıldan az bir süredir yaşayanlar, Bursa’ya 
gezmeye gelmiş yerli-yabancı turistler ve gö-
nüllü olmayanlar ankete dahil edilmemiştir. 
Anket 4 bölüm ve 34 sorudan oluşturulmuş-
tur. 1. bölümde kullanıcı profiline yönelik, 
2. Bölümde Hanlar Bölgesi’nin kimliğinin 
tanımlanmasına yönelik, 3. Bölümde Hanlar 
Bölgesi’nin kullanım yeterliliğine, sorunları-
na ve yönetimine yönelik, 4. bölümde Hanlar 
Bölgesi’nden beklentilere yönelik sorular yer 
almıştır.  Açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan 
oluşan anketin  cevaplanması yaklaşık 10-12 
dakika sürmüştür. Bazı sorularda birden faz-
la cevap işaretlenmiş ve bunlar önem sırası-
na dizilmiştir. Veriler bilgisayar ortamında 
SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiş, 
cevaplarla ilgili sayısal değerler elde edilmiş, 
Ki Kare Testi ve Korelasyon analiziyle değiş-
kenler arasındaki ilişkiler ortaya koyulmaya 
çalışılmıştır.

Derinlemesine görüşmeler için Hanlar 
Bölgesi’nde 4000’e yakın esnafın üye oldu-
ğu bir sivil toplum örgütü olan Bursa Tari-
hi Çarsı ve Hanlar Bölgesi Birliği Derneği 
(BTÇHBD) ile işbirliği içinde bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Dernekten 5’i ev eşya-
sı-dekorasyon, 11’i giyim-tekstil-kozmetik, 
6’sı gıda alanında faaliyet gösteren toplam 22 
esnafla görüşme yapılmıştır. Görüşme yapı-
lacak esnafın belirlenmesinde gönüllü olma-
larına ve farklı sektörleri temsil etmelerine 
dikkat edilmiştir. Bu kapsamda görüşülecek 
esnaftan randevu alınarak işyerine gidilmiş, 
yarı yapılandırılmış görüşme formları kul-
lanılarak 15-20 dakikalık yüz yüze görüş-
meler yapılmıştır. Esnaftan kendi sektörünü 
elde ettiği gelir ve müşteri profili açısından 
değerlendirmesi ve bölgeyle ilgili fiziksel, 
ekonomik, sosyal, kültürel, işlevsel vb açı-
lardan beklentilerini ifade etmesi istenmiş, 
görüşmelerde öne çıkan sorunlar/beklentiler 
tespit edilmiştir (Polat, 2018: 692-699). Böy-
lece farklı veri toplama teknikleriyle Hanlar 
Bölgesi hem kentsel tasarımın temel ilkeleri, 
hem de Bursa ve Cumalıkızık Alan Yönetim 
Planı’nın hedefleri doğrultusunda analiz edil-
miş, elde edilen veriler konularına göre sınıf-
landırılmış, araştırmacılar tarafından bölge-
deki sorunlara ve beklentilere yönelik kentsel 
tasarım önerileri geliştirilmiş ve tüm veriler 
tablolar halinde  sunulmuştur. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Son yıllarda Türkiye’de özellikle büyük şe-
hirlerde  inşa edilen alışveriş ve yaşam mer-
kezlerinin kentliler tarafından alışveriş yanın-
da, sosyal hayatın da deneyimlendiği kentsel 
mekanlar olarak kullanıldığı, mekan organi-
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zasyonları ile kentleri taklit eden bu mekan-
ların giderek kent merkezlerinin yerini aldı-
ğı görülmektedir. Bununla birlikte alışveriş 
merkezleri karşısında kentin kültürel mirasını 
ve kamusal mekanlarını barındıran tarihi kent 
merkezleri ise, fiziksel, işlevsel ve sosyal 
açıdan terkedilme ve kullanım yoğunluğu-
nu kaybetmekte tehlikesiyle karşı karşıyadır 
(Özdemir ve Cengizoğlu 2016:61).

Bursa Hanlar Bölgesi ise, hafta içi ve sonu 
gündüz saatlerinde yoğun bir kullanıma sa-
hiptir. Ancak Yönetim Planı’nda ifade edil-
diği gibi mevcut kullanıcı profili giderek tek 
tipleşmekte, pek çok kentli hem çeşitli ihti-
yaçlarını karşılamak, hem de vakit geçirmek 
için Bursa’da Hanlar Bölgesi yerine, alışve-
riş merkezlerine (AVM) gitmeyi tercih et-
mektedir. Bu noktada Hanlar Bölgesi’ndeki 
kullanıcı profilini çeşitlendirmek, özellikle 
AVM kullanıcılarını (üst gelir gruplarını, ço-
cuklu aileleri ve gençleri vb.) kent merkezine 
daha fazla çekebilmek için makalenin alan 
çalışması kapsamında yerel kullanıcılar olan 
Hanlar Bölgesi esnafıyla yapılan derinleme-
sine görüşmeler yanında, Bursa’daki AVM 
kullanıcılarıyla da bir anket çalışması gerçek-
leştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan anketler-
le, Hanlar Bölgesi yerine AVM’lere gitmeyi 
daha fazla tercih eden Bursalıların bölgeyle 
ilgili algılarını, memnuniyet derecelerini ve 
beklentilerini ölçmek ve bölgeyi  kentsel ta-

sarımın temel ilkeleri üzerinden analiz etmek 
amaçlanmıştır.

Bursa’da kentsel ölçekte hizmet veren 5 adet 
AVM bulunmaktadır. Bunlar; yapılış tarihine 
göre Zafer Plaza Alışveriş ve Yaşam Merke-
zi (1999- 57122 m2- Osmangazi), Carrefo-
urSA Bursa AVM (2001-60000 m2-Nilüfer), 
Korupark Alışveriş Merkezi (2007-165286 
m2- Osmangazi), Kent Meydanı AVM (2008-
72774 m2- Osmangazi), ve Anatolium Alış-
veriş Merkezidir (2010-188000 m2- Osman-
gazi). Bu alışveriş merkezleri arasında Zafer 
Plaza kent merkezinde yer aldığı için tarihi 
kent merkezinin en büyük rakibi durumunda-
dır. Anket çalışması, gerekli izinler alınama-
dığından Korupark Alışveriş Merkezi dışın-
daki 4 AVM’de gerçekleştirilmiş, toplam 370 
anket yapılmıştır. Ayrıca BTÇHBD’ne üye 
olan farklı sektörlerden 22 esnafla derinleme-
sine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Böylece 
alan çalışmasında bölgeyi çok iyi tanıyan, 
bölgenin sorunlarını ve potansiyellerini bire 
bir yaşayan  yerel  esnafla, Bursalı olan, böl-
geyi tanıyan, ancak bölgeye çok sık gitmeyen 
Bursalı AVM kullanıcılarının bölgeye ilişkin 
bakış açıları karşılaştırılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Günümüzde hızla değişen dünyaya karşı mo-
dern toplumlara aidiyet ve güvenlik hissi sağ-
layan kültürel miras alanları pek çok tehditle 
karşı karşıyadır. İklim değişikliği, hızlı nü-
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fus artışına bağlı kentleşme, trafik ve turizm 
baskısı, aşırı kullanım veya terkedilme, yük-
sek yapılaşma talepleri, kent merkezlerindeki 
fonksiyonel değişimler ve kentsel dönüşüm 
projeleri pek çok miras alanının özgünlüğüne 
ve bütünlüğüne zarar vermektedir. Ayrıca sür-
dürülebilir planlama, koruma ve kentsel tasa-
rım süreçlerinin entegre olamaması, planlama-
kentsel tasarımda kullanılan uygulama araçla-
rının ve katılım mekanizmalarının eksikliği, 
kültürel miras alanlarında yaşam-mekan ka-
litesinin düşmesine, çeşitli ölçeklerde kentsel 
tasarım sorunlarının ortaya çıkmasına ve özel-
likle tarihi kentlerde kimlik ve bellek kaybına 
neden olmaktadır5 (Van Oers, 2010: 7; Aksoy 
vd., 2012: 7; Brombach vd., 2013: 229).

Bu çerçevede, Bursa Hanlar Bölgesi’nde de 
gerek merkezi ve yerel yönetimlerin kent 
merkezindeki kentsel dönüşüm uygulamala-
rı, planlama/kentsel tasarım süreciyle bütün-
leşik bir şekilde ele alınmayan sokak sağlıklı-
laştırma ve restorasyon uygulamaları ve yerel 
mülk/işletme sahiplerinin bilinçsiz bireysel 
uygulamaları nedeniyle farklı ölçeklerde 
kentsel tasarım sorunları gözlemlenmektedir. 
Bunlar;

5 http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/
CulturalHeritageFinalENG.pdf

 http://www.icomos.org/world_heritage/
Analysis%20of%20Threats%201994-2004%20
final.pdf

 http://www.lema.ulg.ac.be/research/suit/
download/SUIT5.2c_PPaper.pdf

•	 Miras alanıyla bağlamsal ilişki kurmayan 
yeni gelişme alanları,

•	 Özgün karakteri zedeleyen tasarım kali-
tesi düşük yeni binalar, tescilli binalara 
bilinçsiz yapılan ekler, yanlış detay uy-
gulamaları,

•	 Mekansal kalitesi zayıf kamusal mekan-
lar,

•	 Erişilebilirliği düşük mekanlar, araçlar 
tarafından işgal edilmiş sokaklar, 

•	 Verimli ve aktif kullanılmayan tarihi bi-
nalar, açık alanlar,

•	 Tek tip kullanım biçimi,

•	 Ekolojik dengeyi ve enerji verimliliğini 
desteklemeyen peyzaj (sert zemin, kent 
mobilyaları) düzenlemeleri ve mimari 
uygulamalar şeklinde özetlenebilir.

Son yıllarda Türkiye’de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın planlama ve kentsel tasarım 
süreçlerini bütünleştirmeye yönelik çalışma-
larından yola çıkarak, bu makale yerel yöne-
timlere katılımcı kentsel tasarım çalışmaları-
nın nasıl yapılması gerektiğine dair bir yön-
tem sunarken, Bursa Hanlar Bölgesi’ndeki 
kentsel tasarım sorunlarına çözüm bulmaya 
çalışmakta, böylece Bursa’nın kentsel kimli-
ğini ve belleğini korumak için katkı koymaya 
çalışmaktadır.
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ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan 
Bursa’da yer alan Hanlar Bölgesi Osmanlı 
şehrinin kalkınma merkezi olarak, değişen ve 
gelişen ticaret hayatıyla birlikte tarihi kentsel 
karakterini koruyarak günümüze kadar ulaş-
mış ve 2014 yılında kültürel miras alanı ola-
rak UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiş-
tir. Bu kapsamda katılımcı bir yöntemle ha-
zırlanan Bursa ve Cumalıkızık Alan Yönetim 
Planı kültürel miras alanlarına yönelik pek 
çok sorun ve beklentiyi gündeme getirmiş ve 
bunların çözümlerine yönelik eylem planları 
önermiştir. Raporda sosyal-ekonomik- çevre-
sel yaşam kalitesi teması altında dile getirilen 
en önemli sorunlardan biri kentsel yayılmaya 
bağlı olarak kentin çevresinde gelişen alışve-
riş merkezlerinin Hanlar Bölgesine olan ta-
lebi azaltması, AVM kullanıcılarının çarşıya 
çekilememesi ve bölgedeki kullanıcı profili-
nin tek tipleşmesidir. Bu sorunlar karşısında 
kültürel miras kullanıcı profilinin saptanması 
ve çeşitlendirilmesi için araştırma ve anket 
çalışmalarının yapılması, kurumsal işbirli-
ği ve halkın aktif katılımının sağlanmasıyla 
kültürel değerler ve sosyo-ekonomik durum 
arasındaki dengenin kurulması için çalışma-
ların yapılması hedeflenmiştir (Bursa Alan 
Başkanlığı, 2013: 167).

Bu noktada yapılan çalışmada AVM kullanı-
cıları anket örneklem grubu olarak ele alın-
mış, kullanıcıların Hanlar Bölgesi’yle ilgili 

algılarını, memnuniyet derecelerini ve bek-
lentilerini ölçmek üzere bir anket çalışması 
yapılmıştır. Anket çalışması sonucunda AVM 
kullanıcılarının daha aktif olarak Hanlar 
Bölgesi’ni kullanabilmelerini sağlamak için 
çeşitli kentsel tasarım önerileri geliştirilmiş-
tir. Dolayısıyla makale, Bursa ve Cumalıkızık 
Alan Yönetim Planı hedeflerinden yönetim 
alanına özgü kentsel tasarım çalışmalarının 
yapılması yanında, Hanlar Bölgesi’ndeki kul-
lanıcı profilinin çeşitlendirilmesini de destek-
lemektedir.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Makalede aşağıdaki hipotezler tartışılmıştır:

•	 Kültürel miras alanlarının korunmasında 
ve geliştirilmesinde kentsel tasarım araç-
ları önemli bir role sahiptir.

•	 Kültürel miras alanlarında yapılan kent-
sel tasarım çalışmaları kurumlar arası ve 
disiplinler arası işbirliğini ve yerel halkın 
katılımını gerektirir.

•	 Bursa Hanlar Bölgesi farklı ölçeklerde 
kentsel tasarım sorunları barındırmakta-
dır.

•	 Bursa Hanlar Bölgesi’ndeki kentsel ta-
sarım sorunlarının ve çözümlerinin be-
lirlenmesinde, alan kullanıcılarının de-
neyimlerine dayalı algıları kadar, birincil 
kullanıcı olmayanların alana ilişkin algı-
ları da önemlidir.
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•	 Bursa Hanlar Bölgesi’ndeki kentsel ta-
sarım sorunlarına yönelik çözüm üretme 
konusunda Bursalı AVM kullanıcılarının 
ve bölgedeki yerel esnafın görüşlerinden 
faydalanılabilir.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde kültürel miras alanlarının korun-
masında ve geliştirilmesinde sürdürülebilir 
kentsel koruma yaklaşımı kabul görmektedir. 
“Kültürel miras değerlerini gerek kültürel 
sürekliliğin ve sosyal çeşitliliğin korunması 
ve yaşatılması, gerekse ekonomik gelişme ve 
canlanma sağlanması açısından stratejik me-
kansal planlama yaklaşımı temelinde ele alan 
geniş kapsamlı ve bütünleşik koruma yak-
laşımı” olan sürdürülebilir kentsel koruma, 
fiziksel boyutun yanında, sosyal, kültürel, 
ekonomik, yasal, yönetsel  gibi farklı boyut-
lara yönelik mekansal koruma ve geliştirme 
stratejilerinin  ve bunlar doğrultusunda farklı 
ölçeklerde planlama ve tasarım sağlayacak 
bir programlandırma sürecinin oluşturulma-
sını gerektirir. 

Bu stratejiler, tarihsel kentlerin özgün 
mekânsal-işlevsel karakteristiklerden oluşan 
yerel kimlik değerlerinin korunmasına yöne-
lik arayışların, “stratejik öncelikli planlama 
alanları” ve ‘ayrıntıda kentsel tasarım proje 
alanları’ olarak ele alınmasına dayanmak-
tadır. Koruma–geliştirme planı bütününde 
belirlenen öncelikli planlama ve ayrıntıda 

kentsel tasarım proje alanlarında, sosyo-
kültürel ve mekânsal sürekliliğin sağlanması 
ve özgünlüğün korunması için çok boyutlu 
kentsel tasarım teknik ve yöntemlerinin kul-
lanıldığı kentsel tasarım projeleri üretilmeli-
dir (Özcan, 2009b: 2).     

Kentsel tasarım, kentsel çevreyi biçimlendir-
mek ve yönetmek için çok disiplinli bir eylem 
olarak tanımlanabilir. Teknik, sosyal ve yara-
tıcı bir mekan üretme süreci olan kentsel ta-
sarım mikro veya makro ölçekte kentsel me-
kanın tasarımını içerir, kentsel çevrenin hem 
görsel ve sözlü iletişim araçları kullanılarak, 
hem de çeşitli ölçeklerdeki kentsel sosyo-
mekansal olaylara ilişkilendirilerek yönetimi 
olarak görülebilir (Madanipour, 1996: 117).

Kentsel tasarım fiziksel/ekolojik olduğu ka-
dar, sosyal ve ekonomik boyutları da içeren 
bir süreçtir. Bu sürecin temel bileşenleri; in-
san, tarihi miras, karma işlevli arazi kullanı-
mı, ekolojik çerçeve, bina biçimi ve kütlesi, 
sirkülasyon, toplu taşıma ve otopark, kamu-
sal alan, yaya ve bisiklet yolları, etkinlikler 
ve aktivite üretimidir (Von Hausen, 2013: 
71-80). Kentsel tasarımda nitelikli mekanlar 
yaratmak için bu temel bileşenleri dikkate 
alan kentsel tasarım ilkeleri oluşturulmuştur. 
Bunlar;

•	 Alan-bağlam ilişkisini kurmak

Kentsel bağlam: tasarımda bağlamı temel al-
mak, ölçeğe ve konuma uymak,
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•	 Sürdürülebilir yapılar ve çevreler oluş-
turmak

Ekolojik denge: doğal özellikleri önemli bi-
çimlendiriciler olarak tanımlamak, doğal ve 
yapılı çevre arasında denge kurmak için kent-
sel peyzajla birlikte çalışmak,

•	 Ölçek-karakter ilişkisini kurmak 

Karakter: kimliği olan mekanlar yaratmak, 
yeni gelişmelerle var olan kentsel mekanların 
niteliklerini zenginleştirmek, yeri korumak 
ve yüceltmek,

Okunabilirlik: anlaşılabilir, imgelenebilir 
mekanlar oluşturmak,

Süreklilik ve kapalılık: kamusal ve özel me-
kanların sınırlarını tanımlamak,

•	 Kamusal-özel mekan dengesini ve kalite-
sini sağlamak

Mekansal kalite: kamusal mekanı merkezi ve 
birleştirici bir öğe olarak konumlandırmak, 
insanlar için kaliteli, güvenli, rahat, çeşitli, 
çekici kamusal mekanlar oluşturmak,

•	 Erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisini kur-
mak

Erişilebilirlik: hareket kolaylığı sağlamak, 
fiziksel ve görsel bağlantıları kurmak, araç-
ları değil, insanları taşıyan ulaşım sistemleri 
kurmak, 

•	 Yoğunluk-kullanım ilişkisini kurmak

Esneklik ve uyum: Gelecekteki sosyal, eko-
nomik, teknolojik değişimlere uyum sağlaya-
bilecek esnek ve kompakt mekanlar yaratmak

•	 Karma işlev ve tipoloji dengesini sağla-
mak

Çeşitlilik: Toplumsal çeşitliliğe hitap et-
mek için geniş bir kullanıcı grubunun istek-
lerine ve farklı seçeneklere imkan verecek 
karma işlevlerle ve formlarla tasarlanmış 
mekanlar oluşturmak şeklinde özetlenebilir 
(DETR&CABE, 2000: 14, Yeang, 2000: 12-
13, Von Hausen, 2013: 85-89.) 

Kültürel miras alanları kent kimliğinin önem-
li bir yansıtıcısı olduğundan özellikle meka-
nın algısına yönelik kentsel tasarım ilkele-
rinin güçlendirilmesi gerekir.  Özdemir ve 
Ocakçı (2017:83) tarafından yapılan bir çalış-
mada mekânın algısal açıdan hoş, canlandırı-
cı ve davetkâr bir atmosfere sahip olmasında 
mekânın kentsel tasarım açısından konfor, 
okunaklılık, karakter ve çeşitlilik ilkelerini 
sağlaması gerektiği görülmüştür. Bu çalışma-
da Hanlar Bölgesi yukarıda bahsedilen tüm 
kentsel tasarım ilkeleri açısından anketler ve 
derinlemesine görüşmeler yoluyla değerlen-
dirilmiştir.

Kentsel tasarımın bu ilkeleri hem yeni geliş-
me alanlarının tasarımı, hem de kültürel mi-
ras alanlarının korunması için geliştirilen pek 
çok tasarım aracının temel ilkelerini oluştur-
maktadır. Kültürel miras alanlarındaki kent-
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sel tasarım çalışmalarında ise en fazla öne 
çıkan konu, kent kimliğini yansıtan bu alan-
ların özgün niteliklerinin korunması olmakta-
dır. Bu çerçevede pek çok ülkede yasal olarak 
uyulması zorunlu veya tavsiye niteliğinde 
olan tasarım araçları geliştirilmektedir. Bun-
lar içinde tasarım rehberleri, kentsel gelişme-
yi yönlendirebilmek için uygulamaya yönelik 
tasarım parametrelerini tanımlayan araçlar 
olarak kullanılmaktadır. Rehberler, tasarım 
hedefleri, uygulanma alanları, ölçekleri, ürün 
veya süreç odaklı olmaları, genel veya yere 
özel olmaları gibi pek çok açıdan sınıflandı-
rılabilir (Carmona, 2017: 6-7). Bu kapsam-
da tematik tasarım rehberleri, yerel kimliğin 
gücünü ve yere ait olma özelliğini etkin kılan, 
yenilikçi yaklaşımlar ile yere özgü detayları 
özenle yeniden yorumlayarak tasarım kalite-
sini arttıran tasarım araçları olarak kültürel 
miras alanlarında öne çıkmaktadır (Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı & MSGSÜ, 2016: 25-
33)

Bununla birlikte tasarım rehberleriyle ilgili en 
önemli konulardan biri rehberlerin uygulana-
cağı yere özgü olmasıdır. Başka kentler için 
yapılmış rehberler, yapısı, formatı ve içeriği 
bakımından yol gösterici olabilir, ancak bir 
yerin coğrafi konumu, iklim koşulları veya 
sınırlı kaynakları farklı tasarım çözümleri 
gerektirir. Bunlar dikkate alınmazsa, rehber 
gerçekçi olmadığı, yerel kullanıcılara karşı 
duyarlı olmadığı veya uygulanamaz olduğu 

gerekçeleriyle reddedilebilir (Von Hausen, 
2013: 205). 

Bu bağlamda kentsel tasarım sürecine ilgili 
tüm aktörlerin katılımının önemini vurgula-
mak gerekir. Katılım, toplumsal ihtiyaçlar/
beklentiler doğrultusunda kentlerin planlan-
masını ve tasarlanmasını sağlar. Aktörlerin 
güçlü yönlerinin ve becerilerinin etkin bir şe-
kilde kullanılmasına olanak verir. Daha ger-
çekçi beklentilerin oluşmasına ve değişime 
direncin azalmasına imkan tanır. Başarısızlık 
riskini ve dolayısıyla maliyeti azaltır. Yapılan 
işin/mekanın sahiplenilmesini sağlar. Yaşam/
mekan kalitesini yükseltir. Daha aktif ve öz-
güvenli vatandaşlar yaratır. Toplum içinde 
güçlü bağlar oluşturarak topluluk duygusunu 
geliştirir. Tasarımcı ve toplum (tüm aktörler) 
arasında güven odaklı yeni ilişki biçimleri ge-
liştirir6 (Involve, 2005: 52-105, Sanoff, 2000: 
9-10,25). Katılım, kentsel tasarım sürecinin 
her aşamasında sağlanmalıdır.

Temel olarak bir kentsel tasarım sürecinin; 
başlangıç, bağlamsal değerlendirme, kentsel 
yapıyı yaratma ve bağlantıları kurma, yeri de-
taylandırma ve izleme evrelerinden oluştuğu 
kabul edilirse, (Yeang, 2000: 109-110) süre-
cin başından itibaren hangi aktörlerin, sürece 

6  http://www.communityplanningtoolkit.org/sites/
default/files/Engagement.pdf

 http://www.wcmt.org.uk/sites/default/files/report-
documents/Savic%20B%20Report%20%20
Final_0.pdf

 http://participateindesign.org/approach/why/
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nasıl katılması gerektiğine yönelik kararların 
alınması ve katılımın planlanması gerekmek-
tedir. Lang (1994: 430-431), kentsel tasarım 
sürecine katılması gereken aktörleri; 

• profesyonel grup: kentsel tasarım süre-
cinde aktif olarak çalışan profesyoneller  
(kentsel tasarımcı, şehir plancısı, mimar, 
peyzaj mimarı, mühendis, endüstriyel ta-
sarımcı, sosyolog, hukuk /finans danış-
manı vb.),

• gelişme kontrol grubu: kentsel çevreyle 
ilgili gelişmelerde kontrolü sağlayan po-
litikacılar, yerel yönetim çalışanları, üni-
versiteler ve sivil toplum kuruluşları vb.,

• karar verici  grup: kentsel tasarım projele-
rini  onaylayan bakanlıkların ilgili kuru-
luşlarında ve yerel yönetimlerde bulunan 
bürokratlar, girişimciler ve yatırımcılar,

• kullanıcı grubu: yerel halk ve  kentte ya-
şayan, üreten, deneyim yaşayan kentliler,

• sponsor grubu: kentsel tasarım projele-
rinin uygulanmasına karşılıksız maddi 
destek veren özel sektör firmaları olarak 
belirlemiştir.

Aktörlerin kentsel tasarım sürecine nasıl da-
hil olabileceği, bu kapsamda hangi katılım 
yöntemlerinin kullanılabileceği çalışmanın 
amacına, bağlama ve sürece bağlı olarak 
geliştirilmelidir. Amacın net olması ve tüm 
katılımcılar tarafından kabul görmesi gere-

kir. Bağlam açısından, her yerin birbirinden 
farklı olması, değişik sorunları, insanları, ta-
rihi özellikleri, konumları, yapıları ve kurum-
ları, karar verme süreçlerini ve sistemlerini 
içermesi etkili olur. Bu nedenle bir yöntem 
her yer için uygun olmayabilir. Süreç tasarı-
mı ise, amaca ve yere göre değişir (Involve, 
2005: 8). Bu çerçevede kentsel tasarım ve 
planlama süreçlerindeki katılım yöntemleri 
temel olarak beş grupta toplanmıştır. Bunlar;

• farkındalık yöntemleri: bilgilendirme 
amaçlı kamusal mekanda sergiler, medya 
haberleri, çalışma alanına yürüyüş turları,

• dolaylı yöntemler: kullanıcılardan bil-
gi toplama amaçlı anketler, görüşmeler, 
toplumsal haritalamalar,

• grup etkileşimi yöntemleri: yüz yüze et-
kileşim kurarak çalışma amaçlı çalıştay-
lar, odak grup görüşmeleri, tasarım eg-
zersizleri,

• açık uçlu yöntemler: geniş bir kitleyi bil-
gilendirme veya onay alma amaçlı halk 
toplantıları, yerel tv yayınları, planlama 
oylamaları,

• beyin fırtınası yöntemleri: yaratıcı prob-
lem çözme amaçlı küçük grup çalışma-
ları olarak gruplanabilir7 (Sanoff 2000: 
67-72, Involve, 2005: 52-105).

7  http://www.communityplanningtoolkit.org/sites/
default/files/Engagement.pdf
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Bu çalışmada, katılım yöntemlerinin belirlen-
mesinde Hanlar Bölgesi’nin bağlamsal özel-
likleri, sürecin yapısı (zamansal ve maddi 
kısıtlar, süreç sonunda elde edilmek istenen 
ürün vs) ve katılımcı profili etkili olmuştur. 
Proje sürecinde dolaylı yöntemlerle birlikte 
grup etkileşimi yöntemleri bir arada kulla-
nılmıştır. Sürecin farklı evrelerinde Hanlar 
Bölgesiyle ilgili tüm aktörlerin temsilcileri-
ne ulaşılmaya çalışılmıştır. Analiz evresinde 
Bursalı AVM kullanıcıları ve Hanlar Bölge-
si’ndeki yerel esnaf  hedef alınmıştır. Çünkü 
Hanlar Bölgesi sahip olduğu özgün evrensel 
değerleriyle sadece belirli bir kullanıcı pro-
filine değil, herkese hitap eden bir bölge ol-
malıdır. Bu nedenle bölgenin sorunları veya 
bölgeyle ilgili beklentiler, sadece bölgenin 
birincil kullanıcıları tarafından değil,  Bursa-
lı olup da bölgeyi çok sık veya aktif olarak 
kullanmayan grupların bakış açısından da 
analiz edilmelidir. Çalışmada öncelikle Bur-
salı  AVM kullanıcılarını Hanlar Bölgesi’ne 
çekmek hedeflenmiştir. Bu nedenle bu grup-
tan mümkün olan en az sürede en fazla kişiye 
ulaşabilmek için anket tekniği kullanılmıştır. 
Ayrıca yerel esnafla da derinlemesine görüş-
meler yapılmıştır. Çünkü yere ait sorunları/
potansiyelleri en fazla deneyimleyen, böl-
geyle ilgili en büyük beklentisi olan gruplar-
dan birisi yerel esnaftır. Elde edilen sonuçları 
paylaşmak, farklı aktörlerle bilgi alışverişin-
de bulunmak ve bölgeye yönelik kentsel tasa-
rım önerilerini tartışmak için bir çalıştay da 

gerçekleştirilmiştir. Çalıştay süreci bu maka-
le kapsamında ele alınmamıştır.

BULGULAR 

Hanlar Bölgesi’nin tarihi dokusuna ve böl-
gedeki planlama/kentsel tasarım çalışma-
larına yönelik arşiv ve literatür araştırma-
ları bulguları: 

Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi özgün ni-
teliklerinden dolayı 1986 yılında korunması 
gerekli kentsel sit alanı olarak ilan edilmiş, 
1988 yılında da 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı İmar Planı hazırlanmıştır. Zaman 
içinde üst ölçekli planlar geliştirilmiş ve re-
vize edilmiş, ancak Hanlar Bölgesini içeren 
planda bir değişiklik yapılmamıştır. Plan ka-
rarları temel olarak Hanlar Bölgesi’nin ko-
runmasını ve özel proje alanlarında rölöve, 
restorasyon, yeni kullanım ve kentsel tasarım 
projeleri hazırlanmadan ve Koruma Kurulu 
kararı alınmadan uygulamaya yapılamayaca-
ğını belirtmektedir.

Hanlar Bölgesi’nde kentsel tasarıma yöne-
lik en kapsamlı çalışma 2011 yılında Bursa 
Büyüksehir Belediyesi tarafından açılan Or-
hangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım 
Proje Yarısması olmuştur. Yarısmanın amacı; 
Orhangazi Meydanı ve Çevresi’nin tarihi kent 
merkezinin kimliğine uygun olarak günümüz 
kullanıcılarının ihtiyaçlarına hizmet edecek 
şekilde kentsel, mimari ve peyzaj tasarımı 
ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi 
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olarak ifade edilmiştir. Birinciliği kazanan 
projede yeşil sistemin ve yaya mekanları-
nın meydan ve farklı kotlarda sürekliliği en 
önemli tasarım ilkesi olarak ele alınmış, yöre-
nin müze-kent olarak düzenlenmesi amaçlan-
mıştır. Projenin tarihî ve doğal çevreye olan 

duyarlılığı, ayrıca alanın kamusal kullanımını 
daha da iyileştirmeye yönelik mimari çözüm-
ler üretmesi olumlu karşılanmıştır8. Ancak 
geçen zaman içinde yarışmayla elde edilen 
proje uygulanmamıştır. 

Şekil 1. Bursa Hanlar Bölgesi (Bursa Alan Başkanlığı, 2013: 25)8

8  https://www.bursa.bel.tr/dosyalar/yarisma_sartname.pdf 
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Şekil 2. Bursa Hanlar Bölgesi Yönetim Alanı Sınırları9

2014 yılında Bursa Hanlar Bölgesi (Şekil 1), 
Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü seri 
adaylıkla UNESCO Dünya Mirası olarak 
tescillenmiştir. Bunlardan biri olan Hanlar 
Bölgesi’nin çekirdek ve tampon bölgelerden 
oluşan yönetim alanı sınırları Şekil 2’de gö-
rülmektedir. Hanlar Bölgesi çekirdek alanı 
içerisinde toplam 21 adet tescilli anıt eser, 
tampon bölgede ise 60 adet tescilli anıt eser, 
yönetim alanı içerisinde toplam 222 adet tes-
cilli sivil mimarlık örneği yapı, çekirdek alanı 
içerisinde toplam 19 adet, tampon alanda 27 
adet tescilli anıt ağaç bulunmaktadır (Bursa 
Alan Başkanlığı, 2013: 62).

Bununla birlikte 20139 yılında UNESCO baş-
vurusuna hazırlık için katılımcı bir anlayışla 
hazırlanan Bursa ve Cumalıkızık Yönetim 
Planı kapsamında yapılan analizlerde bölgede 
pek çok sorun olduğu da tespit edilmiştir. Bun-
lar; bölgede  korumaya ilişkin bütüncül bir ko-
ruma anlayışının oluşmadığı, bunu sağlayacak 
ortak bir veri tabanının bulunmadığı, mevcut 
koruma planlarının çok eski ve yetersiz oldu-
ğu, bölgede fiziksel ve işlevsel köhnemenin 
temel problem olduğu, bölgede ekonomik ve 
sosyal canlılığı sağlayan kullanıcı profilinin 

9  http://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/yonetim-
alani-sinirlari/
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değişmeye başladığı, kentsel tasarım ölçeğin-
de yapılan yeni müdahaleler arasında ortak 
bir dil olmadığı, tarihi yapıların özgün mimari 
kimliğini gölgeleyecek çok fazla eke sahip ol-
duğu şeklinde özetlenebilir (Bursa Alan Baş-
kanlığı, 2013: 159-171).

Hanlar Bölgesi’ne yönelik fiziksel tespitler-
den ve gözlemlerden elde edilen bulgular:

Alan çalışması kapsamında Hanlar Bölgesi’yle 
ilgili yasal-yönetsel, fiziksel, sosyo-ekonomik 
durum analizleri yapılmış; ayrıca bölge, kent-
sel dış mekan ve yapı ölçeklerinde sorun ve 
potansiyel belirlenmesine yönelik tespit çalış-
maları gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde 
işlevsel tek tipleşme, kullanıcı  profilinin ho-
mojenliği, akşamları bazı bölgelerde yaşanan 
ıssızlık, yeşil alanların ve  kentsel toplanma 
alanlarının yetersizliği, kentsel boşlukların 
verimsiz kullanımı, niteliksiz saçak ve üst 
örtülerin tarihi dokuyu bozması, kent mobil-
yalarının yetersizliği ve ergonomik olmama-
sı, tarihi yapılara uygun işlevler verilmemesi, 
yeni yapıların tarihi yapıları taklit etmesi, han-
larda düşey düzlemde yaya erişilebilirliğinin 
zayıflığı gibi sorunlar gündeme gelmiştir. Bu 
bağlamda Bursa ve Cumalıkızık Yönetim Pla-
nı’ndaki analiz sonuçlarıyla, proje sürecinde 
yapılan analiz sonuçlarının örtüştüğü görül-
müştür.

Hanlar Bölgesi’ne yönelik anketlerden elde 
edilen bulgular:

Çalışma kapsamında Bursa’daki 4 AVM de 
toplam 370 kişiyle anket yapılmıştır. Anke-
tin birinci bölümü kullanıcı profiline yönelik 
sorulardan oluşturulmuştur. Elde edilen so-
nuçlara göre (Tablo 1); AVM kullanıcılarının 
ağırlıklı olarak genç yaş grubunda, Bursalı, 
yüksek eğitim-öğretim seviyesine sahip, özel 
sektör çalışanı, ev hanımı veya öğrenci olduğu 
ve kent merkezi dışında yaşadıkları görülmüş-
tür.  

Anketin ikinci bölümü Hanlar Bölgesi’nin 
kimliğinin tanımlanmasına yönelik sorulardan 
oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre 
(Tablo 2); Hanlar Bölgesi’nin ağırlıklı olarak 
tarihi ve kültürel özellikleri ve otantik kimliği 
ile öne çıktığı, duyusal algıların da bu kimlik 
üzerinden biçimlendiği, özellikle Ulucami 
ve Kozahan’ın imgesel olarak en fazla akıl-
da kalan öğeler olduğu belirlenmiştir. Hanlar 
Bölgesi’ni aktif olarak kullanmayan örneklem 
grubunun, bölgeye yönelik aidiyet duygu-
sunun ancak yarı yarıya bir oranda geliştiği 
tespit edilmiştir.  Ayrıca bölgedeki trafik, gü-
rültü, karmaşa ve kalabalığın bölgenin imajını 
olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.  

Anketin üçüncü bölümü Hanlar Bölgesi’nin 
kullanım yeterliliğine, sorunlarına ve yöneti-
mine yönelik sorulardan oluşturulmuştur. Elde 
edilen sonuçlara göre (Tablo 3);  kullanıcıların 
ağırlıklı olarak ayda 1-2 kere, kent merkezi-
ne yakın mahallelerden ve yeme-içme-gezme 
amaçlı olarak Hanlar Bölgesi’ne gittikleri, 
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ancak bölgenin genel kullanım amacının alış-
veriş olarak görüldüğü, bölge içinde en fazla 
gidilen yerlerin çarşılar, hanlar ve Zafer Plaza 
olarak ifade edildiği, bölgede genellikle 2-3 
saat zaman geçirildiği, bölgeye ulaşımın en 
fazla tramvayla sağlandığı, bölgeyi kullanım 
sıklığının geçmişten bugüne azaldığı, bölgeyle 
ilgili en temel sorunların trafik yoğunluğu ve 
otopark yetersizliği olduğu, hanların ise kulla-
nım amaçları açısından yeteri kadar değerlen-
dirilemediği ifade edilmiştir. Ancak AVM kul-
lanıcılarının Hanlar Bölgesi’ne gitme neden-

lerinin önemli bir kısmının otopark imkanı da 
sağlayan Zafer Plaza tarafından karşılandığı 
görülmüştür. Bölge, yönetim ve toplumsal ka-
tılım açısından değerlendirildiğinde, yerel yö-
netimlerin bölgeyle ilgili çalışmalarının orta 
derecede yeterli bulunduğu, ancak bölgenin 
tanıtımı konusundaki çalışmaların eksik oldu-
ğu, özellikle bölgenin UNESCO mirası olarak 
tescil edildiği konusunda kullanıcıların bilgisi 
olmadığı, ancak kullanıcıların Hanlar Bölge-
siyle ilgili çalışmalara katkı koymak yönünde 
istekli oldukları görülmüştür.

Tablo 1. AVM Kullanıcı Profiline Yönelik Sorular, Cevaplar ve Öneriler

ANALİZ EVRESİ- 

ANKETLERİN UYGULANMASI

SENTEZ EVRESİ- 

ANKETLERİN YORUM-
LANMASI

TASARIM EVRESİ- 

HEDEFLERİN BELİRLENME-
Sİ

KULLANICI PROFİLİNE YÖNELİK SO-
RULAR VE CEVAPLAR

SONUÇLAR KENTSEL TASARIM ÖNERİ-
LERİ

Yaş %40,4’ü 21-35 
yaş arasında

%25,2’si  36-50 
yaş arasında

Genç insanlar daha çok AVM 
lere gitmeyi tercih etmektedir

KARMA İŞLEV DENGESİ
Kent merkezine gençleri çekecek 
faaliyetlere yönelik mekanlar  ya-
pılmalı, düzenli programlar geliş-
tirilmeli

Cins %50,8’i kadın %49,2’si erkek Kadınlar daha çok AVM lere 
gitmeyi tercih etmektedir

KARMA İŞLEV DENGESİ
Kent merkezine kadınları ve ço-
cukları çekecek faaliyetlere yönelik 
mekanlar  yapılmalı, fiziksel konfor 
koşulları arttırılmalı

Eğitim %48,1’i üni-
versite me-
zunu 

%33,1’i lise me-
zunu

Yüksek eğitimli kişiler daha 
çok AVM lere gitmeyi tercih 
etmektedir

KARMA İŞLEV DENGESİ
Kent merkezine yüksek eğitimli 
kişileri çekecek sosyal-kültürel 
aktivitelere yönelik mekanlar  ya-
pılmalı
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Meslek %31,3’ü özel 
sektörde ücret-
li çalışan 

%20,8’i öğrenci Özel sektör çalışanları ve 
öğrenciler (gençler) daha çok 
AVM lere gitmeyi tercih etmek-
tedir

KARMA İŞLEV DENGESİ
Kent merkezine özel sektör çalışan-
larını ve gençleri çekecek sosyal-
kültürel faaliyetlere  ve yeme-içme 
etkinliklerine yönelik mekanlar  
yapılmalı

Gelir %25,8’inin 
geliri yok

%19 1000-2000 tl 
%18 2000-4000 tl
%17 söylemek 
istemedi
%6,2 5000 tl üstü

Öğrenciler ve ev hanımları daha 
çok AVM lere gitmeyi tercih 
etmektedir

KAMUSAL-ÖZEL MEKAN DEN-
GESİ VE KALİTESİ
Kent merkezinde her gelir grubuna 
hitap edebilecek, hiç para harcama-
dan da kullanılabilecek kamusal dış 
mekanlar oluşturulmalı

Bursa’
da 
yaşam 
süresi

%40,8’i Bur-
salı

%15,4’ü 11-20 
yıldır Bursa’da

Bursalılar kent merkezi yerine 
daha çok AVM lere gitmeyi 
tercih ediyor

KATILIM
Kentsel aidiyet oluşturmak için, 
kent merkezi tüm kentlilere hitap 
edecek şekilde, kentlilerle birlikte 
planlanmalı ve tasarlanmalı

Oturu-
lan ilçe

%44,5’i Os-
mangazi (mer-
kez)

%30,2’si Nilüfer Osmangazi’de ikamet eden 
kentliler bile aynı ilçede olma-
sına rağmen kent merkezi yeri-
ne daha çok AVM lere gitmeyi 
tercih ediyor

ERİŞİLEBİLİRLİK-GEÇİRGEN-
LİK  İLİŞKİSİ Merkeze toplu 
taşıma ve yaya erişim olanakları 
arttırılmalı

Böl-
gede 
ikamet 
etme 
durumu

%86,7’si böl-
gede ikamet 
etmeyen veya 
çalışmayanlar 

%7,6’sı bölgede 
ikamet eden

Kent merkezi dışında oturan ve 
çalışan kişiler daha çok AVM 
lere gidiyor

ERİŞİLEBİLİRLİK-GEÇİRGEN-
LİK  İLİŞKİSİ Merkeze toplu 
taşıma ve yaya erişim olanakları 
arttırılmalı
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Tablo 2. Hanlar Bölgesi’nin Algısına Yönelik Sorular, Cevaplar ve Öneriler

ANALİZ EVRESİ- 

ANKETLERİN UYGULANMASI

SENTEZ EVRESİ- 

ANKETLERİN YORUMLAN-
MASI

TASARIM EVRESİ- 

HEDEFLERİN BELİRLEN-
MESİ

ALGIYA YÖNELİK SORULAR VE CEVAPLAR SONUÇLAR KENTSEL TASARIM ÖNE-
RİLERİ

Hanlar 
Bölgesi 
denildi-
ğinde ilk 
akla ge-
lenler

%38,9 bölgedeki 
mimari doku (Ko-
zahan, Ulucami, 
Kapalıçarşı, kubbe, 
hanlar, restorasyon)

%34,8 kent mer-
kezi

Bölgenin imajını tarihi binalar 
ve bölgenin kent içindeki konu-
mu oluşturmaktadır

ALAN-BAĞLAM İLİŞKİSİ-
KATILIM
Tarihi binalara yönelik çalış-
malar (restorasyon ve yeniden 
kullanım önerileri) kentlilerle 
birlikte, onların beklentilerine 
göre belirlenmeli. 

Bölgenin 
öne çıktığı 
özellikleri

%75,7 
tarihi ve 
kültürel 
özellik-
leri ve 
otantik 
olması

%50,7 
kent 
merkezi 
olması

%27,1 
kala-
balık 
ve 
koz-
mo-
polit 
olması

%20,5 
UNES-
CO mira-
sı olması 

Bölge tarihi / kültürel özellikle-
ri ve otantikliğiyle tanınmakta-
dır. Bölgenin UNESCO mirası 
olduğunun kentliler tarafından 
yeterince bilinmediği görül-
mektedir

ÖLÇEK-KARAKTER İLİŞKİ-
Sİ -KATILIM
Bölgenin özgün kentsel ve 
sosyal dokusunun korunmasına 
yönelik çalışmalar kentlilerle 
birlikte yapılmalı.
Bölgeyle ilgili tanıtım ve kent-
lilere yönelik farkındalık çalış-
maları yapılmalı.

Bölgenin 
hangi 
duyguları 
ifade 
ettiği

%23,2 
huzur

%12,5 karmaşa %7,1 
saygı

Bölgede en çok öne çıkan duy-
gu huzur, ikinci olarak buna 
tezat karmaşadır

ÖLÇEK-KARAKTER İLİŞKİ-
Sİ - KAMUSAL- ÖZEL ME-
KAN KALİTESİ
Bölgedeki karmaşanın kaynak-
ları tespit edilmeli ve bunlar 
minimize edilmeli

Bölgeye 
yönelik 
aidiyet 
hissi

%53 evet %45,3 hayır Bölgeye yönelik aidiyet hissi 
yarıya yakın bir oranda olumlu-
dur, ancak yeterli değildir

KATILIM 
Bölgenin gelecek nesillere akta-
rılmasını sağlamak için kentsel 
aidiyet güçlendirilmeli, kent-
lilerle birlikte bölgeye yönelik 
çalışmalar yapılmalı
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Bölgeyle 
ilişkilen-
dirilen 
koku

%29,3 çay, kahve 
kokusu

%27 tarih, eski-
mişlik, ipek, kitap, 
han, yaşam gibi 
mecazi kokular

Hanlar Bölgesi’ne yönelik 
duyusal algılar geleneksel yi-
yecekler-içecekler-tekstil ürün-
leri-binalar-doğal malzemeler 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Bununla birlikte bölgede en 
çok insan sesinin ve gürültünün 
duyulduğunun ifadesi, bölgede 
hissedilen karmaşa duygusuyla 
ilişkilidir  

ÖLÇEK-KARAKTER İLİŞ-
KİSİ - KARMA İŞLEV DEN-
GESİ
KAMUSAL-ÖZEL MEKAN 
KALİTESİ
Bölgede geleneksel ürünlerin 
satışına ve sunumuna yönelik 
yeme-içme mekanları ve ticari 
birimler niceliksel ve niteliksel 
olarak arttırılmalı Bölgedeki 
geleneksel kent dokusunun 
özgünlüğünü zedeleyecek uy-
gulamalara ve düzenlemelere 
izin verilmemeli.
Bölgede gürültü kontrolüne 
yönelik çalışmalar yapılmalı, 
insanları karmaşadan ayırabi-
lecek mekanlar düzenlenmeli, 
Hanların avluları bu kapsamda 
değerlendirilmeli

Bölgeyle 
ilişkilen-
dirilen tat

%38,1 kahve, çay, 
şerbet, ıhlamur tadı

% 28,7 iskender 
tadı

Bölgeyle 
ilişkilen-
dirilen 
doku

%48 tarihi du-
varların, taşların, 
kaldırımların, 
Osmanlı’nın, 
Hanların, toprağın 
dokusu

%45,8 ipek, koza, 
kaftan, kumaş, 
kilim dokusu

Bölgeyle 
ilişkilen-
dirilen ses

%24 insan sesi %16,4 gürültü, 
araba, otobüs, kala-
balık, tramvay sesi

Bölgeyle 
ilişkilen-
dirilen 
görüntü

%32,2 Osmanlı’ 
nın, tarihin, eski bir 
fotoğrafın görün-
tüsü

%13 Hanla-
rın, duvarların, 
Kozahan’ın görün-
tüsü

Bölgede 
en çok 
akılda ka-
lan yollar

% 24,9 
Cum-
huriyet 
Caddesi

%19,8 
Çarşı 
aksı

%19,5  Fevzi 
Çakmak Caddesi 
Şehreküstü met-
ro istasyonu ile 
Ulucami arasında 
kalan yaya yolu

Bölgede en çok kullanılan 
yollar yaya ve tramvay yolu 
olarak kullanılan Cumhuriyet 
Caddesi, diğerleri Uzun Çarşı 
ve   Şehreküstü metro istasyonu 
ile Ulucami arasında kalan yaya 
yollarıdır. 

ERİŞİLEBİLİRLİK-GEÇİR-
GENLİK İLİŞKİSİ -
KAMUSAL-ÖZEL MEKAN 
DENGESİ 
Kent merkezinde yaya öncelikli 
kamusal mekanlar arttırılmalı

Bölgenin 
sınırları

%42,1 Atatürk 
Caddesi, Cemal 
Nadir Caddesi, 
Cumhuriyet 
Caddesi ile  İnönü 
Caddesi’nin 
oluşturduğu

%27,9 çarşı ve 
çevresi

Bölge, etrafı ana trafik 
akslarıyla çevrili bir ada olarak 
tanımlanmaktadır.

ERİŞİLEBİLİRLİK- 
GEÇİRGENLİK İLİŞKİSİ- 
YOĞUNLUK-KULLANIM 
İLİŞKİSİ 

Bölgenin kuzey-güney ve doğu-
batı bağlantıları güçlendirilmeli 

Alan yönetim planında tampon 
bölge olarak ifade edilen 
alanlar ile çekirdek alan  bir 
arada değerlendirilerek 
işlevlendirilmeli, noktasal 
yoğunluklar tüm bölgeye 
yayılmalı.
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Bölge 
içinde 
farklı bir 
özelliği 
olan bir 
alan

%42,5 Kozahan %18,4 Ulucami Kozahan, bölge içinde hem 
konumu, hem  işlevsel 
özellikleri, hem de insanları 
dışarıdaki karmaşadan ayıran 
avlusuyla en çok öne çıkan 
yapıdır. İkincisi ise, benzer 
özellikleriyle Ulucami’dir. Zaten 
her iki yapıda aynı meydanda 
yer almaktadır. Bölgede farklı 
potansiyellere sahip pek çok 
han olmasına rağmen, bunlar 
yeteri kadar kullanılmamakta ve 
bilinmemektedir.

ÖLÇEK-KARAKTER İLİŞKİSİ 

Bölgede farklı karakterlere sahip 
alt bölgeler tanımlanmalı ve 
bunlara yönelik kentsel tasarım 
projeleri üretilmeli.

Bölgedeki 
toplanma  
ve dağılma 
noktaları

%48,6 Orhangazi- 
Ulucami Meydanı

%17,1 Kozahan Orhangazi Meydanı, sahip 
olduğu konum, erişilebilirlik 
derecesi,  farklı işlevler, anıtsal 
yapılar ve peyzaj nitelikleriyle 
bir buluşma noktası olarak öne 
çıkmaktadır. 

YOĞUNLUK-KULLANIM 
İLİŞKİSİ 

Potansiyeli yüksek, ancak 
atıl kalmış mekanlar 
değerlendirilmeli,  bu alanlar 
yeni işlevlerle ve mekanlarla  
canlandırılmalı

Bölgede 
yön 
bulmayı 
sağlayan 
sembolik 
bir öğe

%65,2 Ulucami %4,8 Kozahan

%4,8 Zafer Plaza

Ulucami bölgenin imajının 
oluşmasında, tanımında referans 
olarak en fazla kullanılan 
yapıdır. 

ÖLÇEK-KARAKTER İLİŞKİSİ 

Bölgenin imajını korumak için 
gerek bölge içinde, gerekse 
dışında bina yüksekliklerinin 
ve tarihi silüetin kontrolüne  
yönelik çalışmalar yapılmalı

Bölgede ilk 
akla gelen 
fiziksel öğe

%31,6 Ulucami %21,1 Kozahan Ulucami ve Kozahan Hanlar 
Bölgesi’nin simgesi olan 
yapılardır. 

ÖLÇEK-KARAKTER İLİŞKİSİ 

Bölgedeki simge binalar 
korunmalı, ayrıca  bölge 
içinde yeni simge mekanlar 
oluşturulmalı.

Gerekli düzenlemelerle bölge 
içindeki diğer tarihi yapıların da 
öne çıkması sağlanmalı

Anketin dördüncü ve son bölümü ise, Hanlar 
Bölgesi’nden beklentilere yönelik sorular-
dan oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara 
göre (Tablo 4);  Hanlar Bölgesi’nin çekici bir 
hale getirilmesi için bölgedeki tarihi yapıla-
rın kullanıcıların ihtiyaç duyduğu, cazibeli 
ve karma kullanımlara yönelik olarak restore 

edilmesi ve yeniden işlevlendirilmesi ve  yeni 
yapıların bölgenin tarihi ve işlevsel yapısına 
uyumlu  bir şekilde tasarlanması ve bölgenin 
canlandırılması için farklı yaş ve gelir grup-
larına hitap eden, çekici kullanım türlerinin 
belirlenmesi, bu sektörlerdeki girişimcilerin 
kira veya vergi indirimiyle teşvik edilerek  
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bölgeye davet edilmesi  gerektiği ifade edil-
miştir. Ayrıca gezmek ve dinlenmek için yaya 
yollarının, kent mobilyalarının ve hizmet 
noktalarının oluşturulması veya yenilenmesi 
(tabelalar, oturma elemanları, aydınlatma ele-
manları, çöp kutuları, döşeme kaplamaları, 
WC’ler, bebek bakım üniteleri vs.), bunların 
hem bölgeyle, hem de birbiriyle uyumlu bir 
şekilde tasarlanması, bölgede düzenli olarak 
açık hava etkinliklerinin, festivallerin, prog-

ramların, tanıtımların düzenlenmesi gerek-
tiği vurgulanmıştır. Buna ek olarak Hanlar 
Bölgesi’nde olması istenen işlevler konusun-
da en fazla öne çıkan kullanım kültürel aktivi-
teler (açık hava konserleri, tiyatrolar, sergiler, 
film gösterimleri vb.) olmuştur. Bunu parklar, 
gezinti ve dinlenme alanları ile yeme-içme 
hizmetleri (kafeler, restoranlar, barlar, kulüp-
ler vb.) izlemiştir.

Tablo 3. Hanlar Bölgesi’nin Kullanımına Yönelik Sorular, Cevaplar ve Öneriler

ANALİZ EVRESİ- 

ANKETLERİN UYGULANMASI

SENTEZ EVRESİ- 

ANKETLERİN YORUM-
LANMASI

TASARIM EVRESİ- 

HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

KULLANIMA YÖNELİK SORULAR VE 
CEVAPLAR

SONUÇLAR KENTSEL TASARIM ÖNERİLERİ

Gidiş 
şekli

%55,3 
spontan 
olarak 
ara sıra

%27,1 planlı olarak 
ara sıra

Kentliler bölgeye işi oldukça 
gitmektedir

KARMA İŞLEV DENGESİ 
Düzenli olarak bölgeye gidilmesini 
sağlamak için farklı gruplara yönelik 
etkinlik mekanları ve programları oluş-
turulmalı

Ne zaman %52,5 
hafta 
sonları

%38,3 hafta içi Hafta sonu bölgeye gitme 
oranı daha fazladır. 

KARMA İŞLEV DENGESİ 
Kentlilerin boş zamanlarını kent mer-
kezinde değerlendirebilecekleri sosyal-
kültürel mekanlar arttırılmalı

Ne sık-
lıkta

%42,5 
ayda 1-2 
kere

%31,8  haftada 1-2 
kere olduğu

Ayda 4 hafta sonu olduğuna 
göre, sadece 1-2 kere kent 
merkezine gidilmesi, kul-
lanım yoğunluğunun düşük 
olduğunu göstermektedir

KARMA İŞLEV DENGESİ 
Bölge yeni işlevlerle ve mekanlarla 
daha çekici hale getirilmeli

Bireysel 
gitme 
amacı

%35,3 
yeme-
içme- 
gezme

%8,4 
kültürel 
olduğu

%7 her 
ikisi de

Bölgeye daha çok yeme-iç-
me-gezme amacıyla gidil-
mektedir

KARMA İŞLEV DENGESİ -
KAMUSAL-ÖZEL MEKAN KALİ-
TESİ
Yeme-içme mekanları niceliksel ve 
niteliksel açıdan geliştirilmeli Yeni 
sosyal-kültürel etkinlik mekanları oluş-
turulmalı
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En fazla 
gidilen üç 
yer

%12,1 
çarşılar, 
hanlar 
ve Zafer 
Plaza

% 8,1 
çarşılar, 
pazarlar, 
hanlar

%7,6 
çarşılar, 
hanlar 
ve ca-
miler

Tarihi bir bölge içinde en çok 
gidilen yerlerin içinde Zafer 
Plaza’nın da olması, çarşıların 
AVM’lerle rekabet etmekte 
zorlandığını göstermektedir

KARMA İŞLEV DENGESİ -
KAMUSAL-ÖZEL MEKAN KALİ-
TESİ
Bölgede AVM kullanıcı profiline uy-
gun, konfor koşulları yüksek ve nitelikli 
mekanlar oluşturulmalı ve sosyal-kültü-
rel etkinlikler düzenlenmeli

Bölgede 
geçirilen  
ortalama 
süre

%61 
2-3 saat

%22,2  4-5 saat Bölgede geçirilen süre kısıt-
lıdır

KARMA İŞLEV DENGESİ -
KAMUSAL-ÖZEL MEKAN KALİ-
TESİ
Kentlileri daha uzun süre bölgede tuta-
cak hizmet birimleri ve etkinlik mekan-
ları oluşturulmalı

Kimlerle 
birlikte 
gidildiği

%40,6 
arkadaş
larla

%36,4 aileyle Ailelerin bölgeyi daha az 
tercih ettiği görülmektedir

KARMA İŞLEV DENGESİ -
KAMUSAL-ÖZEL MEKAN KALİ-
TESİ
Bölgede  ailelere yönelik etkinlik me-
kanları arttırılmalı

Hangi 
araçla 
gidildiği

%24,9 
tramvay

%19,6 
yaya

%18,2 
özel araç

Bölgeye en çok toplu taşı-
mayla ve yaya olarak ulaşım 
söz konusudur

ERİŞİLEBİLİRLİK- GEÇİRGENLİK 
İLİŞKİSİ
Özel araçla gelenler için uygun aktarma 
noktalarında otoparklar düşünülmeli

Ne kadar 
sürede 
gidildiği

%41,2 
15-30 
dakika

%26,1 
30-45 
dak

%21,8 
5-15 dak

Bölgeye daha çok yakın böl-
gelerden insanların geldiği 
söylenebilir

ERİŞİLEBİLİRLİK- GEÇİRGENLİK 
İLİŞKİSİ
Merkeze toplu taşıma ve yaya erişim 
olanakları arttırılmalı

Genel git-
me amacı

%25,5 
alışveriş

%13,9 
gezme 
dinlen-
me

%6,8 
turistik

Kentlilerin bölgeye daha çok 
alışveriş amacıyla gittikleri 
ifade edildiğinden, Hanlar 
bölgesi ticaret işleviyle öne 
çıkmaktadır

YOĞUNLUK-KULLANIM İLİŞKİSİ 
Ticari mekanlar akşam belli bir saate 
kadar açık olduğundan, karma kullanım 
odaklı işlevlendirme yapılmalı

Gitme 
sıklığı
nın
değişimi

Evet eskiden

%24,4  haftada 1-2
%18,7 ayda 1-2

%33,4 
hayır

Kentlilerin bölgeye gitme 
sıklığının değişmesi, kent 
merkezinin kullanıcı yoğun-
luğunda düşme olduğunu 
göstermektedir

YOĞUNLUK-KULLANIM İLİŞKİSİ 
Bölgedeki ıssızlaşmayı ve güvenlik so-
runlarını azaltmak için insanları tekrar 
bölgeye çekecek mekanlar, etkinlikler 
ve programlar düzenlenmeli

Kullanım 
amacının 
değişimi

Evet eskiden
%14,8 yeme -içme-
gezme
%5,2 kültürel ak-
tivite
%5,2 işyerim-oku-
lum oradaydı
%4,5 giyim alış-
verişi

%44,8 
hayır

Kentlilerin bölgeyi kullanım 
amacı değişmeye başlamıştır. 
Kent merkezi dışında aynı 
amaçla kullanılan  farklı al-
ternatif bölgeler bu değişimin 
nedeni olabilir.

YOĞUNLUK-KULLANIM İLİŞKİSİ 
Kullanıcı yoğunluğundaki azalmayı 
engellemek ve kent merkezinin çekici-
liğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 
ivedilikle yapılmalı
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Bölgeyle 
ilgili en 
önemli 
sorunlar *

%58,8 trafiği yoğun, 
ulaşımı zor, otopark-
ları yetersiz

%12,1 
kalabalık 
gürültülü 
ve koz-
mopolit 
yapısı

Bölgenin sorunları ulaşım ve 
erişilebilirlik üzerinde yoğun-
laşmaktadır. AVM lerin kent 
içindeki ana yollar üzerinde 
konumlanmaları ve kullanıcı-
larına otopark imkanı sunma-
sı, kullanıcıların kent merkezi 
yerine AVM lere gitmesine 
neden olmaktadır

ERİŞİLEBİLİRLİK- GEÇİRGENLİK 
İLİŞKİSİ
Kent merkezine ulaşım ve merkez için-
deki erişilebilirlik olanakları arttırılmalı

Hanların 
aktif ve 
yeterli bir 
şekilde 
kullanımı

%52,4 
yeter
siz

%17,1 
orta

%12,8 
çok 
yeterli

Bölgedeki hanların aktif ve 
yeterli bir şekilde kullanılma-
dığı düşünülmektedir 

KATILIM 
Hanlar kentsel tasarım ve yeniden kul-
lanım projeleriyle günümüzün ihtiyaç-
ları doğrultusunda değerlendirilmeli.

Bölgenin 
UNESCO 
mirası ol-
duğunun-
bilinirliği

%20, 8 
evet

%10,8 
fikrim 
yok

%60,1 
hayır

Hanlar Bölgesi’nin UNESCO 
mirası olduğunun kentliler 
tarafından yeterince bilinme-
diği görülmektedir

KATILIM 
Bölgeyle ilgili tanıtım ve kentlilere yö-
nelik farkındalık çalışmaları yapılmalı

Yerel yö-
netimlerin 
bölgeyle 
ilgili ça-
lışma
larının 
yeterliliği

%37,1 normal  %30,9 
yetersiz

Yerel yönetimlerin Hanlar 
Bölgesi’yle ilgili çalışmaları 
orta derecede yeterli bulun-
muştur. 

KATILIM 
Yerel yönetimler kentlilerle birlikte 
çalışıp, bölgeyle ilgili sorunları tespit 
edip, önceliklendirip, çözüm önerilerini 
paylaşmalı ve kentlilerden bu konuda 
geri dönüş almalı

Kullanıcı
ların çalış-
ma
lara katı-
lım talebi

%49,4 
evet 

%22,3 
hayır

%18,6 
kararsız

Anket yapılan kişilerin yarısı 
yerel yönetimlerle ve dernek-
lerle işbirliği yapabileceğini 
belirtmiştir. 

KATILIM 
Yerel yönetimler kentsel tasarımda 
katılım yöntemleriyle ilgili yeni yakla-
şımları kullanmalı
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Tablo 4. Hanlar Bölgesi’nden Beklentilere Yönelik Sorular, Cevaplar ve Öneriler

ANALİZ EVRESİ- 

ANKETLERİN UYGULANMASI

SENTEZ EVRESİ- 

ANKETLERİN YO-
RUMLANMASI

TASARIM EVRESİ- 

HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

BEKLENTİLERE YÖNELİK SORULAR VE CEVAP-
LAR

SONUÇLAR KENTSEL TASARIM ÖNERİLERİ

Bölgenin 
çekici bir 
hale geti-
rilmesi için 
yapılması 
gerekenler

%25,5 tarihi yapılar bölgenin ihtiyaç duy-
duğu, cazibeli ve karma kullanımlara yöne-
lik olarak restore edilmelidir, yeni yapılar 
bölgenin tarihi ve işlevsel yapısına uyumlu  
bir şekilde tasarlanmalıdır
%24,4 bölgenin canlandırılması için farklı 
yaş ve gelir gruplarına hitap eden, çekici 
kullanım türleri belirlenmeli, bu sektörler-
deki girişimciler kira veya vergi indirimiyle 
teşvik edilerek  bölgeye davet edilmelidir
%12  gezmek ve dinlenmek için yaya yol-
ları, kent mobilyaları ve hizmet noktaları 
(tabelalar, oturma elemanları,  aydınlatma 
elemanları, çöp kutuları, döşeme kapla-
maları, WC’ler vs.) bölgeyle ve birbiriyle 
uyumlu bir şekilde tasarlanmalı ve  yeni-
lenmelidir
%11,4 bölgede düzenli olarak açık hava 
etkinlikleri, festivaller, programlar, tanıtım-
lar  düzenlenmelidir
%9,9 bölge içinde engelliler, çocuklar, 
yaşlılar, pusetliler için  ulaşım/erişim ola-
nakları arttırılmalıdır

Hanlar Bölgesi’nin 
daha cazip bir hale 
getirilmesi için 
öncelikli olarak ta-
rihi yapıların karma 
kullanıma uygun bir 
şekilde restore edil-
mesi gerektiği, farklı 
yaş ve gelir gruplarına 
hitap eden, çeşitli 
fonksiyonların belir-
lenerek bölgeye ka-
zandırılması gerektiği 
ifade edilmektedir 

ALAN-BAĞLAM İLİŞKİSİ –
ÖLÇEK-KARAKTER İLİŞKİSİ- KARMA 
İŞLEV DENGESİ - KATILIM
Hanlar Bölgesi tarihi ve özgün dokusuyla 
öne çıktığından, öncelikle tarihi yapılar 
karma işlevlerle yeniden kullanım önerileri 
doğrultusunda restore edilmeli, yeni yapı-
lar da bölgeyle fiziksel ve işlevsel olarak 
uyumlu bir şekilde geliştirilmeli. 
Kentlilerin Hanlar bölgesiyle ilgili bek-
lentileri tespit edilmeli, farklı yaş ve gelir 
gruplarına yönelik işlevlerin kent merkezi-
ne getirilmesine yönelik teşvik çalışmaları 
yapılmalı
AVM kullanıcılarını yüksek eğitimli profil 
oluşturduğundan, onları  kent merkezine 
çekebilmek için  özellikle sosyal-kültürel 
aktivitelere yönelik mekanlar geliştirilmeli 
ve bunlara yönelik tanıtım faaliyetleri ya-
pılmalı
Kent merkezine gelenlerin bu alanda daha 
fazla vakit geçirmesini sağlamak için yeme-
içme faaliyetlerine yönelik mekanlar nice-
liksel ve niteliksel olarak arttırılmalı
Çocuklu ailelere yönelik mekanlar ve hiz-
met birimleri geliştirilmeli
Bölge UNESCO mirası olduğundan turizm 
ve tanıtımla ilgili tesisler arttırılmalı 
ERİŞİLEBİLİRLİK- GEÇİRGENLİK 
İLİŞKİSİ -KAMUSAL-ÖZEL MEKAN 
DENGESİ VE KALİTESİ
Bölgedeki teknik altyapı, kent mobilyaları 
ve servis birimleri nitelik ve nicelik açısın-
dan güçlendirilmeli
Bölgede evrensel tasarım ilkelerine göre 
erişilebilirlikle ilgili düzenlemeler yapıl-
malı
Kent merkezi  çok yoğun bir yapı stokuna 
sahip olduğundan yeni açık alanlar düzen-
lenmeli

Bölgede 
istenen 
işlevler 

%52,7 kültürel aktiviteler (açık hava kon-
serleri, tiyatrolar, sergiler, film gösterimleri 
vb. )
%14,1 parklar, gezinti ve dinlenme alanları
%11,1 yeme-içme hizmetleri (kafeler, resto-
ranlar, barlar, kulüpler vb.) 
%6,3 çocuk ve ailelere yönelik eğlence 
hizmetleri (parti evi,  interaktif tiyatro 
gösterileri,  yarışmalar, anne-baba-çocuk 
günübirlik aktiviteler)- Turizmle ilgili 
hizmetler (oteller, pansiyonlar, hosteller, 
rehberlik vb.) Her iki cevap da aynı oranda 
çıkmıştır

Bölgede düzenli ola-
rak kültürel aktivitele-
rin (açık hava konser-
leri, tiyatrolar, sergi-
ler, film gösterimleri 
vb. ) gerçekleştirilme-
si istenmektedir
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Ayrıca çalışmada Ki-kare testi sonuçlarına 
göre, iki kategorik değişken arasında, kon-
tenjans tabloları yardımıyla bir ilişki olup ol-
madığı araştırılmıştır. Yapılan testlerde sosyal 
bilimler alanı temel alınarak %5 anlamlılık 
düzeyi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara 
göre anket yapılan kişilerin geliri ile Hanlar 
Bölgesi’nde olması istenen işlevler arasında 
%5, anket yapılan kişilerin eğitimi ile Hanlar 
Bölgesi’ndeki sorunlar arasında %1 ve yine 
kişilerin eğitimi ile bölgede olması istenen 
işlevler arasında %1 anlamlılık düzeyi bulun-
muştur. Bu çerçevede kişilerin gelir ve eğitim 
seviyesi arttıkça, kültürel aktivitelere yönelik 
beklentilerin arttığı görülmüştür. Bu değerler 
yerel yönetimlerin Hanlar Bölgesi’ne yönelik 
çalışmalarda mutlaka farklı sosyo-ekonomik 
gruplarla birlikte çalışması gerektiğini, farklı 
kullanıcı profillerinin sorunları ve beklentile-
ri doğrultusunda bölge için işlev önerileri ge-
liştirmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bunla-
ra ek olarak bölgede geçirilen süre ile aidiyet 
duygusu arasında %1 ve yine bölgede geçiri-
len süre ile bölgedeki sorunlar arasında da %1 
anlamlılık düzeyi elde edilmiştir. Bu çerçeve-
de aidiyet duygusu yüksek olanların, bölgede 
daha fazla süre geçirdikleri, ancak bölgede 
yaşanan sorunların, bölgede geçirilen süreyi 
azalttığı görülmüştür. Bu değerler yerel yöne-
timlerin kentlilerin Hanlar Bölgesi’ne yöne-
lik farkındalıklarını arttırmak ve aidiyet duy-
gusunu yükseltmek için katılımcı çalışmalar 
gerçekleştirmesi gerektiğini, diğer yandan 

bölgede yaşanan sorunlara ivedilikle çözüm 
bulunmazsa, bölgedeki kullanım yoğunluğu-
nun giderek düşebileceğini ifade etmektedir.

Yapılan anket çalışması Hanlar Bölgesi’nin 
sahip olduğu fiziksel ve sosyo-kültürel de-
ğerlerle bu değerlerdeki değişime yönelik 
dikkate değer bulgular ortaya koymuş, Han-
lar Bölgesi’nin kullanıcılar tarafından neden 
tercih edildiğinin/edilmediğinin anlaşılması-
nı sağlamış, bir UNESCO mirası olarak Han-
lar Bölgesi’nin fiziksel, sosyal, ekonomik 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için ne tür 
önlemlerin alınması ve önerilerin hangi yön-
de geliştirilmesi gerektiği konusunda önemli 
ipuçları vermiştir. 

Hanlar Bölgesi’ne yönelik derinlemesine 
görüşmelerden elde edilen bulgular:

Kentlilerle yapılan anketlere ek olarak, böl-
genin özellikle sosyo-ekonomik yapısındaki 
değişimin yerel kullanıcıların bakış açısın-
dan değerlendirilmesi gerektiği görülmüştür. 
Bu çerçevede  Bursa Tarihi Çarsı ve Hanlar 
Bölgesi Birliği Derneği (BTÇHBD) üyele-
rinden 22 esnafla derinlemesine görüşmeler 
yapılmıştır. 2007 yılında Hanlar Bölgesi es-
nafının, derneklerinin ve yönetimlerinin katı-
lımı ile kendiliğinden gelişen bir sivil toplum 
örgütü olarak kurulan bu dernek, 2010 yı-
lında teşkilat yapısını yeniden düzenleyerek 
BTÇHBD’ye dönüşmüştür. Derneğin amacı; 
Hanlar Bölgesi’nin tarihi dokusunun korun-
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masına,  bölgedeki sosyal yaşamın gereksi-
nimlerinin çağa uygun bir şekilde geliştiril-
mesine, bölgenin toplam gelirinin arttırılma-
sına ve bir cazibe merkezi haline getirilmesi-
ne çalışmak olarak belirlenmiştir10. 

İlk görüşme BTÇHBD Başkanı ile yapılmış-
tır. Başkan, bölgenin sorunlarını genel olarak; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Hanlar Böl-
gesi’ndeki mülkiyetinin fazla olmasının ya-
pılan çalışmaları yavaşlatması ve günümüzde 
küçük esnafın e-ticaretle, kayıt dışı ticaretle 
(seyyar satıcılar), AVM’lerle, plazalarla ve 
büyük marketlerle ekonomik açıdan rekabet 
etmekte zorlanması şeklinde özetlemiştir. Ay-
rıca geçmişten beri hanlarla ilgili pek çok öne-
ri geliştirildiğini, ancak maliklerin istedikleri 
yüksek satış/kira fiyatları yüzünden bunların 
gerçekleştirilemediğini ifade etmiştir. Bunla-
ra ek olarak, zaman içinde bölgede yaşanan 
bazı işlevsel değişimlerin (Adliyenin taşın-
masıyla ofislerin de bölgeden gitmesi, tekstil 
ticaretinin nakliye zorluğundan bölgeyi terk 
etmesi gibi) beraberinde bölgede boşalmalara 
neden olduğunu belirtmiştir. Esnafın görüş-
me sorularına verdiği cevaplar şöyledir:

Hanlar Bölgesi’nde yapılan işten memnuniyet 
sorusuna verilen cevaplardaki genel eğilim 
olumlu yönde olmuştur. Bu kapsamda görüş-
me yapılan kişilerin yarısından fazlası bölge-
nin tarihi ve turistik niteliğinin, kent merke-

10  http://www.btch.org.tr/btch-birligi.php

zindeki konumunun, çarşıda geçmişten gelen 
ticaret kültürünün, kullanıcı alışkanlıklarının 
bölgeden memnuniyet açısından önemli ol-
duğunu vurgulamıştır. Bir kısım ise nesilden 
nesile bu işi yaptıkları için veya ticari açıdan 
getirisi yüksek olduğu için işlerinden mem-
nun olduklarını belirtmiştir. Bununla birlikte 
işinden memnuniyetsiz olanlar bunu; şehrin 
batıya doğru kaymasına, bu yüzden çarşının 
cazibesini kaybetmesine, bölgedeki ulaşım 
aksaklıklarına, otopark sorununa, uzun süren 
tadilat çalışmalarına (Köylü pazarı örneğin-
deki gibi) bağlı müşteri kaybına, yeni esnafın 
ve çalışanların eğitimsizliğine, bölgenin rek-
lam ve tanıtımının yetersizliğine bağlamıştır.

Hanlar Bölgesi’ndeki işini değiştirme şan-
sı olsa hangi sektörde olmak istenildiği ko-
nusunda görüşme yapılan kişilerin yarısın-
dan fazlası yine hizmet sektöründe farklı bir 
alanda çalışmak istediğini belirtmiştir. Genel 
eğilim turizme yönelik yeme-içme faaliyetle-
rinde, perakende ticaret alanında ise kuyum-
culuk ve kadın giyim alanlarında yoğunlaş-
mıştır. Farklı bir sektörde çalışmak isteyenler 
özellikle ev eşyası-dekorasyon alanından ol-
muştur.

Son yıllarda müşteri profilinde bir değişim 
olup olmadığı konusundaki genel eğilim 
müşteri profilinin yaş grubu, gelir grubu ve 
yerel halk- yerli/yabancı turist dengesi açı-
sından değiştiği ve müşteri sayısında azalma 
olduğu yönündedir. 
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Müşteri profilindeki değişimin nedenleri 
sorulduğunda verilen cevaplar temel ola-
rak uluslararası düzeyden, bölge düzeyine 
kadar değişmektedir. Uluslararası düzeyde 
Türkiye’nin Avrupa’daki ülkelerle siyasal 
ve ekonomik ilişkilerinde yaşanan değişim 
ve terör olaylarıyla birlikte turizm potansi-
yelinin düşmesinin Hanlar Bölgesi’ni de et-
kilediği, eskiden bölgeye Amerikalı ve Av-
rupalı turistler gelirken, günümüzde medya 
ve fuar tanıtımlarının etkisiyle büyük orada 
Ortadoğu’dan Arap turistlerin geldiği ifade 
edilmiştir. Ülke düzeyinde, ekonomik açıdan 
toplumun gelir seviyesinin ve alım gücünün 
düşmesinin müşteri sayısında ve gelen müş-
terilerin gelir grubunda düşüşe neden olduğu 
belirtilmiştir.

Kent düzeyinde, hızlı kentleşmeyle birlik-
te kentin batıya doğru büyümesinin ve buna 
bağlı olarak Bursa’da yeni alt merkezlerin 
oluşmasının Hanlar Bölgesi’ne olan talebi 
azalttığı, kentte sayıları hızla artan AVM’lerin 
ulaşım ve otopark imkanlarıyla birlikte ik-
limsel konfor koşullarını sağlaması ve marka 
değeri yüksek işletmeleri barındırması açı-
sından Hanlar Bölgesi’ne rakip olduğu, kül-
tür seviyesi ve gelir durumu yüksek kişilerin 
AVM’leri tercih ettiği, kent içindeki garajla-
rın kaldırılmasıyla ilçelerden ve köylerden 
gelenlerin de azaldığı, bölgenin müşterisinin 
yaş grubu yüksek ve eskiden beri bölgeyi bi-
len kesim olduğu ifade edilmiştir.

Bölge düzeyinde Hanlar Bölgesi’ndeki işlev-
lerin gençlere hitap etmediği, Bursalıların ve 
turistlerin bölgedeki dönüşüme ve nostaljik 
olmayan tramvay hattıyla sınırlandırılmış ula-
şıma uyum sağlayamadığı, yerel yönetimle-
rin bölgedeki onarım çalışmalarının uzayarak 
kullanıcıları bölgeden uzaklaştırdığı belirtil-
miş, değişen çarşı esnafının bilinçsizliğine ve 
bölgede yaşanan güvenlik sorunlarına bağlı 
olarak müşteri sayısında bir azalma yaşandığı 
belirtilmiştir. Bununla birlikte bölgenin tarihi 
özelliklerinin, UNESCO miras listesine gir-
mesinin, geleneksel alışveriş alışkanlıklarının 
sürmesinin, yayalaştırma çalışmalarının yerli 
ve Arap turistleri çektiği ifade edilmiştir.

Bölgeyle ilgili gelecekten beklentiler temel 
olarak fiziksel/işlevsel, ekonomik, sosyal/ 
kültürel, yönetimsel açılardan değerlendiril-
miştir. Beklentiler açısından bir kısım esnaf, 
gelecekten umutlu olduğunu, çünkü kentte 
böyle bir bölgenin alternatifinin olmadığını, 
AVM lerdeki alışverişin insanları bir süre 
sonra tatmin etmeyeceğini, Hanlar Bölge-
si’ndeki sıcak insan ilişkilerinin insanları tek-
rar buraya çekeceğini ifade etmiştir. Bir kısım 
ise, bölgenin sadece fiziksel koşullar açısın-
dan ele alındığını, diğer açılardan değerlendi-
rilmediğini, bu nedenle canlanamayacağını, 
çarşının belli bir kapasitesi olduğu için daha 
fazla gelişme olanağının olmayacağını, tarihi 
çevre olduğu için fiziksel olarak pek bir şey 
beklemediklerini belirtmiştir. Görüşmelerden 
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edinilen beklentiler Tablo 5’te ifade edilmiş-
tir. 

Son olarak günümüzde Hanlar Bölgesi’nde 
ticaret dışında yer alması gereken işlevler 
sorusuna verilen cevaplar temel olarak hem 
farklı yaş gruplarını bölgeye çekecek, hem de 
gelenleri bölgede daha uzun tutabilecek sos-
yal-kültürel tesis alanları üzerinde yoğunlaş-
mıştır. Özellikle bölgede sinemalar, bowling 
alanı, kafeler, eğlence merkezleri gibi genç-
lere yönelik mekanlar, çocuklara çarşı kültü-
rünün tanıtılması ve sevdirilmesi için eğitim 

mekanları, mesleki eğitim mekanları, sanat 
gösterileri için mekanlar (gölge oyunları vb.), 
tanıtım ve sergi alanları (el sanatları vb), ço-
cuk parkları ve dinlenme alanları, etkinlikler 
için kamusal dış mekanlar ve bunları destek-
leyecek ulaşım ve hizmet üniteleri; otopark-
lar,  danışma ve bilgilendirme merkezleri, 
WC’ler, sağlık kabinleri, bebek bakım üni-
teleri olması gerektiği vurgulanmıştır. Bun-
ların yanında turizme yönelik tesisler; butik 
ve apart oteller gibi konaklama birimlerinin 
de mutlaka bölgede yer alması gerektiği ifade 
edilmiştir.

Tablo 5. Esnafın Hanlar Bölgesi’yle İlgili Beklentileri ve Sonuçlara Yönelik Öneriler 

ANALİZ -SENTEZ EVRESİ 
GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

TASARIM EVRESİ

HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
BEKLENTİLER KENTSEL TASARIM ÖNERİLERİ
Uygulamalarda kente ilişkin tüm fiziksel, ekonomik, sosyal, kültürel öğelerin 
buluşturulmaya çalışılması

ALAN-BAĞLAM İLİŞKİSİ
•	Planlama- kentsel tasarım bütünlüğü 
içinde tüm boyutlar dengeli bir şekilde ele 
alınmalı ve geliştirilmeli

Hanların içindeki örtülerin kaldırılması, doğal örtü olarak çınarların öne çıka-
rılması 
Kış aylarında çok soğuk olduğu için insanların buraya gelmesini sağlayacak 
önlemlerin alınması

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR VE 
ÇEVRELER 
•	Kentsel peyzaj korunarak geliştirilmeli 
•	Bölgede konfor koşullarının artırılması-
na yönelik fiziksel düzenlemeler yapılmalı



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eyül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2018 Sayı: 15 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2018 Number: 15 Autumn Winter Semester

ID:337 K:465
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

32

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

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

Tasarım konseptlerinin ve işlevlendirmenin günün ihtiyacına uygun olması,
Osmanlı çarşısındaki gibi sektörel kümelendirmelerin yapılması,
İhtiyaçlara yönelik mekanların, WC’lerin, danışma ve bilgi noktalarının, 
bebek bakım ve emzirme odalarının yapılması
Çocukların vakit geçirebilecekleri alanların ve bir kreşin yapılması,
Kültür ve turizme yönelik mekanların yapılması, bilardo salonu, sinema salo-
nu gibi mekanların yapılması, eski yazlık sinemaların canlandırılması
Sosyalleşme alanlarının arttırılması 
İç ve dış turizm açısından bölgenin canlandırılması, bir cazibe merkezi 
haline getirilmesi, böylece müşterilerin arttırılması ve ekonomik yapının 
geliştirilmesi,
Uluslararası markaların bölgede şube açarak bölgenin çekici hale getirilmesi, 
Günün şartlarına uygun ürünler satılması

KARMA İŞLEV DENGESİ
•	Günün şartlarına uygun farklı fonksi-
yonlara yönelik, esnek mekanlar tasarlan-
malı
•	Bölgede geçirilen süreyi uzatmak için 
hizmet mekanları oluşturulmalı 
•	Bölgenin turizm açısından cazibesinin 
artırılması için günün gereklerine uygun 
ürünlerin satıldığı nitelikli mağazalar, satış 
birimleri düzenlenmeli
•	Bölgenin özgün sosyal dokusunu koru-
yacak ve geliştirecek mekanlar tasarlan-
malı

Gerekli restorasyon çalışmalarının orijinaline uygun olarak yapılması, resto-
rasyonların birbirini tamamlaması,
Çarşılardaki binaların ihtiyaçlarının tespit edilmesi 
Bölgedeki çarşıların restorasyon projelerinin devam etmesi
Tarihi binaların kontrollü olarak sağlıklılaştırılması, 
Hanların çevresindeki yapıları yıkıp, dekor gibi ortaya çıkarmanın yanlış 
olduğunun kabul edilmesi,
Gabarilerin dengelenmesi, silüet bütünlüğünün sağlanması
Düzensiz yapılaşmaların ve yanlış uygulamaların düzeltilmesi

ÖLÇEK-KARAKTER İLİŞKİSİ 
•	Tarihi binalara yönelik restorasyon 
çalışmaları bölgenin özgün kentsel doku-
suna ve binanın orjinal mimarisine uygun 
olmalı
•	Restorasyon ve yeniden kullanım öneri-
leri kentsel tasarım çalışmalarıyla entegre 
edilmeli
•	Geleneksel kent dokusunun özgünlüğü-
nü zedeleyecek projelere /düzenlemelere 
izin verilmemeli

Yön bulmayı kolaylaştırma çalışmalarının yapılması,
Ulaşılabilirlik ve konfor koşullarının yükseltilmesi, 
Otoparkların yapılması,
Tur otobüsü ve turistleri getiren araçlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapıl-
ması, böylece daha çok turistin çarşıya çekilmesi ve yayılması,

ERİŞİLEBİLİRLİK- GEÇİRGENLİK 
İLİŞKİSİ
•	Yaya-taşıt yönlendirme düzenlemeleri 
yapılmalı
•	Hem özel araçlar, hem de tur otobüsleri 
dikkate alınarak otopark düzenlemeleri 
yapılmalı
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Ortak akıl ile birlikte yönetme biçiminin geliştirilmesi, (hem kurumlarla, hem 
de kendi içinde işbirliği yapılması)
Osmangazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler ve Bursa Valiliği 
ve STK’lar arasında eşgüdümlü bir çalışma sisteminin geliştirilmesi,
Kuralların uygulanabilmesi için gerekli yasal-yönetsel düzenlemelerin yapıl-
ması, 
Esnaf içinde gerekli disiplinin, eğitimin, bilgilendirmenin ve bilinçlendirme-
nin sağlanması için bir organizasyon 
oluşturulması,
Zabıtaların ve yaptırımların daha etkili olmasının sağlanması,
Bölgenin tanıtım eksikliğinin giderilmesi, bölgeyi tanımayan dışarıdan gelen 
rehberler yerine, yerel turist rehberlerinin yetiştirilmesi,
Gelişim projelerinin, seminerlerin yapılması ve işverenlerin katılmasının 
sağlanması,
İşverenler için belli bir standartların oluşturulması ve çalışma saatlerinin 
düzenlenmesi,
Düzensiz yapılaşmaya yönelik cezai uygulamalar getirilmesi,
Yerel yönetimlerin bölgeyle ilgili bilincinin arttırılması,
Bölgeyle ilgili Ar-ge çalışmalarının yapılması ve sonuçlarının kent yönetimiy-
le birlikte tartışılarak sorgulanması 
Yapılacak çalışmalar için kendi kaynağını kendi üreten bir model geliştirilme-
si,
Perakende ticaretin düzenlenmesi (Hileli- taklit – fahiş fiyata mal satanları 
cezalandırma gibi)
Çarşıları ve esnafı disipline etmek adına kuralların oluşturulması (sigara, 
etiket, çöp, açılış-kapanış, ışıklandırma, ulaşım, dükkan önlerine işgaliye, 
bağırarak mal satma gibi, Büyükşehir Belediyesi, alan yönetimi Başkanlığı ve 
BTÇHBD birlikte çalışıyor bu konuda)
Müşteri memnuniyeti ve kalite açısından ürünlere fiyat etiketi koyulması.
Ahilik anlayışının sürdürülmesi (müşteriyi koruma, çarşıyı-esnafı koruma, 
komşusunu- sektörü koruma anlayışı)

YÖNETİŞİM VE KATILIM 
•	Bölgeye ilişkin çalışmalar tüm aktörleri 
dahil edecek bir süreç içinde geliştirilmeli 
•	Bölgeyle ilgili tanıtım çalışmaları ya-
pılmalı
•	Bölgenin miras olarak sürdürülebilirliği-
ne yönelik kentsel farkındalık çalışmaları 
yapılmalı
•	Bölgedeki uygulamalara yönelik eğitim, 
izin ve denetim mekanizması geliştirilmeli 
•	Yapılacak çalışmalar için gerekli kay-
nakların sağlanmasına yönelik bir sistem 
geliştirilmeli 

Görüşmeler sonucunda, geçmişten günümü-
ze önemli bir ticaret merkezi olan Hanlar 
Bölgesi’nin sahip olduğu sosyo-ekonomik 
değerlere ve bu değerlerdeki değişime yöne-
lik çeşitli bulgular elde edilmiş, bir UNESCO 
mirası olarak Hanlar Bölgesi’nin ekonomik 
açıdan da sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için çeşitli kentsel tasarım önerileri geliştiril-
miştir. 

TARTIŞMA 

Bugün pek çok alanda olduğu gibi planlama 
ve kentsel tasarım çalışmalarında da toplum-
sal katılımın gerekliliği kabul edilmiş, bu 
bağlamda pek çok farklı katılım yöntemi ve 
tekniği oluşturulmuştur. Katılım yöntemleri-
nin seçilmesinde, çalışmanın amacına bağlı 
olarak nasıl bir katılımcı profiline hitap edi-
leceğinin bilinmesi önemlidir. Örnek olarak, 
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her yaştan ve yetenekten katılımcıyı sürece 
dahil etmek için sanat ve yaratıcılık etkin-
likleri, toplumsal haritalama, gerçekler için 
planlama, kamusal toplantılar, açık alan tek-
nolojisi, yuvarlak masada uzlaşma toplantı-
ları, vatandaş panelleri, sokak tezgahları ve 
toplumsal anketler kullanılabilir. Ancak belli 
bir ilgi grubunun görüşlerini almak için ça-
lıştaylar ve odak grup görüşmeleri veya yerel 
bir bölgeden gelen sivil, politik, profesyonel, 
ekonomik veya sosyal grubu veya kuruluşu 
temsil eden kişilere yönelik olarak forumlar 
düzenlenebilir. Web tabanlı danışma, bu tek-
nolojiyi kullanabilen kişiler için uygundur. 
Gelecek arama, katılım ve etkileşim konu-
sunda yüksek seviyede bilgi ve beceriye sahip 
katılımcılar gerektirir. Vatandaş jürilerinde 
ise, sıklıkla karmaşık konuların analiz edil-
mesi istendiği için yüksek becerili ve eğitimli 
jüri üyelerine gereksinim duyulur11 (Polat, 
Tümer Yıldız ve Dostoğlu, 2018).

Bu çalışmada kentsel tasarımın analiz süre-
cine katılım anketler ve görüşmelerle sağ-
lanmıştır. Doğal olarak her veri toplama 
tekniğinin avantajları ve dezavantajları mev-
cuttur. Anketler; çok sayıda insanın görüş-
lerini standart bir formatta tanımlar, ihtiyacı 
tanımlamak ve kanıtlamak için kullanışlıdır, 
nicel veri elde etmeyi sağlar, elde edilen ve-
riler zamanla veya başka bir yerden elde edi-

11  http://www.communityplanningtoolkit.org/sites/
default/files/Engagement.pdf

len sonuçlarla karşılaştırılabilir, az sayıda 
soru kullanıldığında ve belirli bir öneri veya 
konu hakkındaki görüşler araştırıldığında en 
iyi sonucu verir. Diğer yandan, kullanılabilir 
yanıtlar almak için anketlerin iyi tasarlanmış 
ve kodlanmış olması gerekir, büyük kapsam-
lı anketler fazla zaman ve işgücü gerektirir, 
cevaplarda sınırlı bilgi alınabilir, gerçek bir 
toplumsal sorumluluk duygusu veya kişilerin 
görüş alışverişinde bulunmaları için bir fırsat 
vermeyebilir, insanların ankete cevap verme 
oranları düşük olabilir12. Günümüzde artan 
iletişim teknolojileriyle birlikte bu tür an-
ketleri e-posta’larla veya SMS lerle yapmak 
mümkün hale gelmiştir. Anketlerin elektronik 
ortamda yapılması verilerin toplanmasını, sı-
nıflandırılmasını ve değerlendirilmesini daha 
pratik hale getirebilir. Bu bağlamda özellikle 
yerel yönetimlerin kendi web siteleri üzerin-
den anket uygulamaları yapmalarının faydalı 
olacağı düşünülmektedir.

Günümüzde planlama veya kentsel tasarım 
süreçlerine toplumsal katılım konusundaki 
en büyük sorun ya hiç katılım sağlanmaması 
veya “katılım sağlıyormuş gibi” yapılmasıdır. 
Arnstein, geliştirdiği halk katılımı merdive-
ninde bu durumu tokenizm (göstermelik re-
formculuk) olarak ifade etmiştir. Günümüzde 
hala geçerliliğini koruyan bu sistemde katılı-
mın dereceleri yönlendirme, iyileştirme, bil-

12  http://www.communityplanningtoolkit.org/sites/
default/files/Engagement.pdf
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gilendirme, danışma, teskin etme, ortaklık, 
temsili yetki ve vatandaş kontrolü olarak ta-
nımlanmıştır ve merdivenden yukarı çıktıkça 
karar almada vatandaşın gücü artmaktadır. 
Bununla birlikte teskin etme, yapmacıklığın 
en üst aşamasıdır, ortama göre değişebilen 
kurallar halkın öneri vermesine izin verir, 
ama güç sahipleri asıl karar verme hakkına 
sahiptir (Arnstein, 1969: 217). 

Ülkemizde planlama/ kentsel tasarım süreçle-
rine katılım mekanizmalarının geliştirilmesi 
konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bu 
noktada hem merkezi ve yerel yönetimlere, 
hem de üniversitelere ve sivil toplum örgüt-
lerine katılımcılık anlayışının benimsetilme-
si konusunda büyük görev düşmektedir. Bu 
çalışmada da kültürel bir miras alanı olan 
Hanlar Bölgesi’nde yapılacak kentsel tasarım 
projelerinde kurumlararası ve disiplinlerarası 
işbirliği ile halkın katılımının nasıl sağlana-
cağına yönelik bir yol gösterilmiştir.  

SONUÇ

Sonuç olarak AVM kullanıcıları ile yapılan 
anketlerde öne çıkan kentsel tasarım konuları 
/sorun alanları/ beklentileri erişilebilirlik-ge-
çirgenlik ilişkisi, ölçek-karakter ilişkisi, kar-
ma işlev dengesi, kamusal-özel mekan den-
gesi ve kalitesi, yoğunluk-kullanım ilişkisi 
başlıklarında odaklanmıştır. Çıkan sonuçların 
Yönetim Planındaki erişilebilirlik-ulaşım, 
sosyal-ekonomik-çevresel düzen ve yaşam 

kalitesi, kültürel değerler-koruma ve planla-
ma temalarındaki hedeflerle örtüştüğü görül-
müştür. 

Yerel esnafla yapılan görüşmelerde ise, öne 
çıkan kentsel tasarım konuları /sorun alanları/ 
beklentileri ise, yönetişim ve katılım (kentsel 
tasarım sürecine yönelik), karma işlev den-
gesi, ölçek-karakter ilişkisi, erişilebilirlik-
geçirgenlik ilişkisi, sürdürülebilir yapılar ve 
çevreler başlıklarında odaklanmıştır. Çıkan 
sonuçların Yönetim Planındaki yönetim-yet-
ki, mevzuat, organizasyon, eşgüdüm, katılım, 
sosyal-ekonomik-çevresel düzen ve yaşam 
kalitesi, erişilebilirlik-ulaşım, kültürel değer-
ler-koruma ve planlama temalarındaki hedef-
lerle örtüştüğü görülmüştür. 

Bu noktada AVM kullanıcıları ile yerel esna-
fın Hanlar Bölgesi’ndeki kentsel tasarım so-
runlarının çözümüne yönelik beklentilerinin 
benzer olduğu, ancak önceliklerinin değiştiği 
tespit edilmiştir. Doğal olarak AVM kullanı-
cıları için Hanlar Bölgesi’ne erişim olanakla-
rının arttırılması beklentisi öne çıkarken, za-
ten bölgede işyeri sahibi olan esnaf bölgeyle 
ilgili yapılan çalışmalarda yer alma isteğini 
vurgulamıştır. Bu bağlamda makalede Han-
lar Bölgesi’ndeki kentsel tasarım sorunlarını 
çözmeye yönelik öneriler geliştirilmiştir. 
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ÖNERİLER 

Makale kapsamında yapılan anketlerden ve 
görüşmelerden çıkan sonuçlar temel alınarak 
aşağıdaki öneriler oluşturulmuştur:

Hanlar Bölgesi’ndeki kullanıcı profilinin ge-
liştirilmesine yönelik öneriler (Tablo 1, Tablo 
5): Kent merkezinde hem farklı yaş grubun-
dan (gençler ve çocuklar gibi), hem de farklı 
sosyo-ekonomik seviyeden (yüksek eğitim-
öğretime sahip kişilere, öğrencilere, ev ha-
nımlarına, farklı gelir gruplarına) kentlilere 
yönelik sosyal, kültürel, rekreasyonel işlev 
alanlarının oluşturulması; aynı zamanda ye-
rel yönetimler tarafından da bölgenin tarihi 
ve özgün dokusunu koruyan, bölgeyi güncel 
gereksinimlerle donatan, yaya odaklı proje-
lerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu öneri-
ler kentsel bağlama uymaktan, özgün kim-
liği korumaya, işlev çeşitliliğini ve kamusal 
mekan kalitesini arttırmaktan, erişilebilirliği 
yükseltmeye kentsel tasarımın pek çok hede-
fiyle örtüşmektedir

Hanlar Bölgesi’ne yönelik algıyı güçlendir-
meye yönelik öneriler (Tablo 2, Tablo 5): 
Bölgenin kimliğinin korunması ve geliştiril-
mesi için bölgedeki tarihi binalara yönelik 
restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalış-
malarına öncelik verilmesi, bu konuda kent-
lilerin beklentilerinin ve güncel gereksinim-
lerinin dikkate alınmasıyla aidiyet hissinin 
arttırılması gerekmektedir. Tarihi binalara 

yönelik restorasyon çalışmalarında bölgenin 
özgün kentsel dokusuna ve binanın özgün 
mimarisine uygunluk, restorasyon ve yeniden 
kullanım önerilerinin ise planlama/kentsel ta-
sarım çalışmalarıyla bütünlük sağlanmalıdır. 
Bölgedeki kentsel peyzajın korunarak geliş-
tirilmesi, geleneksel kent dokusunun özgün-
lüğünü zedeleyecek projelere /düzenlemelere 
izin verilmemesi gerekmektedir.

Bölgeyle özdeşleşmiş geleneksel ürünlerin 
satışına ve sunumuna yönelik yeme-içme 
mekanlarının ve ticari birimlerin nitelik ve 
nicelik açısından geliştirilmesi, bölge içinde 
karmaşadan uzak, sakin ve dinlendirici alt 
mekanların oluşturulması, bu konuda han-
ların avlularından faydalanılması uygun gö-
rünmektedir. Aynı zamanda, Orhangazi Mey-
danı gibi çok bilinen ve kullanılan mekanlar 
yanında, bölgede atıl durumda kalmış diğer 
potansiyel alanları ortaya çıkarmaya yönelik 
kentsel tasarım çalışmalarının yapılması, böl-
genin tarihi silüetini korumak amacıyla alan 
içinde ve çevresinde bina yükseklik kontro-
lüne yönelik standartların belirlenmesi gerek-
mektedir. Bu öneriler kentsel tasarımın bağ-
lama uygun, kimliği olan, okunabilir, esnek, 
süreklilik ve kapalılık etkisiyle tanımlanmış 
mekanlar yaratmak, erişilebilirliği yükselt-
mek, kullanım yoğunluğunu dengelemek ve 
toplumsal iletişimi arttırmak, sürdürülebilir 
yapılar ve çevreler oluşturmak hedefleriyle 
örtüşmektedir.
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Hanlar Bölgesi’nin kullanımını arttırmaya 
yönelik öneriler (Tablo 3, Tablo 5): Kullanıcı-
ların bölgeye düzenli olarak gitmelerini sağ-
lamak için, alışveriş yanında farklı grupların 
beklentilerine ve özellikle boş zaman değer-
lendirmeye yönelik sosyal-kültürel amaçlı 
etkinlik programlarının ve buna yönelik kar-
ma kullanımlı mekanların oluşturulması böl-
genin kullanım potansiyelini artıracaktır. Bu 
bağlamda AVM’lerle özellikle Zafer Plaza 
ile rekabeti güçlendirmek için iç ve dış me-
kanlarda fiziksel konfor koşullarının, ulaşım 
ve erişilebilirlik düzeylerinin yükseltilme-
si, otoparklarla entegre edilmiş toplu ulaşım 
aktarma noktalarının oluşturulması önemli-
dir. Bölge içinde yaya-taşıt yönlendirmele-
ri için gerekli düzenlemelerinin yapılması, 
özel yaya rotalarının tanımlanması, hem özel 
araçlar, hem de tur otobüsleri dikkate alınarak 
otoparkların düzenlenmesi gerekmektedir.

Bölgenin özgün sosyal dokusunu koruyacak 
ve geliştirecek mekanların tasarlanması, böl-
genin turizm açısından cazibesinin artırılması 
için geleneksel ve günün gereklerine uygun 
ürünlerin satıldığı nitelikli mağazaların ve  ti-
cari birimlerin düzenlenmesi, yeme-içme me-
kanlarının ve rekreatif alanların niceliksel ve 
niteliksel olarak geliştirilmesi, bölgede daha 
uzun süre geçirilmesini sağlayacak hizmet 
birimlerinin oluşturulması, hanların kentsel 
tasarım ve yeniden kullanım projeleriyle gü-
nümüz ihtiyaçları doğrultusunda değerlendi-

rilmesi bu bağlamda önem kazanmaktadır. 
Güncel ve gelecek şartların gerektirdiği farklı 
fonksiyonlara yönelik, esnek mekanların ta-
sarlanması bölgenin aktif kullanımına yö-
nelik önemli adımlar olacaktır. Bu öneriler 
kentsel tasarımın kullanım yoğunluğunu den-
gelemek, erişilebilirliği yükseltmek, toplum-
sal ve işlevsel çeşitliliği arttırmak hedefleriy-
le örtüşmektedir.

Hanlar Bölgesi’nde katılımcı kentsel tasa-
rım çalışmaları geliştirmeye yönelik öneriler 
(Tablo 4, Tablo 5): Planlama- kentsel tasarım 
bütünlüğü içinde tüm boyutların dengeli bir 
şekilde ele alınması, bölgenin miras olarak 
sürdürülebilirliğine yönelik kentsel farkında-
lık çalışmalarının yapılması, kentlilik bilinci-
nin arttırılması için bölgeye yönelik çalışma-
larda toplumsal katılım yöntemlerinin aktif 
olarak kullanılması gerekmektedir. Özellik-
le planlama ve tasarım süreçlerine kentlileri 
en başından itibaren dahil etmek, bölgenin 
geleceğine yönelik kararlarda kentlilerin de 
söz sahibi olmasını sağlamak gerekmektedir.  
Bölgenin tanıtımına yönelik kentsel/ulusal/
uluslararası ölçekte reklam kampanyalarının 
yapılması önem taşımaktadır. Aynı zaman-
da, bölgedeki proje uygulamalarına yönelik 
eğitim, izin ve denetim mekanizmalarının ve 
yapılacak çalışmalar için gerekli kaynakların 
sağlanmasına yönelik sistemlerin geliştiril-
mesi gerekmektedir. Bu öneriler de kentsel 
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tasarımı toplumsal iletişimi ve katılımı güç-
lendirmek hedefiyle örtüşmektedir.

Sonuç olarak, makalede araştırmanın hipo-
tezleri doğrulanmıştır. Kültürel miras alan-
larının korunmasında ve geliştirilmesinde 
kentsel tasarım araçlarının, özellikle kentsel 
tasarım rehberlerinin pek çok ülkede uzun 
yıllardır kullanıldığı, bu rehberlerin gelişti-
rilmesinde kurumlar arası ve disiplinler arası 
işbirliğini ve yerel halkın katılımını destek-
leyen süreçlerin geliştirildiği, katılımcı yön-
temlerin kullanıldığı ve benimsendiği görül-
müştür. Alan çalışması kapsamında ise, Bursa 
Hanlar Bölgesi’nde yapılan analizlerde böl-
genin farklı ölçekte kentsel tasarım sorunla-
rını barındırdığı, bununla birlikte yapılan an-
ketlerden ve görüşmelerden çıkan sonuçlarla 
Hanlar Bölgesi’nin kentsel tasarım sorunları-
na yönelik çözüm üretme konusunda Bursalı 
olan, ancak bölgenin birincil kullanıcısı ol-
mayan AVM kullanıcılarının ve yerel esnafın 
görüşlerinden faydalanılabileceği anlaşılmış-
tır. Çalışma kapsamında kültürel miras far-
kındalığını arttırmak ve AVM kullanıcılarını 
Hanlar Bölgesi’ne daha fazla  çekerek, bölge-
nin kullanıcı profilini genişletmek için (daha 
önce bölgeyle ilgili çalışmalara dahil edilme-
yen) AVM kullanıcılarının görüşlerinden fay-
dalanılmış, bunlar bölgeyi iyi tanıyan yerel 
esnafın görüşleriyle desteklenmiştir. Kültürel 
miras alanlarının sahip olduğu evrensel de-
ğerler ve kentsel tasarım sürecine ilgili aktör-

lerin tümünün katılımının önemi göz önüne 
alındığında Hanlar Bölgesi’ne yönelik bun-
dan sonraki çalışmalara farklı kullanıcı grup-
larının (mülk sahipleri, yerli-yabancı turistler 
vb.) dahil edilmesi yararlı olacaktır. 

Bu çalışmada, kültürel miras alanlarının ko-
runmasında ve geliştirilmesinde kentsel tasa-
rımın rolü ortaya koyulmuş, kentsel tasarım 
sürecine kentlilerin nasıl dahil edileceği ko-
nusunda yerel yönetimlere bir katılım yönte-
mi sunulmuş ve Bursa Hanlar Bölgesi’ndeki 
kentsel tasarım sorunlarının çözümüne yöne-
lik öneriler geliştirilmiştir. Çalışmanın yerel 
yönetimlerin Hanlar Bölgesi’ne yönelik ge-
liştirecekleri kentsel tasarım kararlarına katkı 
koyacağı düşünülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The preservation of the identity of historical cities is possible with the sustai-
nability of cultural heritage sites, which plays a major role in the formation of urban memory. 
With their symbolic values, cultural heritage sites can create privilege and prestige for urban 
residents as well as providing urban belonging and social communion/unity/continuity by ke-
eping urban memories and bonds alive (Özcan, 2009:35). Today, urban design is an important 
part of sustainable urban conservation approach to develop cultural heritage sites. The most 
prominent feature of urban design studies in cultural heritage sites is the preservation of the 
original qualities of these areas, which reflect urban identity. Urban design tools play a crucial 
role for the conservation and development of cultural heritage sites in many developed count-
ries. Among these, especially urban design guidelines are the main documents that forms a set 
of design principles and elucidates and exemplifies them for various topics, identifies common 
design failings and helps to avoid them, provides a basis for consistency in the local authority’s 
dealings with planning applicants and a basis for negotiation, enables a local authority to com-
municate its commitment to design both internally and to everyone involved in the development 
process (DETR&CABE, 2000: 57). Urban design guidelines are developed by considering ba-
sic urban design principles (establishing space-context / scale-character / accessibility-perme-
ability / density-use relationship, creating sustainable structures and environments, providing 
public-private space balance and quality / mixed-use and typology balance). However, one of 
the most important issues about design guidelines is that the guidelines should be specific to 
the place and should be prepared with the engagement and agreement of all relevant actors in 
order to be understandable and applicable by all. The community engagement methods should 
be developed depending on the purpose, context and process of the study. For this reason, the 
preparation process of urban design guidelines requires a comprehensive analysis work. In this 
context, this study presents community engagement ways for the urban design guideline pre-
paration process for the Hanlar District, located in Bursa, was registered as a cultural heritage 
site by UNESCO in 2014 as the first capital city of the Ottoman Empire. Aim: This study was 
developed through the scientific research project “An Urban Design Guide Model for the City 
Centre of Bursa” supported by Bursa Uludağ University. Within the project, which aims to con-
serve cultural heritage sites by developing a participatory urban design guideline model, a se-
ries of site analysis were carried out. The aim of this article is to analyze the Hanlar District by 
considering the basic urban design principles to develop solutions to the urban design problems 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eyül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2018 Sayı: 15 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2018 Number: 15 Autumn Winter Semester

ID:337 K:465
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

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

43

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

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

in the District and to present a method to conduct participatory urban design studies for local 
governments to protect the urban identity and memory of Bursa. In this manner, the article tries 
to develop urban design suggestions from the responses of survey with urban residents and in-
depth interviews with local artisans. The study is based on the legal international reports and ag-
reements (New Urban Agenda, European Urban Charter), national plans (9. Development Plan, 
Integrated Urban Development Strategy and Action Plan) and local plans (Bursa - Cumalıkızık 
Site Management Plan). Method: The theoretical part of the research is based on the literature 
review on cultural heritage sites, urban design and participatory urban design processes. In the 
case study part, the Hanlar District was analyzed through the basic principles of urban design 
and the goals of Bursa and Cumalıkızık Site Management Plan by site analysis, surveys and 
in-depth interviews in addition to archival and literature research about history and planning 
studies of the Hanlar District.  The survey was focused on the shopping mall users. Because 
as stated in the Management Plan today many urban residents prefer going to shopping malls 
instead of the Hanlar District. Therefore, the survey was designed to measure the perceptions, 
satisfaction levels and expectations of this group with the Hanlar District to attract shopping 
mall users to the city centre. The surveys were implemented with a total of 370 volunteer users 
in 4 shopping malls. The survey consists of four parts and 34 questions. The first part of the 
survey was about the user profile. The second part of the survey was based on questions about 
defining character elements and image of the Hanlar District. The third part of the survey was 
composed of questions about the use habits, problems, and management of the Hanlar District. 
The fourth and final part of the survey was based on questions about the expectations of users 
about the Hanlar District.  The data were evaluated by the SPSS program, and the relationships 
between variables were revealed by Chi-square test and correlation analysis. The results of the 
surveys and the urban design suggestions were presented on the tables. In-depth interviews 
were carried out with 22 local artisans from different sectors, who are members of Association 
of Bursa Historical Bazaar and Hanlar District, using semi-structured interview forms. The 
artisans were required to evaluate their profession in terms of their income level and customer 
profile and to express their expectations of the physical, economic, social, cultural, and func-
tional factors related to the district. Their responses were interpreted to develop urban design 
suggestions Findings and Results: The survey revealed remarkable findings regarding the 
physical and socio-cultural characteristics of the Hanlar District, providing an understanding of 
why the Hanlar District was/was not preferred by the users.  Key urban design principles such 
as accessibility-permeability relation, scale-character relation, mixed-use balance, public-pri-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eyül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2018 Sayı: 15 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2018 Number: 15 Autumn Winter Semester

ID:337 K:465
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

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

44

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

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

vate space balance, density-use relationship should be considered to ensure the physical, social 
and economic sustainability of the Hanlar District as a UNESCO heritage site. According to 
the interviews, expectations from the district focused on the urban design principles such as 
governance and engagement (towards the urban design process), mixed-use balance, scale-
character relation, accessibility-permeability relation, sustainable structures and environments 
Consequently, various urban design suggestions were developed to ensure the economic susta-
inability of the Hanlar District as a UNESCO heritage site.  These suggestions can be grouped 
as; to develop the multi-user diversity in the district, to develop the perception of the district, to 
increase the attractiveness of the district, and to develop participatory urban design studies in 
the district. Conclusion: In Turkey, the studies to develop community engagement mechanisms 
in planning-urban design processes are still in progress. At this point, both central and local go-
vernments as well as universities and non-governmental organizations have a great responsibi-
lity for the adoption of participation methods in urban design process. In this respect, this article 
presents a way for inter-institutional and interdisciplinary cooperation and how the engagement 
of the urban residents can be achieved in the urban design studies in a cultural heritage site. It 
is believed that the study will contribute to the urban design decisions which will be developed 
by the local governments about the Hanlar District. 
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Öz: Amaç: Araştırma, mimari tasarımın soyutlama modelinin 
diyalektik ilişkiye bağlı yapısını ortaya çıkarmayı amaçla-
maktadır. Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 
2016-2018 Bahar dönemlerinde gerçekleştirilen “Mekan 
Tasarımında Çağdaş Yaklaşımlar” dersinin teorik alt yapısına 
bağlı olarak geliştirilen mekan tasarımının dinamik modelini 
açıklamayı hedeflemektedir. Bilgi teorisi, her şeyden önce 
doğanın gizliliklerini anlamak, toplumsal ilerlemenin gerçek 
nedenlerini açığa çıkarmak ya da bilimsel yasaları formüle 
etmek için kapsamlı bilimsel soyutlamalara ilgi duyar. Bu 
soyutlamalardaki zamansallık karmaşık matematiksel mo-
dellerle kullanılabilir hale getirilir. Modeldeki zamana bağlı 
mekânsal örüntülerin oluşumu katmanlar aracılığıyla işler. 
Mekan tasarım süreci bilgi-zaman-geometri kapsamında ele 
alınır. Yöntem: Orhan Pamuk’un (2008) “Masumiyet Müze-
si” romanından geliştirilen geometrik bir kodlamayla (mate-
matiksel fonksiyon) olası mekânsal örüntüler keşfedilir. Di-
yagramlar üzerinden haritalanarak kavram-geometri-mekan 
ilişkisinin dinamik bir model üzerinden ortaya çıkarılmasıdır. 
Bulgular: Tasarım sisteminin biçimsel dönüşümü, herhangi 
bir anda aldığı formdan çok, form ve bilginin işletilmesini 
esas alan dinamik bir süreç olarak ele alınır. Bu aynı zamanda 
mimari tasarım yöntemi olarak yeni bir yaratma sürecidir. 
Sonuç: Süreç yaratıcılığı kuramsallaştırarak herkes için 
mümkün hale getirir. Soyutlama, tasarımcının zihninde önsel 
(a priori) bir bilgi olmaktan çok maddi olanın kodlanmasına 
dönüşür. 

Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım, Dinamik Model, Diya-
lektik, Haritalama, Zaman-Geometri-Mekan 

Abstract: Aim: The research aims to reveal the structure 
of the abstraction model of architectural design. It aims to 
explain the dynamic model of the space design, which was 
developed in accordance with the theoretical background of 
the course ”Contemporary Approaches in Space Design at the 
2016-2018 Spring Semester of the Department of Architecture 
in Gebze Technical University. Knowledge theory is primarily 
interested in comprehensive scientific abstractions to under-
stand the secrets of nature, to reveal the real causes of social 
progress or to formulate scientific laws. The temporality in 
these abstractions is made available to complex mathematical 
models. The time-dependent spatial patterns in the model are 
formed by layers. The space design process is associated with 
information-time-geometry. Method: The possible spatial 
patterns are explored with a geometric coding (mathematical 
function) developed from Orhan Pamuk’s (2008) novel “Mu-
seum of Innocence”. Mapping the concept-geometry-space 
relationship over the diagrams through a dynamic model. 
Results: The formal transformation of the design system is 
considered as a dynamic process based on the operation of 
forms and information rather than the form it takes at any 
time. This is also a new process of creation. Conclusion: 
Creativity is the discovery process that formed by the codes 
of the information between texts. Abstraction becomes the 
codification of the material rather than a priori information in 
the mind of the designer.

Key Words: Architectural Design, Dynamic Model, Dialec-
tics, Mapping, Time-Geometry-Space
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GİRİŞ

Dünyayı mantıklı bir çerçeve içinde ele ge-
çirme girişimleri Öklid geometrisinden 
Kepler’in güneş sistemi modeli ve Newton’un 
evren yasalarına kadar gider. Bu modellerin 
ortak noktası test edilebilir sonuçları olan ge-
niş bir yelpazede yer alan, kolayca anlaşıla-
bilir bir kurallar seti (yasa) olmasıdır. Genel-
likle bu yasalar, ilgilenilen fenomenleri ya-
ratan mekanizmaları ve etkileşimleri tanım-
lar. Tanımlanan modeller ve metaforlar yeni 
bağlantıların görünmesini sağlar. Edebiyatta 
veya bilim dallarında yaratıcı etkinliklere yo-
ğun olarak katılanların çoğu, metafor ve mo-
delin bu etkinliklerin merkezinde yer aldığını 
kabul eder. Metaforlar ve modeller süreci na-
sıl yönlendireceği tam olarak bilinmemesine 
rağmen yaratıcı süreci geliştirmek için öneril-
mektedir (Holland, 1998: 203-210).  

Günümüzde metafor ve modellerin üretilme-
sini sağlayan bilgisayarlar 1960’larda emek-
leme döneminde iken, McLuhan (1964: 1-10) 
tüm iletişim araçlarının bedensel duyuların se-
çici uzantıları olduğunu iddia etti. Son 50 yıl-
da teknolojik değişimlerle eş zamanlı olarak, 
dünyanın ve toplumun tek-düşünceli, nesnel, 
modernist görüşü, farklı, hatta çelişen pers-
pektiflerin geçerliliğini kabul eden postmo-
dern spektrumlara neden oldu (Relph, 2018: 
14). Bu da mekanı diğer modelleme yolları-
nın olabilirliğine açtı. Kwinter’a (1998: 31) 
göre de modern indirgemeci mekan anlayışı, 

yeni sistem nitelikleri, maddesel özellikler ve 
entelektüel kavramlar topluluğuyla yerinden 
edilmiştir. Bunlar organizmaya benzer şekil-
de bütünsel bir varlık olarak, olayları kendi 
başlarına sürükleyen, onları şekillendiren, 
edilgen bir role razı olmayan yeni bir akışkan 
matris ve dinamo oluştururlar. Bu akışkan 
matrisi anlayabilmek için bilgi ile ilişkili so-
yutlamanın ne anlama geldiğini sorgulamaya 
ihtiyaç vardır. 

Bilgi teorisi, her şeyden önce doğanın giz-
liliklerini anlamak, toplumsal ilerlemenin 
gerçek nedenlerini açığa çıkarmak ya da bi-
limsel yasaları formüle etmek için kapsamlı 
bilimsel soyutlamalara ilgi duyar. Soyutlama-
lar pratik bilgi içerirler.  Bu bilgi, kuramsal 
düşünce ve model kurmayı kapsar. Bunun 
yanında pek çok karmaşık süreç, genellikle 
görsel olarak temsil edilemezler.  Milyon-
larca karşılıklı etkileşim içindeki öğeleriyle 
biyolojik ve toplumsal sistemlerin durumu 
böyledir. Bu sistemlerdeki hareketin kayna-
ğı, özünde bulunan karşıtların etkileşimidir. 
Bu karşıtların arasında denge ancak sınırlı bir 
uzay ve zaman içerisinde olanaklıdır. Bunlar 
birbirini yok edecek biçimde tam bir denge 
içinde hiçbir zaman olamazlar. Bu karşıtlık-
taki zamansallığa bağlı karmaşık matematik-
sel modeller bilgisayarlarla kullanılabilir hale 
getirilir. Modeller, nesnelerin yalnızca araş-
tırmaya esas olan özelliklerini içerir. Açıktır 
ki, bir modeli kurabilmek ya da seçebilmek 
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için söz konusu sürecin bazı nitelikleri ve ba-
ğıntıları konusunda bilgi sahibi olmak gere-
kir. Özel kavramlar içinde ifade edilen bilgi 
bu nedenle, bir model kurmadan önce gelir. 
Bir model veya örnek oluşturmak, gözlene-
ni inşa etmektir. Burada kanıt arama kural-
ları araştırmacının belleğinden ve gözlenene 
ilişkin geçmiş deneyimlerinden hareketle, 
olması gereken ile gözleri önünde olup biten 
arasında bir karşılaştırmaya dayanmaktadır. 
Her gözlem düzeyinde, bir terminoloji ve ya-
salar tanımlamak ve bunların, bilginin farklı 
düzeylerinde nasıl birbiri içine geçtiklerini 
görmek zorunludur.  Dolayısıyla ister duyum-
lar ister aletler aracılığıyla olsun temel olan 
gözlemin esas olduğudur. Bunun yanında 
bilgileniş süreci, bir şeyin temel özelliklerini 
ve onu yöneten yasaları ancak incelenmekte 
olan görüngü ile dinamik olarak karşılıklı et-
kide bulunarak gerçekleşebilir. 

Modelin içindeki soyutlamanın nesnelleşme-
si, onun gerçekleşmesi ya da maddeleşmesi 
olarak tanımlanır. Ancak, önemli olmasına 
karşın, modelleme, kendi başına araştırı-
lan sonuçları vermez. Hem model kurmak 
hem de deneysel bilgiyi nesneye uygulamak 
için bilimsel kurama gereksinmemiz vardır. 
O olmaksızın model sınırlıdır ve kısırdır. 
Frichot’a (2017: 34) göre kuram geleceğe 
(zaman zaman düzensizce) sıçramalar yapa-
bilir. Kuram, tek tek olayların ya da maddi 
dünyanın parçalarının bir tanımı değil, bir 

yasalar sistemidir. Bir bilimsel kuramın ya-
saları her zaman soyutlama ile formüle edi-
lir. Soyutlama süreci karmaşık, diyalektik ve 
çelişkilidir. Bu süreçte işaretlerle, bunun ge-
rekli kıldığı bütün sonuçlarla, yani diyalektik 
ilişkilerle dinamik yapıların ortaya çıkarılma-
sı kapsamında işlem yapılır. Jameson’a göre 
(2013: 260) diyalektik düşünmenin, zaman 
içinde bir biçim, süreç olarak özgün ve belirli 
bir yapının canlı yaşantısı olarak zihinlerde 
yaratılmasına gerek vardır. Diyalektik düşün-
ce sorunları daha yüksek bir düzeyde kendi 
çözümlerine dönüştürmeyi, sorun olgusunu 
ve varoluşunu yeni araştırmalar için başlama 
noktası yapmayı amaçlar.  

Araştırma, Gebze Teknik Üniversitesi Mi-
marlık Bölümü’nde 2016-2018 Bahar dö-
nemlerinde gerçekleştirilen “Mekan Tasarı-
mında Çağdaş Yaklaşımlar” dersinin teorik 
alt yapısına bağlı olarak geliştirilen mekan 
tasarımının dinamik modelini açıklamayı he-
deflemektedir. 

YÖNTEM

Evrimsel ve yaratıcı keşiflerde, seçimlerle 
oluşan örüntüler ve stratejilerle karşılaşılır. 
Bu stratejiler modellerin oluşumuna yön ve-
rirler. Modeller test edilen bileşenler (kompo-
nentler) ve mekanizmalardan (jeneratörler) 
oluşur. Dinamik bir model olarak  POLY-
FOLD (PF)’da mekânın ortaya çıkma olası-
lığı, diyagramlar ve içindeki yapıların göz-
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lemlenmesiyle meydana gelir.  Diyagramlar 
arasında seçilen stratejiler diyalektik ilişkinin 
yapısını ve haritayı belirler. Holland’a (1998: 
222-225) göre böyle bir dinamik modelle il-
gili temel parametreleri; 

a. Sistem ile ilgili,  

b. Matemetiksel (mantıksal),

c. İnformel kavramlar oluşturur. 

Sistem kavramları;

Durum: Gelecekteki olasılıklar için sadece 
mevcutu bilmektir. 

Geçiş fonksiyonu: Her bir durumu ve kabul 
edilen vektörel kuvvetlere bağlı girdileri 
(akışlar) yasal eşleştirme argümanları olarak 
alır. 

Strateji: Bir sistem, kendi durum sırasını et-
kileyen girdilere sahip olduğunda ve durum-
lar sıralandığında (diyagramlar) stratejiler 
ortaya çıkar. 

Matametiksel kavramlar;

Denklik sınıfı: Çalışılan alanda bulunan tüm 
nesnelerden oluşur, seçilen özelliklerin ortak-
lığı, eşdeğerliliğidir.

Üreticiler seti: Genel düzene bağlı üretim 
prosedürleridir. 

Fonksiyon (matematiksel harita): Bu temel 
kavramın özünde geçiş fonksiyonu yer alır. 

Geçiş fonksiyonunun etki alanı kümesindeki 
her durum için belirli bir giriş değeri belirtil-
diğinde bir strateji (yörünge) belirlenir.

Eğer öyleyse cümleleri (maddeler): Burada, 
özellikle aracılar arasında izin verilen etkile-
şimleri belirtmenin bir yolu olarak kullanılır. 
Bilgisayarların çalışma mantığının temelinde 
bu tür esnek, koşullu yanıtlar vardır. 

İnformel kavramlar ise; 

Yapı Bloğu: Tüm alt dallanmaların bir model 
ortaya çıkmasını sağlayan sistemlere katılan 
sürekli yenilik ile tekrarlanan özellikler elde 
etmenin bir yolunu sağlar. 

Model: Ortaya çıkış çalışması için en önemli 
kavramdır. Bir modelin oluşturulmasındaki 
kritik adımlar, modelin davranışını belirleyen 
göze çarpan özelliklerin (denklik sınıfları) ve 
yasaların (jeneratörler ve geçiş fonksiyonları) 
seçilmesidir. Ortaya çıkma ve yenilik model-
ler olmadan anlaşılamaz.

Temsilci (Ajan): Yeni ortaya çıkan sistemlerin 
çoğu temsilcilerin etkileşimi açısından mo-
dellenebilir. Temsilciler ortaya çıkış gösteren 
modellerin oluşturulmasında en hızlı yolu 
sunmaktadır. 

PF sürecinde diyalektiğe bağlı model kurma 
ve strateji geliştirme süreci önemlidir. PF’da 
model, diyagramların katmanlı yapısında 
oluşan zamansal kurgudur. Bu kurgunun için-
den seçilen strateji mekanla ilgili olası ma-
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tematiksel haritanın veya fonksiyonun elde 
edilmesini sağlar. 

BULGULAR

Yukarıdaki parametrelere göre mekânsal kod-
lama ve rasyonalite nasıl oluşur? 

“Zaman-mekan ilişkisi”, “Bilgi olarak belir-
siz”, “Bilimsel zihnin davranışının fenome-
nolojisi”, “Diyalektiğin kategorileri”, “Fe-
nomenoloji, yer, çevre ve mimarlık” gibi ko-
nular dersin kuramsal çerçevesini oluşturur.  
Kuramsal çerçeve ile birlikte roman tartışıla-
rak diyalog ortamı yaratılır. Bu ortamda aş-
kın metaforik ve geometrik yönleri diyalek-
tik, katmanlı bir yapıda ele alınır. Böylelikle 
roman farklı bakış açılarıyla da gözlemlenir. 
Aynı zamanda ziyaret edilebilen Masumiyet 
Müzesi’nin olması tasarımcının deneyim ala-
nını genişletir.  

Orhan Pamuk’un “Masumiyet Müzesi” ro-
manında geçen aşk hikayesindeki bilgi ma-
tematiksel bir mekan modelinin oluşumuna 
işaret eder. Bu oluşumdaki fazlar aşağıdaki 
gibidir:

1. Faz: Aşkın anlamlarının keşfi; söz / me-
tafor

2. Faz: Aşkın katmanlarının keşfi; diyag-
ram / geometri

3. Faz: Aşkın mekanlarının keşfi; harita / 
fonksiyon 

Diyagramın ve haritanın kodlanması iki ör-
nek tasarım üzerinden incelenebilir.

Füsun’u Açmak (Unfolding Füsun); 

Metafor: Aşkın gerçek halleri ile aşkın sa-
nallaştığı ilişkiler tartışılır. Burada Kemal ve 
Füsun’un bir arada bulundukları gerçek me-
kanlar, gerçeğin sanallaştığı mekan ve nesne 
ilişkileri ortaya çıkar. 

Diyagram: Koordinat düzlemi; x: Bölüm 
numaraları, y: Karakterler dizini, z: Karakter-
lerin romandaki geçme sıklığıdır. Katman 1; 
z: Karakterleri ilişkilendiren Kemal’in rotası, 
Katman 2; z: Kemal ve Füsun’un mutluluk 
mekanı olan Merhamet Apartmanı’nın bö-
lümlerdeki tekrar sayısıdır (Şekil 1).

Model: Kemal, romanın tümüne yayılı anla-
tıcı ve ana karakter olduğu için koordinatları 
birleştiren çizgidir. Bu çizgi, çizdiği rota ile 
kendini ve mekanı görünür hale getirir (Şekil 
1-2).

Fonksiyon: Kemal’in tüm karakterlerle iliş-
kisel rotası, Füsun ile bir arada oldukları 
mutluluk anlarının bölümlere göre dönüşümü 
Merhamet Apartmanı üzerinden gerçekleşir 
(Şekil 2). 
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Şekil 1. Diyagramlar     Şekil 2. Haritalama 
       (tasarımcı: Gizem Aslan) 
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Anıların Yolu (Path of Memories);

Metafor: Hüzün, mutluluk ve eşyalar arasın-
daki ilişkiler, romanda bunlara işaret eden di-
yaloglara göre tartışılır. Örneğin;

 “Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. 
Bilseydim bu mutluluğu koruyabilir, her şey 
de bambaşka gelişebilir miydi? Evet, bunun 
hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabil-
seydim, asla kaçırmazdım o mutluluğu.” 

“Füsun’un fotoğrafını aşkla öptü ve ceketinin 
göğüs cebine dikkatle yerleştirdi. Sonra bana 
zaferle gülümsedi. Herkes bilsin, çok mutlu 
bir hayat yaşadım.” 

Diyagram: Her bir katman bir yılı belirtir. 
Toplam 10 katmandan oluşur. Katmanlar üze-
rinde yer alan yeşil ve kırmızı noktalar Ke-
mal karakterinin mutlu ve hüzünlü anlarını, 
maviler ise Füsun’un eşyalarını gösterir. Ro-
manda geçen eşyaların gerçek hayatta Masu-
miyet   Müzesi’nde   sergilenmesi   üzerinden   
parametreler   oluşturulur.  Müzede bulunan 
izmaritlerin üzerindeki yazılar ve tarihler kat-
manların geometrisini belirler (Şekil 3).

Model: Bir günün bilimsel olarak “23 saat 56 
dakika 4 saniye” olduğuna göre bir yıl 361 
gün olarak kurgulanır. Her katman 361 ku-
tucuğa bölünür. Katmanlar arası bağlantı bu 
zamansallığın koordinatlarına göre belirlenir. 
Aynı konuya ilişkin kodlar en yakın tarihe 
göre birleştirilerek artiküle edilir (Şekil 3-4).

Fonksiyon: Koordinatların birbiriyle olan 
bağlantılarını oluşturan doğruların yoğunluk-
larına göre yüzey artikülasyonları belirlene-
rek mekânsal ilişkiler oluşur. Gerçeğin sanal-
laştığı mekan Kemal’in zihnindeki Füsun ro-
tasıdır. Bu rotayla oluşan mekanda yüzeyler 
birbiri üzerine artiküle olmaya başlar. Yüzey-
ler Kemal’le birlikte Füsun’u ve dolayısıyla 
mekanı aramaya yöneliktir (Şekil 4). 

Bu kodlar mekânsal organizasyon modelini 
işleten olasılıklar sunar. Harita, olası mekan 
topolojisinin kurgusunu verir. Bu yeni rasyo-
nalitede form, kendi evrimi içinde diyalektik 
bir ilişkiye dönüşür. Böyle bir ilişki, birbirine 
bağlı ve ardışık olmayan eğilimlerin potan-
siyel birlikte varoluşu olarak tanımlanabilir 
(Eisenman, 1997: 266). Öyle ki, nesnenin 
veya mekanın kendiliğinden doğasını ve tem-
sil edilme kapasitesini tanımlamaya başlar. 
Bu, yeni rasyonalitenin özünü oluşturur. 

TARTIŞMA

Günümüzde kullanılan yeni mekan modeli 
durağan yapısıyla değil, dinamik ortaya çı-
kış-belirme (emergence) bakış açısından ele 
alınmaktadır. Bu bakış açısı, zamana göre 
homojen olmayan bir kurguyla ortaya çıkan 
örüntüsel çeşitliliği yaratıcı bir eylem olarak 
görür. Ortaya çıkan örüntülerde her zaman 
kendine benzer ritimler ve düzenler vardır. 
Mekan zamansal örüntülerin, çeşitlilik içeren 
kendine benzer sistemler tarafından yeniden 
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Şekil 3. Diyagramlar

Şekil 4. Haritalama (tasarımcı: Serhat Özel)
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üretimi, sistemin doğasını açıklar. Açıkla-
ma, çeşitlilik içeren kendine benzer sistemin 
kendisidir (Arıdağ, Cimşit Koş, 2015: 101). 
Bu arayış, bağlamsallıkları ortadan kaldıra-
rak bir anlamda, araştırmayı amaçladığı ol-
guları mekan-zamanın düzgünlüğünü nasıl 
bozduklarına göre ayırt edilmek durumunda 
bırakır (Erzan, 1999: 270). Bu ayırt etme sü-
reci, araştırma yönteminin ve tasarım fikrinin 
açıklamasının bir parçasıdır. Bu, zamanın 

maddenin özünde, tarihsel ve fenomenolojik 
dünyamızı oluşturan formların (ve formların 
niteliklerinin) ortaya çıkışına yön veren, etkin 
bir yaratıcı ilke olarak keşfedilmesinin gerek-
tiğini ifade eder, ki bu bir çeşit dönemeçtir 
(Kwinter, 1998:31). Bu mimarlığı yere bağlı 
mekansallığından, mekansallığı da varlığın 
modeli olmaktan çıkararak “bir şeyler arası-
lığına” dönüştürür (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Olası Mekân Modeli (Tasarımcı: Gizem Aslan)

Diyalektik, bu iç içe geçişleri “her şey baş-
ka her şeyi etkiler ve başka her şey tarafın-
dan etkilenir” olarak tanımlar (Boguslavski 

vd., 2006: 90). PF sürecinde iç içe geçişteki 
etkiyi ve mekânsal olguyu yaratan ölçektir. 
Gelişimsel zamanda ortaya çıkan özellikleri 
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araştırmak için DeLanda (2016: 124) ara öl-
çek (mesoscale) kavramını önerir. Ara ölçek-
te mekan araştırmasında “ortaya çıkan özellik 
(emergent property)”, sistemin veya toplulu-
ğun sahip olduğu, indirgeme yapıldığında 
kaybolan özellik olarak parçaların arasındaki 
etkileşimlerin sonucunda oluşan bütünlüğün 
bir niteliğidir. Schumacher’e (2016: 112) 
göre, ilişkilerin tam olarak karakterize edil-
mesi, bir araya gelen çeşitli kodların düzen-
lenişine bağlıdır. Kodlandırılmış tasarımın 
sağladığı operasyonel verimlilik kazanımları, 
arttırılmış simülasyon yoluyla ortaya çıkma-
lıdır. Artırılmış simülasyon bilgiye dayalı so-

yutlamanın basit algoritmalara dayanan, ku-
rallı parça bileşenler yardımıyla organize edi-
len geometrilerin çözümlenmesini mümkün 
kılar. Diyagramlarda birden fazla fonksiyon 
ve zaman içindeki eylem örtüktür. Bu neden-
le diyagramlar öğeler arasındaki potansiyel 
ilişkilerin bir tanımını verirler. Dolayısıyla  
soyutlama ve simülasyon yoluyla sentezlenen 
dinamik bir sürecin temsilidirler. Bilginin ak-
tarılmasına ve işlenmesine izin veren yoğun-
laşmış yörüngelerin açıklanmasına, mekanın 
bir ortak biçim (konfigürasyon) şeklinde dü-
zenlenmesine olanak sağlarlar (Şekil 6).  

Şekil 6. Olası Mekân Modeli (Tasarımcı: Serhat Özel)

SONUÇ 

Düşünmek diyagramlaştırmaktır. PF sürecin-
de diyagram koordinatlarla işlem görür. Bu 

koordinatlar her noktanın bilgi-zamansal de-
ğerini ortaya çıkarır ve kodların çözümlenme-
si içinde keşfedilir. Bilgi ve zamanın kodlan-
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ması mimari tasarım sürecine yeni bir açılım 
sunmaktadır. Böylesi bir dinamik sistem, akış 
mantığı ve vektörlere bağlı farklılığı barındı-
rabilen, ancak iç tutarlılığını bozmadan deği-
şikliği içine alabilecek kadar güçlü bir ilişki 
ağı önermektedir. Geçirgen sınırlar, esnek iç 
ilişkiler, çoklu yollar ve akış hiyerarşileri bu 
tür sistemlerin özelliklerini oluşturmaktadır. 
Bir konfigürasyon olarak bütünün potansi-
yelini zamana açık ve sadece geçici olarak 
yeniden ortaya koyarlar. PF, parçadan bütü-
ne fenomenlerdir; örtüşen geometrik formlar 

olarak değil, girift bağlantılar-ilişkiler olarak 
tanımlanırlar. Bu ilişkisel formlar “noktaların 
birbirleriyle ilişkileri ve konfigürasyonları” 
veya “olayların ardışıklığı”nın dağıtımlarıdır. 
Bu ilişkisel ağ zorunluluk ile rastlantı arası 
bir devir içindedir. PF, söylemsel bir pratik 
değil, maddi bir koşuldur. Bir parçanın diğe-
rine bağlantısını belirleyen detaylı koşullara 
dikkat ederek, mekan tasarımın bir “olay di-
zisi” olarak anlaşılmasıyla, farklılıklara akıcı 
ve hassas cevap verebilen bir mimari düşün-
meyi mümkün kılar.  
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olarak bütünün potansiyelini zamana açık ve sadece geçici olarak yeniden ortaya 

koyarlar. PF, parçadan bütüne fenomenlerdir; örtüşen geometrik formlar olarak değil, 

girift bağlantılar-ilişkiler olarak tanımlanırlar. Bu ilişkisel formlar “noktaların 

birbirleriyle ilişkileri ve konfigürasyonları” veya “olayların ardışıklığı”nın 

dağıtımlarıdır. Bu ilişkisel ağ zorunluluk ile rastlantı arası bir devir içindedir. PF, 

söylemsel bir pratik değil, maddi bir koşuldur. Bir parçanın diğerine bağlantısını 

belirleyen detaylı koşullara dikkat ederek, mekan tasarımın bir “olay dizisi” olarak 

anlaşılmasıyla, farklılıklara akıcı ve hassas cevap verebilen bir mimari düşünmeyi 

mümkün kılar.   

                                            

 
                                                           

                                                       

                                                         GÖZLEM 

                                                          [Roman]   

 

                         
             GEOMETRİK    METAFORİK  
                           [Diyagram]                          [Söz]       

                                                                       FONKSİYON 

                 DİYALEKTİK              Matematiksel                                DİYALOJİK 

                      [Model]                   Harita                                        [Strateji]  
     

 

 

Şekil 7. PF Süreci 

 

PF tasarım sürecindeki rasyonalite aşağıdaki önermelerle temellenir (Şekil 7): 

Şekil 7. PF Süreci

PF tasarım sürecindeki rasyonalite aşağıdaki 
önermelerle temellenir (Şekil 7):

 Soyutlama, tasarımcının zihninde önsel 
(a priori) bir bilgi olmaktan çok maddi 
olanın kodlanmasına dönüşür. 

 Yaratıcılık metinler arasındaki bilgide 
oluşan kodlarla oluşan keşif sürecidir.

 Bilgi katmanlardan meydana gelir, ara-
yüzdür, diyagramdır. 

 Diyagram kodları belirler. 
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 Diyagramlar arası ilişki diyalektiği oluş-
turur. 

 Diyaklektik oluşumsal, dinamik bir bilgi 
taşır. 

 Zaman, dinamik bilginin ve mekanın be-
lirleyicisidir. 

 Haritalama fenomenolojilere bağlı yo-
rumsal perspektiflerin mekânsal alanını 
yaratır. 

 Süreç yaratıcılığı kuramsallaştırarak her-
kes için mümkün hale getirir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Knowledge theory is primarily interested in comprehensive scientific abstrac-
tions to understand the secrets of nature, to reveal the real causes of social progress or to for-
mulate scientific laws. Abstractions contain practical information. This information includes 
theoretical thinking and model building. In addition, many complex processes are often not 
represented visually. This is the case for biological and social systems with elements of milli-
ons of interactions. The source of motion in these systems is the interaction of opposites. The 
balance between these opposites is only possible in a limited space and time. They can never 
be in complete equilibrium. The temporality in this contrast is made available to complex mat-
hematical models. Models contain not only all the properties of objects but also features that 
are essential in research. Obviously, in order to establish or select a model, it is necessary to 
have knowledge of some of the attributes and relations of the process. Information expressed in 
specific concepts, therefore, comes before establishing a model. Creating a model or example 
is to build what is observed. Here, the rules of a search for evidence are based on a comparison 
between what must happen and what is happening before the eyes of the researcher’s memory 
and the past experience of this thing (Jameson, 2013: 68). At each observation level, it is impe-
rative to define a terminology and laws and see how they are intertwined at different levels of 
knowledge. Therefore,  whether through sensations or tools, the observation is basic essential. 
In addition, the process of information can be realized only by dynamically interacting with 
the underlying characteristics of one thing and the laws that govern it. Aim: The research aims 
to reveal the structure of the abstraction model of architectural design. It aims to explain the 
dynamic model of the space design, which was developed in accordance with the theoretical 
background of the course ”Contemporary Approaches in Space Design at the 2016-2018 Spring 
Semester of the Department of Architecture in Gebze Technical University. The time-dependent 
spatial patterns in the model are formed by layers. The space design process is associated with 
information-time-geometry. Method: In the POLYFOLD (PF) process, the dialectics involves 
codes that are based on information layers (diagram). In evolutionary and creative discoveries, 
there are patterns and strategies formed by elections. These strategies lead to the formation of 
models. Models consist of components and generators tested. As a dynamic model, the proba-
bility of occurrence of space in the PF occurs with diagrams and observations of the structures 
within them. The strategies chosen among the diagrams determine the structure of the dialec-
tical relationship and the map. According to Holland (1998: 222-225), the basic parameters of 
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such a dynamic model; a. system concepts, b. mathematical concepts, c. informal concepts. 
Dialectic based model building and strategy development process are important in the PF pro-
cess. In PF, the model is the temporal setup in the layered structure of the diagrams. The strategy 
chosen from this fiction enables the mathematical map or function of the space to be obtained. 
Results: The new space model which is used today is into consideration with its static structure 
but rather from the emergence point of view. This point of view sees the patterned diversity ac-
cording to time that occurs with a non-homogeneous fiction, as a creative action. The resulting 
patterns always have similar rhythms and settings. Space describes the nature of the system, the 
reproduction of temporal patterns by a variety of self-similar systems. The explanation is the 
system itself, which contains a diversity (Arıdağ, Cimşit Koş, 2015: 101). This search, elimina-
tes contextualities, in a sense, the facts in the research disrupt the smoothness of space-time and 
space is distinguished accordingly. (Erzan, 1999: 270). This process of separation is part of the 
description of the research method and design idea. This implies that time must be explored as 
an effective creative principle that directs the emergence of forms (and the qualities of forms) 
that form our historical and phenomenological world at the core of the matter, which is some 
kind of turning (Kwinter, 1998: 31). This frees architecture from the spatiality associated with 
the place, and spatiality is not any longer the model of existence, it transforms it into an in-
between space. Conclusion: The rationality in the PF design process is based on the following 
propositions: 

 Abstraction becomes the codification of the material rather than a priori information in the 
mind of the designer.

 Creativity is the discovery process that formed by the codes of the information between 
texts.

 Information consists of layers, interfaces, diagrams.
 Diagram specifies the codes.
 The relationships between diagrams emergence the dialectics.
 Dialectic carries generative, dynamic information.
 Time is the determinant of dynamic information and space.
 Mapping creates the spatial space of interpretive perspectives linked to phenomenologies.
 The process makes the creativity theorized for everyone.
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Öz: Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencileri ve yalnız yaşayan 
tek hane halkları arasında, hayatta kalma mücadelesine bağlı temel 
gereksinimleri fırsata dönüştüren bir ortak yaşama modelini araştır-
maktadır. Hızla değişen kent yaşamı ile mücadele eden bireyler, sosyal 
sürdürülebilirliğin barınma, buluşma ve bir araya gelme pratiklerine 
odaklanacaklardır. Yöntem: Bu çalışma kapsamında paylaşım ekono-
misi; sosyal, psikolojik ve mimarlık konuları açısından ele alınacaktır. 
Bu çerçevede, önerilen m:u:t:u:a:l ortak yaşam modeli, yalnız yaşayan 
yaşlı bireylerle barınma gereksinimini karşılayacak ekonomik güçte 
olmayan öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bulgular: 
Bu çalışmada öncelikle, Beşiktaş bölgesindeki yurt kapasiteleri ve 
üniversitelerin öğrenci sayıları belirlenerek karşılaştırılmıştır. Sonra-
sında, modelin gelliştirildiği ve desteklendiği üniversitede (XXX) 214 
mimarlık bölümü öğrencisi ile anket yapılmıştır. Ek olarak, modele 
dair görüşlerini almak amacıyla yaşlı bireylerle görüşmeler gerçekleş-
tirilmiştir. Tüm bu ölçümler, modelin test edilmesi anlamında bir ön 
çalışmayı oluşturmaktadır. Sonuç: Yurt kapasiteleri ile öğrenci sayıları 
arasında yapılan karşılaştırma, konaklama mekanlarının yetersizliğini 
göstermiştir. Üniversite öğrencileri ile yapılan anket çalışması ile elde 
edilen sonuçlar, gençlerin modele olumlu yaklaştığını göstermiştir. Öte 
yandan yaşlı bireyler, bu türden bir yaşama modeli içinde bulunabile-
ceklerini belirtirken ihtiyatlı davranmışlardır. İki nesli buluşturan bu 
modelin, ekonomik açıdan sağlayacağı faydanın  ötesinde, nesillerin 
birlikteliği ve bireylerin yaşam kalitesinin artması bağlamında toplum-
sal sürdürülebilirliğe katkısı hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ortak Yaşam, Paylaşım Ekonomisi, Yaşlı, Genç, 
Sosyal Sürdürülebilirlik

Abstract: Aim: This study investigates the potentials of a co-living 
model between university students and the elderly living alone that 
turns survival paradigm into an opportunity. The individuals who 
struggle in the changing and accelerating urban life are focused in 
terms of housing, meeting and gathering practices of social sustain-
ability. Method: In this study, the concept of sharing economy, social, 
psychological and architectural frameworks are discussed through this 
context. Within this framework, the proposed m:u:t:u:a:l model brings 
together elderly homeowners who need to share their loneliness with 
students who cannot afford the rent but have priceless time to share 
with someone. This m:u:t:u:a:l model is developed as a pilot study and 
supported within a university (XXX) where a list of survey questions 
are asked to 214 architecture students, and findings are presented. On 
the other hand, research questions are also asked to elderly people to 
determine their point of view to this study. In addition, the capacities 
of dormitories and the number of university students within Besiktas 
District are determined. These measurements constitute a preliminary 
study to test the m:u:t:u:a:l model. Results: The results of the analyses 
are supported and discussed by spatial and numerical data of survey 
questions and include findings of the young-elderly co-living potential 
of the region of Beşiktaş/ İstanbul. Conclusion: The comparison of the 
capacities of dormitories and the number of students reveal the inad-
equacy of accommodation facilities for university students. Further-
more, the results of the questionnaire show that most of the university 
students seem to welcome the idea of living with elderly individuals. 
Elderly’s answers reveal their deliberation towards system. It is envis-
aged to conduct further site studies and survey researches to test the 
applicability of the m:u:t:u:a:l model. With this model, it is concluded 
to contribute to the social sustainability in terms of coexistence of 
generations and individual life quality beyond economic utilitarianism. 

Key Words: Co-living, Sharing Economy, Elderly, Youth, Social 
Sustainability
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INTRODUCTION

The transformation of urban and social dyna-
mics as a result of post-1980s, neoliberalism 
and globalization process in Turkey has led to 
rural youth migration to cities (Koç, Sönmez, 
2017: 1) for more job opportunities and better 
schools. Eventually, housing problems raised, 
and it yields unfortunate results including the 
loneliness and isolation of elderly population 
with the dissolution of extended family type. 
In order to provide a reliable solution to the 
issue mentioned above, greater focus should 
be placed on sustainable development indi-
cators including the improvement of interge-
nerational communication and sharing, while 
considering co-living models suggested by 

the sharing economy within the context of 
physical, social and economic cycles.  

Helping individuals to gather and mainta-
in motivation to lead a healthy and well-
balanced life has been a long-time focus point 
of psychology and behavioral sciences. Abra-
ham Maslow established a hierarchical pyra-
mid with five levels comprising basic psycho-
logical and biological human needs. Defici-
encies, inadequacies, and extremeness that 
may occur in this hierarchy of needs (safety, 
love/belonging, esteem, self-actualization 
and biological/physiological needs) often ca-
use common individual troubles to turn into 
social issues (Maslow, 1943: 370) (Figure 1).

Figure  1. Maslow’s Hierarchy of Needs (Maslow, 1943)

A home is a “self-space” where individuals 
can meet all of their individual needs, and 

it also plays an important role in improving 
the quality of individual and social life. As a 
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space where individuals can freely carry out 
their habits, daily routines or embrace their 
aesthetic values while being provided with 
basic physical needs, physical and inner sa-
fety, social needs such as “acceptance and 
appreciation by others, friendship, to love 
and being loved” and mutual respect, a home 
is a place where one can lead a good life di-
rected towards self-actualization. Therefore, 
this study while presenting an alternative mo-
del covering the co-living practices of young 
and elderly individuals aims to measure the 
potentials to get realized through a prelimi-
nary case study which is conducted in Besik-
tas District in Istanbul. 

RESEARCH PROBLEM

Based on Maslow’s hierarchy of needs, young 
individuals who have left their family homes 
to pursue higher education seek to meet their 
most basic need: Shelter. When seeking ac-
commodation, young individuals are facing 
several difficulties that are disruptive to the 
quality of daily life because of their limited 
financial resources (Figure 2). 

As for the second subject of m:u:t:u:a:l co-
living model, elderly individuals living alone 
in areas near universities, may meet their ba-
sic physical needs in their own homes yet fail 
to meet their psychological needs due to inc-
reasing social isolation and loneliness. Even 
though the lack of psychological satisfaction 

does not pose a vital threat to elderly indi-
viduals’ lives, they may, however, damage 
the fulfillment of their physical needs. More 
precisely, isolation and loneliness may trig-
ger depression, often accompanied by poor 
eating habits and resulting in malnutrition, 
inactivity, weakened communication skills 
and loss of joy of life.   

To meet their accommodation needs, students 
have to;

•  Pay exorbitant rents for accommodation 
near universities

•  Split the exorbitant rents and bills with 
housemates for housing near Universiti-
es, which leads to a decrease in the qua-
lity of life 

•  Pay affordable rents for housing in remo-
te areas, but waste valuable time, energy 
and concentration for transport.

Although the abovementioned solutions meet 
the physical needs of students, they may cause 
them to face a variety of problems in relation 
to different physical and psychological needs.  
The problems can be listed as; waste of time, 
waste of energy, unsanitary environments, 
lack of focus and concentration, malnutrition, 
lack of adequate space and equipment, crow-
ded environments, inadequate security, lack 
of a sense of belonging/ownership.
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Figure  2. School-accommodation Relationships for University Students

The m:u:t:u:a:l presented in this study sug-
gests a scientific and conceptual identifica-
tion of real persons’ needs, and suggests to 
meet these needs in the most interactive way 
possible. According to the m:u:t:u:a:l, a cen-
ter should be established to monitor and ma-
nage the system. The trust mechanism of the 
system will be established within the univer-
sity as a central reputation stakeholder. The 
university is the mechanism by which the 
host can communicate with the student and 
vice versa. For security, methods such as 
identification documents, passport informa-
tion, transcripts, written agreements, referen-
ce letters, ratings, etc. establish mutual trust 
systems.  The model should:

•	 Identify the subjects’ potential resources 
and needs, create an information center, 

•	 Find the right match through personality 
tests and physical analyses supported by 
specialist psychologists,

•	 Identify the lack of space and take the 
appropriate actions to provide more spa-
ce,

•	 Ensure that students submit rent on time,

•	 Ensure the continuity and improvement 
of the system by providing feedback 
and offering reviews after the process is 
completed.
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THEORETICAL FRAME

The Idea of Sustainable Development, So-
cial Sustainability and Space

Many new developments, that started to oc-
cur several decades after the Industrial Re-
volution, particularly with the emergence 
of environmental concerns in the early 20th 
century, have significantly contributed to the 
spread of sustainable development ideas. The 
increase in the number of studies and appro-
aches focusing on the human impact on the 
environment and vice versa since the 1950s 
can be considered as an essential milestone 
in motivating people towards sustainability. 
Notably, designed to monitor and even fore-
see the negative effects of industrialization as 
well as the signs and symptoms of globali-
zation following the World War II, the first 
environmental movement, the first wave of 
environmentalism, has surfaced in the 1960s 
and 1970s. Issued within this context in 1972, 
the “Limits to Growth” report by the MIT re-
search team focused on uncontrolled growth 
and limited resources (Ekins, 1993: 269; 
Yeni, 2014: 184). 

Different sources, arguing that the idea of sus-
tainable development should be implemen-
ted as a solution perspective in overcoming 
environmental issues, present different justi-
fications. For instance, Yeni (Yeni, 2014: 184) 
points out that the fundamentals of the susta-
inable development phenomenon are based 
on the World Conservation Strategy report 
published in 1980 and prepared by the Inter-
national Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources (IUCN). On the other 
hand, the notion of sustainable development 
was first popularised in the report “Our Com-
mon Future”, also called Brundtland Report, 
released in 1987 by the World Commission 
on Environment and Development (WCED) 
(Holden et al., 2014: 131; Langhelle, 1999: 
130) (Figure 3). Gürel Üçer (Gürel Üçer, 
2017: 105) points out that the report includes 
a definition of sustainable development: “De-
velopment which meets the needs of the pre-
sent without compromising the ability of fu-
ture generations to meet their own needs”. In 
time, however, this report would be deemed 
a traditional approach to the problem due to 
its absence of consideration of essential ele-
ments (Seghezzo, 2009: 541).    
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Figure 3. Interaction Process of Environment and Development (Aksu, 2011: 12)

Traditional environmentalism and economic 
development approach place the sustainabi-
lity in an intersection set consisting of econo-
mic, environmental and social factors (Kur-
taslan, 2014: 86) (Figure 4). In the ecological 
literature, this approach is considered to be 
weak as it considers the environment strictly 
associated with the abovementioned factors 
within the context of sustainability. Accor-
ding to the new sustainable development app-
roach, however, the environment is a living 
organism that can continue to exist without 
the presence of economic and social factors 
(Figure 4). Any human intervention on the 
environment or any human-environment in-
teraction would generate the indicators of sus-
tainable development (Basiago, 1999: 149).

Sustainable development was first graphi-
cally defined as three intersecting spheres by 
the economist René Passet (Passet, 1979: 10) 
and modernized graphically in 2006. Each 
sphere respectively represents development 

in environment, economy and social point of 
view. As a reaction to the traditional appro-
ach, in 1995, the “United Nations Commissi-
on on Sustainable Development” has added a 
new “administrative dimension” to the three 
main titles in the sustainable development 
diagram (Figure 5). The administrative di-
mension does not comprise the institutions 
solely, but it also involves sustainability-
related methods, processes/operations and 
trends (Brande, 2012:172) while bearing the 
responsibility for carrying out environmental, 
economic and social processes of sustainabi-
lity for improving the quality of life. Ability 
to meet urban populations’ basic needs such 
as accommodation/housing and safety is as 
much important as satisfying their emotional 
needs, including especially, socializing, in 
terms of improving social sustainability and 
quality of life.  
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Figure 4. (left) Three Dimensions of Sustainable Development – Classic Venn Diagram 
Model (right) Russian doll / Matryoshka Model / Embedded Model (Gürel Üçer, 2017: 

108)

Figure 5. Four Dimensions of Sustainable Development – Prism Model  
(Gürel Üçer, 2017: 108)

According to the United Nations 2014 report, 
54% of the world’s population lives in urban 
areas, a proportion that is expected to incre-
ase to 66% by 20501. Shaped and influenced 
by the effects of globalization trends, most 
of the cities today attract people as centers 
of innovation, production, cultural diversity, 

1  United Nations 2014 Report on world population: 
https://esa.un.org/unpd/wup/ 

physical and social infrastructure. However, 
rapidly growing urban population and ina-
dequately managed urban expansion lead to 
the inefficient use of natural resources and 
physical infrastructure, declining levels of 
sharing as well as social and individual was-
te of energy, all of which, in result, not only 
affects negatively individual health but also 
brings cumulative health risks. In terms of 
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ensuring the sustainability of social life, the 
social sustainability indicators will serve as a 
basis for the creation of co-living spaces con-
sidering the physical, spatial and cultural data 
as well as related possibilities they can offer, 
especially for the housing needs. 

The administrative aspect of sustainability 
should focus on designing urban housing 
models that are capable of improving social 
communication and interaction while contri-
buting to less social isolation and more trans-
fer of social life experience between gene-
rations. One of these urban housing models, 
which will be explained in details in the follo-
wing parts of this study, covers the possibility 
of people in different age groups (young and 
elderly individuals) to share a house, associa-
ted with “sharing economy” system, therefo-
re share the life, experiences, and values.

The Sharing Economy and Housing Phe-
nomenon

Sustainability concerns/ policies/ indicators 
have almost always embraced and suppor-
ted the ways to reduce our carbon footprint, 
efficient use of natural resources and social 
involvement or participation as an important 
instrument to help realize these goals (Cengiz 
et al., 2014: 24; Kessler, 1992: 92).  Sharing 
economy platforms gradually become one of 
the inputs of sustainability, which, as a main 
component of “green economy”, enables the 

human, time, space, commodity, energy, la-
bor and product-scale utilization of existing 
resources (Figure 5).

Sharing economy is defined as a concept that 
highlights the ability of individuals or insti-
tutions to take the activities that consume the 
available capacity under control in order to 
ensure efficient use/consumption of natural 
resources. Different types of sharing economy 
are categorized as follows: Profit-driven sha-
ring: Marketing, leasing, barter activities are 
considered to be amongst this type of sharing. 
Accordingly Airbnb, EBay, Uber and Zipcar 
are considered to be amongst many sharing 
platforms that are profit-driven. Social ent-
repreneurship / cooperatives: Although this 
type of sharing economy has great similari-
ties with profit-driven sharing, it differs from 
the former in terms of motivation, unlike 
the way it is practiced.  It involves social or 
environmental objectives and targets rather 
than profit motives.   Non-profit driven sha-
ring: Environments where entrepreneurs do 
not seek any profit in order to carry on their 
missions. Social sharing: It focuses on local 
or neighbourhood-scale sharing. The motive 
in social sharing is to improve and enhance 
social human relations/interactions. Public 
space-scale sharing: This type of sharing in-
volves highly organized, arranged structures 
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in a systematic, orderly way such as public 
libraries.2

Sharing economy offered alternative ways 
to maintain a certain standard of living and 
chosen lifestyles.3 Although initially caused 
by economic reasons, the above-mentioned 

2  http://www.ukayamut.com/wp-content/
uploads/2016/02/the-sharing-economy-and-
sustainability-feb-7-2016.pdf 

3  http://www.ukayamut.com/wp-content/
uploads/2016/02/the-sharing-economy-and-
sustainability-feb-7-2016.pdf 

sharing activities have also helped urban 
populations develop a stronger sense of be-
longing/ownership, reduce social isolation 
and loneliness, therefore improve physical, 
mental, emotional and social well-being sin-
ce these activities significantly enable social 
interaction, sharing, togetherness, connection 
and communication, and these types of hu-
man interaction are carried out through newly 
“invented or devised” alternatives methods in 
lieu of  conventional, routine and outdated 
ones (Table 1).
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Table 1. Sharing Economy Practices

Co-working Social networks, such as CitizenSpace, Hub Culture and The Hub, provide a common 
working environment for both working and social work.

Social Money

It covers different units and alternative currencies used instead of money. Time banks 
that use time instead of money; alternative currencies such as Quid, Ven; credit units 
such as LETSystems are examples of social money. In Turkey, Zumbara, where time is 
used instead of money; is a community where talents and experiences are shared.

Taxi Sharing A taxi is used by more than one person. There are samples like Taxi2, TaxiStop.

Barter It means exchange. The websites like Barterquest and OurGood allow you to exchange 
services, skills and goods.

Garden Sharing Websites that bring together the people who own the garden and the people who have 
knowledge about the garden work or provides the common garden usage.

Ability Sharing It enables people to teach each other their skills and skills. People share skills through 
websites such as Brooklyn Skill Share, TeachStreet and TradeSchool.

Mass Funding 
It is the use of the Internet in order to get the necessary financial support for various pro-
jects and campaigns. Although Indiegogo and Kickstarter very well known, Projemefon 
is an example of the mass funding from Turkey.

Social Meal Net-
works

Gooble, a neighbor serving food to the neighbor; EatWithMe that provide to eat toget-
her; GrubWithUs with the “Never eat alone” motto are established to share the dining 
experience.

Parking Dots On websites such as Parkatmyhouse, people can rent the parking lot of their homes to 
other people or rent a parking space from other houses.

Neighborhood 
Support

Websites such as WeCommune and StreetBank have been created in order to enable pe-
ople in a certain environment to meet and support each other.

Travel from-one-
to-one

It is the website that provides services such as being a guest in a person’s home or ren-
ting a room. The most popular are CouchSurfing and Airbnb. It is possible to use the 
“EvDeğişTokuşu” from Turkey.

Today, supported mainly by social media and 
mobile devices as important communicati-
on and notifications platforms, the “sharing 
economy practices” are creating “synergetic 
environments” where individuals sell, barter 
or give away the assets, skills, information or 
places they own, including for example hos-
ting a “Permablitz” which involves a group 

of people meeting up for the day to create 
edible gardens where someone lives or tur-
ning their homes into pop-up restaurants whe-
re they cook and offer foods at affordable pri-
ces. Additionally, in this long-time embraced 
model, as an alternative solution to the inc-
reasing isolation of humans from the natural 
world, where garden areas located in the pe-
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ripheries of large cities are for daily, monthly 
or seasonal rent; and where the garden care, 
sowing/ planting/ harvesting activities serve 
as an outdoor “recreation” for the person(s) 
who rent these garden areas, the renter may 
also share some of the crops and products 
with the garden owner. Besides that, book 
swap for bibliophiles; sharing, swapping or 
exchange of clothes or any used, no-longer-
needed items as well as online or face-to-face 
“open school”, “open learning”, “open cour-
ses” activities to enhance knowledge sharing 
are considered as a part of sharing economy 
practices  (Demirer, Hasan, 2016: 47) (Figure 
6)

Among the above-mentioned practices, we 
may cite other examples that are closely cor-
related with physical space and accommo-
dation, including renting your empty house 
temporarily while you travel or paying to 
stay in someone’s home rather than in a hotel. 
One of the earliest forms of peer-to-peer ac-
commodation included the “au pair” program 
where students studying abroad stay with a 
host family while host families benefit from 
affordable childcare.

Co-Living Practices in the World

The sharing economy in international soci-
eties has started to create socio-economic 
ecosystems due to a variety of factors inc-
luding changing economic conditions, con-

sumption habits, aging populations and cul-
tural diversity. The sharing activities among 
individuals with different demographic cha-
racteristics take place in “houses”. Hence, the 
interfaces of sharing practices with accom-
modation sector at significant destinations 
have been focused in this chapter. Most com-
panies and websites are involved as major ac-
tors in the housing sharing sector. However, 
in our country, the leading representatives of 
this sector, which can be considered as new, 
appear as social sharing platforms and hou-
semate sites and produce unregistered mar-
kets. In addition to this, the systems with this 
confidence gap are shaped according to the 
consumption habits and living conditions that 
vary according to the place and culture. In or-
der to form a basis and lighten the proposal of 
this study which is intended to be implemen-
ted in large and dense cities, samples from 
worldwide locations (mostly cosmopolitan 
and with changing dynamics) are discussed. 
Below you will find a few examples of these 
activities that are currently being practiced in 
the USA, UK and other European countries 
under two titles: Design: Designs of innova-
tive co-living units, Transformation: Shared 
use of existing living spaces.

Design: Offering independent yet highly in-
terrelated living spaces where each unit can 
be rented separately, innovative co-living 
units are designed to be flexible so as to meet 
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different human needs including living, ea-
ting, self-care and hygiene, working, sociali-
zing and leisure. A flexible and experimental 
1,000-square-foot home designed by archi-
tect Pierluigi Colombo for an exhibition in 
Washington, DC, the Open House features a 
hyper-efficient layout, multifunctional furni-
ture and movable walls, allowing the space to 

satisfy the needs of a variety of today’s gro-
wing but underserved households with diffe-
rent demographic characteristics.4 (Figure 6) 
His design is aimed at seeking solutions to a 
certain problem where fast-growing housing 
market has been slow to adapt to the unpre-
cedented shifts in U.S. demographics and li-
festyle. 

Figure  6. Co-Living Spaces (Architect Pierluigi Colombo, Open House)5 

Just like the U.S.4 housing market, real estate 
sector in Turkey is also trying to offer alter-
native housing options, including micro-units 
or micro-apartments, large-scale housing 
production, to meet the needs of single-pa-
rent or extended families living in large ci-
ties. At this point, this does not seem as just 
a problem of household population growth, 
accordingly, the phenomenon of growing old 
at one place, at home should be focused on in 
terms of its effects on social security as well 
as individual and collective memory.   

4  https://www.nbm.org/exhibition/making-room/ 

A partially5 built part of Colombo’s expe-
rimental house exists in London under the 
name of “The Collective Old Oak” as the 
world’s largest co-living start-up to satisfy 
the needs of a variety of today’s growing ho-
useholds (Figure 7). Accordingly, people’s 
demand for living in this building is rapidly 
increasing in order to turn urban loneliness 
into a more sharing and comfortable lifest-
yle.6 Stating that the starting point of the 
project is the fact that the changing housing 

5  http://design-planning.blogspot.com.tr/2017/11/
exhibit-new-american-households.html 

6  https://www.thecollective.co.uk/coliving   
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needs of Generation Y is leading to a future 
where everyone is homeless, the entreprene-
ur behind the start-up James Scott says that 
socially liberated millennials are more likely 
to choose “living as a service”, adding that 
the Collective especially appeals to millenni-
als who have previously moved from adoles-
cence into adulthood, thus taking their time to 
become socially liberated, experiment to find 
out what and who they love before commit-
ting to the adulthood.7  

While dividing living spaces into different 
sections to save energy and physical space, 
the Old Oak also provides an opportunity to 
socialize with others. The house units inclu-
ding living room, bathroom, study room and 
kitchen are offered as shared or individual 
used facilities. All spaces within the building, 
except sleeping spaces, become ‘shared’. 
Everything members need is included in bill; 
gym membership, cinema, sauna and spa, ga-
mes room, roof terrace, daily events, all utili-
ties, room cleaning and concierge. 

Transformation:

Shared use of living spaces: Emerges as solu-
tions aimed at providing social and economic 
benefits, which are to improve intergeneratio-
nal communication and to provide a better en-
vironment of sharing and solidarity in nursing 

7  https://www.dezeen.com/2016/07/15/in-the-
future-we-will-all-be-homeless-says-co-living-
entrepreneur-the-collective-james-scott-housing/ 

homes or living spaces inhabited by individu-
als with different demographic characteristics.    

Co-living model in nursing homes: In 2011, a 
Dutch nursing home launched a programme 
aimed at reducing loneliness and social iso-
lation.8 The programme provides free rent to 
university students in exchange for a speci-
fied period of their time acting as neighbo-
urs with elderly residents (aged 80-90 and 
elderly). In accordance with their volunteer 
agreement, students spend time teaching resi-
dents new skills, including how to use inter-
net, social media, and even graffiti art. They 
also donate their time to bring conversation, 
literature, and friendship to the residents. 
Research shows that reading poetry with de-
mentia sufferers brings them comfort.

Figure  7. The Old Oak co-living space 
(London)9  

8  https://www.independent.co.uk/life-style/
health-and-families/why-some-dutch-
university-students-are-living-in-nursing-homes-
demential-a7451486.html    

9  https://www.headbox.com/spaces/6444-book-
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Homesharing model: Having its roots in the 
USA in 1972, the homesharing was taken 
up in the early 1980s in Europe.10 Several 
other programmes have later been launched 
in the USA, Continental Europe (Spain, Net-
herlands, Germany, and France), UK, Japan, 
Asia, Canada, Sweden, Norway and Australia 
to meet urgent need for student accommoda-
tion. Homesharing programmes are prima-
rily preferred for the safe environment, cons-
tant superintendence and personal reference 
system they provide. Intergenerational coha-
bitation has significant positive impacts on 
the health and morale of elderly individuals. 
As for the younger individuals, this type of 
cohabitation provides them with an agreeable 
and convivial environment as well as financi-
al comfort.11 

Homeowners, also known as home providers, 
can be different people having different needs 
such as high-income earners, persons with 
disabilities, social workers, persons facing 
the risk of becoming homeless, single parents 
or people who just want to share their lives 
and homes with others. The abovementioned 
programmes can offer a variety of opportu-
nities, including a shared home, friendship, 
affordable homes, security, and mutual sup-

the-exchange-the-collective-old-oak-london 
10  https://homeshare.org/about-homeshare-

international/the-history-of-homeshare/    
11  http://www.lisfrance.org/accompagnement-des-

porteurs-de-projets/   

port, to the intended target group. Homesha-
ring programmes are designed based on the 
fact that two different people have their own 
needs and they have different things to offer 
each other. Homeowners provide accommo-
dation to their homemates in exchange for the 
help or service they offer. Parties do not pay 
to each other, all rates or costs are paid to the 
company that conducts the programme. The 
services offered by these programmes may be 
grouped under three headings:

-Services to meet the needs of elderly persons/
persons with disabilities: This is a programme 
launched to help elderly or elderly individuals 
continue to happily and independently live in 
their own homes. Except for providing perso-
nal care to elderly persons, the programme is 
designed to cover and reduce household ex-
penses while it aims to ensure that the elderly 
individual spends time and socialize with his/
her homemates. Promoting intergenerational 
solidarity and cooperation, the programme 
also involves various activities such as simple 
home repairs, gardening, pet care, medicines 
management and grocery shopping to keep 
their homes well-maintained and organized. 

-Services to meet student accommodation ne-
eds: This programme was designed and de-
veloped to provide alternative accommoda-
tion and equal opportunities in education to 
university students. To join the programme, 
students (aged from 18 to 36) are required to 
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be currently attending a university, have free 
time to spare, while the elderly homeowners 
(aged 60 years or over) must meet specific 
criteria: to be a resident of the chosen neigh-
bourhood, not to be professionally active, to 
provide sufficient space and a free room in 
their homes.

- Services to provide an environment of eco-
nomic and social sharing: In this programme 
aimed at splitting household expenses, the 
homeowner/family provides accommodation 
to a person or persons in exchange for servi-
ces so they offer. The renter/user can either 
work for the family, offering services like 
babysitting, child care, pet care or gardening, 
or s/he can help pay household expenses wit-
hout offering a specific service. 

RESEARCH METHOD

Before noting the methods used in this pre-
liminary study, the m:u:t:u:a:l model which 
is the subject of  this study will be presented 
below. 

m:u:t:u:a:l model (Figure 8) principally sug-
gests a shared living model for elderly indivi-
duals living near universities and struggling 
with loneliness/isolation problems. It aims to 
meet young individuals’ basic physical needs, 
in this case shelter, when they move to a new 
city to start a university education. At this po-
int, both subjects tackled by m:u:t:u:a:l can 
positively affect each other in order to fulfil 

the pyramid of needs. Just like the interna-
tional models of urban co-living examined 
within this model, which may be built on va-
rious patterns such as sharing all units of the 
house or renting out a specific unit/room, can 
be based on a shared interests relationship. 
Today’s technologies and new internet trends 
are causing a rapid increase in poor commu-
nication between these two different age gro-
ups. Serving as places where different types 
of individuals gather together until recently, 
public spaces no longer meet this purpose of 
helping young and elderly individuals meet/
communicate with each other due to the fact 
that today’s generation of young people do al-
most everything (bank transactions, shopping 
etc.) through online platforms. The situation 
described herein unfortunately brings negati-
ve impacts on the continuity of cultural and 
urban memory in terms of social sustainabi-
lity.  

Basically designed for young and elderly 
individuals, the m:u:t:u:a:l also brings va-
lue-added ideas to social sustainability. This 
model essentially puts forward the idea that 
young individuals’ need for accommodati-
on – seen rather as combined problem: the 
“placelessness” (Arın, 2017:132) issues of 
students and the “loneliness” problem of el-
derly individuals – would result in a mutual 
living beneficial to both age groups.  In the 
m:u:t:u:a:l co-living model, the elderly per-
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sons can overcome the challenges of living 
alone by offering physically capable young 
individuals a place to live. Aimed at helping 
both subjects meet the following needs, this 
model can contribute to the lives of young 
and elderly individuals, 

•  Helping young individuals meet their ba-
sic physical needs, in this case shelter/
accommodation,

•  Providing a safe environment for both 
subjects (in terms of physical and social 
safety),

•  Enhancing a sense of belonging to the 
place where both subjects lead a mutual 
and shared life,

•  Helping especially young individuals 
develop a sense of mutual respect and 
appreciation so as to help them meet self-
esteem needs and learn to appreciate ot-
hers,

•  Contributing to social sustainability by 
teaching young individuals the activities 
associated with a social urban culture ha-
bits where elderly individuals attain self-
actualization.

 

Figure  8. m:u:t:u:a:l : Shared Living Model
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The demand for co-living spaces rapidly inc-
reases around the world and the concept of 
co-living continues to adapt to today’s mul-
tiple and changing needs enhances the like-
lihood that people will show interest in the 
m:u:t:u:a:l model. However, the thing that 
makes m:u:t:u:a:l different from other co-
living models is its administrative approach 
to social sustainability. 

This study primarily investigated the capa-
cities of dormitories and the number of uni-
versity students that attend to the universities 
located in in Besiktas District; and a compa-
rison is made between the data collected. In 
addition, a questionnaire is conducted with 
the 214 university students to measure the 
their tendencies towards this co-living model. 
Also, detailed interviews are realized with el-
derly people to understand their approach.

Within this study, restrictions can be listed as:

•	 Study group is limited to young individu-
als (undergraduate architecture students) 
and elderly (middle-aged and elderly),

•	 Study area is limited to Beşiktaş District,

•	 Study covers “housing” as accommoda-
tion type.

FINDINGS 

Developed within the scope of this paper, the 
m:u:t:u:a:l model was designed to be imple-
mented in Besiktas District of Istanbul. The 
lack of sufficient and adequate housing has 
been revealed after a thorough study and 
analysis of the University campuses located 
within the borders of Besiktas district (Yildiz 
Technical University, Istanbul Technical Uni-
versity, Mimar Sinan University of Fine Arts, 
Galatasaray University, Bahçeşehir Univer-
sity) (Figure 9), the number of students atten-
ding these campuses (Table 2), and the ho-
using capacity of nearby private and public 
dorms. 

Table 2. Total Number of Students Attending Universities in Besiktas District

Number of 
Students

Yildiz Technical 
Univ.

Mimar Sinan Univ. 
of Fine Arts

Istanbul Techni-
cal Univ.

Galatasaray 
Univ.

Bahçeşehir 
Univ.

3515 943 5748 2508 10616
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Figure 9.  A Map Showing the Distance from Dormitories to Each Campus in Besiktas

Interviews have been conducted with officers 
from a total of 21 private and other dorms, 
owned and managed by the Municipality; 8 
out of 21 dorm managements has not provi-
ded sufficient data regarding their housing 
capacity. According to data gathered from 13 
dormitories, total student housing capacity in 
Besiktas is 1093.

Following the interviews, a 10 question-sur-
vey aimed at revealing the housing/accom-
modation practices have been conducted with 
214 architecture students from Yildiz Techni-
cal University. The results from this site study 

have shown the applicability of the m:u:t:u:a:l 
model. It is envisaged to establish cooperati-
on with sharehelderlys and seek funding so 
that the project/model can be put into practice 
in the future. 

A 10-question online survey has been con-
ducted to analyse students’ own living practi-
ces and find out their opinions on the concept 
of co-living. Undergraduate, master’s and 
PhD degree students from Yildiz Technical 
University (YTU) Architecture program took 
the survey (a total of 118 female and 95 male 
participants). A total of 30 first-year students, 
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105 second-year students, 25 third-year stu-
dents and again 25 fourth-year students have 
participated in the survey. The number of 
master’s degree and PhD degree participants 
respectively are 16 and 13.  

The answers provided to the question, which 
was designed to identify students’ places of 
residence, have revealed that 30,5% of them 
live in or in the vicinity of Besiktas District, 
followed by Kadikoy/Uskudar (23%), YTU 
Davutpasa campus (17%), Mecidiyeköy/
Gayrettepe area (13%) and other neighbour-
hoods (16,5%) (Figure 10) It was concluded 

that participants prefer more central and con-
venient neighbourhoods with public transport 
connections to other parts of the city. Howe-
ver, the reason why students mostly prefer to 
live in Besiktas District is because it is con-
veniently located close to campuses (walking 
distance). When asked about their living ha-
bits and practices, it has been seen that 29,6% 
of students live with a housemate, followed 
by multi-person dorm room (29%), and the 
rest of them answered that they live in their 
own homes with the family (28,2%). 8% of 
the students, on the other hand, live alone (ot-
her 5,2%) (Figure 10)

    

Figure 10. (left) Housing Districts of Students, (right) Preference of Housing Types

With regard to monthly rental charges, the 
study has revealed that 26% of students pay a 
monthly rent of TRY 1000 and above (Grap-
hic 2). While 24% of students stated that they 
do not incur housing expenses; 9,5% said 
they spend TRY 800-999/month on housing 

costs, 16% of them pay TRY 600-799/month, 
6% pay TRY 400-599/month and the rest 
(18%) stated their monthly housing expen-
ses are around TRY 0-400. When we analyse 
and interpret the survey results, we can say 
that most students prefer co-living or shared 
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accommodation in a major city like Istanbul 
with high cost of living.

When asked about the time they spend travel-
ling to campus, 44,4% of students replied that 
it takes approximately 30-59 minutes to get to 

campus, followed by 15-29 minutes (23%), 
less than 15 minutes (13,7%) and more than 
60 minutes of travel (18,5%) (Figure 11) This 
result reveals that students mostly prefer ex-
pensive neighbourhoods yet providing relati-
vely easy access to public transportation.

 

Figure 11. (left) Monthly Living Expenses, (right) Time Spend to Travel to Campus.

When asked about the types of transport they 
prefer to get to campus, students were allo-
wed to give multiple responses. Accordingly, 
82,9% of students indicated they prefer to tra-
vel by bus, followed by walking (31%), tra-
vel by metrobus (28%), by ferry (25,6%) and 
subway travel (23,2%) The result shows that 
students are using multiple types of public 
transport (Figure 12).   

When asked “What kind of life would you 
prefer?”, 37% of students answered that they 
prefer to live alone, followed by living with 
housemates (32,7%), and living with family 
(26,4%). Accordingly, the fact that the remai-
ning 3,9% choose to live in university dormi-
tories shows that students prefer a cosy and 
pleasant atmosphere at home rather than stay 
at a dorm room (Figure 12). 
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Figure 12. (left) Preference of Transportion Type, (right) Results of Living Preference of 
Students 

Lastly, when asked “Would you live with an 
elderly person in his/her house conveniently 
located near your campus, where you will 

be provided with good living conditions?” 
58,9% of students seemed to welcome the 
idea (Figure 13). 

Figure 13. Answers Given to the Preference of a Living Model with a Elderly Person in a 
Convenient Location with Good Living Conditions

When students were asked about their general 
opinions on the project, they especially un-

derline the importance of setting boundaries 
and feeling a sense of security when sharing 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eyül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2018 Sayı: 15 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2018 Number: 15 Autumn Winter Semester

ID:361 K:378
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

81

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

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

a house with an elderly person. The survey 
revealed that students would want elderly in-
dividuals to be capable of meeting their own 
needs and to avoid interfering with students’ 
personal lives and living spaces. According 
to one student, however, living with a person 
with more life experience than himself/her-
self and having a chance to live near campus 
and public transportation could have a lot of 
benefits.

According to another student, on the other 
hand, it is essential that the expectations of 
the elderly individuals who volunteer for the 
project and the expectations of students sho-
uld be based on a win-win relationship and 
mutual benefits, as both parties can learn a lot 
from each other.  

Besides the research of student’s opinions, 
elderly’s approaches are also investigated by 
detailed interviews. In these interviews, 50/ 
60-year-old people is questioned who is li-
ving alone in Beşiktaş.

The aim of the interviews is especially to find 
out the opinions of elderly user’s co-living 
ideas and experiences of their lives. The col-
lective beliefs and the risks for the proposed 
model are;

- A trial period of one week should be 
spend with the young person,

- Hosting time should be limited up to 4 
months (a term), after this time an inter-
view should be done between two people. 

- Housekeeping service should be provi-
ded weekly, 

- A private bathroom should be provided 
for each user 

In summary, both students and elderly have 
considered the project quite beneficial in 
terms of sharing experience and expenses; by 
helping student’s families out financially, be-
ing an alternative option to expensive univer-
sity dorms and expensive rental homes.

CONCLUSION

Households today are evolving into new 
forms due to dynamic life circumstances and 
vastly diversified social structures. Students 
moving to large cities to seek higher educa-
tion and elderly individuals, who become lo-
nelier with the transition from the extended 
to nuclear and single-parent families, have 
started to create alternative forms in house-
hold typology. Attempting to design sharing 
economy-based new co-living models for 
both groups that are trying to survive within 
changing economic and social dynamics can 
be useful in terms of providing solutions to 
cover the shortcomings of the abovementio-
ned new typologies in various scales. In this 
context, the scope of this study, which covers 
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the various examples of shared economy 
practices and co-living models that have been 
implemented since the 1970’s, offers perspec-
tives on the applicability of similar models in 
Turkey.  

In this paper, first, the m:u:t:u:a:l model that 
aims to establish a mutually beneficial rela-
tionship between the university students and 
elderly individuals living alone in urban areas 
was introduced. In order to test the user ten-
dencies towards such a co-living suggested in 
the model, a preliminary study is conducted 
in Besiktas District of Istanbul. A question-
naire is realized with university students that 
aims to measure the neeeds and preferen-
ces of them on co-living ideas suggested in 
m.u.t.u.a.l model. In addition, to understand 
the current condition about accommodation 
alternatives of university students in Besiktas 
district, capacities of dormitories are deter-
mined. Also, interviews with elderly people 
supported the measurements for the model. 
Based on the case study findings, a compa-
rison carried out between the number of stu-
dents attending campuses in Besiktas and the 
housing capacity of nearby dormitories has 
revealed the lack of campus housing capa-
city. The results of the questionnaire reveal 
that most of the university students seem to 
welcome the idea of living with elderly indi-
viduals. Elderly people also welcome the idea 
of co-living and they offered improvements 

for the model. It is envisaged to conduct furt-
her site studies and surveys, researches to test 
the applicability of the m:u:t:u:a:l model.      
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MODELING OF FEASIBILITY IN THE CONTEXT OF THE ENVIRON-
MENTAL EFFECTS OF HIGH-RISE BUILDINGS BY FUZZY LOGIC
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı yüksek yapıların yapıla-
bilirliği konusunda sistematik karar alma sürecine destek 
sağlayacak bulanık mantık temelli bir model geliştirmek, 
böylelikle konu ile ilgili uzman ve yatırımcıları ortak pay-
dada toplayabilmektir. Yöntem: Çalışmada uzman görüşü 
gibi sözel ifadeleri matematikleştirme ve bir temele oturtma 
kaygısıyla yüksek yapıların çevresel etkileri bağlamında arsa 
miktarı, arsa birim fiyatı, çevredeki tescilli yapı yoğunluğu 
ve nüfus yoğunluğu parametreleri girdi olarak belirlenmiş 
ve değişkenleri tespit edilmiştir. Modellemede Sugeno tipi 
bulanık model kullanılmış ve durulaştırma yöntemi olarak 
“ağırlıklı ortalama” metodu öngörülmüştür. Sistemin çalışıp 
çalışmadığını kontrol etmek üzere Matlab Fuzzy Toolbox 
modülü kullanılmıştır. Bulgular: Bulanıklaştırılmış modele 
uygulanacak mantıksal kurallar belirlenmiş, EĞER-İSE’li 
ifadelerle sisteme tanımlanmıştır. Böylelikle toplamda 16 ku-
ral ile sistem tanımlanabilmiştir. Eğer arsa miktarı (boş alan) 
çok, arsa fiyatları düşük, tescilli yapı yoğunluğu çok ve nüfus 
yoğunluğu az ise mantıksal olarak da çıkması gereken sonuç 
böyle bir bölgede yüksek yapının kesinlikle yapılmaması 
gerekliliğidir. Eğer arsa miktarı (boş alan) az ve arsa fiyatları 
yüksek, tescilli yapı yoğunluğu az ve nüfus yoğunluğu çok ise 
mantıksal olarak da çıkması gereken sonuç böyle bir bölgede 
yüksek yapının kesinlikle yapılması gerekliliğidir. Ara durum-
lar için de bulgular üretilmiş ve değerlendirilmiştir. Sonuç: 
Sözel değişkenlerin girdi olarak belirlenebildiği model yüksek 
yapı yapılabilirlik kararı için tutarlı sonuçlar vermiş ve sonuç 
üretmesi zor olan ara durumlar için de mantıklı sonuçlar ürete-
bilmiştir. Geliştirilen model küçük revizyon ve uyarlamalarla 
dünyadaki tüm bölgeler için işleyebilir bir özelliğe sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Çok Katlı Yapı, Bulanık Küme, Bulanık 
Karar Verme

Abstract: Aim:  The objective of this study is to develop 
a fuzzy logic based model that will support the systematic 
decision making process on the feasibility of high-rise build-
ings and thus to gather experts and investors in the common 
denomination. In this way, it is aimed to be able to find a com-
mon ground investors and specialists in their field. Method: 
In this study, within the context of environmental impacts of 
high-rise buildings, together with the concern of mathemati-
zation and building a ground for verbal expressions such as 
expert opinions, parameters such as amount of land, land unit 
price, registered building density and population density in 
the environment are selected as input and their variables are 
established. Sugeno type fuzzy model is used in the modeling 
and “weighted average” type method is established as the 
clarification method. The Matlab Fuzzy Toolbox module is 
used to validate the applicability of this system. Results: The 
logical rules to be applied to the fuzzyfied model are defined 
in the IF-THEN expressions system. System can be defined 
16 rules in total. If the amount of land (vacancy) is low, the 
land prices are low, the registered building density is high, 
and the people density is low, the result that should logically 
come out is the necessity of not making a high-rise building in 
such a region. The results are also produced and evaluated for 
intermediate values. Conclusion: The model utilizing verbal 
variables as inputs has provided highly reliable results in the 
decision of the feasibility of high-rise buildings and also has 
provided consistent results for the intermediate values that are 
difficult to infer. The model will have the ability to handle all 
regions of the world with minor revisions and adaptations.

Key Words: Tall Buildings, Fuzzy Sets, Fuzzy Decision Mak-
ing
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GİRİŞ

19. yüzyıl sonlarında Endüstri Devrimi ile 
kentlerdeki nüfusun artması, kullanılabilir 
alanların azalması inşa edilebilir alandan en 
fazla yarar sağlama gerekliliğini doğurmuş-
tur. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere Chicago, 
New York gibi mega kentlerde ortaya çıkan 
ve gelişen yüksek yapıların ilk örneklerinde 
yalnızca 10 kata kadar çıkılabilmiştir. İler-
leyen dönemlerde yapısal demir ve çeliğin 
binalarda kullanılması başta olmak üzere 
malzeme teknolojilerindeki gelişme, taşıyıcı 
sistemlerdeki yenilikler, asansörün keşfi, me-
kanik sistemlerin geliştirilmesi dikeyde daha 
da yükselebilmeye olanak tanımıştır.

Çeliğin narin yapı elemanlarına imkân vere-
bilmesi, geniş açıklıkları geçebilmesi, hafif 
olması gibi yapısal avantajlarına rağmen yan-
gın dayanımının zayıflığı 1960’lı yıllardan 
itibaren yapılarda beton ve çeliğin birlikte 
kullanılmasıyla aşılmıştır. Günümüzde dün-
yanın en yüksek yapısı olan Dubai’deki Burj 
Khalifa Binası’nda da bu yöntemle 828 met-
relik yüksekliğe ulaşılabilmiştir. Amerika’da 
başlayıp tüm dünyaya yayılan yüksek yapılar 
günümüzde aynı zamanda firmalar ve ülkeler 
için güç ve prestij göstergesi yapılara dönüş-
müştür.

Yüksek yapıların hızlı artışı mimari çevre 
ilişkisi, kentsel doku, nüfus alan ilişkisi, alan 
yeterlilik değerlendirmesi gibi pek çok soru-
nu da beraberinde getirmiştir (Şenik ve Kutay 

Karaçor, 2018: 29-30). Bu sorunlardan biri 
yüksek yapı yapma kararı alma konusudur. 
Bu karar için oldukça hassas davranılması, 
alanında uzman kişilerden görüş ve önerilerin 
alınması gerekliliği ise tartışılmazdır. Mimar-
lık mesleğinin doğasında yatan öznellik ve 
yoruma açıklık olgusuna, çevresel ve kültürel 
değerlerin korunması kaygısının da girmesiy-
le yüksek yapıların yapılabilirliği tartışmaları 
tam bir kaosa dönüşmektedir. Bu belirsizliğin 
sonuca ulaştırılmasında bulanık mantık me-
todu kullanımının iyi bir çözüm olabileceği 
düşünülmektedir. 

Bulanık mantık metodu ile belirsizliğin oldu-
ğu durumlarda ya da eksik bilgilerle optimal 
kararlara ulaşılması gereken durumlarda etkin 
çözümler bulunabilmektedir. Sözel olarak ifa-
de edilebilen bilgileri sayısal karşılıklarla ma-
tematikleştirerek çıkarımlarda bulunulabil-
mesi de bulanık mantığın ayrı bir avantajıdır.

PROBLEMİN TESPİTİ

Bir kentin kimliği tarihsel, fiziksel, kültü-
rel, sosyo-ekonomik ve biçimsel faktörlerle 
şekillenir (Kısa Ovalı ve Tachir, 2015: 16), 
(Benli ve Özer, 2018: 92). Bu esas itibarıyla 
Sanayi Devrimi sonrasında kentlerdeki nüfu-
sun artması ve bina yapılacak arsaların azlığı 
nedeniyle şehirleşmede dikey büyüme zorun-
lu hale gelmiş ve yüksek yapılar ortaya çık-
mıştır. Yüksek bir yapı kendine özgü tasarım 
koşulları içermekte, yüksekliğinden kaynak-
lanan bir takım sorunu da beraberinde getir-
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mektedir. Bu sorunlar yapının kullanıcılarına 
etkileri ve çevresine etkileri olarak sınıflan-
dırılabilir.

Yüksek yapılarda kullanılan yapay aydınlat-
ma, yapay havalandırma kullanımı, yangın, 
deprem gibi hızlı tahliye durumlarında yaşa-
nan kaos hali, doğru tasarlanmayan asansör 
sistemlerinde yaşanan zaman kayıpları yapı 
kullanıcıları için olumsuz etkilerdir. Yapı 
kullanıcılarını etkileyen bir diğer problem 
de ‘hasta bina sendromu’ olarak adlandırılan, 
mekanik sistemle havalandırılan binanın ha-
valandırma sistemine yerleşen bazı bakterile-
rin tüm bina çalışanlarını hasta etmesi olarak 
adlandırılan durumdur. Hasta bina sendromu-
na bağlı gözlenen semptomların önlenebil-
mesi için öncelikle doğal havalandırma oluş-
turacak tasarımlar tercih edilmeli, iç ortamda 
uygun iklimlendirme koşulları sağlanmalı ve 
bina içerisinde iç ortam kirleticilerinin emis-
yonları azaltılmalıdır (Erdoğan ve diğ., 2009: 
593).  

Yüksek yapıların insanlar üzerindeki psiko-
lojik etkileri incelendiğinde yalnız ve çocuk-
suz aileler için bu yapılar tercih sebebi iken, 
çocuklu bir aile genellikle yüksek bir yapıda 
yaşamayı tercih etmemektedir. Kat yüksek-
liği arttıkça topraktan ve yer bağlamından 
uzaklaşma düşüncesi kişileri olumsuz etkile-
mekte, kent yaşamıyla bağlantısının azalma-
sına neden olabilmektedir (Sev, 2015: 257).  

Yüksek yapıların yaşam döngüleri boyunca 
inşaat, işletme, bakım ve yıkımlarında büyük 
bir karbon ayak izi bıraktığı gözlemlenmek-
tedir. Bununla birlikte bulunduğu bölgede 
nüfus yoğunluğundaki ani artış ile altyapı ve 
ulaşım sistemlerinin yükünü arttırmakta, tra-
fik tıkanıklığına sebep olmaktadır. Bazı du-
rumlarda binanın derin temellerini bodrum 
katlarını ve otoparkları konumlandırabilmek 
için su, kanalizasyon, drenaj tesisleri gibi 
mevcut altyapının yeniden konumlandırılma-
sını gerektirebilmektedir. Rüzgar koridorları 
ve türbülansa neden olabilen yüksek yapılar 
bulundukları mikro iklim üzerinde de olum-
suz etki yapmakta, yaya seviyesinde aşırı 
rüzgâra neden olabilmektedir (Al-Kodmany, 
2018: 21).

Yüksek yapılar kentlerin ufuk çizgisini belir-
lerken mevcut tarihi dokuya da etki etmek-
te, her ne kadar gelişmiş ülkelerde rüzgâr ve 
güneş erişim hakları konusundaki şartname 
çalışmaları ile komşu yapılara açık alanlara 
gölge atma, manzaraya ve gün ışığına erişimi 
engelleme konuları düzenlenmeye çalışılsa 
da tüm dünyada tam anlamıyla çözülebilmiş 
bir durum değildir. Bununla birlikte, yaygın 
bir kanı olarak yüksek yapılar gerek yapımı 
gerekse de kullanımı sırasında büyük mik-
tarda enerji tüketerek kaynak savurganlığına 
ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Buna 
karşılık kentsel yayılma ile oluşacak tarım ve 
orman alanlarının yok olması gibi çevresel 
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sorunların artmasını engelleyecek tek çözüm 
de yüksek yapılar gibi görünmektedir (Sev, 
2015: 251).  

Tüm bu sorunlar göz önüne alındığında yük-
sek yapıların kent içinde rastgele değil, şeh-
rin alt yapısına fazla yük getirmeyecek, cadde 
düzenine ve şehir dokusuna olumsuz yönde 
etki etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerek-
mektedir. Dünya mirası sayılan tescilli alan-
lara zarar verilmemeli, kent silueti bozulma-
malıdır. 

Çalışma kapsamında yüksek yapılar ve bula-
nık mantık yaklaşımı konularında mimarlık 
ve inşaat mühendisliği disiplinlerinde yapılan 
çalışmalar taranmıştır:

Aydın (2009: 98) ‘Bulanık AHP ile Ankara 
için Hastane Yer Seçimi’ başlıklı çalışmasın-
da Ankara’da yapılacak hastane için en uy-
gun yerin belirlenmesi amacıyla dört farklı 
uzmandan görüş alınmış; görüşlerin sübjek-
tif değerlendirmeler içermesi nedeniyle bu-
lanık mantık yaklaşımıyla değerlendirilmiş, 
böylelikle en uygun yer seçimi yapılmaya 
çalışılmıştır. Palabıyık ve Çolakoğlu (2012: 
204) ‘Mimari Tasarım Sürecinde Son Ürünün 
Değerlendirilmesi: Bir Bulanık Karar Verme 
Modeli’ başlıklı çalışmada mimari tasarım 
karar verme süreçleri için bulanık çok ölçütlü 
bir karar verme yöntemi kullanılmıştır. Böy-
lelikle Bulanık Mantık’ın mimari karar ver-
me süreçlerindeki işlevselliği ortaya konmuş-

tur. Kuo ve diğ. (2017: 158) ‘Evaluation Of 
Intelligent Green Building Policies in Taiwan 
– Using Fuzzy Analytic Hierarchical Process 
and Fuzzy Transformation Matrix’ adlı çalış-
mada Tayvan’da 1999-2015 yılları arasında 
yapılan akıllı yeşil bina politikalarının ağır-
lık sıralamasını değerlendirmek üzere uzman 
görüşleri ile kolektif bir bilgi elde edilmesi 
amacıyla Bulanık Mantık yöntemini kullanıl-
mıştır. Kazanasmaz ve Gökmen (2012: 17) 
‘Classifications For Planimetric Efficiency 
Of Nursing Unit Floors (Hasta Bakım Katla-
rının Planimetrik Verimliliği İçin Sınıflandır-
malar)’ başlıklı çalışmasında hastane bakım 
üniteleri verilere kullanılarak bulanık mantık 
yöntemi ile verimlilik tahmini yapılmıştır. 
Binanın iyileştirme ihtiyacı, yeni mekânlara 
gerek duyulması gibi kararlarda hastane ta-
sarımcıları ve yöneticilerinin bu yöntemden 
faydalanması hedeflenmiştir. Geliştirilen 
yöntem ile bilginin değerlendirilmesi için 
kapsamlı bir yaklaşım sunulması hedeflen-
miştir.

İncelenen çalışmalarda öznel yargılarla de-
ğerlendirmenin güç olduğu durumlar için 
bulanık mantık yaklaşımının kullanıldığı 
görülmüştür. Yine öznel bir yargı olan yük-
sek yapıların yapılabilirliğini ölçme bağla-
mında literatürde bir çalışmanın olmadığı ve 
bu konu üzerine çalışılabileceği tespit edil-
miştir.
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AMAÇ

Bu çalışmanın amacı yüksek yapıların yapı-
labilirliği konusunda sistematik karar alma 
sürecine destek sağlayacak bulanık mantık 
temelli bir model geliştirebilmek, böylelik-
le konu ile ilgili öznel yargıları nesnel hale 
dökebilmek, mesleki öngörüyü matematiksel 
temele oturtarak bilgisayar tabanlı bir sayı-
sallaştırma gerçekleştirmektir. İstanbul kenti 
baz alınarak oluşturulan modelin tüm dünya 
için kullanılabilir olması hedeflenmektedir.

KAPSAM

Bu çalışma her ne kadar İstanbul/Türkiye 
bölgesi üzerinde örneklerle ifade edilmiş olsa 
da tüm dünyada mimarlık, şehir planlama, 
inşaat, yönetim alanlarında yüksek bina ya-
pılması kararını gerektiren durumları kapsa-
maktadır. Bu kapsamdaki her tür yüksek yapı 
yapılabilirliği için bir karar verme modeli 
geliştirilmiştir. Ayrıca çalışmada yüksek yapı 
kat veya yükseklik sınırı bulunmamakla bir-
likte üretilen modeldeki uyarlamalarla kap-
sam genişletilebilmektedir. Üretilen modelin 
girdi parametreleri dört ile sınırlandırılmıştır. 
Bu sayı ülke, alan, zaman ve durum şartlarına 
bağlı olarak artırılıp azaltılabilir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmada uzman görüşü gibi sözel ifadele-
ri matematikleştirme ve bir temele oturtma 
kaygısıyla bulanık mantık yöntemi seçilmiş-

tir. Literatürdeki bilgiler doğrultusunda yük-
sek yapıların çevresel etkileri ile ilgili girdiler 
(arsa miktarı, arsa birim fiyatı, çevredeki tes-
cilli yapı yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu) ve 
girdilerin değişkenleri tespit edilmiştir. 

Modellemede Sugeno tipi bulanık model 
kullanılmış ve durulaştırma yöntemi olarak 
“ağırlıklı ortalama” metodu öngörülmüş-
tür. Bulanıklaştırılmış modele uygulanacak 
mantıksal kurallar belirlenmiş EĞER-İSE’li 
ifadelerle sisteme tanımlanmıştır. Böylelikle 
toplamda 16 kural ile sistem tanımlanabil-
miştir. Sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol 
etmek üzere Matlab Fuzzy Toolbox kullanıl-
mıştır. 

Model için herhangi bir yazılım gerekmeme-
sine rağmen grafik olarak kolay ve anlaşılır 
bir sunum oluşturulabilmek için Matlab ya-
zılımının Fuzzy (Bulanık) modülü kullanıl-
mıştır. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Çalışma için bazı sınır ve kısıtlılıklar mevcut-
tur. Çalışmanın ilk kısıtı modelde kullanılan 
parametrelerin sayısıdır. Yüksek yapıların ya-
pılabilirliği kararı pek çok parametreye bağ-
lıdır, ancak çalışma kapsamında bu paramet-
relerden en önemli oldukları düşünülen dört 
girdi parametresi (arsa miktarı, arsa birim 
fiyatı, çevredeki tescilli yapı yoğunluğu ve 
nüfus yoğunluğu) kullanılmıştır. Arsa fiyatı 
parametresi İstanbul örneklemi baz alınarak 
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sınırlanmıştır; fakat bu parametre değerleri 
dünyanın herhangi bir şehri için revize edi-
lebilir. 

Çalışmanın bir diğer kısıtı ise seçilen yüksek 
yapıların niteliğidir. Yüksek yapılar günü-
müzde burgu, eğik, aerodinamik ya da serbest 
biçimlerde tasarlanmakta ve yükseklik sınır-
ları zorlanmaktadır. İkonik nitelik taşıyan 
bu yüksek yapıların m2 bazında yüksek kira 
getirileri, kent içi simge olabilme özellikleri 
düşünüldüğünde ikonik yüksek yapıların ça-
lışma kapsamında ele alınmaması uygun gö-
rülmüştür.

BULANIK MANTIK 

Gündelik hayatımızda sıkça kesinlik sunma-
yan, göreceli durumlarla karşılaşırız. ‘Hava 
soğuk’, ‘çay sıcak’, ‘bina yüksek’, ‘kadın 
uzun’ gibi ifadeler kişiden kişiye ya da içinde 
bulunulan çevre şartlarına göre değişebilen 
yargılardır. Bu yargıları doğru ya da yanlış 
olarak sınıflandırmak hatalı bir yaklaşım ola-
caktır. Bu noktada bazı varsayımlar kullanıla-
rak ifadeleri bulanıklaştırma yoluna gidilerek 
‘çay biraz sıcak, hava biraz soğuk, kadın epey 
uzun’ gibi ifadeler kullanırız. Günlük hayat-
ta farkında olmadan sıkça kullandığımız bu 
mantık yaklaşımı literatürde bulanık man-
tık olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda 
bulanık mantık gerek sözel gerek simgesel 
ifadelerle insan bilgi ve tecrübelerinden ya-

rarlanılarak bunları işleyip sonuçlar çıkarma 
metodudur diyebiliriz.

Bulanık mantık ilkeleri sadece sosyal bilim-
ler, ekonomi, yer bilimleri ve mühendislik 
gibi uzmanlık isteyen konularda değil, aklı-
nı kullanarak faydalı bilgiler üretmek isteyen 
herkesin günlük hayatta kullanabileceği bir 
araçtır (Şen, 2009: 8). Günümüzde bulanık 
mantık metroların işleyişinden fotoğraf ma-
kinesinin odaklamasına, bulaşık makinelerin-
den iklimlendirme sistemlerine kadar pek çok 
farklı alanda kullanılmaktadır.

BULANIK MANTIĞIN TARİHÇESİ

Günümüz matematik biliminin temeli, tek bir 
doğrunun varlığını kabul eden, Aristoteles 
ve öğrencileri tarafından bulunan Aristote-
les mantığına dayanır. Bu mantık sisteminin 
üç temel ilkesinden biri olan çelişmezlik il-
kesi ‘Bir şey ya siyahtır ya da beyazdır, ya 
açıktır ya da kapalıdır’ der. Yine aynı mantık 
sisteminin 3. maddesi ‘2. maddede sözü edi-
len ilkenin ortası yoktur’ der.  Bilgisayarda 
yazı yazmadan program çalıştırmaya, istatis-
tik-hesap yapmadan oyun oynamaya kadar 
pek çok olayda çözüm yolu sunan Aristoteles 
mantığının tamamen belirgin kuralları olma-
sı sebebiyle rahatlıkla çözümleyemeyeceği 
olayların olması kaçınılmazdır. 

Polonyalı mantıkçı Jan Lukasiewicz ilk önce 
üç değerli bir mantık geliştirmiş ve 1920 Ha-
ziran’ında Polonya Felsefe Topluluğuna bir 
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konferans vermiştir. Bu konferansta, Luka-
siewicz her bir önermenin üç değere sahip 
olmasına izin vermektedir. Bunlardan iki-
si, sırasıyla gerçeği ve sahteliği temsil eden 
klasik değerler 1 ve 0’dır. Üçüncü değer ne 
doğruluk ne de ilgisizliği temsil eder ve ola-
sılık olarak yorumlanır (Bělohlávek ve diğ., 
2017: 11). Modern anlamda bulanık mantık 
temelleri Lotfi Aliasker Zadeh tarafından 
1965 yılında yayınlanan makale ile atılmıştır. 
Zadeh’in uzun yıllardır kontrol alanında, çok 
sayıda doğrusal olmayan denklemlerle uğraş-
mak zorunda kalışı ve bunun çözümü için in-
san aklına uygun bir şekilde daha kolay ifade 
edilebilecek bir yöntemin olup olmadığı ara-
yışı üzerine 1965 makalesi ile bulanık küme, 
mantık ve sistem kavramları ortaya çıkmıştır 
(Şen, 2009: 14-15).

İlk bulanık mantık uygulaması Profesör Mam-
dani tarafından bir buhar makinesinde kulla-
nılarak 1973’te gerçekleşmiştir. Ticari olarak 
ise ilk defa 1980 yılında, Danimarka’daki bir 
çimento fabrikasının fırınını kontrol etmede 
kullanılmıştır. Daha sonraki uygulama 1987 
yılında Hitachi firması tarafından trenler üze-
rinde gerçekleştirilmiştir. Bulanık mantığın 
trenlerin kontrolünde kullanımı sayesinde 
trenin istenen konumda durması üç kat daha 
iyileştirilmiş, kullanılan enerji ise %10 azal-
tılmıştır. Bunun üzerine firmaya benzeri bir 
sistemi Tokyo Metro’su için de kurması yö-
nünde talep gelmiştir. Yamaichi Securities’in 

geliştirdiği bulanık mantık temelli uzman 
sistem, 1988 yılının ekim ayında kara pazar 
adlı Tokyo Borsası’nda yaşanan krizin sin-
yallerini on sekiz gün önceden haber vermiş-
tir. Bu kadar başarılı uygulamaların ardından 
bulanık mantığa olan ilgi artmış, uluslararası 
bir çalışma ortamı oluşturabilmek amacıyla 
1989 yılında aralarında Thomson, Omron, 
SGS, Hitachi, IBM, NCR, Matsuhita ve Tos-
hiba gibi dünya devi firmaların da bulunduğu 
51 firma tarafından LIFE (Laboratory for In-
terchange Fuzzy Engineering) laboratuvarları 
kurulmuştur (Garrido, 2012:74).

BULANIK KÜME ve MANTIK KAVRAMI

Aristoteles Mantığı ya da klasik mantık ola-
rak bilinen, binlerce yıldır bilimin onun üze-
rine kurulduğu mantık sisteminde önermeler 
çok katı ve keskindir. Aristoteles Mantığına 
göre bir önerme ya tamamen doğrudur ya da 
tamamen yanlıştır. İkili mantıkta bütün öner-
meler akıl ile sorgulanmadan doğrudan kabul 
edilebilir değildir, ancak bazı önermeler pa-
radoks oluşturabilir. Bu paradoks ilk defa Gi-
ritli Epimenides tarafından ortaya atılmıştır. 
Epimenides’in Aristoteles’in ikili mantığını 
sorguladığı cümle: ‘Bütün Giritliler yalan-
cıdır!’ cümlesidir. Bu cümle bir çelişkidir. 
Eğer Giritli Epimenides doğruyu söylüyorsa 
kendi önermesinin de bir yalan olması gere-
kir. Ancak bu durumda da önermesi yanlış ol-
duğundan doğruyu söylemiyor olması gere-
kir. Bu durum klasik mantıktaki çelişmezlik 
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ilkesine terstir. Bulanık Mantıkta önermeler 
kısmen doğru veya kısmen yanlış olabilir. 
Epimenides’in önermesi %99,9 oranda yanlış 
ve %0,1 oranında doğru olabilir. Yani çok az 
kişi yalan söylüyordur, bunlardan biri de ken-
disidir. Veya önerme %99,9 oranında doğru 
olabilir. Giritlilerin neredeyse tamamı yalan-
cıdır. Geri kalan %0,1’lik doğru söyleyenler-
den biri olarak bu önermeyi yapmış olabilir 
(Prior, 1958: 262), (Mert ve Yılmaz, 2009: 
169).

Kesin olmayan, göreceli veya sözel bilgiler 
ile tutarlı sonuçlar çıkarabilmeyi gerektiren 
problemlerde Bulanık küme kuramını kul-
lanmak bazen tek çözüm yöntemi olabil-
mektedir. İnsan belleğinde tecrübe ve bilgi 
sonucu ortaya çıkan anlam, yorum ve değer-
lendirmelerden meydana gelen çok sayıda 
sözel kural grupları vardır. Akımın devreden 
geçip geçmediğini bir işaret olarak vermek-
ten başka bir yeteneği olmayan bilgisayarlar 
devrelerinden geçen akımı bildirmek dışında 
bir muhakeme yetisine sahip değildirler. Bil-
gisayarların insan gibi muhakeme edebilmesi 
ancak benzeştirme ile mümkün olabilmekte-
dir. İnsanda mevcut bulunan bilgi ve tecrübe-
yi ya da tabiattan ölçülen veriyi bilgisayara 
tanımlamak ve gelen bilginin bu yüklenmiş 
bilgi ile kıyaslanması şeklinde oluşturulan 
sistemler insansı sistemler olarak adlandırı-
labilir. Böylelikle bilgisayarların yüklenilen 

bu veriler kadar muhakeme yeteneğine sahip 
olması sağlanabilmektedir. 

Bulanık mantık ile bilgisayarlara aktarılan 
veriler kurallar dizisi şeklinde olmalıdır ve 
mantıksal operatörlerle ifade edilmelidir. Bir 
başka deyişle VE, VEYA… gibi ifadelerle 
ilişkilendirilmiş EĞER ve İSE ifadeleriyle 
bağlanmış cümleler bulanık mantık siste-
miyle çok rahat bir şekilde modellenebilir. 
“EĞER bu böyle VE şu da şöyle İSE onu şöy-
le yap”… gibi sözel kuralların matematiksel 
karşılığı bahsedilen bulanık kümelerin bir-
birleriyle uygun şekilde bağlanması ile oluş-
turulabilmektedir. Oluşturulan bu sisteme 
bulanık çıkarım sistemi denir. Bulanık karar 
verme süreci bu mekanizmayı kullanarak iş-
ler (Ross, 2010: 442), (Mert ve Yılmaz, 2009: 
169).

Klasik küme bilgileri içinde E evrensel küme-
sinde bütün evrene ait küme elemanları bulu-
nur. Bunun yanı sıra bu küme içinde bulunan 
elemanlar bir kümeye ait olan elemanlar ve 
olmayan elemanlar olarak iki grupta tanımla-
nır. Söz konusu kümeye ait olmayanlara “0”, 
küme elemanlarına “1” değerleri atanarak E 
kümesi üyelik durumları netleştirilmeye çalı-
şılır. Bulanık küme teorisinde klasik küme te-
orisinden farklı olarak kümeye üye olan ele-
manlar veya olmayanlar şeklinde kesin sınır 
ve sınıflandırmalar bulunmaz. Elemanlar kü-
melere belirli oranda ait olabilirler (Palabıyık 
ve Çolakoğlu, 2012: 195). Yüzde olarak ifade 



93

MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eyül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2018 Sayı: 15 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2018 Number: 15 Autumn Winter Semester

ID:339 K:466
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

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

edilecek olunursa %0 ila %100 arası değişen 
bütün değerler için küme aidiyeti söz konu-
sudur. Bu küme aidiyetini grafik yöntemle 
ifade etmenin en pratik yöntemlerden biri ol-
duğu söylenebilir (Pakdamar ve Güler, 2012: 
2177).  Grafik olarak ifade etmek için küme 
içindeki elemanların veya alt kümelerin bir 
fonksiyon ile aidiyet varlığı sembolize edilir 
ve bu fonksiyonlara üyelik fonksiyonu ismi 
verilir. Üyelik fonksiyonları üçgen, trapez, 
gauss… vb. gibi çeşitli geometrik formlarda 
olabilmektedir. Üyelik fonksiyonları [0,1] 
aralığında değer alabilir.

MODELİN OLUŞTURULMASI ve BUL-
GULAR

Sev (2015: 252)’e göre Dünya genelinde 
artan kentsel nüfus ve buna bağlı olarak iş 
hacminin büyümesiyle çalışma ve yaşama 
alanlarına olan ihtiyacın artması yüksek yapı 
sayısındaki hızlı artışın nedenlerin başında 
gelmektedir. İstatistiklere göre sadece 20 yıl 
önce dünya nüfusunun 1/3’ü kentsel alanlarda 
yaşarken, 2030’da bu oranın %60’a, 2050’de 
ise %80’e yükselmesi beklenmektedir. Bir-
leşmiş Milletler Ekonomik ve Toplumsal So-
runlar Bürosuna (United Nations Department 
of Economic and Social Affairs) göre günü-
müzde yaklaşık 7 milyar olan dünya nüfusu 
2030 yılında 8,5 milyara, 2050’de 9,7 milya-
ra, 2100 yılında ise yaklaşık 11,2 milyara ula-
şacaktır. Kentsel göçler sonucu Asya, Afrika 
ve Latin Amerika’daki bazı büyük şehirlerin 

nüfusu 30-50 milyona ulaşacaktır1. İstatistik 
çalışmalarından görüleceği üzere nüfus yo-
ğunluğu özellikle kent merkezlerinde hızlı 
bir şekilde artmakta buna paralel olarak arsa 
miktarı azalmakta ve doğal olarak arsa fiyat-
ları da yükselmektedir. 

Genel anlamda bulanık bir sistemin işleyişi 
Şekil 1’de verilmiştir. Bulanık sistemlerde 
ilk olarak problemin Aristoteles mantığı ile 
ifade edilen sözel de olabilen keskin ifadeli 
girdi ve çıktı parametreleri tespit edilir. İkinci 
olarak bulanıklaştırma işlemi gerçekleştirilir. 
Bulanıklaştırma işlemi girdi parametreleri-
ne üyelik fonksiyonu tanımlamak şeklinde 
olur. Üçüncü olarak bulanıklaştırılmış girdi 
ve çıktı parametreleri arasındaki mantıksal 
ilişkiler EĞER-İSE cümleleri ile kural taba-
nı oluşturacak şekilde belirlenir. Kural tabanı 
belirleme işlemi mevcut bilgi, deneysel bilgi, 
gözlem, tecrübe veya öngörü şeklinde sözel 
veya sayısal olabilir. Bulanık mantık bu veri 
türlerinin hepsinin modellenebileceği ve sa-
yısal ortama aktarılabileceği esneklikte bir 
sistemdir. Oluşturulan bulanık kural tabanı 
modele uygulanır ve bulanık çıkarım sistemi 
işler hale gelir. Sonuç verileri bulanık olarak 
elde edilir. Makine dilinde anlaşılabilir ola-
bilmesi için durulaştırma uygulanıp keskin 
(Aristoteles) çıktı verileri elde edilir.

1 h t tp : / /www.un.org/en/development /desa /
publications/world-population-prospects-2015-
revision.html (Erişim tarihi: 25.06.2016)
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Şekil 1. Bulanık Çıkarım Sisteminin İşleyişi

Yüksek yapıların çevresel etkileri bağlamın-
da yapılabilirliğinin incelenmesi için oluş-
turulacak modelde Arsa Miktarı (MA), Arsa 
Fiyatları (AF), Tescilli Yapı Yoğunluğu (TYY) 

ve Nüfus Yoğunluğu (IY) girdi parametresi, 
Yüksek Yapı Yapılabilirliği (YYY) ise çıktı 
parametresi olarak belirlenmiştir. Bu para-
metreler ve tanımları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Problem Girdi-Çıktı Parametreleri ve Tanımları

Girdi ve Çıktı Parametreleri Parametre Tanımı

Girdi Arsa Miktarı (MA) Alandaki inşaat yapılabilecek arsa miktarı boş alan m²/top-
lam alan m² şeklinde yüzdelik dilimle ifade edilmiştir

Girdi Arsa Fiyatları (AF) Alandaki inşat yapılabilecek arsanın m² bazında değerini 
ifade etmektedir. Bu kapsamda İstanbul-Türkiye için m2 arsa 
fiyatları TL bazında değerlendirmeye katılmıştır.

Girdi Tescilli Yapı Yoğunluğu (TYY) Alandaki tescilli yapıların yoğunluğu yüzdelik dilimle ifade 
edilmiştir.

Girdi Nüfus Yoğunluğu (IY) Alandaki km² başına düşen insan sayısı ifade edilmiştir.

Çıktı Yüksek Yapı Yapılabilirliği (YYY) Alanda yüksek yapı yapılabilirliğinin ölçüsüdür.

Problem için belirlenen girdi parametreleri-
nin bulanıklaştırılması grafik yöntemle ger-
çekleştirilmiş ve Şekil 2’de verilmiştir. Girdi 
parametrelerini temsil eden grafikleri oluş-
tururken yatay eksende kümelerin oturacağı 
sayısal veriler ülke, şehir, ilçe, semt, ada… 
bazında farklılıklar içerebilir. Bu farklılıkları 

ifade bakımından bu çalışmada iki adet kesin 
değişkenli girdi parametresi iki adet de kesin 
olmayan girdi parametresine örnek verilmiş-
tir. Bunlardan MA ve TYY kesin olmayan 
girdi örnekleridir. Bu çalışma için az orta ve 
çok şeklinde olan üçgen kümelerin oturaca-
ğı eksen değerleri öznel yargı ile belirlenmiş 
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olmakla birlikte tutarlı veri elde edildiği du-
rumlarda üçgen ayaklarının kalibre edilme-
si gerekmektedir. AF ve IY girdileri için ise 
gerçek veri değerleri bulunduğu için üçgen 
ayakları bu değerlere oturtulmuştur.

AF (Arsa fiyatları) girdisi (input) için Gelir 
İdaresi Genel Başkanlığı’nın ‘Arsa ve Ara-
zi Asgari Metrekare Birim Değerleri’2 baz 
alınmıştır. Bu çalışma sayesinde Türkiye’nin 
herhangi bir şehrinin herhangi bir ilçesinde-
ki herhangi bir cadde ya da sokakta bulunan 
metrekare birim fiyatı öğrenilebilmektedir. 
Bu kapsamda metrekare bazında en pahalı il 
olan İstanbul’da maksimum arsa metrekare 

fiyatının 3000 TL olduğu gözlemlenmiş, mo-
delde bu değer baz alınarak düşük fiyat, orta 
fiyat ve yüksek fiyat olmak üzere arsa fiyat-
ları kategorize edilmiştir. Kategorize edilen 
arsa fiyatları bulanık küme ile gösterilmiştir.

İY’nin (Nüfus yoğunluğunun) yüksek yapı 
yapılabilirliğindeki etkisi için ise Türkiye 
İstatistik Kurumu’ndan alınan veriler kulla-
nılarak azlık ve çokluk sınıflandırması ger-
çekleştirilmiştir. Buna göre İstanbul gibi çok 
nüfuslu metropollerde kilometrekare başına 
düşen insan sayısı 3000 civarında iken, nüfus 
ortalaması en düşük ilde bu değer 300 civa-
rındadır3.

 

 

Şekil 2. Modelde Kullanılan Bulanık Girdilerin Grafik Gösterimleri23

2 http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yayinlar/arsa-ve-arazi-asgari-metrekare-birim-degerleri. (Erişim 
tarihi: 01.06.2016).

3 http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist (Erişim tarihi: 10.06.2016)
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Modelin çıktı parametresi olarak ise YYY 
(Yüksek Yapı Yapılabilirliği) kümesi dört alt 
küme değeri ile ifade edilmiştir bunlar “ke-
sinlikle-yapılmalı, yapılsa-iyi-olur, yapılma-
sa-iyi-olur, kesinlikle-yapılamaz” şeklinde-
dir. Aristoteles mantığı ile kurgulanan prob-
lemlerde sadece iki sonuç vardır. Aristoteles 
mantığı bu örnekleme uyarlandığında “kesin-
likle-yapılmalı” ve “kesinlikle-yapılamaz” 
parametreleri kesin sonuç parametreleridir. 
Fakat bu çalışmanın ana ilkesi, bütün girdi ve 
çıktı değişkenlerinin esnekleştirilmesi, bula-
nıklaştırılması olduğu için “yapılsa-iyi-olur” 
ve “yapılmasa-iyi-olur” değişkenlerinin de 
çıktı kümesine eklenmesi sistemin bulanık 
mantık ile temsil edilebilmesini sağlamıştır. 
Bu değişkenlerin bulanık çıktı küme değerle-
rinin [0,100] arasında eşit ağırlıklarla dağıldı-
ğı varsayılmaktadır.

Modellemede Sugeno tipi bulanık model 
kullanılmış ve durulaştırma yöntemi olarak 
“ağırlıklı ortalama” metodu öngörülmüştür. 
Ağırlıklı ortalama yöntemi her bir kural ile 
elde edilen küme üyelik değerlerinin ağırlıklı 
ortalama ile birleştirilerek tek bir sonuç elde 

edilmesidir. Ağırlıklı ortalama için kullanılan 
formül (1) ile verilmiştir. Formüldeki , çık-
tı kümesinin durulaştırma işlemi sonunda ya-
tay eksendeki değerini gösterir.  ifadesi 
her bir kural için  noktasında elde edilen en 
büyük çıktı üyelik değerini göstermektedir. , 
her bir kural için çıktı kümesindeki yatay bi-
leşen değerini göstermektedir.

     
    (1)

Bulanıklaştırılmış modele uygulanacak man-
tıksal kurallar belirlenmiş EĞER-İSE’li ifa-
delerle sisteme tanımlanmıştır. Toplamda 16 
kural ile sistem tanımlanabilmiştir. Bu kural-
lar ayrık değişkenler olduğu için VE, VEYA, 
DEĞİL… gibi mantıksal operatörler ile bağ-
lanması gerekmemiştir. Girdi parametrele-
rinin aralarındaki ilişkinin sonuca etkisi ile 
ilgili bilimsel çalışmalar yapılırsa, hazırlanan 
bu modele birkaç satır kural ilave edilerek 
kolaylıkla dahil edilebilir. Modellemede kul-
lanılan kurallar Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Bulanık Modellemede Sistemi Tanımlamada Kullanılan Kurallar

No Kurallar

1 EĞER arsa miktarı az İSE yüksek yapı kesinlikle yapılmalı

2 EĞER arsa miktarı çok İSE yüksek yapı kesinlikle yapılamaz

3 EĞER arsa miktarı orta İSE yüksek yapı yapılmasa iyi olur

4 EĞER arsa miktarı orta İSE yüksek yapı yapılsa iyi olur 

5 EĞER arsa fiyatları düşük İSE yüksek yapı kesinlikle yapılamaz

6 EĞER arsa fiyatları yüksek İSE yüksek yapı kesinlikle yapılmalı

7 EĞER arsa fiyatları orta İSE yüksek yapı yapılmasa iyi olur

8 EĞER arsa fiyatları orta İSE yüksek yapı yapılsa iyi olur 

9 EĞER tescilli yapı yoğunluğu az-yok İSE yüksek yapı kesinlikle yapılmalı

10 EĞER tescilli yapı yoğunluğu çok İSE yüksek yapı kesinlikle yapılamaz

11 EĞER tescilli yapı yoğunluğu orta İSE yüksek yapı yapılmasa iyi olur

12 EĞER tescilli yapı yoğunluğu orta İSE yüksek yapı yapılsa iyi olur 

13 EĞER nüfus yoğunluğu az İSE yüksek yapı kesinlikle yapılamaz

14 EĞER nüfus yoğunluğu çok İSE yüksek yapı kesinlikle yapılmalı

15 EĞER nüfus yoğunluğu orta İSE yüksek yapı yapılmasa iyi olur

16 EĞER nüfus yoğunluğu orta İSE yüksek yapı yapılsa iyi olur 

MODELİN TEST EDİLMESİ

Yüksek yapıların yapılabilirliğinin bulanık 
modellenmesi işlemi tamamlanmış ve siste-
min çalışıp çalışmadığını kontrol aşamasına 
gelinmiştir. Bu aşamada Matlab Fuzzy Tool-
box ile görselleştirilen sistemin çıktı değer-
lendirmeleri Şekil 3-4’te verilmiştir. Şekil 
3’de kural tabanı listesinde bulunan 2, 5, 10 
ve 13 numaralı “kesinlikle yapılamaz” ifadeli 
kuralların sistemde çalışıp çalışmadığı gös-

terilmiştir. Şekil 3 ‘de görüldüğü üzere eğer 
arsa miktarı (boş alan) çok ve arsa fiyatları 
düşük ve tescilli yapı yoğunluğu çok ve nüfus 
yoğunluğu az ise mantıksal olarak da çıkması 
gereken sonuç böyle bir bölgede yüksek ya-
pının kesinlikle yapılmaması gerekliliğidir. 
Oluşturulan model insan mantığı ile uyumlu 
olarak %0 oranla yapılabilirlik yani kesinlik-
le yapılmaması gerekliliği sonucunu doğru 
olarak vermiştir.
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Şekil 3. Yüksek Yapının Kesinlikle Yapılmaması Gerekli Durumu Gösteren Örnek

Şekil 4’de kural tabanı listesinde bulunan 1, 
6, 9 ve 14 numaralı “kesinlikle yapılmalı” 
ifadeli kuralların sistemde çalışıp çalışmadı-
ğı gösterilmiştir. Şekil 4’te görüldüğü üzere 
eğer arsa miktarı (boş alan) az ve arsa fiyat-
ları yüksek ve tescilli yapı yoğunluğu az ve 
nüfus yoğunluğu çok ise mantıksal olarak 
da çıkması gereken sonuç böyle bir bölgede 
yüksek yapının kesinlikle yapılması gerekli-
liğidir. Oluşturulan model insan mantığı ile 

uyumlu olarak %100 oranla yapılabilirlik 
yani kesinlikle yapılması gerekliliği sonucu-
nu doğru olarak vermiştir. 

Şekil 3 ve Şekil 4’te Aristoteles Mantığı ile 
düşünülen sonuçların Bulanık Mantık modeli 
ile de elde edilebileceği gösterilmiştir. Bunla-
ra ilaveten ara değerler için bulanık mantığın 
işleyişini gösteren 2 adet farklı girdi değerle-
rine sahip örnek aşağıda verilmiştir.



99

MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eyül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2018 Sayı: 15 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2018 Number: 15 Autumn Winter Semester

ID:339 K:466
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

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

Şekil 4. Yüksek Yapının Kesinlikle Yapılması Gerekli Durumu Gösteren Örnek

Örnek 1

Eğer bir bölgede boş arsa miktarı %19, arsa 
metrekare fiyatı 2000 TL civarında, tescilli 
yapı yoğunluğu yüzde 8, nüfus yoğunluğu 

kilometrekare başına 1500 kişi ise o bölge-
de yüksek yapı yapılabilirliğinin oranı %63.8 
çıkar ki bu yapılsa iyi olur çıktısına denk gel-
mektedir. Bu verilerin girdi olarak kullanıldı-
ğı bulanık model Şekil 5’de verilmiştir. 
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Şekil 5. Yüksek Yapının Yapılabilirliğine Ait Örnek 1 Sonuçları

Örnek 2

Eğer bir bölgede boş arsa miktarı %75, arsa 
metrekare fiyatı 2400 TL civarında, tescilli 
yapı yoğunluğu yüzde 60, nüfus yoğunluğu 
kilometrekare başına 850 kişi ise o bölgede 

yüksek yapı yapılabilirliğinin oranı %38 çı-
kar ki bu yapılmasa daha iyi olur çıktısına 
denk gelmektedir. Bu verilerin girdi olarak 
kullanıldığı bulanık model Şekil 6’da veril-
miştir. 
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Şekil 6. Yüksek Yapının Yapılabilirliğine Ait Örnek 2 Sonuçları

SONUÇ 

Yüksek yapılar kimi topluluklar için sakın-
calı, kimi topluluklar içinse kaçınılmaz yapı-
lardır. Bu ikilemin uzun yıllar daha süreceği 
açık olsa da bu yapıların gerek kent siluetine 
gerek cadde ve sokak dokusuna gerekse de 
kentlilere pek çok sorun getirdiği/getireceği 
açıktır.

Bu çalışmada, herhangi bir bölgeye yüksek 
yapı yapılıp yapılmama gerekliliği sorgula-
ması yapılmış ve bu sorgulama bulanık man-
tık kullanılarak modellenmiştir. Modelleme 
sırasında alandaki boş arsa miktarı, arsa fiya-
tı, alandaki tescilli yapı yoğunluğu ve nüfus 
yoğunluğu değişkenleri düşünülerek yüksek 

yapı yapılıp yapılmaması hem sözel hem de 
sayısal değerlerle ifade edilebilecek bir or-
tama taşınmıştır. Sonuç kümesi [0,100] ara-
lığında değer üreterek yapılabilirlik durumu-
nu sayısal olarak ifade etmektedir. Bulanık 
mantık ile üretilen modelde yapılan örnekler 
insan mantığı ile uyumlu sonuçlar vermiştir. 
Bu tutarlılık makale içindeki 4 adet örnek 
için de aynıdır. Bulanık mantık ile üretilen 
modelde sadece sayısal olmayan verilerin de 
(az, çok, daha az, daha çok, vb.) bilgisayara 
aktarılabilmesi sağlanabilmiştir. Ayrıca mev-
cut verilerin haricinde elde olmayan veri ara-
lıkları için bulanık model mantıklı sonuçlar 
vermektedir. Geliştirilen modelin bir avantajı 
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da küçük revizyon ve uyarlamalar yapılarak 
dünyadaki tüm bölgeler için işleyebilir hale 
getirilebilir bir özelliğe sahip olmasıdır.

ÖNERİLER

Çalışmanın kısıtları bahsinde de ifade edildiği 
üzere oluşturulan bulanık model sadece dört 
girdi parametresi için geliştirilmiştir. Sonra-
ki çalışmalara altlık oluşturması bakımından 
modelin geliştirilmesinin üç şekilde mümkün 
olabileceği düşünülmektedir. Birincisi, yüksek 
yapı yapılabilme karar kriterleri üzerine ya-
pılmış ve yapılacak olan bilimsel çalışmaların 
girdi verileri bulanık modele ilave edilebilir. 
Girdi sayısı ne kadar artırılırsa geliştirilecek 
olan yeni model o kadar ‘insan gibi karar ve-
rebilir’ hale gelecektir. İkincisi, tüm girdi para-
metrelerinin yatay eksendeki değerleri kalibre 
edilebilir. Üçüncüsü, girdi kümelerinin bağlı 
değişken olması durumları tespit edilirse bun-
lar için ilave kurallar yazılarak sistemin daha 
doğru karar vermesi sağlanabilir. Üç gelişme 
şeklinde de bu çalışmada oluşturulmuş olan 
ana model esas alınarak, model kurgusu değiş-
tirilmeden bilgisayarların daha gerçekçi (in-
sansı) karar verebilmesi sağlanabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: After the Industrial Revolution, vertical growth in urbanization became neces-
sary due to the increase in population in cities and the lack of building area. High-rise buildings 
have their own unique design conditions and that cause some problems. These problems can be 
categorized as the effects on the building’s users and the effects on the building’s environment. 
The use of artificial lighting and artificial ventilation, the state of chaos in the case of rapid 
evacuation such as fire or earthquake, the time loss experienced in the badly-designed elevator 
systems are negative effects for the building users. The sudden increase in population density in 
the region where high-rise buildings are located increases the load on the infrastructure and the 
transportation systems and causes traffic congestion. In some cases it may be required to reposi-
tion the existing infrastructure, such as water, sewerage, drainage facilities, in order to position 
the deep foundations of the building, basements and car parks. Wind corridors and high-rise 
structures that can cause turbulence also have a negative impact on the microclimate they are 
in and can also cause extreme wind at the pedestrian level (Al-Kodmany, 2018: 21). High-rise 
buildings affect the existing historical texture, cast a shadow over the surrounding buildings and 
open spaces. It is also a common belief that large amounts of energy are consumed during the 
construction and use of high-rise buildings. On the other hand, in mega-cities where settlement 
is located in agriculture and forest areas, the only solution to prevent the increase of environ-
mental problems seems to be high-rise buildings (Sev, 2015: 251).  Aim: The objective of this 
study is to develop a fuzzy logic based model that will support the systematic decision making 
process on the feasibility of high-rise buildings and thus to gather experts and investors in the 
common denomination. Method: In this study, within the context of environmental impacts of 
high-rise buildings, together with the concern of mathematization and building a ground for 
verbal expressions such as expert opinions, parameters such as amount of land, land unit price, 
registered building density and population density in the environment are selected as input and 
their variables are established. Sugeno type fuzzy model is used in the modeling and “weighted 
average” type method is established as the clarification method. The Matlab Fuzzy Toolbox 
module is used to validate the applicability of this system. Findings and Results: There are a 
few constraints and limitations to the study. The first constraint is the parameters that are used 
in the model. The decision related to the feasibility of the high-rise buildings is dependent on 
many parameters but within the scope of this study, four parameters (amount of land, land unit 
price, registered building density and population density) which are considered to be the most 
important and extracted from the literature reviews, are utilized. Land price parameter is limited 
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based only on Istanbul sample; but these parameter values can be revised for any city around 
the world. Another constraint to the study is the quality of high-rise buildings. It is decided not 
to include these high-rise buildings that have an iconic quality within the context of the study 
because of their high rental proceeds based on the m2 and their possibility of becoming an urban 
symbol. Findings: The logical rules to be applied to the fuzzy model are determined and are 
defined to the system through IF-THEN expressions. Therefore, the system is defined through 
a total of 16 rules. In the model that will be generated to examine the feasibility of the high-rise 
buildings within the context of their environmental effects, the Amount of Land (MA), Land 
Prices (AF), Registered Building Density (TYY) and Population Density (İY) are determined 
as input parameters and Feasibility of the High-Rise Building (YYY) is determined as an out-
put parameter. The Land prices (AF) input is based on the Land and Property Minimum Square 
Meter Unit Values’� of the Revenue Administration. For the effect of population density (İY) 
on the feasibility of the high-rise buildings the Turkish Statistical Institutes’s data are used and 
the quantity classification is realized. The model’s output parameter is expressed as four subset 
values from the High-Rise Building Feasibility (YYY) cluster. These clusters are “should be 
absolutely built, it would be better if it is built, it would be better if it is not built, and it can’t be 
built”. The fuzzy modeling process related to the feasibility of high-rise buildings is completed 
and the system checking phase is reached. At this phase, the output evaluation of the system is 
visualized by using Matlab Fuzzy Toolbox. As can be seen in Figure 3, if the amount of land is 
high and the land prices are low and the registered building density is high and the population 
density is low, the result that we should logically obtain is that high-rise buildings should abso-
lutely never be built in this type of area. The generated model gave the feasibility result with a 
0% ratio in accordance with human logic, which is the correct result that should be followed. As 
can be seen in Figure 4a, if the amount of land is low and the land prices are high and the regis-
tered building density is low and the population density is high, the result that should logically 
be obtained is high-rise buildings should absolutely be built in this type of area. The generated 
model gave a feasibility ratio of 100% (should definitely be built) in accordance with the hu-
man logic. High-rise buildings are unfavorable for some communities and are indispensable for 
some. In this study, we examined the necessity to build or not to build a high-rise building in 
any area. This query is modeled using fuzzy logic. During the modeling, variables such as the 
amount of vacant lots in the area, the price of land, the registered building density in the area 
and the population density are taken under consideration, the necessity of building high-rise 
structures is transferred into an environment where it can be expressed through verbal and also 
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numeric values. The result cluster quantifies the feasibility state by generating a value within 
the range [0,100]. Samples realized in the model generated through fuzzy logic gave results 
that are in accordance with human logic. This consistency is same for the 4 samples situated in 
the article. In the model generated through fuzzy logic, the non-digital data (less, many, lesser, 
more, etc.) are also transferred into digital media. In addition, the fuzzy model gives logical re-
sults for non- available data ranges except the current data. Another advantage of the developed 
model is that it can become functional for all regions around the world through minor revisions 
and adaptations.
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ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 1

CREATIVITY AND DESIGN TOOLS: COMPARISON OF COMPUTER-
AIDED DESIGN AND HAND SKETCHING TOOLS IN GENERATING 

PRODUCT IDEAS
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1-2-3 Gazi University, Faculty of Architecture, Ankara / Turkey
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Öz: Amaç: Çalışmanın amacı ürün tasarımı sürecinin fikir geliş-
tirme aşamasında 3 boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) 
modelleme araçlarının kullanımının tasarımcının yaratıcılığına 
etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Bireylerin yaratıcılığını ölçmek 
için kullanılan Torrance Yaratıcı Düşünce Testi’nin yaklaşımından 
esinlenerek tasarlanan iki aşamalı ampirik çalışma 20 tasarımcının 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan, ilk aşamada el 
eskizi, ikinci aşamada 3 boyutlu modelleme kullanarak verilen iki 
ürün tanımı için ürün fikirleri geliştirmeleri istenmiştir. Geliştiri-
len ürün fikirleri, Guilford’un üç yaratıcılık ölçütü (esneklik, öz-
günlük ve detaylandırma) göz önünde bulundurularak 20 tasarım 
uzmanı tarafından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. De-
ğerlendirmeler arasındaki farkın önemine ilişkin bulguları analiz 
etmek için Wilcoxon işaretli sıralama testi yapılmıştır. Ayrıca, am-
pirik çalışmanın sonuçlarını yorumlarken destek sağlaması için bir 
anket uygulanmıştır. Bulgular: Sonuçlar, el çizimi ile oluşturulan 
fikirlerin BDT modellemesi ile elde edilen fikirlere göre daha es-
nek ve orijinal olarak değerlendirildiğini, ancak Wilcoxon İşaretli 
Sıralar Testi’nin sonuçları, uzmanların değerlendirmesi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Bu 
nedenle, fikir üretme aşamasındaki BDT araçlarının kullanımının 
her tasarımcıyı esneklik ve özgünlük açısından farklı şekilde etki-
leyebileceği sonucuna varılmıştır. Ancak ayrıntılandırma ölçütü 
açısından BDT araçlarının olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir. 
Sonuç: Bu çalışma, bilgisayar destekli modellemenin yaratıcılığı 
hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiş-
tir. El eskizinin esneklik ve özgünlük boyutları üzerinde olumlu 
etkisi saptanırken, bilgisayar destekli modellemenin katılımcıların 
çoğunun ayrıntılandırma becerilerini artırdığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ürün Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım 
(BDT), 3 Boyutlu Modelleme, Yaratıcılık, Fikir Üretme

Abstract: Aim: The aim of the study is to investigate the influence 
of using 3D Computer-Aided Design (CAD) modeling tools in the 
idea generation phase of the product design process on designer’s 
creativity. Method: The two-stage empirical study inspired by the 
Torrance Test of Creative Thinking used to measure the creativity 
of individuals was conducted with the participation of 20 new 
generation designers. Participants were asked to develop ideas for 
two product definitions by using hand sketching for the first stage 
and CAD modeling for the second. The product ideas generated 
were evaluated comparatively by 20 design experts considering 
Guilford’s three creativity measures: flexibility, originality, and 
elaboration. Wilcoxon signed-rank test was performed to analyze 
the finding regarding the significance of the difference between 
evaluations. In addition, a questionnaire was conducted to provide 
support while interpreting the results of the empirical work. Re-
sults: The results indicated that ideas generated by hand sketching 
were evaluated more flexible and original compared with the ideas 
by CAD modeling, however, the results of the Wilcoxon Signed 
Ranks Test showed that there were no statistically significant 
differences between the experts’ evaluations. Therefore, it was 
concluded that CAD usage in idea generation phase could affect 
each designer differently in terms of flexibility and originality. 
But in terms of elaboration measure, it was observed that using 
CAD modeling has a positive influence. Conclusion: This study 
showed that the use of CAD modeling could affect creativity in 
both a positive and negative way. While the use of hand sketching 
has a positive effect on flexibility and originality dimensions, it 
was observed that the use of CAD modeling increased elaboration 
skills of most of the participants.

Key Words: Product Design, Computer-Aided Design (CAD), 3D 
Modeling, Creativity, Idea Generation 
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INTRODUCTION

Over the past fifty years, the developments 
observed in applied information technologies 
have caused significant alteration in product 
design. As one of the most influential tech-
nologies, computer-aided design (CAD) has 
changed the face of the design practice. Dur-
ing the early years of the CAD technology, it 
was primarily viewed by designers as a use-
ful method of producing final presentations 
and production drawings. Since then, with the 
continuing development of technology, CAD 
has moved from a peripheral component of 
design activity to a central tool in the design 
process (Unver, 2006: 324), which has evolved 
into a hybrid process where digital technolo-
gies and traditional methods (sketches, draw-
ings, models) are used together (Yıldırım, et 
al., 2011: 18). The use of 3-dimensional CAD 
modeling tools had mainly been restricted to 
the later stages of design process such as mod-
eling of parts and assemblies, inspection, de-
tailing, preparation for manufacturing, finite 
element analysis, simulation, etc. (Marzal, et 
al., 2012: 264). Along with these tools have 
become far more flexible over time, they have 
begun to be used as a tool for developing and 
exploring ideas in the early stages of product 
design process rather than just as a tool for de-
tailing and representation (Won, 2001: 320). 

Product design calls for new, integrated so-
lutions to complex, multidisciplinary real-

world problems. These problems are general-
ly ill-defined and ill-structured (Cross, 2006: 
7). Unlike well-defined problems, analyzing 
all the necessary information does not guar-
antee to find the perfect solution for design 
problems.  In order to cope with the ill-de-
fined problems and find the right solution for 
the client, designers need to define, redefine 
and change the design problem; and adopt 
constructive and creative problem-solving 
strategies based on generating and testing po-
tential solutions (Cross, 2006: 18). Therefore, 
creativity is one of the most expected charac-
teristics of a designer.

RESEARCH PROBLEM

The influence of using CAD as a designing 
tool on designer’s creativity is still a contro-
versial issue for both educators and practitio-
ners in the discipline. The widespread belief 
in this regard is that the use of CAD model-
ing tools as a means of designing is likely to 
reduce the speed and efficiency of the pro-
cess, negatively affect the creative production 
of designers especially for the early stages 
of design process (Lawson, 1997: 281-285; 
Gedenryd, 1998: 4, Bilda, et al., 2003: 49; Ut-
terback, 2006: 215-227; Charlesworth, 2007: 
35-45; Robertson, et al., 2007: 753-760; 
Robertson et al., 2009: 136-146; Stones, et 
al., 2010: 439-460, 2010; Veisz, et al., 2012: 
5-8; Häggman, et al., 2015:1-12). However, 
CAD tools have become far more flexible 
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and easy to use over time. Today, they have 
become commonly used tools in the early 
stages of product design processes where cre-
ative thinking is most needed. Depending on 
the fact that creativity is a result of multiple 
creativeness measures, this study focuses on 
how the use of different design tools affects 
creativity in the idea generation phase of the 
design process.

AIM

The aim of the study is to investigate the influ-
ence of using 3D CAD modeling tools in the 
idea generation phase of the product design 
process on designer’s creativity. This study 
aims to provide empirical findings to clarify 
how the use of CAD tools affects creativity 
that is addressed as a combination of multiple 
measures in the context of this study.

SCOPE 

In accordance with this aim, the scope of the 
paper covers the background related to the 
discussion concerning the link between de-
signing tools and creativity and the discus-
sion how the degree of creativity can be mea-
sured with the help of the psychology litera-
ture. This is followed by the empirical study 
which investigated the relationship between 

CAD and creativity with a semi-experimental 
approach. It is believed that the results of this 
work will be useful in positioning CAD tools 
in current design education and practice.

THEORETICAL FRAMEWORK

Idea Generation/Concept Design Phase of 
the Product Design Process

The design process is “the overall workflow 
by which the actions of an industrial designer 
are performed” (Industrial Design Institute, 
2014: 16) and it starts with the definition of 
product and continues until the product is 
ready for production. There are many design 
process models in the literature that are simi-
lar in general structure but differ only in de-
tails. For example, Industrial Design Institute 
(2014: 16) offers a five-stage process model 
that includes definition (where the product 
requirements are defined), research (where 
design team gain insight related to design 
problem), conceptualization (where ideas/
concepts are developed and presented), itera-
tion (where the concept goes through cycles 
of design and refinement) and production. 
Cross’s simplified model of the design pro-
cess consists of 4 main stages as exploration, 
generation, evaluation, and communication 
(Figure 1).
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Figure 1. Cross’ Simplified Model of the Design Process (Cross, 2005: 30)

The model of Self (2011: 64) was formed by 
reviewing the existing process models in de-
tail and based upon the responsibilities of the 
industrial designer. According to the model 
(Figure 2.), product design process has three 
generic phases as concept design, develop-
ment design, and detail design. Concept de-
sign is the phase in which design problems 
are identified and a large number of solution 
ideas are produced with a divergent approach 

(Cross, 2005: 31). Many potential product 
ideas are created and the most likely ideas are 
selected to be considered in more detail in the 
development design phase according to the 
determined objectives. The concept design 
phase consists of generating ideas through 
the search, creation and selection of concepts 
appropriate to the design spesifications (Pahl 
and Beitz, 2007: 57). 
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Figure 2. Model of the Industrial Design Process (adapted from Self, 2011: 64)

Design Tools: Hand Sketching vs CAD 

There are many different design tool used in 
the design process. They can be examined 
under 3 general headings as analog (e.g. hand 
sketching, hand drawing, illustrations, mock-
up, model making), digital (e.g. CAD, digital 
modelling, digital illustration and rapid proto-
typing) and hybrid tools (e.g. haptic devices, 
graphics tablets) (Self, 2011: 91). Since this 
study focuses on the idea generation by us-

ing hand sketching and CAD modeling, these 
two will be discussed in detail in the follow-
ing paragraphs.

Hand sketching, as the most common way of 
externalization of ideas, is an indispensable 
media for designers particularly for concept 
design phase. It is important to distinguish 
idea sketching from presentation drawings/
renderings. A sketch is a kind of visual de-
sign representation that is created quickly and 
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roughly and often does not contain product 
details. Compared with sketches, drawings 
are more structured in order to formalize 
and verify certain aspects of a design (Goel, 
1995: 197). Idea sketching is an explorato-
ry activity that can be described as a visual 
dialogue between designer and output or an 
argument between opposing points of view 
(Temple, 1994: 16-25). With its flexible na-
ture, it encourages intuitive interactions and 
enables designer to transfer product ideas 
to herself/himself and others. As the fastest 
and the most effective communication tool, 
it is used “to get the design concept out of 
one head and into another” (Tovey, et al., 
1996: 63). Buxton (2007: 111) lists the main 
characteristics of sketches as follows: quick, 
timely, inexpensive, disposable, plentiful and 
ambiguous. Ambiguity is considered to be the 
most essential feature of sketching that can 
increase flexibility, spontaneity and creativity 
by allowing transformation and reinterpreta-
tion (Stones & Cassidy, 2010: 442-444). Ut-
terback (2006: 215) also pointed out the same 
phenomenon and expressed as the inexact-
ness of the sketching. Because it’s fuzzy, un-
clear and unfinished nature, the exact same 
sketch may not signify the same meaning to 
different observers or the same observer at a 
different time. This makes it possible to see 
and re-examine the same sketch with a differ-
ent eye. The process of re-examination can 
lead to unexpected discoveries that generate 

new ideas and solutions through new sketch-
es from previous ones (Suwa, et al., 2002: 
102). Another important characteristic of 
sketching is that it concentrates on essentials 
rather than details (Stones & Cassidy, 2010: 
440). As Marzal et. al. (2012: 265) pointed 
out, while sketching, designers focus on gen-
eral aspects of the design; define firstly major 
principles and then refine the drawings add-
ing detail when needed.

Since the early 1990s CAD has become wide-
ly used design tool as a consequence of its 
ability to provide fast reiteration of design 
proposals (Charlesworth, 2007: 36). With 
3D CAD modeling tools, designers are able 
to create, edit, copy, scale, mirror lines and 
shapes quickly and easily. While some soft-
ware has a digital sculpting ability such as 
Fusion 360, 3DS max, Z-Brush which is very 
close to hand sketching in terms of form ex-
ploration, some software works with a more 
structured parametric logic like Solidworks, 
Alias, etc. According to Brown (2009: 53), 
the most distinctive features of CAD is the 
capability to create complex drawings of a 
concept that can even be used as the blue-
print for the product’s eventual manufactur-
ing. Shortening the analysis and synthesis 
time, performing complex calculations more 
accurately and faster, shortening the total 
drawing time, creating more design options 
and evaluating different solution alternatives 
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can be listed as the most important capabili-
ties of CAD. These capabilities of CAD have 
made manufacturing more time and cost effi-
cient therefore the use of CAD software in 
the design process is most widely supported 
by industry (Brown, 2009: 54). Unver (2006: 
325) claimed that CAD allows designers to 
be more than just stylists by increasing the 
parameters that designers dominate, enabling 
them to have a more effective role in the 
product development process, from concept 
to manufacturing while deepening the under-
standing of final form, structure and perfor-
mance of a product.

Warburton (1996: 22-27) states that there is 
no need for digital support in the conceptual 
design phase however she suggests that using 
computer aided modeling becomes beneficial 
and effective during the later stages of indus-
trial design activity i.e. design validation, 
design specifications and communication. 
Bilda and Demirkan (2003: 27-50) conclude 
in an experiment on architectural design that 
using traditional sketching has more advan-
tages over digital media in terms of produc-
tion of alternative solutions and better con-
ception of the design problem. In an empiri-
cal experiment with graphic design students, 
Stones and Cassidy (2010: 439-460) found 
that paper-based sketching supports the pro-
cess of reinterpretation that creates new so-
lutions more than digital tools. According to 

the findings of the case study conducted by 
Robertson, et al. (2007: 753-760), question-
ing the influences of the use of CAD tools on 
creative processes of engineering designers, 
three different kinds of negative effects were 
described as circumscribed thinking, bound-
ed ideation, premature fixation. Circum-
scribed thinking refers that the CAD tool has 
too strong influence over the design process 
either by limiting the design alternatives that 
can be created in the process, or by encour-
aging the designer to cope with unnecessary 
complexities due to provide too much free-
dom. Bounded ideation was observed when 
the constant use of CAD tools decreases the 
designers’ motivations and creative problem 
solving abilities. Premature fixation can oc-
cur when the CAD model become a certain 
level of complexity with a large amount of 
details. Designer becomes resistant to make 
changes on the model/the design and has a 
tendency to freeze the concept. As one of the 
most important reasons for premature fixa-
tion, Utterback (2006: 225) also asserted that 
use of CAD too early in the design process 
leads the designer to focus on details. The 
parts definition, geometric specification and 
high level of precision make CAD model 
more exact. The exactness of CAD may limit 
the designer’s ability to make lateral interpre-
tations and create an inconsistency between 
the creative impulse and the input needed to 
activate digital commands (Liem, 2012: 2). 
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In 2009, Robertson and Radcliffe conducted 
an extensive online survey with 212 CAD 
users in order to confirm previously identi-
fied effects. The results show that bounded 
ideation occurs relatively infrequently but 
circumscribed thinking and premature fixa-
tion are quiet widespread in design practice 
(Robertson, et al., 2009: 136-146).

Salman and Laing (2014: 22) conducted a 
protocol study in order to investigate the im-
pact of computer-aided architectural design 
programs on conceptual design in an educa-
tional context. According to the results of the 
study, it was observed that CAD was used 
for three main purposes in the educational 
context: conceptual, informative, and presen-
tation. Stating that CAD became more and 
more integral to the conceptual design pro-
cess, Lee and Yan (2016: 53, 71) proposed 
that “CAD should be used for ideation only 
after its usage has been well-acquired by the 
user” as a result of their study focusing on 
user ideation. Otherwise, novice users have 
the risk of adapting their ideas to their limits 
on the program and in this case, the modeling 
tool only leads to cognitive loads and remain 
behind the manual drawing. The results of the 
recent study, focusing on comparing CAD 
vs hand drawing by measuring brain activi-
ties (the cerebral blood flow) of the 16 par-
ticipants when generating ideas, showed that 
“the significant difference of the qualitative 

assessment between the hand drawing and 
computer operation could not be confirmed, 
and the computer operation activates more 
channels (brain regions), especially in the 
right prefrontal cortex, than the hand drawing 
(Kato et al., 2018: 43).

Veisz, et al. (2012: 317-335) conducted a sur-
vey with both experienced and novice profes-
sionals and asked them whether CAD tools 
should be used for idea generation or not. Ex-
perienced professionals participating in the 
study were five educators who have 5 to 20 
years of experience teaching CAD to college 
students and two industry professionals who 
are an engineering director and a senior engi-
neer with a minimum of 18 years of industry 
experience. Novice professionals participat-
ing in the study were two educators who are 
post-graduate students (one master’s level and 
one Ph.D. level) who have assisted in teach-
ing a solid modeling course for less than 2 
years and two mechanical engineers with less 
than 5 years industry experience in design 
and manufacturing companies. Researchers 
aimed to see whether the experienced and in-
experienced professionals have consensus on 
their opinion and attitudes towards the sub-
ject. Their results showed that experienced 
educators reached the general consensus that 
CAD should not be used for idea generation. 
In contrast, novice educators responded that 
CAD should be used at this stage. The opin-
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ion of industry professionals varied depend-
ing on the duration of their experience. While 
novice industry professionals agreed that 
CAD should be used in the idea generation 
phase, experienced industry professionals did 
not completely agree for or against the use of 
CAD but instead stated some concerns of us-
ing CAD during idea generation. Research-
ers stated that “the majority of today’s highly 
experienced engineers were educated prior 
to the widespread availability of advanced 
CAD programs and solid modeling packages. 
This led to designers completing the concep-
tual and embodiment design phase through 
sketching and performing manual calcula-
tions” (Veisz, et al., 2012: 318). This, can 
be interpreted as an important reason for the 
differences of opinion of professionals. It is 
also noteworthy that the experienced experts 
who continue to actively work in the sector 
do not have as clear negative view as the ex-
perienced educators.

Creativity

“Creative”, as an adjective, can be used to at-
tribute a person who is the creator of a thing 
or to refer to ideas, concepts or products cre-
ated by a person. There are many different 
perspectives in terms of defining creativity, 
some of which are summarized by Batey 
(2012: 57) as follows:

• person-centered view: assessing creativity 
with reference to trait attributes, like intel-
ligence or personality 

• process-centered view: assessing creativity 
with reference to problem-solving 

• environment-centered view: will focus on 
the climate for creativity.

Over the last decade, a new approach, prod-
uct-oriented, has dominated others and gen-
eral agreement was reached on the following 
definition: “creativity involves the production 
of novel, useful products’’ (Mumford, 2003: 
107). This indicates that advocates of this ap-
proach will look to define creativity in terms 
of the outputs or products of an individual. 
Then, by proxy, the person who produced the 
novel and useful product will be deemed cre-
ative. Since the 1960s, different approaches 
have been proposed to measure creativity. 
The most widely accepted approach in the 
field has emerged as a consequence of the 
preliminary efforts of J. P. Guilford and E. P. 
Torrance to a large extent (Sternberg, 2006: 
87). Guilford identified four measures of 
a person’s creativity as fluency, flexibility, 
originality, and elaboration (1956: 267-293). 
Torrance has developed a standardized mea-
surement tool of creativity called Torrance 
Test of Creative Thinking (TTCT). Creativ-
ity is regarded as the ability to produce ideas 
in response to a given problem or stimulus in 
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the TTCT (Hokanson, 2007: 4). The test bat-
tery developed in 1966 consists of “verbal” 
and “figural” parts. There are 10 sub-tests in 
total, seven in the verbal section and three in 
the figural section. The sub-tests in the verbal 
section include the following activities: ask-
ing questions, predicting causes, predicting 
results, product development, unusual uses, 
unusual questions, “assume that ...”. The sub-
tests in the figural section include activities 
such as composing a drawing (one closed 
shape as a stimulus), finishing a drawing 
(open shapes as stimuli), composing differ-
ent drawings based on sets of parallel lines or 
circles as stimuli (Aslan, 2001: 24). 

An example of the figural TTCT application 
based on sets of circles as stimuli, and results 
are given in Figure 1. This example was used 
as a reference while designing the data col-
lection methodology. In the TTCT, partici-
pants are given blank circles as stimuli and 
they are asked to sketch at a given time pe-
riod by accepting these circles as the starting 
point. The scoring of the test was based on 
Guilford’s four divergent thinking measures.  
Each measure can be associated with creative 

output in the context of a prompt that requires 
a series of responses.  The outputs of the test 
are evaluated through their:

•	 fluency (how many responses were pro-
duced), 

•	 flexibility (how many types of responses 
were produced), 

•	 originality (how original/unusual were 
the responses) and 

•	 degree of elaboration (how detailed 
were the responses). 

Accordingly, when the results of the follow-
ing test are evaluated, it can be concluded that 
Anna has the highest degree of fluency by per-
forming the greatest number of sketches, and 
that Benji has the highest degree of flexibility 
by making the greatest variety of sketches. 
Darlene has the highest degree of originality 
by drawing two different types that none of 
the participants have drawn and Eric has the 
highest degree of detailing by sketching more 
detail than the others, despite the same type in 
the three outputs.
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Figure 1. Example of TTCT Application and Results1

METHODOLOGY1

The research method has an empirical basis, 
which is inspired by the approach of the Fig-
ural Torrance Test of Creative Thinking. In 
this study, the identified product definitions 
were used as stimuli. Participants of the two-
stage empirical study were asked to generate 
as many ideas as possible to a given small de-
sign problem for each stage. While generat-
ing design ideas, they were required to use 
hand sketching at the first stage and CAD 
modeling at the second.

1 http://www.senseandsensation.com/2012/03/
assessing-creativity.html  

Product Definition Selection

When selecting product definitions, it was 
considered that the empirical study sessions 
will be carried out in a limited time period. 
Decorative vase and decorative candle holder 
were identified as the two product definition 
for their familiarity and their relatively low 
complexity. These criteria, which are consid-
ered in the selection of products to be suit-
able for the short design task, had been tried 
to be valid at the same level for two differ-
ent product decisions. The participants were 
asked to focus on aesthetics and form rather 
than functional differentiation or innovation 
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because the evaluation of ideas will focus 
on the form of the products. No restrictions 
related to production methods and material 
preferences were introduced.

Participant Sampling 

When deciding the participant sampling of the 
study, the results of the survey conducted by 
Veisz, et al. (2012: 317-335) had been taken 
into consideration. According to their results, 
experienced designers have a tendency to be 
generally opposed to the use of CAD while 
novice designers agreed that CAD should be 
used in the idea generation phase. Consider-
ing this, the empirical study was designed to 
be conducted with new generation designers. 
The participants were primarily chosen from 
people that the three researchers had personal 
communications with, as well as their refer-
ences. The criteria for the participant selec-
tion are as follows. 

•	 The participants should be actively work-
ing in the new product development pro-
cess, from concept development to pro-
duction.

•	 Participants should be actively using 
both hand sketching and CAD modeling 
in product design processes.

•	 Participants should have less than ten 
years of industry experience.

In total, 20 designers (10 women and 10 men) 
participated in the study. Their industry ex-
perience ranged from 1 year to 10 years with 
a mean of 4,5 years. 8 of the participants are 
working in the design department of a cor-
porate firm while 12 of them are working in 
design consultancies. The sectors in which 
the designers working in the corporate firm 
include small household appliances, consum-
er electronics, heavy construction equipment, 
furniture, medical devices, lighting and home 
accessories. Design consultancy firms, where 
12 participants work, serve a wide range of 
sectors, depending on their work requirement.

Implementation of the Study

In a total 40 (2 tests x 20 participants) idea 
generation sessions were carried out. Each in-
dividual session lasted for 60 minutes in total. 
Time given for each product definition was 
30 min. Given the nature of the tasks, half 
an hour was considered a reasonable time to 
produce enough conceptual solutions but pre-
venting their refinement (Stones & Cassidy, 
2010: 446). 

The sessions were arranged in a way that each 
participant was asked to study the two prod-
ucts according to a predefined order to limit 
the ‘order effect’ (Krosnick, et. al., 1987: 
202). That is, the participants developing on 
candle holder in the first stage studied on the 
vase in the second stage, or vice versa. For 
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the second stage of the study, the participants 
were free to choose whichever CAD software 
that they felt more comfortable with. At the 
end of the first stage, sketched papers were 
received, and at the end of the second stage, 
CAD files were received. Each session with 
each participant was carried out separately. 

A supportive questionnaire was designed to 
provide guidance while interpreting the re-
sults of the empirical study. After the imple-
mentation of the experimental study, partici-
pants were asked to answer several questions 
about the way of use of design tools in the 
idea generation phase of design processes 
and comments on their own competencies.

Analysis of the Findings

At the last part of the study, the design alterna-
tives gathered from both stages were evaluated 
comparatively by 20 design experts including 
10 educators and 10 practitioners. They were 
selected by considering convenient accessibil-
ity and proximity to the researchers. Educa-
tors are working in Gazi University and Atılım 
University, Department of Industrial Design. 
Practitioners are product designers with at 
least 10 years of industry experience in vari-
ous industries like medical equipment, office 
furniture, defense industry.

Experts’ assessments were made over three 
of the four measures of creativity: flexibility, 
originality, and elaboration through a 7-point 

Likert Scale (from 1 indicating ‘not flexible/
original/elaborate at all’ to 7 ‘very flexible/
original/elaborate’). Fluency, one of Guil-
ford’s four measures and focused on the num-
ber of ideas produced, was excluded from the 
scope of the study. Rather than the number of 
ideas generated, the variety of ideas produced 
was considered more meaningful in the con-
text of product design.

As the sizes of both participant and evaluator 
samples are less than 30 and samples of the 
2 experiments are matched pairs, Wilcoxon 
signed-rank test is preferred for analyzing the 
findings, which is suitable for non-parametric 
paired-samples. Wilcoxon test highlighted 
the significance level of the changing condi-
tion on the creativeness variables. 

Descriptive statistics were used to interpret 
the test results. Frequencies and descriptives 
of the supportive questionnaire are showing 
demographics and self-evaluation of their 
own competencies by the participants. Be-
sides exploring the distribution of their abili-
ties, these self-evaluations were used to find 
out influences of sketching/CAD skills on 
positive/negative signs. 

FINDINGS

This section begins with the descriptive 
analysis of the supportive questionnaire and 
continues with the examples of product ideas 
produced by participants during the empiri-
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cal study. Then, the distribution of experts’ 
evaluation, and Wilcoxon test results for each 
creativity dimension are given. 

Results of the Supportive Questionnaire 

Participants were asked whether they use 3D 
CAD modeling in the idea generation phase 

of their professional design processes. As 
shown in the Figure 2, CAD modeling is used 
as an idea generation tool by all the partici-
pants in their professional design processes 
with varying intensity of use.

Figure 2. Participants’ Answers about CAD Usage in the Idea Generation Phase

They were free to choose the CAD software 
that they would use in the second stage of the 
idea generation study. Distribution of their 

selection related to CAD software is given in 
the Figure 3.

Figure 3. Distribution of CAD Software Used in the Study
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Participants were asked to evaluate their over-
all competence in CAD modeling and hand 
sketching. They rated their level of compe-
tence in 7-point Likert scale. The results show 
that 75 percent of participants (15) considered 
themselves more competent in CAD mod-
eling than hand sketching (Figure 4). Nota-
bly, 2 participants who evaluated themselves 
as better in hand sketching, mentioned that 
they mostly use CAD tools in idea genera-
tion. Participant 17 stated that “I can produce 
ideas and forms faster and I can develop more 
alternatives much faster with hand sketching 

but I prefer to use CAD programs in the con-
cept phase to study the details of ideas from 
perspective views and to make experiments 
on raw ideas. I can detail concepts and ideas 
faster by modeling with CAD. In this way, I 
can speed up my decision-making process.” 
Participant 18 emphasized that he prefer cad 
modeling, especially when working on more 
fluid and amorphous forms. It was compre-
hended that even if some designers are better 
at hand sketching, they still prefer or perhaps 
have to use CAD tools for certain circum-
stances while generating concepts

Figure 4. Participants’ Self-Evaluations on Their Competence Related to Hand Sketch-
ing and CAD Modeling
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Results of the Empirical Study 

Several examples of product ideas generated 
by hand sketching and CAD modeling at the 

end of the study are given in the Figure 5 be-
low.

Figure 5. Examples of the Product Ideas Generated by Participants
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Each individual solution gathered from both 
stages was evaluated comparatively by 20 de-
sign experts (10 educators and 10 practitio-
ners). They were asked to rate how flexible/
original/elaborate are the solutions through a 
7-point Likert Scale  (from 1 indicating ‘not 
flexible/original/elaborate at all’ to 7 ‘very 

flexible/original/elaborate’). For measuring 
flexibility, they were asked to question how 
many different types of ideas were produced. 
For originality, they were asked to consider 
how original/unusual the product ideas are. 
For elaboration, they were asked to evaluate 
the level of detail of the ideas put forward. 

Figure 6. Experts’ Evaluation Ratings on Flexibility 

The mean value (3,8950) of the ratings for the 
ideas generated by the hand sketching was 
higher than the mean value (3,4025) of the 
ratings for the ideas generated by CAD mod-
eling in terms of flexibility. However, when 
ratings examined individually, it was seen 
that the ideas by seven participants gener-
ated using CAD modeling were evaluated as 
more flexible than the ideas generated using 

hand sketching (Figure 6). In order to test the 
significance of the difference between evalu-
ation ratings, Wilcoxon Signed Ranks Test 
was performed. The results of the test can be 
seen in the Table 1. Accordingly, there was no 
statistically significant difference between the 
experts’ evaluation ratings in terms of flex-
ibility (Z=-1,662; p=0,097> 0,05). 
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Table 1. Wilcoxon Signed Ranks Test Results for Flexibility

Flexibility N Mean Rank Sum of Ranks Z P

Negative Ranks 13x 11,50 149,50
-1,662a ,097Positive Ranks 7y 8,64 60,50

Ties 0z - -

a. Based on positive ranks. 

b. Based on negative ranks.

x. flexibility_CAD modeling < flexibility_
hand sketching 

y. flexibility_CAD modeling > flexibility_
hand sketching

z. flexibility_CAD modeling = flexibility_
hand sketching

Figure 7. Experts’ Evaluation Ratings on Originality

Experts’ evaluation ratings on originality can 
be seen in the Figure 7. While the mean value 
of the ratings for the ideas generated by the 
hand sketching is 3,4175, the mean value of 
the ratings for the ideas generated by CAD 
modeling is 3,2775. Most of the product ideas 
generated by hand sketching were evaluated 

more original compared with CAD-produced 
product ideas. However, no statistically sig-
nificant difference was found between the ex-
perts’ evaluations in terms of originality ac-
cording to the Wilcoxon Signed Ranks Test 
results given in Table 2 (Z=-1,401; p=0,161> 
0,05). 
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Table 2. Wilcoxon Signed Ranks Test Results for Originality

Originality N Mean Rank Sum of Ranks Z P

Negative Ranks 13x 10,96 142,50
-1,401a ,161Positive Ranks 7y 9,64 67,50

Ties 0z - -

a. Based on positive ranks. 

b. Based on negative ranks.

x. originality_CAD modeling < original-
ity_hand sketching

y. originality_CAD modeling > original-
ity_hand sketching 

z. originality_CAD modeling = original-
ity_hand sketching

According to the results of the evaluation 
ratings, the product ideas of only 4 partici-
pants generated using hand sketching were 
evaluated as more elaborate than the ideas 
generated by using CAD modeling (Figure 
8). The mean value (4,2425) of the ratings 
for the ideas generated by the CAD model-
ing was higher than the mean value (3,4025) 
of the ratings for the ideas generated by hand 
sketching in terms of the degree of detailing. 

Figure 8. Experts’ Evaluation Ratings on Elaboration

The results of the Wilcoxon Signed Ranks 
Test given Table 3 showed that there was a 

statistically significant difference between 
the experts’ evaluation ratings in terms of 
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elaboration (Z=-3,212; p=0,001<0,05). Ac-
cordingly, it is seen that this difference that 
arises when the mean rank and the sum of 
rank are taken into consideration is favored 

by the positive order, that is, CAD modeling. 
It was observed that using CAD modeling 
clearly increased elaboration skills of most of 
the participants.

Table 3. Wilcoxon Signed Ranks Test Results for Elaboration

Elaboration N Mean Rank Sum of Ranks Z P

Negative Ranks 4x 4,75 19,00
-3,212b ,001Positive Ranks 16y 11,94 191,00

Ties 0z - -

a. Based on positive ranks. 

b. Based on negative ranks.

x. elaboration_CAD modeling < elabora-
tion_hand sketching

y. elaboration_CAD modeling > elabora-
tion_hand sketching 

z. elaboration_CAD modeling = elabora-
tion_hand sketching

Figure 9 shows the participants’ self-evalu-
ations on their competence at CAD and HS 
(Hand Sketching). Accordingly, most of the 
participants (15 out of 20) feel that they are 
more competent at CAD. While there are 
three participants who see themselves in the 
same competence level at CAD and HS, there 
are two participants who feel more competent 
at HS.

Figure 9. Distribution of the Number of Participants According to Their Self-Evaluation
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Figure 10. Distribution of the Number of Participants According to Both Self-Evalua-
tions and Expert Evaluations

In Figure 10, the participants’ self-evalua-
tions on their competence were tried to be 
interpreted comparatively with the results of 
the expert evaluations. Figure consists of 3 

sections for 3 creativity dimensions. In each 
section, the same distribution of 20 partici-
pants according to their self-evaluation was 
given. For each creativity dimension, the dis-
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tribution of participants according to the ex-
pert evaluations was given color coded. There 
were two types: (1) the number of participants 
who has better results in hand sketching, and 
(2) the number of participants who has better 
results in CAD modeling. As can be seen in 
the Figure 10, there are 15 participants who 
believe that they are more competent at CAD 
than hand sketching. For example, in terms 
of flexibility, the results by hand sketching 

of 9 out of 15 participants who thought they 

were more competent in CAD were consid-

ered to be better by experts. Similarly, in 

terms of originality, the ideas generated by 

hand sketching of 8 out of these 15 partici-

pants were found more original by experts. 

Therefore, it is possible to say that there is no 

direct relationship between self-evaluations 

and experts’ evaluations.

Figure 11. Distribution of the Number of Participants According to Experts’ Evaluations 
for Each Creativity Dimension

Figure 11 shows the distribution of the num-

ber of participants according to expert’ evalu-

ations for each creativity dimensions. It was 

seen that the ideas developed by hand sketch-

ing of 13 out of 20 participants were found 

more flexible and original than the ideas de-

veloped by CAD modeling. The ideas gener-

ated by CAD modeling of 16 out of 20 par-
ticipants were found more elaborate.

DISCUSSION 

When the three creativity measures were ad-
dressed altogether (Figure 12), it was seen 
that the use of CAD modeling increased the 
scores of all three dimensions at 4 participants 



129

MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eyül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2018 Sayı: 15 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2018 Number: 15 Autumn Winter Semester

ID:324 K:433
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

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

(P3, P8, P9, and P19), the two of three dimen-
sions at 4 participants (P1, P6, P15, P20), and 
the one of three dimensions at 9 participants 
(P2, P7, P10, P11, P12, P13, P14, P16, and 

P18). Only three of the participants (P4, P5, 

P17) performed worse on both three dimen-

sions when they used CAD modeling tools.

Figure 12. Distribution of Participants According to All Creativity Measures Addressed 
Together

Hand sketching’s ability to enhance flexibil-
ity is heavily emphasized in the literature. 
However, according to the results obtained, 
even if the negative ranks were higher in 
quantity (Table 1.), the significance test 
marked that it is not possible to generalize 
that CAD negatively affects flexibility. It was 
seen that the flexibility of individuals could 
be both affected positively or negatively with 
the use of CAD modeling (Figure 6.). Simi-
lar to the signed ranks of flexibility, the influ-
ence of CAD modeling on originality cannot 
be directly attributed as positive or negative 
(Table 2). The results showed that CAD us-
age could affect each designer differently in 
terms of flexibility and originality (Figure 
11). But in terms of elaboration, it is possible 

to claim that CAD modeling has a positive 
influence on detailing (Table 3). Because of 
the fact that designers when generating ideas 
with hand sketching can make ambiguous 
and unfinished doodling even in a single or-
thographic view but while using CAD model-
ing they necessarily have to handle product 
ideas in three dimensions and to elaborate the 
ideas at a certain level.

Findings mark that, taking CAD tools as a 
negative influencer of creativity in design 
could be prejudiced. Even if previous criti-
cisms such as premature fixation of ideas de-
pending upon CAD usage are probably still 
valid, negative influences are not statistically 
generalizable. Almost one-third of partici-
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pants had better scores in flexibility and origi-
nality at CAD modeling (Figure 11.). Under 
controlled conditions established in the scope 
of this study, it was observed that there is no 
statistically significant negative influence of 
CAD on Guilford measures of creativity. On 
the contrary, 40 percent of the participants/
designers put better results in at least two of 
the three creativeness dimensions when using 
CAD tools (Figure 12). More than one-third 
of the participants generated more original 
or more flexible ideas. Even the participants 
who thought that they were better in hand 
sketching stated that they often use CAD as 
a tool for idea generation. Also, it was seen 
that even though some of the participants be-
lieved that they are more competent in CAD 
tools, they had better scores when sketching.

LIMITATIONS

The most important limitation is the unavoid-
able artificial nature of the study in terms of 
design motivations and product definitions. 
The results obtained from this study were 
arisen depending on the two determined 
product definitions. They were selected be-
cause of their familiarity and relatively low 
complexity considering the time limitation 
of the study. But products designed for the 
real market by the product designers do not 
always have these specific characteristics 
and the nature of the design practice changes 
as the complexity of the products increases. 

Another limitation of the study is that partici-
pants use different CAD modeling programs 
within the scope of the empirical study. The 
participants were free to choose whichever 
CAD software that they would like to use. 
However, different programs have different 
abilities. Some programs offer a more rigid 
work environment, while others offer a more 
flexible environment. This may have slightly 
influenced the results of the study, but it does 
not seem very likely to find a large number 
of participants using the same program with 
the same competence level. In this empirical 
study, CAD software is not taken as an inde-
pendent variable in analysis due to distributed 
sample sizes are not sufficient to run tests.

CONCLUSION

It is quite challenging to investigate creativ-
ity in the context of product design because 
of the iterative and complicated nature of the 
process. However, the degree of creativity 
can be explored within the relatively con-
trolled conditions. This study has addressed 
creativity with a product-oriented approach 
and focused on the idea generation phase of 
the design process. The aim of this study was 
to investigate the influence of using 3D CAD 
modeling tools in the idea generation phase 
on designers’ creativity. In order to provide 
empirical findings to clarify how the use of 
CAD tools affects creativity, an empirical 
study was designed inspired by the approach 
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of the Figural Torrance Test of Creative 
Thinking. In the two-staged empirical study 
with 20 designers, participants were expected 
to develop product ideas using hand sketch-
ing and CAD modeling. The product ideas 
generated were evaluated comparatively by 
20 design expert (10 educators and 10 prac-
titioners) considering three of the four Guil-
ford’s creativity measures: flexibility, origi-
nality, and elaboration. 

The results showed that the use of CAD mod-
eling could affect creativity in both a positive 
and negative way. For the dimensions of flex-
ibility and originality, the product ideas that 
the participants developed by hand sketching 
have received better results. For the dimen-
sion of elaboration, the product ideas that 
the participants developed by CAD model-
ing have received better results. In order to 
test the significance of the difference between 
experts’ evaluation ratings, Wilcoxon Signed 
Ranks Test was performed. No statistically 
significant difference was found between the 
experts’ evaluations in terms of flexibility and 
originality according to the Wilcoxon Signed 
Ranks Test results. It was observed that there 
was a statistically significant difference be-
tween the experts’ evaluation ratings in terms 
of elaboration. Therefore, it is not possible 
to generalize that CAD negatively affects 
the dimensions of flexibility and originality 
however it is possible to state that using CAD 

modeling clearly increased elaboration skills 
of most of the participants.

It was concluded that the use of CAD model-
ing cannot be generalized as a negative influ-
encer of creativity. It was observed that CAD 
softwares could affect creativity in a positive 
way for any of the three measures. This may 
be effective in eliminating prejudices regard-
ing the use of CAD modeling as a designing 
tool in the early stages of the process. This 
study does not claim that the use of CAD 
modeling can be considered to be a substitute 
for sketching in idea generation, however, the 
fact that CAD can be used as a useful and ef-
fective design tool in certain circumstances 
should not be ignored. 
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı tasarım alanında yaratıcı çözüm-
ler geliştirmek amacıyla kullanılan biyomimikriyi, ürün tasarı-
mında erken tasarım aşamasında yenilikçi tasarım konseptlerine 
temel oluşturan kavramları üretmek için bir yaklaşım olarak ele 
almaktır. Yöntem: Çalışma dört aşamalıdır. İlk aşamada konsept 
geliştirmenin ve biyomimetik tasarım yaklaşımının temelleri araş-
tırılmıştır. İkinci aşamada araştırma yolu ile elde edilen bilgiler 
doğrultusunda, biyomimetik tasarım kavramı erken tasarım aşa-
masına entegrasyonu açısından ele alınarak biyomimikri entegre 
(bio-entegre) konsept oluşturmanın etkinlik katmanları belirlen-
miştir. Üçüncü aşamada araştırmacıların ve lisansüstü mimarlık 
öğrencilerinin yer aldığı bir dizi uygulama gerçekleştirilmiştir. 
Son aşamada ise bu çalışma sonuçlarından hareketle bio-entegre 
konsept oluşturmanın bir yaklaşım olarak tasarım etkinlik modeli 
oluşturulmuştur.  Bulgular: Uygulamalı çalışmalar ile bio-en-
tegre konsept oluşturmanın kavram üretiminde geçerli olduğu 
görülmüştür. Problem odaklı olmayan süreçlerde tasarıma çıkış 
noktası oluşturmak için etkin olabileceği düşünülmektedir. Bu 
bağlamda tasarımcıların konsept geliştirmede, kavram üretmek 
amacı ile kullandığı altı şapka, beyin fırtınası, yanal düşünme gibi 
yaratıcı düşünme tekniklerine alternatif bir metot olarak kullanı-
labilir. Özelikle tasarım eğitiminde kullanımı açısından potansi-
yelinin yüksek olduğu öngörülmektedir. Sonuç: Bu çalışma ile 
bio-entegre konsept geliştirmenin, tasarım sürecinde birden fazla 
kavramdan konsept üretilebilmesi, biyolojik tek bir ilham kayna-
ğından pek çok kavram üretme potansiyeli ve doğadaki çeşitlilik 
göz önüne alındığında, profesyonel tasarım süreçlerinde vizyoner 
konsept çalışmalarında, tasarım eğitiminde ise kavramsal çalışma-
larda etkin kullanılabilecek dilsel ve üretken bir yaratıcı düşünme 
yaklaşımı olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ürün Tasarımı, Konsept Geliştirme, Biomi-
metik Tasarım, Bio-Entegre Konsept Geliştirme

Abstract: Aim: The aim of this study is to consider biomimicry 
as an approach to produce concepts that are based on innova-
tive design concepts in the early design phase in product design. 
Method: This study is in four stages. In the first stage, the basis 
of the concept development and biomimetic design approach was 
explored. In the second stage, activity layers’ of biomimicry inte-
grated (bio-integrated) concept generation have been determined 
by taking the concept of biomimetic design into consideration 
in terms of integration into early design phase in line with the 
information obtained through research. In the third stage, a series 
of applied study involving researchers and graduate architecture 
students were carried out. In the final stage, design activity model 
of bio-integrated concept generation has been presented. Results: 
It has been seen that the bio-integrated concept generation is 
valid in concept generation in design. It is effective to create a 
design exit point. In this context, it can be used as an alternative 
to creative thinking techniques such as six hats, brainstorming, 
lateral thinking, which designers use to develop the concept. In 
the professional processes, while concepts are concentrated in the 
direction of production oriented and existing technological / mar-
ket development, conceptual studies in design education are at the 
forefront. Therefore, it was determined that a high potential for use 
in design education. Conclusion: With this study, it is concluded 
that the bio-integrated concept generation can be a linguistic and 
productive creative thinking approach that can be used effectively 
in conceptual studies and in visionary concept studies in profes-
sional design processes.

Key Words: Product Design, Concept Generation, Biomimetic 
Design, Bio-Integrated Concept Generation
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GİRİŞ

Tasarım en temel anlamı ile bir amaca yönelik 
çözüm oluşturma etkinliği olarak tanımlan-
maktadır (Taura ve Nagai, 2012:9). Yani tasa-
rım, var olan fiziksel çevreleri veya durumları 
tasarım kararları doğrultusunda dönüştürme 
sürecidir. Tasarım alanı 3 boyutlu nesneler-
den, grafik iletişim biçimlerine, mimari yapı-
lardan, tüm kentsel çevreye dek uzanan geniş 
bir alandır. Her bir tasarım alanı farklı uzman-
lıklar gerektirmekle beraber temelde benzer 
kavram ve süreçler içermektedir. Bu özellik-
ler; yaratıcılık gerektirmesi, yineleme gerek-
tirmesi, sürekli gelişme göstermesi ve insan 
ihtiyaçlarına hizmet etmesi olarak sıralan-
maktadır. Tasarım sürecinde tasarımcılar bir 
problemin çözümünü bulmak ve alternatifler 
üretmek için tasarım bilgisini ürün bilgisine 
dönüştüren bir dizi işlem uygularlar. Bu sü-
reç alt aşamalardan oluşmaktadır. Her aşama 
farklı tasarım etkinliklerini gerektirdiğinden 
farklı metotları da gerektirmektedir. Tasarım 
metotları ise, tasarım bağlamında çalışmanın 
tanımlanabilir bir yoludur. Bu metotlar, tasa-
rımcının belirli işlem, teknik ve araçları kul-
lanarak tasarım sürecinin aşamalarında kulla-
nabileceği bir dizi farklı faaliyet türünü tem-
sil eder.  Yaratıcı bir problem çözme etkinliği 
olan tasarımda, konsept geliştirme aşaması 
tasarımın yaratıcı yönünün ön plana çıktığı 
aşamadır.  Tasarımın kavramsal temellerinin 
ve olası çözüm alternatiflerinin ortaya çıka-

rıldığı bu aşamada yaratıcı çözümler üretmek 
için pek çok farklı yöntem kullanılmaktadır. 

Doğada yaşayan organizmaların varlığını sür-
dürme yöntemlerini taklit ederek problemle-
rin çözümleri için kullanan bir alan olan bi-
yomimikri2, tasarım alanında yaratıcı çözüm 
önerileri geliştirmek için kullanılan üretken 
bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Li-
teratürde aynı yaklaşımı biyomimesis veya 
biyomimetik tasarım olarak görmek müm-
kündür. Tasarımda kullanılan biyomimetik 
yaklaşımlar, biyolojik yapının biçim, işlev, 
malzeme, yapı veya süreç olarak doğrudan 
taklidine dayanmaktadır (Zari, 2007:4). Fakat 
biyolojik sistemlerin taklit edilmesi, ölçek, 
materyaller, üretim kabiliyetleri, interdisip-
liner çalışma gerekliliği gibi çeşitli sınırla-
malar nedeniyle tasarımcılar açısından zor 
olabilmekte, bu durum mevcut biyomimetik 
tasarımların yalnızca biçimsel taklit düzeyin-
de kalmasına neden olmaktadır. Bu durum 
doğanın bir ilham kaynağı olarak kullanımı 
kavramını gündeme getirmektedir. 

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı ürün tasarım alanında 
hali hazırda yaratıcı ürün ve sistemler geliş-
tirmek amacıyla kullanılan ve biyolojik yapı-
ların taklidine dayanan biyomimikriyi, litera-
türde tanımlanan taklit boyutlarından farklı 
bir boyutta, anlamsal olarak ele alarak erken 
tasarım aşamasında yenilikçi tasarım kon-
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septlerine temel oluşturan kavramları üret-
mek için yeni bir yaklaşım oluşturmaktır.

KAPSAM

Bu makale, 3 boyutlu nesnelerden, grafik 
iletişim biçimlerine, mimari yapılardan, tüm 
kentsel çevreye uzanan tasarımın ürün tasa-
rımı alanında, tasarım sürecinin ilk basamağı 
olan konsept oluşturma aşamasında, tasarı-
mın temelini oluşturan kavramların üretimi 
için biyomimikrinin mevcut biyomimetik 
tasarım yaklaşımlarından farklı  kullanımı-
na yönelik bir tasarım etkinliği modeline yer 
vermektedir.1

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma 4 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşa-
mada konsept geliştirmenin ve biyomimetik 
tasarım yaklaşımlarının temelleri araştırıl-
mıştır. İkinci aşamada araştırma yolu ile elde 
edilen bilgiler doğrultusunda, biyomimetik 
tasarım kavramı erken tasarım aşamasına en-
tegrasyonu açısından ele alınarak bio-entegre 
konsept oluşturma yaklaşımının etkinlik kat-
manları belirlenmiştir. Üçüncü aşamada öne-
rilen yaklaşım ile araştırmacıların ve lisansüs-
tü mimarlık öğrencilerinin yer aldığı bir dizi 
uygulama gerçekleştirilmiştir. Son aşamada 
uygulama sonuçlarından hareketle tasarım et-
kinliği modeli oluşturulmuştur.

1 https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Zaman kısıtı ve mevcut olanaklar değerlen-
dirilerek; bu çalışmadaki metot önerisinin 
uygulaması sınırlı katılımcı ile gerçekleştiril-
miş, ürün tasarımını temel alan uygulama 
yalnızca mimari tasarım alanındaki lisansüstü 
öğrenciler ile yapılabilmiş ve endüstriyel ta-
sarım alanından katılımcılar çalışmaya dâhil 
edilememiş, mevcut yaklaşımın ilgili olduğu 
aşama olan konsept geliştirme aşamasında 
gerçekleştirilmiş ve devamında gelen ürün 
geliştirme ve detaylandırma aşamaları uygu-
lanmamıştır. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Doğada yaşayan organizmaların varlığını 
sürdürme yöntemlerini taklit ederek prob-
lemlerin çözümleri için kullanan biyomimik-
ri disiplini, tasarım alanında yaratıcı çözüm 
önerileri geliştirmek için uzun yıllardır kulla-
nılan üretken bir yöntemdir. Fakat tasarımda 
kullanılan biyomimetik yaklaşımlar, biyolo-
jik yapının biçim, işlev, malzeme, yapı veya 
süreç olarak doğrudan taklidine dayanmakta, 
biyolojik sistemlerin taklit edilmesi, ölçek, 
materyaller, üretim kabiliyetleri, interdisip-
liner çalışma gerekliliği gibi çeşitli sınırla-
malar nedeniyle tasarımcılar açısından zor 
olabilmektedir. Bu da tasarımcıların biyomi-
mikrinin sahip olduğu potansiyelden yarar-
lanmalarına engel olmaktadır. 
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ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Her tasarım, arka planında deneyimlerle elde 
edinilen kavramların zihindeki dönüştür-
me eylemine kaynak olabilecek kavramsal 
veriler içermektedir. Bu kavramsal verile-
ri; genellikle kullanıcı ihtiyaçları, üretim ve 
malzeme bilgisi, teknik/teknoloji bilgisi, bi-
çimsel dönüşüm verileri, çevresel bilgi gibi 
alanlar oluşturmaktadır. Fakat tasarımcı, bi-
çimi oluşturacak kavramı, bazen de çözümle-
mesi zorunlu problemler dışında aramaktadır. 
Bu durumda tasarımcılar ve tasarımcı aday-
larının problem odaklı süreçlere kıyasla daha 
fazla zorlandığı gözlemlenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Araştırma problemlerinden hareketle bu ça-
lışmayı temellendiren iki varsayım bulun-
maktadır:

1.  Tasarımcıların biyomimikrinin sahip ol-
duğu üretkenlik potansiyelinden daha 
fazla yararlanmalarına olanak sağlaya-
cak, benzeşim temelli değil kavramsal-
laştırma temelli yeni yaklaşımların geliş-
tirilmesine ihtiyaç vardır. 

2.  Çözülmeyi bekleyen problemlerin baskın 
olmadığı süreçlerde, tasarımcıların tasa-
rımı oluşturacak kavramı yaratmasına 
yardımcı olmak için, hali hazırda kulla-

nılan geleneksel yöntemlere alternatif, 
üretken yöntem ve yaklaşımlara ihtiyaç 
vardır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Tasarım Süreci

Tasarım süreci, tasarımcıların bir problemin 
çözümünü belirlemek için uyguladığı bir dizi 
aşama olarak tanımlanabilir3. Tasarım süreci 
“soyut kavramların maddi varlıklara dönüştü-
rülmesi” olarak da tanımlanmaktadır (Taylor, 
2004:18). Bu süreçte tasarımcılar genelden 
özele doğru, çözüm önerilerden detay tasa-
rımına ilerlemektedirler. Literatürde tasarım 
sürecinin aşamalarını gösteren pek çok model 
(Lawson, 2005:38; Cross, 2005:29-42; Ulrich 
ve Eppinger, 2008:197) bulunmakla birlikte, 
bu modellerdeki tasarım faaliyeti kavram-
sal tasarım, ürünleştirme ve detay tasarımı 
olmak üzere üçe ayrılabilir (Pahl ve Beitz, 
2007:40). Literatür tanımlarına dayanarak ta-
sarım sürecinin genel aşamalarını ise konsept 
oluşturma, tasarım geliştirme ve detaylandır-
ma olarak göstermek mümkündür (Grafik 1). 
Doğası gereği her bir aşama farklı metotları 
ve araçları gerektirir. Çalışmanın konusu olan 
konsept oluşturma aşaması ise, farklı açılar-
dan bakmayı ve başlangıç çözümlerini üret-
mek ve karar vermek için kavram tanımlarını 
oluşturmayı gerektirmektedir.
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Grafik 1. Tasarım Sürecinin Genel Aşamaları (Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur.)

Kavram Üretimi ve Konsept Oluşturma

Tasarım, genellikle bir şeyin zihinsel planı 
ve ardından formların oluşturulmasını ifade 
etmektedir. Bu ilk aşama genellikle konsept 
oluşturma olarak adlandırılır. Bu aşama aynı 
zamanda tasarımın erken aşaması olarak da 
ifade edilmektedir (Pahl ve Beitz, 2007:40). 
Ürün geliştirme için genel bir çerçeve yani 
konsept oluşturma üç katmandan oluşur (Ke-
inonen ve Takala, 2010:60). 2

Kavramsal bir sürecin bir parçası olarak ta-
nımlanan katmanlar bilgi edinme, konsept 

2 https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/

üretme ve konsept değerlendirmesidir (Gra-
fik 2). Konsept oluşturma aşamasının çıktısı, 
tasarlanan nesnenin form, işlev ve özellikle-
rinin yaklaşık olarak tanımlanmasıdır (Ulrich 
ve Eppinger, 2008:98). Konsept oluşturma 
aşaması sırasında, araştırmadan elde edilen 
veriler ya da daha önce dikkate alınan faktör-
ler doğrultusunda üretilen kavramlar, çeşitli 
çözüm alternatiflerine dönüştürülür. Tasa-
rım sürecinde konseptler; ürün geliştirmeye 
yönelik konseptler, mevcut teknolojik ya da 
market gelişmeleri doğrultusundaki konsept-
ler ve vizyoner konseptler olarak 3’e ayrılabi-
lir (Keinonen ve Takala, 2010:14).



140

MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eyül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2018 Sayı: 15 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2018 Number: 15 Autumn Winter Semester

ID:309 K:431
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

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

Grafik 2. Ürün Konsepti Oluşturmanın Etkinlik Katmanları  
(Keinonen ve Takala, 2010:60)

Kavram sözcüğü bir nesnenin veya düşünce-
nin zihindeki soyut ve genel tasarımı olarak 
tanımlanmaktadır3. İngilizce’de “notion” an-
lamındaki kavram sözcüğü, “ilk bilgi” olarak 
kavranılan anlamını taşımakta, “concept” an-
lamındaki kavram sözcüğü ise, bu ilk bilginin 
zihinsel olarak yorumlanışı sonucu oluşan 
genel bilgi ve düşünceyi ifade etmektedir4. 
Bu yaklaşımlardan yola çıkılarak, bireyin var 
olan nesnel gerçeklikten çıkarımladığı olgu-
lar kavramları ve bu kavramlara kişisel ola-
rak uyguladığı zihinsel yorumlama sürecinin 
sonucu ise konsepti ifade etmektedir denile-
bilir. Tasarım sürecinde pek çok kavramdan 
konsept üretilebileceği gibi tek bir kavram-

3 http://www.tdk.gov.tr/index.
php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5ae5bda66c66a2.98585887

4 https://en.oxforddictionaries.com

dan da konsept üretilebilir. Bireyin zihinsel 
bir süreci sonucunda ortaya çıkan kavramdan 
konsept üretmek için kavramın özüne ulaş-
mak yani soyutlamak gerekmektedir. Türk 
Dil Kurumu5, soyutlamayı “bir nesnenin 
özelliklerinden veya özellikleri arasındaki 
ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan 
zihinsel işlem” olarak tanımlamaktadır. Ta-
sarımda soyutlamak ise, kavramın tasarıma 
çıkış noktası olabilecek özelliklerini ortaya 
çıkarmaktır. Tasarlama eyleminde bu özellik-
ler anlamsal, işlevsel ve biçimsel olarak ifade 
edilmektedir (İnceoğlu, 2012:44).

Bir nesneyi anlamsal açıdan soyutlamak, 
onun temelini oluşturan özelliklerinin ince-

5 http://www.tdk.gov.tr/index.
php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5b153a9732e928.69406442
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lenmesidir. Gereksinimleri karşılayabilmek 
için yapılan soyutlamalar işlevsel soyutla-
malardır. Bir şeyleri çizerek anlatırken tüm 
detayları betimlemek yerine ise ayrıntıların 
azaltılması ile biçimsel soyutlama yapılmak-
tadır. Tasarlanan her nesne, deneyimlerle elde 
edinilen kavramların zihindeki dönüştürme 
işlemleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Her 
tasarım, arka planında bu dönüştürme eyle-
mine kaynak olabilecek kavramsal veriler 
içermektedir.  Tasarımın kendi sorunsalından 
oluşan kavramlar tasarım içi kavramlar, tasa-
rımdan bağımsız oluşturulan kavramlar ise 
tasarım dışı kavramlar olarak tanımlamıştır 
(Zelanski,1987’den aktaran Bilir, 2013:39). 
Tasarım içi kavramları, kullanıcı ihtiyaçları, 
teknik ve malzeme verileri, sosyal/kültürel/
çevresel bağlamlar oluşturmaktadır. Fakat bu 
problemler, tasarımcının çıkış noktasını oluş-
turmada her zaman yeterince baskın olmaya-
bilir. Bu da tasarımcının tasarımı oluşturacak 
kavramı yaratması için başka yöntemler kul-

lanmasını gerektirmektedir. Bu iki tip veri 
grubundan hangisinin daha ön planda olacağı 
tasarımcıya ve karşılaşılan tasarım problem-
lerine göre değişim göstermektedir.

Kavram oluşturma süreci konsept yaratımını 
mümkün kılan yeteneğe ve temeline göre iki 
aşamaya ayrılmaktadır: Problem odaklı faz 
ve iç duyuma dayalı faz (Tablo 1). Problem 
odaklı faz, problem bazında yeni bir kavram 
(çözüm) oluşturma süreci olarak tanımlanır. 
Bazı durumlarda, doğal afetlere çözüm bul-
mak gibi, başarılması gereken net hedefler 
vardır. Benzer şekilde, müşterilerin açık ge-
reksinimlerini karşılamak zorunda olduğu-
muz durumlarda, hedefleri belirlemek de ko-
laydır. Problem odaklı aşamada, yeni kavram 
(çözüm) genellikle problemin analizi ile elde 
edilebilir. İç duyu güdümlü faz ise idealin 
peşinden koşmak için içsel duyuma dayalı 
olarak yeni bir kavram üretme süreci olarak 
tanımlanır (Taura ve Nagai, 2012:15).

Tablo 1. İki Faktör ile Konsept Oluşturmanın İki Fazı (Taura ve Nagai, 2012:15)

Konsept geliştirme Fazı             Temel               Yetenek

Problem Odaklı Problem Analiz

İç Duyuma Dayalı İç Duyum Oluşturma

Tasarım Metotları ve Konsept Üretiminde 
Kullanımı

1960’lı yıllarda başlayan tasarım metotları 
hareketi, tasarımın bilimselleştirilmesinde 
önemli bir adım olarak görülmektedir (Cross, 

1993:16). Tasarım metotları, tasarım bağ-
lamında çalışmanın tanımlanabilir bir yolu 
olarak tanımlanabilir. Bu yöntemler, tasarım-
cının belirli süreç işleyişini, teknikleri, yar-
dımcıları ve araçları kullanarak tasarım sü-
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recinin aşamalarında kullanabileceği bir dizi 
farklı faaliyet türünü temsil eder. Teknikler, 
yöntemin gerçekleştirilme yollarını ve med-
yalarını, süreç işleyişi etkinliğin açıklama-
ları ve yöntemin uygulanması için izlenecek 
adımları, yardımcılar yöntemin uygulanma-
sını desteklemek için kullanılan ekipman ve 
kaynakları, araçlar ise yöntemin uygulanması 
sırasında kullanılan, söz konusu faaliyetin bir 
parçası olan ve yöntem kullanımının etkileri-
ni arttırmak veya sonuçları belgelemek için 
kullanılan yazılım ve donanımları ifade et-
mektedir (Cross:46,47,48). Tasarım yöntem-
lerinin ana amacı, rasyonel işleyişleri tasarım 
sürecine dâhil etmektir. Yani tasarım sürecin-
de belirli bir hedefe yönelik bir dizi aktiviteyi 
ve bu aktivitelerin nasıl gerçekleştirileceği-
ni tanımlarlar (Sivaloganathan ve Andrews, 
2005:812).

Tasarım sürecinin kendi içerisinde bir dizi alt 
aşamadan ve etkinlikten oluşması, tasarım 
metotlarını bu aşamaların doğasına uygun 
aktivitelere göre ayırmayı mümkün kılmak-
tadır: Problem analizi metotları, problem 
çözümü metotları, fikir geliştirme metotları 
ve değerlendirme ve karar verme metotları. 
Cross (2005:48) ise tasarım metotlarını ya-
ratıcı metotlar ve rasyonel metotlar olarak 
sınıflandırmaktadır. Yaratıcı metotlar fikir 
akışını arttırmak, yaratıcılığı önleyen zihinsel 
engelleri kaldırmak, çözüm arayışının yapıl-
dığı alanı genişletmek için kullanılan yön-

temlerdir. Rasyonel metotlar ise potansiyel 
çözümlerin arayış alanını genişletmek, takım 
çalışmasını ve grup kararlarını vermeyi ko-
laylaştırmak için sistematik bir yaklaşımı teş-
vik etmektedir. Kavram ve konsept üretimine 
kullanılan yöntemler, en temelde görsel ve 
dilsel olarak ikiye ayrılabilir: Görsel yöntem 
türünün, tasarımcının bir tasarımın şeklinin, 
ara yüzünün veya kullanım sahnesinin kon-
septini oluşturma yönüne yardımcı olmasın-
da etkili olduğu düşünülmektedir. Dilbilimsel 
yöntemin, bir ürünün anlamları veya toplum-
sal değerleri gibi soyut düzeyde konseptleri-
ni oluşturmaya daha fazla katkıda bulunması 
beklenir (Taura ve Nagai, 2012:10). Kavram 
ve konsept üretimine tasarımcılar tarafından 
kullanılan bu yöntemlere örnek olarak 6 şap-
ka, beyin fırtınası, 6-3-5, morfolojik analiz 
gibi yöntemler örnek gösterilebilir (Herring 
ve diğerleri, 2009:6)

Tasarımda Kullanılan Biyomimetik Yakla-
şımlar

Biyomimikri terimi 1969 yılında Otto H. 
Schmitt tarafınan ortaya konmuştur. Kelime 
bios (yaşam) ve mimesis (taklit etme) an-
lamlarına gelen kelimelerden oluşmaktadır6. 
Biyomimikri doğanın fikirlerini araştıran, 
bunları taklit eden ve insanların problemleri 
için geliştiren bir disiplindir7. Biyomimikri-

6 https://www.harpercollins.com/9780060533229/
biomimicry/Innovation-Inspired-by-Nature

7 https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/    
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nin amacı milyarlarca yıldır doğada yaşayan 
organizmaların varlığını sürdürme ve başarılı 
olma yöntemini taklit ederek iyi uyarlanmış 
ürünler, sistemler, tasarımlar ve ilkeler ge-
liştirmektir (Genius of Biome, 2013:5). Bu 
bağlamda biyomimikri; tıp, tarım, mühendis-
lik, malzeme, robotik, mimarlık, yapı, bilişim 
teknolojileri, ekonomi, psikoloji, kültür, sür-
dürülebilirlik gibi pek çok disiplin ve alanla 
ilişki kurmaktadır. 

Pek çok disiplin ile ilişki içinde olan biyomi-
mikrinin, soyut kavramların somut nesnelere 
dönüştürüldüğü tasarım disiplini ile etkileşi-
mi kaçınılmazdır. Biyomimikrinin tasarım di-
siplininde kullanılmasıyla oluşan tasarımlara 
ise biyomimetik tasarım denilmektedir. Ama-
cı, tasarım ve tasarımcıyı sürece dahil ederek 
doğadan ilham alan yaratıcı çözümler geliş-
tirmektir. Biyomimetik tasarımda iki önemli 
yaklaşım öne çıkmaktadır: Birincisi biyoloji-
yi sorgulayan tasarım, diğeri ise tasarımı etki-
leyen biyolojidir (Zari, 2007:2).

Biyolojiyi sorgulayan tasarımın ana yaklaşı-
mı şudur: Tasarımcılar tasarım ile ilgili prob-
lemleri tanımlar, biyologlarla iş birliği içinde 
olup tanımlanmış problemler için en uygun 
organizmayı bulup taklit ederek ürün ya da 
sistemler geliştirir. Tasarımı etkileyen biyo-
lojide yaklaşım benzer olsa da durum bunun 
tam tersidir: Tasarımcı ve biyolog bir ekosis-
temin ve/veya organizmanın davranışlarını, 
fonksiyonlarını ve diğer özelliklerini belirler, 

var olan bir ihtiyaca yönelik tasarım yapar. 
Bu noktada tasarımcılarla biyologların iş bir-
liği içerisinde çalışması önceliklidir. Doğanın 
taklidine dayanan biyomimetik tasarımda, 
tasarım probleminin çözümü için doğa orga-
nizma düzeyi, davranış düzeyi ve ekosistem 
düzeyi olmak üzere 3 düzeyde taklit edilmek-
tedir (Zari, 2007:4). Organizma düzeyinde 
belirli bir organizmanın taklit edilmesi, dav-
ranış düzeyinde organizmanın nasıl davrandı-
ğının taklit edilmesi ve ekosistem düzeyinde 
ise tüm ekosistemin ve ona başarılı fonksi-
yonlar kazandıran genel prensiplerin taklit 
edilmesi söz konusudur. Tasarım probleminin 
çözümü için tanımlanan bu her bir düzeyde 
ise taklidin yapılabileceği biçim, işlev, mal-
zeme, yapı ve süreç olmak üzere 5 olası bo-
yut vardır (Zari, 2007:4). Biyomimikrinin 
tasarım sürecinde nasıl uygulanacağı konu-
sunda ise indirgeyici (reductive-shallow) ve 
bütünselci (holistic-deep) biyomimikri ola-
rak iki temel görüş vardır8. İndirgeyici bakış 
açısında amaç; biyoloji temelli teknolojilerin 
mühendislik/tasarım alanında yaygınlaştırıl-
masıdır. İndirgeyici biyomimikri aslında do-
ğadaki formları taklit ederek belli sahalarda 
bilgi birikimini artırır ve çeşitlendirir. Bütün-
selci biyomimikride ise ürün tasarımlarının 
ekolojik olarak sürdürelibilir ve doğaya zarar 
vermemesi prensibi üzerine bir yaklaşım iz-
lenir. Bütünselci biyomimikri  ‘eko-tasarım’ 

8 https://www.harpercollins.com/9780060533229/
biomimicry/Innovation-Inspired-by-Nature
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yapabilmeyi ve ekosistemlerin taklit edilme-
sinden yola çıkar. Biyomimetik tasarımda 
temel olan biyolojiyi sorgulayan tasarım ve 
tasarımı etkileyen biyoloji yaklaşımlarının 

tasarım sürecinde kullanılması ile biyomime-
tik tasarım süreci modelleri ortaya çıkmakta-
dır (Grafik 3; Grafik 4). 

Grafik 3. Problemden Biyolojiye Tasarım Süreci (Cohen Ve Reich, 2016:22)

Grafik 4. Biyolojiden Uygulamaya Tasarım Süreci (Cohen Ve Reich, 2016:26)

Bu farklı yaklaşımlar doğrultusunda biyomi-
mikri, mimari, malzeme, ürün tasarımı, kent-
sel tasarım, sistem tasarımı gibi bir çok alanda 
tasarımcılar için üretken bir yaklaşım olarak 
kullanılmakta ve akademik çalışmalara konu 
olmaktadır: Literatürde; doğada var olan bir 
düzen ya da işleyişin tanımladığı kompozis-
yon ve biçimlenişlerin analiz edilerek doğa-
nın biçim üretmede kaynak olarak kullanıldı-
ğı (Dunlap, 2003:29-39; Senosiain, 2003:43; 
Dawkins, 2007:81-83; Armstrong, 2008:82-
85), doğadaki bir değişim sürecinin veya can-

lı varlıkların verdikleri tepkilerin incelenerek 
tasarıma örnek olarak kullanıldığı (Tekin ve 
Kurugöl, 2011:943-952; Hensel, 2004:12-
17), malzeme veya malzeme teknolojisi ge-
liştirmeye yönelik (Stach, 2010), doğadaki 
bir canlının veya ekosistemin davranışının 
bir veri olarak kullanıldığı (Hensel ve Men-
ges, 2007:110-112), doğadaki var olan strük-
türlerin taklit edilerek geliştirilen sistemleri 
inceleyen (Garcia ve Gomez, 2009: 893-906; 
Rian ve Sassone, 2014: 298–323.) son olarak 
doğadaki düzen, büyüme, tepkime, evrim gibi 
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özelliklerin tasarımda kullanımını araştıran 
çalışmalar mevcuttur (Gruber, 2011:254-255; 
Ekinci, 2010:29-39). Biyolojik sistemlerin 
taklit edilmesi, ölçek, materyaller, üretim ka-
biliyetleri, interdisipliner çalışma gerekliliği 
gibi çeşitli sınırlamalar nedeniyle zor olabil-
mektedir. Tasarımda biyomimetik verilerden 
faydalanılıyorken soyutlama yapılmıyor ise 
çokça örneğini gördüğümüz biçimsel taklit 
mimarilerden ve ürünlerden öteye gidememe 
riskini de taşımaktadır. Bu durum doğanın bir 
ilham kaynağı olarak kullanımını gündeme 
getirmektedir. Biyolojik mekanizmalar fark-
lı boyutlarda taklit edilerek pek çok tasarımı 
oluştururken, sahip oldukları soyut anlam-
larla da tasarım konseptlerine ilham verme 
eğilimindedir. Doğadan ilham almak, doğaya 
bir model olarak bakmak yerine onu melez ve 
katmanlı bir sistem olarak ele almayı ifade et-
mektedir (Cimşit Koş, Arıdağ, 2017:132). Bu 
çalışma benzeşimin değil de kavramsallaştır-
manın ön planda tutulduğu doğa temelli bir 
yaklaşım arayışındadır.

BIO-ENTEGRE KONSEPT GELİŞTİR-
ME YAKLAŞIMI

Bu çalışmada biyomimikri erken tasarım 
aşamasında, özellikle konsept tasarım aşa-
masına entegre edildiğinde, yenilikçi tasarım 
konseptleri oluşturmada kavram üretmek için 
bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Biyomi-
mikrinin tasarım sürecinde erken tasarım aşa-
masında konsept üretmek amacıyla kullanıla-

bilmesi için literatür taraması doğrultusunda 
bio-entegre konsept oluşturma sürecinin et-
kinlik katmanları belirlenmiştir. Bu etkinlik-
ler; 5 aşamadan oluşmaktadır:

1. Aşama: Tasarım Alanının Belirlenmesi

Bu aşama kavramın geliştirileceği tasarım 
alanını ifade etmektedir. Bu alanlar mobilya, 
medikal, aksesuar vb. şekilde ifade edilebilir.

2. Aşama: Biyolojik İlham Kaynağının Be-
lirlenmesi 

İkinci aşama biyolojik ilham kaynağının 
(ekosistem/organizma) belirlenmesidir. Bu 
aşamada tasarım alanı da göz önüne alınarak 
biyolojik ilham kaynağı belirlenir. Belirlenen 
biyolojik yapının temel özellikleri araştırılır.  

3. Aşama: Anlamsal Soyutlama

Üçüncü aşama kaynağın anlamsal soyutlan-
masıdır. Bu aşamada belirlenen özellikler, 
anlamsal olarak irdelenerek biyolojik kayna-
ğın oluşumuna esas olan özellikleri incelenir. 
Mapping yöntemi (Davies, 2011:279) kulla-
nılarak bu özelliklerin alt anlamları çıkarılır 
ve kavram haritası üretilir.

4. Aşama: Kavram Üretimi

Mapping yöntemi ile yapılan anlamsal soyut-
lama sonucunda ortaya çıkarılan kavram ha-
ritasından yola çıkarak tasarıma veri oluştu-
racak temel kavram üretilir. Bu aşamada tek 
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bir kavram üretilebileceği gibi birden fazla 
kavram üretilmesi de mümkündür.

5. Aşama: Konsept Üretimi

Beşinci aşama kavramdan konsept alternatif-
leri üretimidir. Bu aşamada belirlenen kav-
ram/kavramlar ile ilk aşamada belirlenen 
tasarım alanının ilişkilendirmesi yapılarak 
konsept alternatifleri üretilir. 

UYGULAMALAR

İlk aşamada araştırmacılar tarafından biyomi-
mikrinin konsept oluşturmak amacıyla erken 
tasarım sürecine entegrasyonu doğrultusunda 
bio-entegre konsept oluşturma yaklaşımının 
uygulamalı bir denemesi yapılmıştır. Bu ça-
lışmanın amacı ön görülen yaklaşımın ilk uy-
gulamasının yapılarak kavram üretimindeki 
geçerliliğinin değerlendirilmesidir. 

Uygulamada ürün tasarımı yapmak için uy-
gulama alanı olarak, mimari ve endüstriyel 
tasarım disiplinlerinin ara kesitinde yer alan 
kentsel donatılar/elemanlar seçilmiştir. Yapı-
lan araştırma sonucu biyolojik ilham kaynağı 
olarak sahip olduğu özellikler sebebi ile an-

lamsal soyutlama potansiyeli yüksek olduğu 
ön görülen kirpi seçilmiştir. Biyolojik ilham 
kaynağının özellikleri şu şekildedir: Kirpi sır-
tı dikenlerle kaplı, memeli bir hayvandır. Bir 
kirpinin vücudunda ortalama olarak 6000 ka-
dar diken bulunur. Tehlike anında kendini sa-
vunmak için top şeklini almaktadır ve diken-
leri ile kendini tehditlere karşı korumaktadır. 
Kirpilerin bazı türleri, tehlike anında iken 
kendilerini savunmak için dikenlerini kendini 
tehlikeye sokan canlıya doğru fırlatmaktadır. 
Seçilen biyolojik ilham kaynağı olarak kirpi-
nin oluşumuna esas olan özellikleri dikenleri, 
top şeklini alması ve kendini savunmasıdır. 
Mapping yöntemi kullanılarak anlamsal so-
yutlama yapılmıştır. Üretilen alt anlamların 
birbirleri ile ilişkilendirilmesi sonucu, biyo-
mimikri kullanılarak üretilen kavram alanını 
korumadır. Alanını koruma kavram verisinin, 
“kentsel donatılar/elemanlar” ile kesişimi 
doğrultusunda ise araştırmacılar tarafından 
geliştirilen yenilikçi konsept, yayaların ken-
dilerini ve geçit alanlarını araçlardan koru-
malarına, araçların yayaların geçit alanlarını 
ihlal etmesini engellemeyi amaçlayan yaya 
geçidi olarak değerlendirilmiştir (Grafik 5).  
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Grafik 5. Anlamsal Soyutlama ile Kavram Üretimi ve Konsept Oluşturma (Yazarlar Ta-
rafından Oluşturulmuştur.)

İkinci aşamada Gazi Üniversitesi Fen Bilim-
leri Enstitüsü Mimarlık Anabilim dalı lisan-
süstü “İşlemsel Tasarım Kuram ve Yöntem-
leri” dersi kapsamında lisansüstü mimarlık 
öğrencilerinin oluşturduğu 10 kişilik bir grup 
ile ikinci bir uygulamalı çalışma gerçekleşti-
rilmiştir. Bu çalışmanın amacı ilk uygulama-
da geçerliliği denenen yaklaşımın süreçteki 
işleyişinin incelenerek detaylandırılmasıdır.

Uygulamada katılımcılardan bir hayvan için 
barınak tasarımı konsepti oluşturmaları ve 

yöntem olarak bio-entegre konsept oluşturma 
yaklaşımını kullanmaları istenmiştir. Uygu-
lama öncesi öğrencilere yaklaşımın etkinlik 
katmanları ve süreçte kullanacakları yöntem-
ler ile ilgili sunum yapılmıştır. 6 derslik (6 
hafta) zaman dilimde yürütülen süreç, araş-
tırmacılar tarafından gözlemlenmiş ve her bir 
katılımcı için süreç çıktıları tablo 2’de göste-
rilmiştir.
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Tablo 2. Süreç Çıktıları
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Kavram Üretimi Konsept Üretimi

   1
Salyangoz 
Barınağı

Köpek Balıkları 
Ve Vantuzlu 
Remora 
Balıklarının 
Simbiyotik 
Yaşamı

-Kavram Haritası (10 Kelime)
-Problem alanı ile ilişkili 
-İşlevsel Soyutlama 

2
Çoban 
Köpeği 
Barınağı

Kozalak

-Kavram Haritası (15 Kelime)
-Tasarım alanı ile ilişkili
-Biçimsel ve Anlamsal Soyutlama

3
Yarasa 

Barınağı
Mağara

-Kavram Haritası (21 Kelime)
-Tasarım alanı/problem alanı ile 
ilişkili
-İşlevsel ve Anlamsal Soyutlama
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4
Sincap 

Barınağı
Kelebek

-Kavram Haritası (20 Kelime)
-Tasarım alanı ile ilişkili
-Anlamsal Soyutlama

5
Kurbağa 
Yuvası

Nilüfer Bitkisi

-Kavram Haritası (8 Kelime)
-Problem alanı ile ilişkili 
-İşlevsel Soyutlama

6
Arı Kovanı Bambu Ağacı

-Kavram Haritası (7 Kelime)
-Tasarım alanı ile ilişkili
-İşlevsel ve anlamsal Soyutlama
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Tablo 2. (Devam) Süreç Çıktıları
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Kavram Üretimi Konsept Üretimi

7 Serçe 
Yuvası

Salyangoz

-Kavram Haritası (12 Kelime)
-Tasarım alanı/Problem alanı ile ilişkili
-İşlevsel Soyutlama

 8 Kaplumbağa 

Yuvası
Günebakan 
Çiçeği

-Kavram Haritası (6 Kelime)
-Problem alanı ile ilişkili
-İşlevsel Soyutlama

9 Yarasa 
Barınağı

Çuha Çiçeği

-Kavram Haritası (8 Kelime)
-Problem Alanı ile İlişkili
-Anlamsal ve İşlevsel Soyutlama
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10 Saka Kuşu 
Barınağı

Bebek Gözü 
Bitkisi

-Kavram Haritası (16 Kelime)
-Tasarım alanı/Problem alanı ile ilişkili
-İşlevsel ve Anlamsal Soyutlama

BULGULAR ve TARTIŞMA

Bu çalışmada, tasarımda kullanılan biyomi-
metik yaklaşımlardan farklı olarak yeni bir 
biyomimetik tasarım yaklaşımı denenmiştir. 
Mevcut yaklaşımlar, biyolojik yapının doğ-
rudan tasarım çıktısına yansıyacak şekilde 
biçim, işlev, malzeme, yapı veya süreç ola-
rak farklı düzeylerde taklidine dayanmaktadır 
(Zari, 2007:4; Cohen ve Reich, 2016:20). Bu 
çalışmada ön görülen yaklaşım ise biyolojik 
yapının doğrudan ürüne yansıyacak şekilde 
taklit edilmesi yerine tasarım ürünün ortaya 
konmasında ve tasarımcının yaratıcı yönünün 
ön plana çıkmasında önemli bir aşama olan 
konsept oluşturma aşamasında tasarımın kav-
ramsal temellerini üretmek için kullanımına 
yöneliktir. Yani mevcut yaklaşımlarda çözüm 
önerilerini üretmek için doğadan görsel ak-
tarım söz konusu iken önerilen yaklaşımda 
görsel çözüm önerileri üretmek için dilsel ak-
tarım söz konusudur. 

Araştırmacılar tarafından yapılan ilk uygu-
lama ile önerilen yaklaşımın kavram üreti-

minde geçerli olduğu görülmüştür. Özellikle 
problem odaklı olmayan süreçlerde tasarıma 
çıkış noktası oluşturmak için etkin olacağı 
öngörülmüştür. Lisansüstü öğrencilerle ya-
pılan ikinci uygulamalı çalışmada katılım-
cıların tamamı önerilen yaklaşımı kullana-
rak konsept üretimini gerçekleştirebilmiştir. 
Araştırmacıların süreç gözlemleri ve süreç 
çıktıları değerlendirmeleri şu şekildedir:

•	 Katılımcılar var olan biyolojik çeşitlilikte 
herhangi bir yönlendirme olmadan ilham 
kaynağını belirlemekte zorlanmıştır. 

•	 Katılımcılar seçtikleri biyolojik ilham 
kaynağının ana özelliklerini anlamsal 
düzeyde soyutlamakta zorlanmış ve üre-
tilen kavram haritaları yüzeysel kalmış-
tır. Özellikle yalnızca işlevsel soyutlama 
yapan katılımcıların kavram haritaları-
nın daha yüzeysel olduğu görülmektedir 
(Grafik 6).

•	 Katılımcıların çoğu, kavram haritasın-
da problem tespit etmeye ve kavramları 
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problem alanı ile ilişkilendirmeye çalış-
mışlardır (Grafik 7).

•	 Katılımcılar, oluşturdukları kavram hari-
talarından tek bir kavram üreterek tek bir 
konsept önerisi oluşturmuştur.

Grafik 6. Soyutlama Türü-Kavram Haritası Düzeyi İlişkisi

Grafik 7. Katılımcıların Kavramları İlişkilendirmeleri

Katılımcıların var olan biyolojik çeşitlilikte 
ilham kaynağı için seçim yapmalarını kolay-
laştırmak için yöntemin yönlendiriciler barın-
dırması gerekmektedir. Uygulamada katılım-
cıların tamamı mevcut kavram haritalarından 
yalnızca bir konsept üretebilmiştir. Bunun 
sebebinin katılımcıların seçtikleri biyolojik 
ilham kaynağının ana özelliklerini anlamsal 

düzeyde soyutlamakta zorlanması ve üretilen 
kavram haritalarının yüzeysel kalması oldu-
ğu düşünülmektedir. Bu nedenle metodun 
işleyişinin, anlamsal soyutlamayı katman-
landırmaya yönlendirmesi gerekmektedir. 
Bunun ise kelime sayısı ile ilişkili olduğunu 
uygulamalar sonucunda söylemek mümkün-
dür. Profesyonel süreçlerde üretime yönelik, 
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mevcut teknolojik/market gelişmeleri doğrul-
tusunda konseptler yoğunlukta iken, tasarım 
eğitiminde kavramsal konsept çalışmaları 
ön plana çıkmaktadır (Keinonen ve Taka-
la, 2010:17). Önerilen yaklaşımın problem 
odaklı olmayan süreçlerin doğasına uygun ol-
ması, tasarım eğitiminde kullanımı açısından 
potansiyelinin daha yüksek olduğunu göster-
mektedir. Özellikle başlangıç sınıflarında ya-
ratıcı düşünmenin öğrencilere kazandırılması 
açısından etkili olabileceği düşünülmektedir. 
Profesyonel süreçlerde ise firmaların gelecek 
perspektiflerini oluşturmak için önem verdiği 
vizyoner konsept çalışmalarında (Keinonen 
ve Takala, 2010:14) kullanılabileceği ön gö-
rülmektedir. Yapılan çalışmada katılımcıların 
anlamsal soyutlamalar sırasında problem be-
lirlemeye çalışmaları da bu öngörüyü destek-
ler niteliktedir. Bununla birlikte uygulamada 
bir ürün tasarım projesini problem odaklı ol-
masa bile problem alanından tamamen ayrış-
tırmak zor olması dolayısı ile metodun prob-
lem alanı ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ

Bu çalışmada biyomimikri, ürün tasarımın-
da, erken tasarım aşamasında yenilikçi tasa-
rım konseptlerine temel oluşturan kavramları 

üretmek için bir yaklaşım olarak ele alınmış-
tır. Çalışma 4 aşamada gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan kapsamlı araştırma ile konsept oluş-
turma ve biyomimetik tasarımın temelleri 
irdelenmiştir. Biyomimikrinin erken tasarım 
aşamasında kavram üretmek amacıyla kulla-
nılabilmesi için bio-entegre konsept geliştir-
me yaklaşımının etkinlik katmanları belirlen-
miştir. Bu etkinlikler doğrultusunda bir dizi 
uygulamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Sonuç olarak Bio-entegre konsept oluşturma-
nın yaklaşımını tasarım etkinlik modeli oluş-
turulmuştur (Grafik 7). Önerilen yaklaşımın 
özellikleri şu şekildedir:

İşleyiş: Biyolojik ilham kaynağının temel 
özelliklerinin araştırılarak anlamsal açıdan 
irdelenmesi ve tasarım/problem alanı ile iliş-
kilendirilerek en az 25 kelimeden oluşan kav-
ram haritası oluşturularak kavram üretimi, 
üretilen kavramdan konsept oluşturulması

Teknik: El ile çizerek veya bilgisayarda grafik 
bir program kullanarak haritalama yapma

Yardımcılar: Araştırma için online veya basılı 
doküman (Kitap, gazete, dergi, makale vb.)

Araçlar: Kağıt/ kalem veya Bilgisayar/ Gra-
fik program yazılımı
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Grafik 7. Bio-Entegre Konsept Oluşturma Tasarım Etkinlik Modeli

Tasarım sürecinde birden fazla kavramdan 
konsept üretilebildiği, yöntemin biyolojik 
tek bir ilham kaynağından pek çok kavram 
üretme potansiyeli ve doğadaki çeşitlilik göz 
önüne alındığında, önerilen yaklaşımın pro-
fesyonel tasarım süreçlerinde vizyoner kon-
sept çalışmalarında, tasarım eğitiminde ise 
kavramsal çalışmalarda kullanılabilecek dil-
sel ve üretken bir yaratıcı düşünme yaklaşımı 
olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  
Ayrıca önerilen yaklaşımın, kavramsal tasa-
rım aşamasında tasarım konseptinin belir-
lenmesinde ve tasarımın dönüştürülmesinde 
etkin olduğu görülmüştür. Bu bakımdan öne-
rilen metot, tasarımcının zihinsel işlemleri-
ne kısıtlama getirmekten öte, tasarımcının 

zihninde yeni tasarımlar için uyarıcı ve yeni 
çağrışımlar oluşturucu etkiye sahiptir. Yak-
laşık 3.8 milyar yıldır doğada varlığını sür-
düren canlılar taklit edilerek pek çok ürün ve 
sistem tasarlanmıştır. Fakat aslında doğada 
bulunan bu canlıların sahip oldukları eşsiz 
çalışma prensipleri, özünde anlamsal olarak 
da çok şey ifade etmektedir. Dolayısı ile on-
ları  “o” yapan özelliklerin anlamsal olarak 
irdelenmesi, tasarımcıların doğanın sahip ol-
duğu üretkenlik potansiyelden yararlanması 
açısından önem arz etmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Design is defined as the activity of creating a solution for a purpose in the most 
basic sense (Taura ve Nagai, 2012:9). In other words, design is the process of transforming 
existing physical surroundings or situations in the direction of design decisions. Design covers 
a wide subject area ranging from 3D objects to graphic communication forms, from architec-
tural structures to the entire urban environment. Each design domain requires different exper-
tise but basically involves similar concepts and processes. These features are the necessity for 
creativity and iteration and continuous improvement with a focus on serving human needs. In 
the design process, designers apply a set of processes that transform design knowledge into 
product knowledge in order to find a solution to a problem and produce alternatives. Each 
stage requires different design activities and therefore different methods and tools. In design, 
which is a creative problem-solving activity, the concept development stage is the stage whe-
re the creative aspects of design have come to the forefront. Many different techniques are 
used to produce creative solutions at this stage where conceptual bases of design and possible 
solution alternatives are revealed. Biomimicry (Biomimicry Institute, 2018), a discipline that 
imitates the methods of survival of living organisms in nature and uses them to solve problems, 
emerges as a productive method to develop creative solution proposals in the field of design. 
In a variety of studies, the same approach has been described as biomimicry, biomimesis, or 
biomimetic design. Biomimetic approaches used in design field are based on direct imitation 
of a biological structure as form, function, material, structure or process (Zari, 2007:4). Ho-
wever, imitation of biological systems can be difficult for designers due to various limitations 
such as scale, materials, production capabilities, and the need for interdisciplinary work. This 
brings the concept of using nature as an inspiration source. Aim: The aim of this study is to 
consider biomimicry as an approach to produce concepts that are based on innovative design 
concepts in the early design phase. Method: This study consists of 4 stages. In the first stage, 
the basis of the concept development and biomimetic design approach was explored. The rese-
arch consists of the following subheadings: Design process, activity layers of design methods 
and process, concept generation, notion production and ıt’s basic actions, biomimetic design 
approaches and biomimetic design process. In the second stage, activity layers’ of biomimicry 
integrated (bio-integrated) concept generation have been devermined by taking the concept 
of biomimetic design into consideration in terms of integration into early design phase in line 
with the information obtained through research. The model consists 5 stages. In the third phase, 
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an applied study was carried out by the researchers and graduate architechture students in the 
direction of these activity layers. The purpose of this study is to evaluate the applicability of 
the proposed approach. Semantic abstraction has been done using the “Mapping” method (Da-
vies, 2011:279) to construct the notions and concepts. And in the final phase, design activity 
model of bio-integrated concept generation has been presented.  Findings and Results: In this 
study, a biomimetic design approach that is different from previous biomimetic approaches 
was proposed. Current approaches are based on imitation at different levels as form, function, 
material, structure or process so that the biological structure is directly reflected in the design 
outcome (Zari, 2007:4; Cohen ve Reich:20, 2016). The approach proposed in this study is to use 
the biological structure to produce the conceptual bases of the design instead of imitating the 
structure directly in the product. It has been seen that the model proposed in the study is valid in 
concept generation in design. In non-problem-oriented design processes, this method can be an 
effective way to create a design starting point. In this context, it can be used as an alternative to 
creative thinking techniques such as six hats, brainstorming which designers use to develop the 
concept. In the professional processes, while concepts are concentrated in the direction of pro-
duction oriented and existing technological /market development, conceptual studies in design 
education are at the forefront. Therefore, it was determined that it has a high potential for use 
in design education. Especially in the beginning classes, it is thought that it can be effective in 
developing students’ skills of design thinking. It is predicted that professional processes can be 
used in visionary projects (Keinonen ve Takala, 2010:14), which companies attach importance 
to create their future perspectives. Conclusion: With this study, it is concluded that the bio-in-
tegrated concept generation is a linguistic and productive creative thinking approach that can 
be effectively used in conceptual studies and in visionary concept studies in professional design 
processes. If the concept can be generated from more than one concept in the design process, 
the potential to produce many concepts from a single biological inspiration source and diversity 
in the nature is taken into consideration, the potential is very high.
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MİMARLIKTA MADDESİ OLMAYAN TEKTONİK İFADELER ÜZERİNE 
BİR SORGULAMA 1

INVESTIGATION OF IMMATERIAL TECTONIC EXPRESSION IN  
ARCHITECTURE
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Özet: Amaç: Bu çalışma, var olan mimari davranıştan uzak-
laşarak mimarlığın mekanı üretmede etkili ve yaratıcı sonuç-
lar elde etmesini sağlayan tezat olarak nitelendirilebilecek 
duyumlar üzerine bir tartışma yapar. Bu tezat duyumlar, ışık 
kadar karanlığı, biçim kadar boşluğu, imgeler kadar eylemleri, 
malzeme kadar maddesel özü barındıran algılardır. Bu algılar 
kapsamında oluşan mekanların maddesi olmayan ifadelerinin 
açıklanması amaçlanır. Yöntem: Bu çalışma, bütün yaratıları 
gerçekliğin iki haline göre ele alır; üst nitelikli (superior) olan  
ve alt nitelikli (inferior) olan. Dolayısıyla öncelikle yaratıla-
rın varoluş koşullarını açıklayabilmek için üst nitelikli olan 
sorgulanmıştır. Sonrasında üst nitelikli olanın kavranışı bağ-
lamında yaratıların fiziksel ve maddi durumları incelenmiştir. 
Bu kapsamda mimarlığın var ettikleri de benzer türden bir 
kavrayış biçimi ile ele alınmıştır. Mimari mekan üst nitelikli 
olanın bir yansıması olarak değerlendirilmiş ve sorgulanmış-
tır. Bulgular: Mekan, üst nitelikleri arayan düşünsel temeller 
üzerinde anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu düşünsel temeller üze-
rine kurulan mekanlarda ise madde yok sayılmış veya önem-
senmiyor değildir. Aksine, madde, üzerinde derinlemesine dü-
şünülen bir konudur. Bu sebeple de madde, fiziki gerçekliğini 
aşarak ve algısal durumlar yaratarak varlık bulur. Dolayısıyla 
maddesi olmayan bir var oluş biçimi, doğrudan gördüklerimi-
zin ötesinde düşünsel derinlikleri ve algı çeşitlilikleri içerir. 
Sonuç: Bütün bu içeriğin ifadesi, mimarlıkta, maddesi olma-
yan tektonikleridir. Maddesi olmayan tektonikler mekanın 
madde ve yöntemlerle alışılmış duyuların ötesinde varlık veya 
ifade bulmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Güncel Mimarlık, Madde Ve Mekan, 
Tektonik

Abstract: Aim:  This study makes a discussion about con-
trasting sensations which allows the architecture to obtain 
effective and creative results in producing the space by deviat-
ing from the existing architectural behaviour. These contrast-
ing sensations are the perceptions of darkness as well as light; 
emptiness as well as forms; actions as well as images; essence 
of matter as well as the material. It is aimed to explain the 
immaterial expressions of the spaces formed within the scope 
of these perceptions. Method: In this study, all creations are 
based on the two domains of reality: the superior and the infe-
rior. Therefore, in order to explain the conditions of existence 
of the creatures, the superior was questioned. In the context of 
the comprehension of the superior, the physical and material 
states of the creatures were examined. Within this framework 
architectural creations were also handled with a similar 
understanding.  The architectural space was considered as a 
reflection of the superior. Results: The space has been tried 
to be understood on the intellectual foundations seeking the 
superior. In the spaces built on these intellectual foundations it 
does not mean that the matter is indeed gone or is ignored. On 
the contrary, matter is considered profoundly. Matters come 
out by transcending their physical reality and creating per-
ceptual situations. Therefore, an immaterial creation involves 
depth of thinking and diversity of perception other than those 
we see directly. Conclusion: The expression of all this con-
tent, in architecture, is the immaterial tectonics. Immaterial 
tectonics are the expressions of space by matters and methods 
used by challenging the habitual senses.

Key Words: Contemporary Architecture, Matter And Space, 
Tectonic
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Tarihsel süreçte, mimari yaratıların düşünsel 
ve fiziksel birçok katman tarafından donatıl-
dığı söylenebilir. Teknolojik, maddesel, yapı-
sal, kentsel, kültürel-estetik, ekonomik, poli-
tik katmanlar bu yaratıların, özellikle de mi-
marlığın öznesi olan mekanın, öz ve yalın hali 
üzerine eklemlenmişlerdir. Mekanın üzerine 
eklenen her katman onu donatmakla birlikte, 
varlık bulduğu koşullardan uzaklaştırmak-
tadır. Güncel mimarlıkta mekanı var etmeye 
yönelik yaklaşımların onu temel niteliklerin-
den uzaklaştırarak mimari ürünleri karmaşık 
bir algı üzerine kurduğu söylenebilir. 

AMAÇ

Bu çalışma, bugün mimarlığa etki eden bir-
çok katmanın oluşturduğu yoğunluğa karşın, 
mimari mekanın oluşumuna ve özüne yönelik 
bir tartışma yapar. Güncel mimarlığın meka-
nı üretime koşullarının ve buna bağlı mimar-
lık algısının uzağında, mekanın üretimindeki 
düşünsel ve varoluşsal derinliği kavramayı 
amaçlar. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışma öncelikle mimari yaratıların, özel-
likle de bunların büyük ölçüde var oluş sebebi 
olan mekânın öz ve yalın halini tanımlamak 
için onların fiziksel varoluş koşullarından 
uzakta, düşüncede nasıl biçimlendiğini sor-
gulamıştır. Madde üzerinden gelişen dünya 

algısının ötesinde fiziksel koşulları da gerek-
çelendiren bir durum varlığından söz edilebi-
lir. Bu durum genel ifadesiyle ‘üst nitelikli’ 
(superior)  olarak ele alınır. Bugün yaratıların 
üzerini kaplayan tüm katmanlarından bağım-
sız bir oluşumun asal yapısının ve özünün 
kavranması da üst nitelikli olana yönelik sor-
gulara bulunan cevaplara bağlıdır. 

Üst nitelikli olana yönelik bakış ve mimarlı-
ğın var ettikleri madde üzerine yapılmış fel-
sefi tartışmalar üzerinden ele alınır. Çünkü 
felsefe maddeyi var oluştan itibaren ele alır. 
Fiziksel bir gerçekliğin daha üst nitelikli olan-
dan meydana geldiği düşüncesi de burada te-
mellenir. Bütün nesnelerin ve onları üretmeye 
yönelik tüm eylemlerin, bu sebepten, madde-
den bağımsız tasarılar olarak ortaya çıktığı 
söylenebilir. Dolayısıyla, bu çalışma mimari 
yaratıların üst nitelikli olana yönelik düşün-
sel gönderileri barındırdığını ve mimarlığın 
var etmeye yönelik eylemlerini maddeden 
bağımsız nitelikler üzerine kurulduğu iddia 
etmektedir. 

ARAŞTIRMANIN KAPSAM ve SINIRLI-
LIKLARI 

Bu çalışma mimari mekanın varlık bulmasına 
yönelik düşünsel kökenlere odaklanır. Bu çer-
çevede çalışmanın özünde mekanın fiziksel 
ve rasyonel gereklilikleri ve işlevsel durumu 
tartışılmamıştır. Diğer bir ifade ile çalışmanın 
asal tartışması insanoğlunun mekanını üret-
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mesinde barınmak, korunmak gibi temel ih-
tiyaçlarına cevap veren strüktürel ve tasarım-
sal üretimleri ve üretim nedenlerini içermez. 
Mekanın varlığa gelme süreci fiziksel gerek-
lilikler ötesinde insanoğlunun aklı, bilinci ve 
çıkarımları ile çevresi arasında kurduğu bir 
varoluş ifadesi olarak görülmüştür. Bu varo-
luşun temelinde yaratıları maddenin ötesinde 
anlamaya çalıştığı düşünceler ve eylemler 
vardır. Böylece mekanın varlığa gelmesi fi-
ziksel içeriğin ötesine taşınmıştır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu çalışma kuramsal çerçevesini düşünce 
ve eylem üzerine kurar. Düşünce üzerine 
geliştirilen içerik kuramsal olarak ‘maddesi 
olmayan’ olarak ifadelendirilmiştir. Bu dü-
şüncelerin nesnel karşılıkları “eylemler” ile 
ifade edilmiştir. Maddeden bağımsız düşünce 
ve eylem üzerine kurulan kuramsal çerçeve 
mimarlığın mekanını açıklamakta kullanıl-
mıştır.  

Maddesi Olmayan Üzerine Düşünmek

Mimari bir yaratının ve onun temel unsuru 
olan mekanın öz ve saf hali ile nasıl oluş-
turulduğu, nasıl varlık bulduğunu anlamak 
gereklidir.  İnsanoğlunun yaratma eyleminin 
düşünce ve maddede nasıl oluştuğuna yöne-
lik çıkarımlarının tartışılmalı ve kavranma-
lıdır. Bu kavrayış insanoğlunun kendisinin, 
dünyanın, evrenin nasıl yaratıldığına veya var 
olduğuna yönelik düşünceleri ile ilişkilendi-

rilebilir.  Fiziksel dünyayı nasıl gördüğümüz, 
nasıl algıladığımıza yönelik düşüncelerimiz, 
bir taraftan madde öte taraftan ise o maddenin 
nasıl yaratıldığı veya var olduğu ile bağlantı-
lıdır. Bu nedenle maddeyi açıklamak için onu 
var eden, gerekçelendiren, ona anlam veren 
bir yaratan veya bir üst nitelikli olanın olma-
sı, onlardan edinilen özün dünyada algıladı-
ğımız fiziksel gerçekliklere kaynaklık etmesi 
düşüncesi hep var olmuştur. Yaratana veya 
üst nitelikli olana yönelik düşünceler, maddi 
olana yönelik kavrayışlar sağlayarak yaratı-
nın nasıl varlık bulduğuna yönelik çeşitli çı-
karımlar yapmamızı sağlar. 

Bugün, maddi dünyada gördüklerimiz ve al-
gıladıklarımız üzerinden tartışılan bir gerçek-
lik kavramı vardır. Fakat felsefe tarihinde ya-
pılmış olan tartışmaların bütün yaratıları üst 
nitelikte olan üzerine algılanan bir gerçeklik 
olarak yorumladığı söylenebilir. Bütün fizik-
sel gerçeklikleri, insanın doğrudan edineme-
diği, duyumsamanın dışında kalan bir ‘öz’ 
ile sebeplendirme eğilimi vardır. Örneğin, 
Platon için bu öz, gerçekte var olanlar olarak 
‘idea’lardır. Maddi dünyada algıladığımız 
her şey sonsuz ve maddesiz olan bu ideala-
rın kopyaları olarak duyumsanır hale gelirler 
(Platon, 2015: 60). Dolayısıyla fenomenler 
dünyasının ideaların yansıması olduğu ve bu 
sebepten de, kendinden var olan ideaların fe-
nomenlerin varlık sebebi olduğu düşünülebi-
lir. 
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Platon’un söylemleriyle benzer şekilde, İs-
lam, Hristiyan, Yahudi, Budist ya da Hindu 
inanışlarında varlık meselesi, üst nitelikli ola-
na ulaşır (Coomaraswamy, 2005: 213-226). 
Sorgulama veya açıklama yöntemleri farklı 
olsa da üst nitelikli olma durumu genellikle 
benzerdir ve fiziksel durumlar için kaynaktır. 
Örneğin, Farabi, İbn Arabi gibi İslam düşü-
nürleri için varlık, bir ‘mutlak varlık’tan ve 
O’nun yansımalarından oluşan görüntüler-
den ibarettir, fiziksel dünyada algıladığımız 
her şeye mutlak varlık sebeptir ve bu şeyler 
ondan gelen özlerin veya örneklerin tezahür-
leridir (Rustom, 2014: 66). Dolayısıyla her 
yaratının üst nitelikli olanın gölgesidir. 

Bu kapsamda, aslında yaratılmış veya var 
olmuş maddi dünyada, duyularımızla algıla-
dıklarımızdan başka bir üst nitelikli olan var-
dır ve bütün duyumsananlar bu üst nitelikli 
olandan izler taşır. Platon varlığı anlamaya 
yönelik olarak bu ayrımı duyumsanır (sensib-
le) ve anlaşılır  (intelligible) olarak yaparken 
Ortaçağın Müslüman filozofları ise bu ayrı-
mı,  aynı anlamda ‘al-hissi’ ve ‘al-akli’ olarak 
devam ettirirler (Akkach, 2005: 11). Varlığın 
bu iki bilinir hali, daha aşkın anlamları keş-
fetmenin yöntemidir. Duyumsayarak edinilen 
bilgiden başka akıl üzerinden gelişen algı ve 
kavrayışı ortaya çıkarır. Bu sayede, yaratının 
tekil anlamından ziyade çoğul ve algısal bo-
yutları derinleşir.  

Duyumsanan dünyanın parçaları olan yaratı-
lar da burada ortaya çıkan özü anlamaya ve 
açıklamaya çalışan düşünsel süreç ve bu sü-
recin gösterimi olarak ikilem ile göz önüne 
alınmalıdır. Bu tür bir yaklaşım ile maddenin 
noksanlığına ve yetersizliğine üst niteliklerin 
izleri bırakılabilir.  Düşünme yöntemi ola-
rak maddeden bağımsız bir ele alış biçimiyle 
gerçekliğin çok daha derin kavramsal boyut-
larına ulaşılabilir.  Bu kavramsal boyut, üst 
nitelikli-alt nitelikli ikilemini tekbir birliğe 
dönüştürecek bir yaratma biçimi önerir. Bu 
yaratma şekli insanoğlunun bir öze, üst ni-
telikli olana yakınlaşma biçimi olarak yara-
tının oluşturulması ve buna ait düşünsel içe-
riğe biçim kazandırmasıdır. Bir şeyin ortaya 
çıkış nedeni olarak tanımlayabileceğimiz bu 
öz, bir oluşumun anahtarıdır. Özün bilinme-
si ile oluşum başlar ve yaratı insan ufkunun 
diğer boyutlarında biçimlenip sonra fiziksel 
var oluşunu bulur. Dolaysıyla, biçimlendir-
mek, şekle veya meydana getirmek, tamamen 
maddesiz bir süreçtir. Meydana biçim ise 
maddeden kurtularak var olur. 

Maddesi Olmayan Eylemler

Varlığı maddelerden üretme düşüncesi fel-
sefede maddelerin maddeden türediğini 
söyleyen ilk düşünce biçimlerine benzetile-
bilir. Platoncu görüşlere geldikçe, nesnenin 
varoluşsal kökenlerini açıklamakta, fikir ve 
düşünce düzleminde kavranabilen durum-
ları biçimlendirmenin daha ön plana çıktığı 
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söylenebilir. Platon, maddi dünyada algıla-
dığımız her şeyin sonsuz, maddesiz ve ideal 
formlardan şekillendiğini iddia eder (Timai-
os, 2015: 61-63). Platonun ideaları bizim bu 
maddesizliği kavrayışımız bağlamında yara-
tıları biçimlendirir.  Bir ‘öz’ü kavradığımız 
zaman bir formu kavradığımız ve bu kavra-
yışın maddeden bağımsız bir içeriğe sahip 
olduğu söylenebilir. Çünkü formlar madde-
sizdir ve kavranmak için fiziksel olmayan bir 
işlem gerektirir. Platonun tartışmalarındaki 
gibi zihnimizin maddesiz doğasını anlamak 
gereklidir. 

Platon’un madde anlayışının maddesiz dü-
şünme biçimlerini şekillendirdiği söylene-
bilir. Maddesi olamayan üzerine düşünme 
biçimlerinin yeniden anlam kazandığı bir 
dönem Rönesastır.  Bu dönemde tasarlamak, 
yaratıcı bir eylem olarak ve fikirleri çizmek 
gibi yine düşünsel eylemlerin ön plana çı-
karmıştır. Örneğin, Alberti’nin lineamentis 
kavramı, fikirlerin eyleme dönüştüğü ve nes-
nelerin bu eylemin sonucunda oluştuğu bir 
ifade olarak önemlidir. Alberti, bir projenin, 
maddelere başvurulmadan, bütünüyle zihin-
de biçimlendirilebileceğini iddia eder (On 
the Art of Building in Ten Books, 1988: 7).  
Üretilen fikirlerin durumuna bağlı olarak, 
pratik anlamdaki yapma şekilleri ve sonuçta 
ortaya çıkan ürüne kadarki bütün süreçte mi-
marlığın, üzerinde daha az baskı hissedilen 
bir alana dönüştüğü düşünülebilir. Bu duru-

mun mimarları hem daha çok zorladığı hem 
de daha üretken kıldığı açıktır. Çünkü artık 
mimar, yaptığı ve ürettiği şeyle denenmiş bir 
bilgi üzerinden değil de düşüncenin en yalın 
hali ile yüzleşmek durumundadır. 

15.yy.’dan önce, görevleri tam tanımlı ol-
mayan tasarımcılar olarak sanatçılar ve mi-
marlar aynı zamanda el işleriyle ilgili olarak 
da çalışıyorlardı; ressamlar boya da hazır-
lar, heykeltıraşlar kuyumculukla da ilgilidir, 
mimarlar aynı zamanda duvar ustalığı veya 
marangozlukla da ilgilidir (Kristeller, 1990: 
176). Ayrıca, ortaçağ mimarları, mevcut bi-
naları tam boyutlu modeller gibi kullanıyor-
lar ve yeni olanı üretirken, eskilerin etkisinde 
kalıyorlardı (Porter, 1997: 10). Tamamen ori-
jinal fikir üretmenin ise İtalyan Rönesans’ın-
dan beridir mimari çizimlerin önemli bir hal 
almasıyla daha mümkün hale geldiği düşünü-
lebilir.   Bu sayede, mimarın tasarımcı kimli-
ğinin daha çok ön plana çıktığı söylenebilir. 
Mimari çizimlerin maddesi olmayan imgeleri 
veya zihinsel soyutlamaları içermesi bir tasa-
rım yapmayı gerektirir. Aynı zamanda, pra-
tikte yaratısını oluşturmaktan ziyade zihinsel 
süreçlere daha çok kafa yoran bir figür olarak 
mimarlar görsel ve özgür yaratıların daha far-
kında olabildiler. Hem mimari ifade teknikle-
ri hem de mimari tekniklerin ifade biçimleri 
daha soyut bir alanda tasarlanır olduğundan, 
mimarın zihni geçmişteki yapıların bilgisi ka-
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dar olmaktan kurtulup, tasarım alanını madde 
bağımlı olmaktan kurtardığı düşünülebilir.  

Mimari çizim, mimari bir işin üretim süreci-
ne ve mimarlığın içeriğine yeni bir anlam ge-
tirmiştir. Bu süreçte artık tam olarak tasarım 
kavramından bahsedilebilir. Tasarım kavramı, 
İtalyanca ‘disegno’ kelimesinden gelmiştir ve 
anlamı ‘çizmek’ kelimesini karşılar; bu hem 
kağıda çizgi çizmek hem de bir fikrin açı-
ğa çıkışını resmetmek demektir (Hill, 2006: 
33). Bu terim mimarlığı düşünce ile daha çok 
madde ile daha az ilişkili kılar. Bununla ilgili 
olarak Alberti, bir projenin bütün formunun 
hiçbir madde yardım almadan tamamen zi-
hinde şekillendirilebileceğini belirtir (On the 
Art of Building in Ten Books, 1988: 7).

Hem düşüncede hem de pratikte birşeyi var 
etmek ‘form’ kavramı kapsamında açıklana-
bilir. Form teriminin iki anlamı vardır; biri 
‘biçim’ diğeri ise ‘idea’ veya öz; bunlardan 
biri nesnenin duyuyla bilinen özelliğini ifade 
eder, diğeri ise zihinde bilinecek diğer özel-
likleri (Forty, 2000: 149). Buradaki ikilem 
maddesi olmayan bir var oluşun önemli bir 
kaynağıdır. Bu var oluşlar zihnin geliştirdiği 
bir süreçte algılanır ve duyumsanır. Bu bağ-
lamda, Platon’un felsefesine Rönesans’ın 
bakış açısını katan dönemi için etkili düşü-
nürlerinden Marsilio Ficino’nun söylemi çok 
açıklayıcıdır;

“Mesela, şu taşı alalım. Görüyor musunuz? 
Biçimsiz bir taş parçası, hiçbir şeyi temsil et-
miyor. Yine de, içinde bir ide saklı, bir biçim 
hapsedilmiş duruyor. Bir heykelcinin yavaş 
yavaş bilinçli bir tutumla, fazlalık olan her 
şeyi çıkarması yeterli olurdu; o zaman, bu 
taştan olağanüstü bir heykel varlık kazanır, 
daha doğrusu özgürleşip çıkardı. Ellerimizle 
değil sevgili dostlarım zihnimizle resmeder 
ya da biçim veririz.” (Cündioğlu, 2012: 55)

Yaratan kimseler (mimar, sanatçı) dünyayı ve 
maddeleri kavradığı ve tasavvur ettiği kadar 
onu tasvir edebilir. Varlığa nitelik kazandı-
ran zihindir. Zihnin düşüncelerde dünyayı ve 
maddeyi kavrayış biçimi onun nesnesinin be-
lirleyicisidir. Örneğin, Kazimir Malevich’in 
‘Beyaz üzerine Beyaz’ çalışması kendince 
aldığı radikal kararların uygulaması olarak 
geliştirdiği yeni bir içerikte bir resim var eder 
(resim 1). Malevich’e göre gerçekliğin daha 
fazla benzeri yoktur, idealist imgeleri yok-
tur, ancak gerçeklik her şeyi kuşatan nesnel 
olmayan hislerle doludur (Malevich, 2003: 
68).  O aşkın, evrensel ve kesin olanı hiçlik 
kavramında bulmuş olmalıdır ki, hiçliğin tan-
rı olduğunu, tanrının nesnesiz olarak hiçlikte 
varlık bulduğunu iddia eder 1.  Aradığı hiçli-
ğin ifadesini, beyaz tuval üzerinde fark edil-
mesi güç olan beyaz bir kare ile yapar. Bura-

1 Kazimir Malevich “God is Not Cast Down” 
adlı metninde bahseder.  https://kupdf.
com/download/malevich-god- is-not-cast-
down_58f13bdddc0d605053da9830_pdf
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da, varlığa gelmenin öze yönelik olarak ele 
alındığı söylenebilir. Öz tanrı, tanrı da hiçlik-
tir. Özü resmetmek yaratının maddi yönünü 
en azda durmayı gerektirir. Kolay, yalın veya 
basit gibi algılanan durumlarda, üst nitelikli 
olana götüren düşünsel alt yapının karmaşık-
lığı saklıdır. Gören kişiler için katmanlı ve 
karmaşık bir estetik etkinin yerini içsel dün-
yayı zenginleştirecek sorgulamaların aldığı 
söylenebilir. 

Resim 1. Kazimir Malevich, Beyaz Üzerine 
Beyaz, tuval üzerine yağlı boya resmi2

2 ht tps : / /www.moma.org/col lect ion/
works/80385

BULGULAR 

Maddesi Olmayan Mimarlık

Bahsedilen düşünceler temelinde mimarın ta-
sarımcı profili, üst nitelikli olanın temsilleri 
olarak ürünlerini ortaya koyar. Dünya algısı-
nın ve madde üzerinde geliştirdiği çıkarımla-
rın sonucunda, mekanın kendi varoluş koşul-
larını ve öze yönelik nitelikleri arayan bir ya-
ratma eylemi söz konusudur. Dolayısıyla, bir 
mekan yaratmanın karşılığı, mimarın madde-
ye yönelik bilinçli ve dönüştürücü eylemleri-
nin yapısallaştırıcı tektonik ifadelerini ortaya 
koymasıdır. Burada tektonik, Mallgrave’in 
tariflerindeki gibi ‘mekan yaratmanın sanatı’ 
(Introduction of Style in the Technical and 
Tectonic Arts, Or, Practical Aesthetics, 2004: 
48) gibi bir çağrışımla anlaşılabilir. Tektonik 
kelimesi Yunanca kökende yapan, inşa eden 
anlamına gelen ‘tekton’dan gelir (Frampton, 
1995: 3). Tektonik yapma sanatını ima etti-
ğinden inşa edenin de bir çeşit şair rolünde 
olduğu söylenebilir. Mimar da bir inşa eden 
olarak şair rolündedir. Mimarlık da tektonik 
nesnesinin oluşumunda şairane olan durum-
ları sorgular ve bir yönüyle de sahnesi olan 
ve görsel bir şeydir. Bu sahne mekan, madde 
ve meydana gelme şekli arasındaki içsel iliş-
kiyle kurulur.

Mimarlığın tariflediği, boşlukta kendi atmos-
ferini yaratan tanımlanmış bir yerdir. Bu ne-
denle var edilen mekan, burada bir kütle ola-
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rak görülmekten ziyade bir ilişik, bir bağıntı 
ya da bir ara olarak ele alınmalıdır. Çünkü 
mekan dördüncü boyutuyla; zaman etkenliyle 
algılanır. Kübistlerin düzlemsel bir perspektif 
anlayışını sorgulamaya başladığından beri, 
mekan sadece bir anlık değil, bizim diğer bü-
tün zaman içinde birçok bakış açısıyla birik-
miş deneyimlerimizin ilişkisi olarak görülür,  
zamansal ve mekansal etkenlerin kaynaşma-
sından bahsedilir (Rowe & Slutzky, 1963: 
46). Bu bağlamda Moholy-Nagy mekandan 
bir devamlılık ve diğer mekansal güçlerle di-
namik ilişkide olan bedenler kapsamında bir 
şey olarak bahseder (Moholy-Nagy, 1947: 
57). Deneyimlenen ve bu deneyimlerde şe-
killenen bir mekan anlayışının var olduğu dü-
şünülebilir. Mekan yaratımının, yapıyı oluş-
turan maddelerle değil de mekânsal varlıkla-
rın veya oluşumların kesişimi olarak görmek 
doğru olacaktır. Maddeler ise aracılar olarak 
görülebilecekken, mekanın yaratımı esas 
olandır. 

Maddeler, mimarlığın maddesi olarak nesne-
lerini var edecek unsurlardır. Daha çok form-
la, daha az maddeyle ilişkilendirilen görüşle-
rin aksine, maddelerin niteliklerini anlayarak 
niceliksel hale getirme üzerine araştıran bir 
mimarlık anlayışı var olmalıdır. Maddele-
rin dayanıklılığı, kalıcılığı, ağırlığı gibi ni-
teliklerine karşın, geçirgenliği, hafifliği ve 
hareketliliği gibi niteliklerine odaklanarak, 
onların yeni anlamları veya kavramsal kar-

şılıkları bulunabilir. Böylece, yapılar yüzen, 
uçan, hatta belki sonsuz evrende yalnızca bir 
uzam olan nesnelere dönüşür (Smith, 2012: 
107). Eğer madde, orada var olma nedenine 
nitelik olarak uygun bir cevap bulabiliyorsa, 
yaratının bütünü içinde erir hatta görünmez-
dir denebilir. Bütün bunlar maddenin nasıl 
anlaşıldığı ve neye dönüştürüldüğü ile ilişkili 
olarak yapma biçiminin de etken olduğu du-
rumlardır. 

Mimari nesneyi tasarlama fikrini özgür bıra-
kacak, yapma yöntemlerinin engel olmaya-
cağı hatta onun bile tasarlanıp bütüne dahil 
olabileceği bir yapma düşüncesi var olma-
lıdır. Böyle bir durumun geliştirilmesi için 
Semper’in giydirme teorisi (Bekleidung) iyi 
bir yöntem, bir yapma biçimi öneri olarak gö-
rülebilir. Kapatma, muhafaza etme gibi kay-
gılardan doğan bina çeperine öncelik veren 
düşünme biçimlerine karşın, yapının düşeyde 
var olabilme koşullarının öncelikle düşünül-
mesini öneren bu teori, çeper ile taşıyıcıyı 
birbirinden bağımsız düşünmeyi mümkün 
kılar. Tasarım süreçlerinde taşıyıcı, tasarı-
mın bütüncül fikrine dahil olup, hiçbir detay 
üretmeyen ve dolayısıyla bireyin algısında 
bir dağılma yaratmayan, kusursuz oluşumun 
deneyimlerinde işlevini gizli tutacak bir un-
sur olarak kalacaktır.  Bu da aslında her yeni 
yapı için eşsiz bir yaratım önerir ve yaratanın/
yaratının ifade potansiyellerini açığa çıkarır.
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Dolayısıyla, mekan, madde ve onları bir ara-
ya getirecek yapma yöntemi, mekanın esas 
gerçekliğini, beş duyuyu aşan yorumsal de-
rinlikleri barındıran bir bakış açısıyla ortaya 
çıkar. Madde, fiziksel bir var oluş için gere-
ken unsur olabilir ancak onu ifade şekline ge-
tirecek, nesneler elde edecek kendine öz yön-
temi bütün fiziksel hisleri, metafizik bir alana 
taşıyacaktır. Orada var olan yalnızca algılar 
üzerinde derin bir tatmin oluşturan boşluğun 
mekansal doygunluğudur.

Peter Zumthor’un mimarlığı, madde üzerin-
den özü belirleyen ve gerçekliğe dönüştüren 
bir mimariyi geliştirme isteğine iyi bir örnek 
olacaktır. Zumthor gerçeğin, maddelerden 
insan algı ve duyularına dönüşen bir simya 
olduğunu belirtir (Zumthor, 2006: 85). Ça-
lışmalarında genellikle bir anahtar malzeme 
belirler ve malzemenin çalışmadaki büyük 
etkisini yakalayana kadar onun ifade potan-
siyelini araştırmaya devam eder. Belki de 
sürecin bu kadar maddeye ilişkin olması, 
madde üzerine kurulan tam hakimiyet saye-
sinde fiziksel gösterimlerle ilgili endişelerin 
tamamen ortadan kalktığı hissini uyandırır ve 
mekan aşkın bir imgeyle deneyimlenir.  Mad-
deye ilişkin bu tür bir düşünceyi Zumthor 
şöyle ifade eder;

“Maddelerin somutluğu, kokusu ve akustik 
nitelikleri neredeyse kullanmak zorunda ol-
duğumuz anlatım elemanlarıdır. Ama benim 
maddelerin içerisine aşılamaya çalıştığım 

algılar bütün yapı kurallarının ötesinde. Ve 
bir binamdaki bir maddeye özel bir anlam 
bulmayı başardığım zaman duyular, algılar 
ortaya çıkar, bu binadaki anlamlar fark edilir 
olur. Bu amaca doğru çalışırsak, kendi ken-
dimize sürekli belirli bir malzemenin belir-
li bir mimari bağlamda ne anlama geldiğini 
sorarız”(Zumthor, 2006: 10). 

Mimari bir mekânın maddesi ve formu doğru 
bir şekilde anlaşıldığı ve uygulandığı zaman, 
belirli anlar yaratılır. Zumthor’un da bu yönlü 
bakış açısı, bir bağlama yaklaşımına ve tasa-
rım gelişimini sağlamak için temel fikir veya 
ilkeleri nasıl oluşturduğuna kaynaklık eder. 
Bu yüzden onun yapıları güçlü ve sonsuz bir 
varlığa sahiptir. Beden-zihin-boşluk süreklili-
ğinde oluşturduğu mekanları fiziki varoluşu-
nun ötesine geçer.  Mekanın oluşturduğu at-
mosfer ne maddenin, ne zihnin, ne de yapım 
yöntemlerinin birine ait içerikle ilişkilendiri-
lemez. Bu mekanlarda, bir sonuç olarak, eşsiz 
bir tasavvurundan söz etmek mümkündür. Işık 
yada karanlık, renkler veya gölgeler, biçimler 
yada imgeler aşkın bir duyumun içinde ora-
da olana nüfus ederler. Örneğin; Aziz Klaus 
Şapeli, maddesi ve var etme yöntemi birlikte 
çözümlenmiş, diğer bir deyişle maddesi ken-
dine öz yöntemle nesnesine dönüştürülmüş 
bir yapma anlayışıyla oluşturulmuştur. 112 
tane ağaç gövdesi, bir çeşit çatma biçimiyle 
kurgulanmış, sonunda mekana erişilince ağaç 
gövdeleri yakılmış ve kömürsü bir iç mekan 
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var edilmiştir. Yapı unsurları, bir bütün ola-
rak kompozisyon hissini kaybetmeden var ol-
muştur. Dolayısıyla mekan maddeye yönelik 
durumlarından arınmış, Zumthor’un atmos-
fer olarak adlandırdığı mekân algısına erişil-
miştir. Bir yandan sonsuz devamlılık hissini 
veren bu mekan bir yandan da düşünce siste-
minin unsurlar aracılığıyla boşluğun bir par-
çasının görülür hale gelmiş, kendi varlığını 
belirlemiş şeklidir (resim 2).

 

Resim 2. Peter Zumthor, Bruder Klaus 
Şapeli, Almanya, 20073

3 https://www.flickr.com/photos/schroeer-

Tadao Ando’nun Işık Kilisesi maddenin yap-
ma yöntemi ile mekanda ve mekanın maddesi 
olmayan durumuna eriştiği bir diğer örnektir 
(resim 3). Ando, mekanını dinle ilişkili, yo-
rumsal derinliği olan ilkelerin etkisinde ola-
rak üretir mekanını. Işık Kilisesi, Budizm’in 
‘hiçlik’ fikrinin teolojik zemini üzerine inşa 
edilmiştir. Hiçlik mekanını kişilerin kendile-
rini ve hayatın zenginliğini buldukları, kişinin 
daha derin bir benlik katmanına ulaşmak için 
mücadele ettiği yer olarak kurmuştur (Baek, 
2009: 183). Ziyaretçi, ışık kilisesinde meka-
nın bir parçasıdır. Bu nedenle, Ando ışık ve 
karanlık ile oluşturduğu hacimde ziyaretçinin 
kendisini bir mekan olarak keşfetmesi gerek-
tiği bir an oluşturduğu söylenebilir. Sonsuz 
mekanı buradaki tanımlı mekan haline getire-
cek olan ziyaretçinin zihnindeki bu mekansal 
ve derin uyanışlardır. Diğer mekansal güçler 
ise duyumsal niteliklerinden aşan fakat bü-
tün bu keşiflere aracılık eden unsurlar olarak 
kalır. Belki burada betonun nasıl da yaratı-
cı bir biçimde kullanıldığından bahsetmek 
gerekecekti. Ancak mekan, çoktan artistik, 
mühendislik, teknik tartışmalardan sıyrıldığı, 
maddenin hissiyata dönüştüğü bir noktadadır. 
Ando bunu, gerçek duvarlar varlığını yitirdi-
ğini, bakan kimsenin bedeninin yalnızca onu 
çevreleyen mekanın farkında olduğunu söy-
leyerek belirtir. (Light, Shadow and Form, 
1996: 458).

heiermann/6757184667/in/photostream/
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Resim 3. Tadao Ando, Işık Kilisesi, Osaka, 
Japonya, 19994

Herzog & de Meuron’un eserlerinde de mad-
de kendi özünü ve önemini kaybetmeden ya-
ratıcı bir unsur olarak düzenlenir. Yapılara 
yaratıcılık ve anlaşılırlık kazandırmak için 
maddelerin akla gelen ilk halinden başka 
türlü niteliklerine başvurulur. Maddeyi yeni-

4 http://www.archdaily.com/101260/ad-
classics-church-of-the-light-tadao-ando

den anlamlandırma ve düzenleme özgürlüğü 
sağlamak için yapma yöntemini de baştan ele 
aldıkları, deneyim ve ifade biçimlerini araş-
tırdıkları görülebilir.  Bu sebeple biçimler, 
onların kurduğu bu yaratıcı sistemde mad-
delerin kullanımıyla önem kazanır. Örneğin, 
Dominus şarap mahzeni işlev olarak şarapha-
ne ve ofis binası olarak tasarlanmıştır. Bir tel 
örgü içine doldurulan doğal taşlar programa 
göre sıklaşır, küçülür veya büyür. Bu kulla-
nım binaya uzaktan büyük bir kütle görünü 
vermektedir. Ancak yaklaştıkça binanın taş 
karakteri ortaya çıkmaktadır. Bu taş karak-
teri, Kaliforniya’nın rüzgarlarıyla şarapları 
havalandırmak için olanak sağlayan fonksi-
yonel bir sistem olarak değerlendirilmiştir. 
Aslında bu mimari eleman, taştan duvar ol-
maktan başka bir şey olmasa da, alışılmadık 
bir biçimde yapmanın yöntemini değiştirerek 
çeşitli geçirgenlik niteliğinin keşfedildiği, 
taşa geçirgenlik niteliği verildiği bir durum-
dur (resim 4). Oluşturulan tektonik kimlik ve 
mimarların tercih ettikleri ve özelleştirdikleri 
yapısal ifade, taşı maddesel niteliklerinin öte-
sine taşıyarak binayı özgün kılar.
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Resim 4. Herzog, Jacques & Pierre de Meuron, Dominus Şarap Mahzeni, Yountville, 
Kaliforniya, 1996-19985

5  http://www.dominusestate.com/wp-content/uploads/2015/03/winery-features-02.jpg

Zumthor, Ando ve Herzog & de Meuron’un 
tartışılan mekanlarının temelinde mimarları-
nın mekanı fiziki koşulların ve yapma biçim-
lerinin ötesine taşımaları vardır. Bu mekanlar 
tasarımcılarının dünyayı ve maddeyi düşün-
sel olarak kavramaları çerçevesinde nesnele-
şirler. Maddenin fiziki varlığı, bedensel var 
oluş, yapımın teknolojik gereklilikleri ikin-
cil durumlar haline gelmiş ve sınırsız boşluk 

içinde oluşturulmuş bir sınır olarak hacimler 
bütünlük kazanmışlardır. 

Bu durumda mimarların tasarım anlayışların 
önem kazanır. Hacmin var oluş gerekçesi bir 
formun nesnel bir üretim olmasının ötesi-
ne geçirilmesi olarak algılanmalıdır. Burada 
hacim bütün fiziksel koşulların, daha üst ni-
telikli olanın yansıması veya gölgesi olduğu 
görüşünün eylemlerdeki karşılığı, mimarlığın 
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nesnelerinde de maddi koşulları ve onların üst 
niteliklerini sorgulatacak maddesi olmayan 
düşünsel süreçler ile ilişkilendirilebilir. Bu 
düşünceye ve eyleme yönelik ikili durumunun 
birbirinden ayrılamayacağını iddia eden Vit-
ruvius şöyle yazar; “Alimliği olmadan, el be-
cerisi kazanmayı amaçlayan mimarlar, hiçbir 
zaman sorunlarına cevap verecek güce sahip 
olamayacaklar. Fakat yalnız kuram ve bilgiye 
güvenenler de kesinlikle özün kendisini değil 
gölgesini kovalamışlardır. Ancak tepeden tır-
nağa silahlı erler gibi her iki alanda da bilgisi 
mükemmel olanlar amaçlarına daha çabuk 
erişerek saygınlık kazanmışlardır” (Vitruvi-
us, 2015: 4). Gölgeyi kovalamak burada bir 
teoriyle sınırlı kalmak olarak algılanmamalı, 
mimarın var edeceklerini anlamlı kılmak için 
yapılan sorgulamalar olarak düşünülmelidir. 
O zaman mimarlık, kuramlarla güçlendiril-
miş yaratıcı bir eylem olarak görülebilir. Bu 
kapsamda, hem mimarlığın maddesi üzerin-
den geliştirilen eylemlerin hem de kuramsal, 
düşünsel sürecin kesişiminde maddesi olma-
yan mimarlığın durduğu söylenebilir.  Böyle 
bir görüşte, yaratılar ne fikir olarak kalır ne 
de maddi bir gösterimdir, maddesi olmayan 
ifadelerin var ettikleridir.

SONUÇ

İnsanın, varlıkları maddi özelliklerinden daha 
üst niteliklerle anlamlandırma eğilimi vardır. 
Bu üst niteliklere kimi öz demiştir, kimi idea, 
kimi ise ilahi olan. Doğrudan edinemediği-

miz aklın metafizik boyutlarında şekillenen 
bir varlık algısı oluşur. Bu düşünce temelinde, 
insanın var ettikleri maddelerin duyumsanan 
nitelikleri yerine, maddede keşfedeceği yeni 
anlamlar ile oluşturulacaktır. Bu durumda 
nesnelerin veya mekanın bilindik veya öğre-
nilmiş durumları değil, görülenden ve duyu-
landan aşmış ifade biçimleri ortaya çıkacak-
tır. Bu ifadeler mimarlık alanı için tektonikler 
olarak, maddeyi, üst nitelikli olana ulaştırmak 
için araç olarak kullanacak, maddede buldu-
ğu yeni anlamlar üzerinden maddeyi baştan 
ele alıp düzenleyecektir. 

Mimar kendini, yaratma eylemini ve evrende 
tanımlayacağı yeri tektonik ifadelerde açığa 
çıkarır. Tektonik ifadenin, insanoğlunun dün-
ya algısının ve yaptığı varoluşsal çıkarımların 
bir sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. 
Böyle bir anlayış, alışılagelmiş duyumsama 
biçimlerinden ve gündelik hayatın bize kabul 
ettirdiği mekansal büyüklüklerden farklı me-
kan algısının oluşmasına neden olur. Aslında 
tektonik somut/fiziksel olan durumları oluş-
turmanın ifadesi olsa da maddesi olmayan 
tektonik kavramı görünmeyi biçimlendirme 
eğilimidir. Bu eğilim duyuların ötesinde ola-
nın yapılandırılmasıdır.  

Maddesi olmayan tektonik ifadelerde, kav-
ramlar bildiklerimiz olarak değil, yeni an-
lamlarıyla var olur. Örneğin, Ando’nun Işık 
kilisesinde olduğu gibi, ışık kavramı, bildiği-
miz türde görme duyusuna hitap eden, sade-
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ce bir pencereden geliveren şey değil, üstün 
olana yönelik hislerin yüklendiği başka türlü 
bir görme biçimi sağlar. Açıklıklar, kapı veya 
pencere gibi figürlerle bilindik anlamlara 
karşılık gelmez. Zumthor’un şapelindeki gibi 
açıklıklar maddenin dönüşmesinde ve hacmin 
bir bütün haline gelmesinde algıyı oluşturan 
unsurlardır. Açıklıklar, ışığın mekanın içinde 
maddeleşmesini sağlar. Tasarımın bütününde 
ise kendilerini yorumsal derinliklere açarlar. 
Yapısal kavramlar, fonksiyonel amaçları ve 
anlamları belirtmekten çok, gerçek anlamla-
rının keşfedildiği maddesi olmayan bir alana 
hizmet eder. Bütün fiziksel durumların kav-
ramsal karşılıkları varlık ile yokluk arasında 
bir arakesitte oluşur. Bu da mimarlığın, nes-
nelerini yüceltmek, anlamlarını zenginleştir-
mek için yaptığı bir tasarlama yöntemi olarak 
düşünülebilir. 

Maddesi olmayan tektonikler, üst nitelikli 
olanın ifadesini insan algısında ve değer yar-
gısında maddenin dönüşmesiyle ortaya çı-
karır. Örneğin, Malevich’in resmindeki gibi 
beyaz boya hiçliğe dönüşür. Madde, kendin-
de var olan daha derin anlamlarını nesneye 
vererek bütünün anlatımında yok olur.  Alt 
nitelikli olan veya tekil anlamı ile görülen 
maddenin bir düşünsel süreçten geçip, anlam 
çokluğu olarak karşımıza çıkması, o madde-
nin duyulara bağlı olmaktan kurtarılmasıdır. 
Bu nedenle madde, aşkın olan töze kavuştu-
ran düşüncenin aracılarıdır. 

Yapma yöntemi ise, her bir yaratı için ayrı ve 
en başından düzenlendiği, öğrenilmiş kural-
ların ve yapısal kaygıların ötesinde ele alarak 
tektoniğin özgür ifadelerini mümkün kıldığı 
söylenebilir. Var edilen nesne hiçbir yapısal 
detay üretmez, çünkü en başından tasarım bü-
tünlüğüne dahildir. Bu yüzden nesne üzerine 
geliştirilen her bir yapma yöntemi, düşünü-
len her bir detay yaratıyı var ederken bütünün 
anlamında kendilerini yok ederler. Maddesi 
olmayan tektonik ifadelerin nesnelerinde her 
bir parça gerekli, bütün ve kusursuz olarak 
ele alınır. Bu yüzden nesne, mekanın sonsuz 
ve aşkın hislerini taşır. Mekan, hem evrenin 
bilinen bir parçası hem de algısında sınırları-
nı yok eden bir yer haline gelmiştir.  Var olma 
koşullarını ilk ilke ve nedenlere bağlayan öz 
ve yalın haldedir. Evrenin özünü arayarak ya 
da özünden bir parça olmaya çalışarak maddi 
dünyanın somut unsurlarından arınır. Bu ne-
denle mekanın dördüncü boyutundan bahse-
dilir. Çünkü özsel veya genel anlamıyla üst 
nitelikleri içeren bir derinlik de mekanın bir 
boyutu haline gelir. Mekan bilindik anlamla-
rının dışına çıkar, zamansız hale gelir, hare-
kete geçer, her bir bakıştan başka tür derinlik-
ler hissettirir. Daha fazla duyuma sebep olan 
nitelikleri var olur. 

Sonuç olarak, maddesi olmayan tektonik ifa-
deler, yeninin üretilmesine yönelik, onu var 
eden unsurları; maddeyi, yapma biçimini, bi-
çimi, mimarı aracı eden ancak ortaya çıkar-
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dıkları şeyde ise ayrı ayrı niteliklerini yok et-
tikleri bir durumu anlatmaya çalışır. Yaratıyı 
var eden somut unsurlar dönüşme, başkalaş-
ma gibi bir süreçleri barındırır. Birbiri içinde 
eriyen parçalar tek bir öz haine gelmiştir bu 
yüzden tek bir nitelikten bahsettirir; üst nite-
likli olan. Bu yüzden yaratıda, ona dair sez-
ginin anlam üretme kapasitesini zorlamaktan 
da öte, zaten orada bir dizi anlam çokluğu 
olarak belirir. Yalnızca çıplak algıyla algıla-
dığımız durumlara; duyulara yönelik olmadı-
ğından ve algıyı bölecek hiçbir maddi unsur 
bulunmadığından sonsuz içsel algılara zemin 
yaratır.  
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EXTENDED ENGLISH ABSTRACT

Introduction: Throughout history, architectural creations can be considered to be furnished 
by several intellectual and physical layers such as technology, substance, structure, cultural-
aesthetics, economy, and politics. While each layer added on the simple and essential state of 
things of architecture; particularly the ‘space’ which can be taken as the subject of architecture, 
they also remove it away from its original qualities or the conditions of its being. This situation 
causes a perception of a conventional space. Perception of architecture and way of production 
has become material, apparent and known. Aim: This study negotiates the formation, essence 
and root of architectural creations instead of the architecture which is built on today’s great 
amount of information accumulated throughout the history. Instead of the production condition 
of space and related architectural perceptions of contemporary architecture, this study aims to 
the   acquisition new intellectual tools for the theoretical criticism area and finding different ran-
ges of ideas and production in the design area. This study makes a discussion about contrasting 
sensations which allows the architecture to obtain effective and creative results in producing the 
space by deviating from the existing architectural behaviour. These contrasting sensations are 
the perceptions of darkness as well as light; emptiness as well as forms; actions as well as ima-
ges; essence of matter as well as the material. It is aimed to explain the immaterial expressions 
of the spaces formed within the scope of these perceptions. Method: In order to define, even in 
an obscure way, the essential/simple state of architectural creations, mainly space, which is the 
primary reason for the existence of these creations, it was investigated how these got form and 
evolved in thoughts, away from the conditions for the physical being. Beyond the perception of 
the world that stems from the material, there should be a situation which justifies the physical 
conditions. Therefore, in this study, all creations are based on the two domains of reality: the 
superior and the inferior. In order to explain the conditions of existence of the creatures, the su-
perior was questioned firstly. These questions can be related to the humankind’s opinions about 
the existence of himself and the world or thoughts on how we see and perceive the physical situ-
ations are related to the material. For this reason, the idea has always existed for the explanation 
of the material that, there is a superior construing, justifying and ascribing a meaning to it the 
essence obtained from those forms the source for the physical realities we perceive in the world. 
In the context of the comprehension of the superior, the physical and material states of the 
creatures were examined. When the human being understands the superior, the creation comes 
into existence as a result of his recognition of their creative power and the desire to create this 
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power’s production. This has led his use and transformation of the material as a tool of creation. 
Within this framework architectural creations were also handled with a similar understanding.  
The creative act of architecture is shaped on the basis of the idea to present the creation with its 
most basic and essential state by organizing, shaping, and transforming the material. Therefore, 
architectural space can be considered as a concept which makes the human being question the 
things and reach the superior away from the directly sensed. Findings and Results: In this 
context, the space has been tried to be understood on the intellectual foundations seeking the 
superior. In the spaces built on these intellectual foundations it does not mean that the matter 
is indeed gone or is ignored. On the contrary, matter is considered profoundly. Matters come 
out by transcending their physical reality and creating perceptual situations. Therefore, an im-
material creation involves depth of thinking and diversity of perception other than those we 
see directly. In this context, the creative act of architecture was discussed related with how the 
recognition of the creation can be established with the tools used. As immaterial tectonics, the 
way of the expression of the object of architecture is the expansion of the search for quality or 
the intellectual background towards the essence of creation and space, the superior meaning. 
Conclusion: In architecture, the expression of the superior meaning related to this content is the 
immaterial tectonics. Immaterial tectonics are the expressions of space by matters and methods 
used. Methods overcomes structural problems and becomes open to all expression possibilities. 
Matters are the basic elements of physical beings and tools for architectural creations. On the 
other hand, if matters relate their existence to the superior, they melts within the wholesome 
being and becomes immaterial. The things that exist in immaterial architecture are the spatial 
saturation of the void which creates a deep satisfaction on the perception.
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Öz: Amaç: Bu araştırma, kentsel tasarımın farklı boyutları 
çerçevesinde dönüşüm ile oluşan değişimin değerlendiril-
mesine yönelik bir çalışma ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Yöntem: Çalışma literatür ve saha araştırması olmak üzere 
iki aşamadan oluşmaktadır. Literatür incelemesinde kentsel 
tasarımın boyutlarına yönelik teorilerin sentezlenmesi ile 
değişimin değerlendirilebilmesinde kullanılacak morfolojik, 
algısal, sosyal, görsel, fonksiyonel ve zamansal boyutların 
göstergeleri belirlenmiştir. Eskişehir’de atıl fabrikalar böl-
gesinde gerçekleşen Espark projesi, belirlenen göstergeler 
çerçevesinde dönüşüm öncesi ve sonrası plan incelemeleri, 
saha araştırması, kurumlardan alınan veriler ve anket çalışma-
sı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Eski fabrikaların yıkıldığı 
alanın büyük bir yapı ile değişimi sürecinde, fabrikaya ait 
bazı birimlerin yaşatılması kentlinin hafızasındaki yerini 
korunmaya yardımcı olmuştur. Bununla birlikte projede fonk-
siyonel ve görsel boyutlar ön planda tutulurken, morfolojik, 
sosyal ve algısal boyutların etkilerine daha az önem verildiği 
belirlenmiştir.  Sonuç: Kentsel tasarımın boyutları ile dö-
nüşüm sonrası oluşacak değişimin değerlendirilebileceğine 
yönelik tanımlanan varsayımsal model, saha araştırması ile 
test edilmiştir.  “Dönüşümün mekân oluşum sürecinde birçok 
boyutta değişimler oluşturduğu” ve “bu değişimlerin bütüncül 
değerlendirilmesi ile geçmişe ait bazı referanslar barındırması 
ile kentin hafızasındaki yerini koruyacağı ve yeni kimlik öğesi 
haline geleceği” hipotezleri doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değişim, Eski Sanayi Dönüşümü, Kent-
sel Tasarımın Boyutları, Eskişehir, Espark

Abstract: Aim: This research aims to reveal a study directed 
at the evaluation of the change formed by regeneration in the 
frame of urban regeneration’s different dimensions. Method: 
The study consists of two phases namely literature research 
and field research. In literature research; the indicators of 
morphological, perceptual, social, visual, functional and tem-
poral dimensions which will be used in the evaluation of the 
change by synthesizing the theories directed at the dimensions 
of urban regeneration. In the next phase, Espark Project, real-
ized in the inactive factory region in Eskişehir, is evaluated 
by the means of plan investigation for the situation before 
and after regeneration in the frame of determined indicators, 
field research, data from the institutions and survey study. 
Findings: In the regeneration process of the area where the 
old factories were demolished, the preservation of the flues 
and some units of factories helped it to preserve its place in 
citizens’ memory. However, it is determined that, functional 
and visual dimensions are prioritized in the project while the 
effects of morphological, social and perceptual dimensions are 
given less importance. Conclusion: The hypothetical model 
identified to evaluate the change formed after the regeneration 
with urban design dimensions is tested through field research. 
The hypotheses of “regeneration constitutes changes in many 
dimensions in space formation process” and “by integrative 
evaluation of these changes and having some references be-
longed to past, it will conserve its place in citizens’ memory 
and become new identity item” are verified.

Key Words: Change, Old Industry Regeneration, Dimensions 
of Urban Design, Eskişehir, Espark
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INTRODUCTION

The regeneration projects, designed with the 
strategies based on the property market sub-
jected to culture, tourism and commerce in 
the areas where become collapse land by the 
site selection of production outside the city 
in developed countries, become a vehicle for 
these areas to gain importance and develop 
(Görgülü, 2005: 46).’Brownfield’ area is the 
land which has been previously developed, 
including derelict and vacant land, which may 
or may not be contaminated (Dixon, 2007: 
2381). The management, rehabilitation and 
return to beneficial use of brownfields conti-
nued satisfaction of human needs for present 
and future generations in environmentally 
sensitive, economically viable, institutionally 
robust and socially acceptable ways within 
the particular regional context (Rescue, 2003: 
153).

There is growing interest in brownfield rege-
neration across world, but it tends to focus on 
economic factors, such as job opportunities 
and commercial uses, and not the ecological, 
historical and visual properties of these sites. 
When regeneration programmes do not integ-
rate local community views about perceived 
quality of the landscape, a lack of acceptance 
and thus negative public reactions are likely 
to result. For brownfield regeneration projects 
to be effective, they should explore commu-
nity views and consider all the functions that 

regenerated sites can perform, in addition to 
mere economical functions (European Co-
mission, 2013: 12). “Changes in urban built 
environment” change also the morphological, 
functional, visual, contextual, temporal and 
social characteristics of the urban built envi-
ronment. These changes provide the concrete 
observation of alteration. The changes can ca-
use positive or negative effect on the character 
of place one by one or as a result of a quanti-
tative accumulation (Ünlü, 2006: 65; Carmo-
na et al., 2003: 35-57). Today urban design is 
placed on the focus of creating a better space 
for humans by paying regard to not only the 
physical structure of the space but also the 
psychological structure it will create (Özde-
mir and Ocakçı, 2017: 74). It is necessary for 
the regeneration formed in urban space to aim 
revealing characteristics special to space itself 
and bring the space in character and enhance 
the standards in development depending on 
the change by handling integrally the diffe-
rent dimensions of urban design (Onaran and 
Sancar, 1998: 543; Carmona 1996: 53; Hall, 
1996: 229; Ünlü, 2006: 65).

AIM

This article aims to reveal a conceptual and 
experimental study directed at the evaluation 
of the change formed by the regeneration in 
the frame of different dimensions of urban de-
sign. The change occurred in the city center 
after regeneration can cause negative effect 
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on the character of an urban development as 
well as it can strengthen the character of that 
place. In this sense, not only the formation of 
plan decisions but also the evaluation of the 
negative and positive effects of the change 
brought by these plans on urban design de-
tail is important. The factory region in Eski-
şehir city center, where many factories have 
been demolished and other ruined ones are 
not active, become a center of attraction for 
regeneration projects and the produced pro-
jects caused change of urban development 
character. Espark shopping center as the first 
one of the projects in this area is handled in 
the study because it is an important project 
to be evaluated from the point of its effect 
on the revival of an old industrial area, urban 
development and city identity. When the qu-
ality of the studies about Espark summarized 
in literature review chapter are evaluated, this 
study becomes different as it integrally hand-
les the morphological, perceptual, social, vi-
sual, functional and temporal dimensions of 
urban design.

SCOPE

In the study, the dimensions of urban design 
are integrally handled in the frame of mea-
surable indicators. An example of an old in-
dustrial area where is completely transfor-
med is selected for providing the evaluation 
of these dimensions. The spatial boundary of 
the study is Eskişehir Espark Shopping Cen-

ter and the time boundary is formed with the 
changes it passed through between 1956 and 
today. A research method giving opportunity 
for a systematic investigation in the frame of 
change, regeneration and the dimensions of 
urban design is formed. In the scope of this 
study, both conceptional and experiential out-
comes are revealed.

METHOD

The study is formed of two phases namely 
literature and field research. The theories di-
rected at the dimensions of urban design are 
synthesized from different references through 
literature review. The morphological, percep-
tual, social, visual, functional and temporal 
dimensions of urban design is evaluated thro-
ugh an integrative point of view based on the 
book of Carmona and fri. (2003) to investi-
gate the change formed after regeneration 
with the enlightenment process gained from 
this synthesis. The indicators determined as 
a result of the literature review are evaluated 
in the frame of before and after plan review, 
field research, the data taken from Eskişehir 
Municipality, Tepebaşı Municipality and Es-
kişehir Conservation Board Region Directo-
rate and the survey study done with the Es-
park users. Evaluation criteria and methods 
within the scope of the study are shown in 
Table 1.
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Table 1. Evaluation Criteria in The Study

Urban Design Dimensions Key Words About Dimension Evaluation Criteria

Morphological Dimension Land Uses City Plans, Comments

Building Structures Field Research, Photos

Plot Pattern City Plans

Street Pattern City Plans, Comments

Perceptual Dimension Identity Survey Results, Photos

Structure Field Research, Pictures

Meaning Survey Results

Social Dimension Relationship Between People and 
Space

Survey Results

Public Life Survey Results

The Notion of Neighbourhoods Survey Results

Accessibility Survey Results

Safety and Security Survey Results

Visual Dimension Sitting Field Research, Photos

Massing Field Research, Photos

Scale Survey Results, Photos

Proportion Survey Results, Photos

Rythm and Materials Survey Results, Photos

Functional Dimension Comfort City Plans, Field Research

Relaxation Photos

Passive Engagement Field Research

Active Engagement Field Research

Discovery Field Research

Temporal Dimension Time-Changing Places Survey Results

Period Uses Survey Results

The survey study is done face to face with 
100 people who have lived in Eskişehir at le-
ast for 10 years to make use of the informa-

tion about the area both before and after the 
regeneration. 
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The survey study is prepared in 5 point likert 
scale with 5 categories, 9 basic questions and 
55 evaluation criteria. First category consists 
of questions related to demographic struc-
ture directed at determining the participant 
profile. Second, third and fourth categories 
comprises of questions directed at evalua-
ting the effects of regeneration with tempo-
ral, visual, social and perceptual dimensions. 
Fifth category includes questions related to 
urban identity. It is necessary to emphasize 
that the survey study is not the only tool used 
in the study directed at the evaluation of the 
project on the basis of urban design dimen-
sions. In this scope, in survey study there 
are not any questions about morphological 
and functional dimensions. The morphologi-
cal and functional dimensions are evaluated 
through planning studies, field study, photog-
raphs and comments. For temporal dimensi-
on “frequency of visit to Espark in summer 
and winter months, visiting times and which 
entrance of Espark they use” are asked to the 
participants. The participants are asked for 
perceptual dimension to evaluate if the area 
become actively used, its recognizability inc-
reased, it revived trade, it increased cultural 
facilities, it changed social relations, it inc-
reased vehicle and pedestrian circulation, it 
formed sound pollution by transforming into 
shopping center. The questions about visual 
and social dimensions are prepared together 
as the indicators include questions in similar 

quality. For visual and social dimensions it 
is asked from the participants to evaluate the 
size of shopping center, the height of shop-
ping center, the sufficiency of open areas, the 
sufficiency of open car park, the situation of 
the materials used and its architecture, suffi-
ciency of the safe routes for disabled people, 
children and elders, sufficiency of the safety 
in and around the shopping center and the 
sufficiency of the socio-cultural activities for 
evaluating the physical condition of Espark. 
Also it is asked how and with what purpose 
they come to the area. For evaluating the usa-
ge of the area before Espark, the participants’ 
situations of knowing that it was a tile factory 
before, seeing the area when both there was 
the tile factory and there was empty after the 
demolition of the factory, knowing that the 
two flues in front of the shopping center and 
the cafes are a part of the tile factory are que-
ried. For the evaluations related to the iden-
tity, it is asked from participants to evaluate 
the situations of transforming into something 
different than a shopping center, conserving 
the factory while transforming into shopping 
center and feeling satisfaction or discomfort 
for demolition of the factory while transfor-
ming into shopping center. The data gathered 
from the survey study done with the Espark 
users in December/2017 is analyzed in a da-
tabase formed in the IBM SPSS Statistics 22 
program. For survey evaluations, the findings 
directed at the urban design dimensions are 
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handled and interpreted via frequency distri-
butions. 

RESEARCH RESTRICTIONS

There are two basic restrictions of the study. 
First, the selection of the people, who know 
the process of regeneration from old industry 
area into shopping center, for survey study, 
second making use of plan reviews and field 
searches alongside of survey data.    

RESEARCH PROBLEM

Regeneration projects cannot produce poli-
tics about increasing the qualitative properti-
es of the urban built environment, but impro-
ves a quantitative understanding focusing on 
morphological and functional characteristics 
of the urban built environment. In this sense, 
it is necessary to draw a frame in urban design 
dimension for plan decisions to be produced 
according to the characteristics of the place 
and give opportunity for directing the chan-
ges in urban built environment. The starting 
point of the study is formed by the discussion 
of the questions: 1- how the project realized 
in an area where gained ground in citizens’ 
memory could transfer the traces of the past 
to the future, 2 – how the positive and nega-
tive effects of the new project on morpholo-
gical, functional, visual, social, temporal and 
perceptual dimensions can be evaluated.

RESEARCH SUB-PROBLEMS

On the old factories region including a quite 
wide area, there are the most known hotels, 
the most expensive dwellings and social units 
where the most elite parts of Eskişehir spend 
time. As Espark shopping center was built 
here and it carried the traces of the factory it 
replaced, the problems came up such as “is it 
enough to conserve the place in citizens’ me-
mory or not and does it become a new identity 
element or not”? Directed at these problems, 
the existence of the consciousness about the 
area being a tile factory before, the two flues 
in front of the shopping center and the cafes 
near Espark are parts of the tile factory and 
the effects of the change formed by the rege-
neration are discussed.

RESEARCH HYPOTHESES

The hypotheses in this article are determined 
as follows depending on the theoretical gro-
und outlined above: 

H1: Regeneration constitutes changes in 
morphological, functional, visual, social, 
temporal and perceptual dimensions in the 
process of urban space formation.

H2: If these changes in different dimensions 
are evaluated integrally and the values as fac-
tors of cultural heritage belonged to the past 
are left as references in the regeneration, then 
it will be possible to design a space conser-
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ving its place in citizens’ memory and beco-
ming a new identity element.

THEORETICAL STUDIES SUMMARY

Urban study has become one of the concepts 
that the planners and designers mostly dis-
course since the last half century. There are 
many studies handling and categorizing the 
urban design dimensions in academic litera-
ture although its scope is wide and boundari-
es are generally fuzzy and contradictive.

Kevin Lynch (1981:118-119) identified five 
dimensions of urban design in his book “A 
Theory of Good City Form”: Vitality, sense, 
fit, access and control. Bentley et al., (1985: 
10-12), during the late 1970s and early 1980s, 
at the Oxford Polytechnic formulated an app-
roach to urban design, published as “Respon-
sive Environments: A manual for urban de-
signers”. The approach respectively focused 
on seven key issues: permeability, variety, 
legibility, robustness, visual appropriateness, 
richness and personalisation. It was later sug-
gested that resource efficiency, cleanliness 
and biotic support be added, to include the 

ecological impact of urban forms and acti-
vity patterns. Ali Madanipour (2006: 174) 
in his paper “Roles and Challenges of Urban 
Design” remarked that it is necessary to take 
into account a wide range of considerations. 
Therefore, a multi-dimensional viewpoint is 
required, which combines political, econo-
mic and cultural aspects of urban design and 
development. Allan Jacobs and Donald App-
leyard (2008: 115) in their paper “Towards an 
Urban Design Manifesto”, suggested seven 
goals that were ‘essential for the future of a 
good urban environment: Liveability, identity 
and control, access to opportunities, imagina-
tion and joy, authenticity and meaning, com-
munity and public life, urban self-reliance, an 
environment for all. Carmona (2014: 16) in 
his paper “The Place-shaping Continuum: A 
Theory of Urban Design Process” identified 
four key place-shaping processes: design, de-
velopment, space (or place) in use and mana-
gement. These begin with design, yet despi-
te the foregrounding of the term in the very 
notion of ‘urban design’, other processes are 
equally and often more important in determi-
ning how the built environment is shaped. 
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Table 2. Authors Working About Urban Design and Dimensions

Author and Publication Classification of The Urban Design Dimensions

Lynch, 1981 Vitality, Sense, Fit, Access, Control

Bentley, 1985 Permeability, Variety, Legibility, Robustness, Visual Appropriate-
ness, Richness and Personalisation

Carmona, Heath, Oc and Ties-
dell, 2003

Morphological, Perceptual, Social, Visual, Functional, Temporal

Madanipour, 2006 Political, Economic and Cultural

Jacobs and Appleyard, 2008 Liveability, Identity and Control, Access to Opportunities, Imagi-
nation and Joy, Authenticity and Meaning, Community and Public 
Life, Urban Self-Reliance, an Environment for All

Carmona, 2014 Design, Development, Space (or Place) in Use and Management

In studies done by Bentley in 1985 and Car-
mona in 2014, social and visual dimensions 
were mentioned. The functional dimension of 
urban design was firstly placed in the classi-
fication of Jacobs and Appleyard in 2008. It 
can be said that, the morphological dimensi-
on of urban design was not mentioned until 
the study done by Carmona, Heath, Oc ve Ti-
esdell in 2003. 

Many researches have been done about urban 
design dimensions and different dimensions 
were asserted. In this article, a study focusing 
on the 6 dimensions of Urban Design mentio-
ned in the book of Carmona, Heath, Oc ve Ti-
esdell named “Public Places and Urban Spa-
ces” is made. The classification of Carmona 
and friends is adopted in this study because it 
was handled in a wider context although it re-
sembled the dimensions identified in studies 
done in different times.

Espark project is a project which subjects to 
many academic studies as it is a pioneer pro-
ject in Turkey aimed at the regeneration of an 
old factory region into a shopping center and 
an example for changing shopping spaces. 
The review of the studies done before about 
Espark and their scopes is important in the 
point of revealing the originality of this study. 

In the thesis named “The Development Prog-
ress of Shopping Places Case Study: Eski-
şehir” by Gökdoğan in 2006; the trade areas 
of Eskişehir were investigated and the plan 
schemas of shopping centers were given. As 
Espark was under construction when this the-
sis was written, the site plan and floor plans 
were interpreted. It is mentioned that it will 
be a shopping center which is expected to 
draw attention.
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The thesis named “The Stages of the Chan-
ge and Transformation of the Factories Dist-
rict in the Timespan of Industrialization of 
the city of Eskişehir” prepared by Baykal in 
2010 mentioned all examples of regenerati-
on in factory region. It is indicated that some 
traces were conserved while tile factory was 
transforming into Espark.

Tülce 2012 investigated the regeneration of 
brick and tile factories in Eskişehir in the the-
sis named “The Conservation Principles for 
the Brick and Tile Factories In Eskişehir”. 
The inner, outer and economic values of Es-
park was evaluated and swot analysis was 
made.

In the thesis named “Changing Identity: Case 
of Eskişehir” written by Hakyemez in 2016, 
all of the important regions in Eskişehir were 
extensively studied and the changes with all 

directions were transferred. It is indicated 
that Espark is located in old factory region 
and its change was reviewed via photographs.

Kandemir handled Espark case in the change 
of factories chapter in the article named “Ur-
ban Identity Transformation of Eskişehir - An 
Anatolian City” while investigating the fac-
tors changing the city identity of Eskişehir.

Kaçar 2017 compared the cities of Ruhr and 
Eskişehir for being industrial areas in the 
paper named “Legibility of Industrial Sites: 
Way-Finding in the Ruhr, The Europan Capi-
tal of Culture 2010, as a model for Industrial 
Sites in Eskişehir, Turkey”, and indicated that 
the factory was demolished and only some 
units exist today in Espark case. But in the 
Ruhr region successful regeneration projects 
were implemented.

Table 3. The Scope of the Works Dealing with Espark

Author and 
Publication

Scope of the Work that Deal with Espark

Morphological Perceptual Social Visual Functional Temporal

Gökdoğan, 
2006,

* *

Baykal, 2010 * * *

Tülce, 2012 * * * *

Hakyemez, 2016 *

Kandemir, 2017 * *

Kaçar, 2017 * *
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As it is seen in Table 3, in the studies about 
Espark generally the morphological dimensi-
ons and the changes in the area was evalua-
ted, there are a few studies about perceptual 
and social dimensions and there are no studi-
es relates to temporal dimension. There is no 
studies investigating Espark in an extensive 
way including 6 dimensions of urban design. 
This study is separated from others with these 
properties. 

URBAN DESIGN DIMENSIONS

The dimensions handled in this study are the 
ones handled by Carmona, Heath, Oc and Ti-
esdel and they identified the key characteris-
tics of successful spaces (Figure 1).

The Morphological Dimension

Urban morphology is related to shape and 
form of the settlements. Morphologists shown 
that settlements could be seen in terms of se-
veral key elements, of which Conzen (1960) 

considered land uses, building structures, 
plot pattern and street pattern to be the most 
important (Carmona, Heath, Oc and Tiesdel, 
2003: 202).

In general terms, it has showed and discussed 
the contemporary preferences for urban block 
patterns and gridded, permeable street layo-
uts (Carmona, Heath, Oc and Tiesdel, 2003: 
80).

The Perceptual Dimension

An initial concern with environmental ima-
ges has been supplemented by work on 
symbolism and meaning in the built environ-
ment. The environment can be considered as 
a mental construct, an environmental image, 
created and valued differently by each indivi-
dual. Lynch did many studies in this subject. 
According to Lynch, workable environmen-
tal displays requires three properties: identity, 
structure and meaning (Lynch, 1960: 8; Car-
mona, Heath, Oc and Tiesdel, 2003: 89).
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Figure 1. Key Attributes of Successful Places 

*Carmona, Heath, Oc and Tiesdel, 2003: 100

The Social Dimension

Urban designers affect human activities and 
social lives by forming the environment. 5 
different concepts directed at the social di-
mension are important: the relationship bet-
ween human and space, public areas and 
public life, neighborhood concept, safety and 
accessibility. Human and space affect and 
change each other and this is mutual. Public 
life and neighborhood concept includes espe-
cially the production of spaces where people 
interact. Safety is one of the most important 
factors affecting the space usage density. Ac-
cessibility can be provided with the existence 
of transportation types such as pedestrian, ve-
hicle, public transportation, bicycle, etc. and 
also safe routes for disabled people, pregnant, 
children, etc. Social dimension is the most 

difficult dimension to reach and find the opti-
mum in urban design as it manages different 
expectations and demands of people (Carmo-
na, Heath, Oc and Tiesdel, 2003: 124).

The Visual Dimension

The evaluation of space is related to the cons-
ciousness and judgment of people. For this re-
ason, the union in harmony with the environ-
ment is required to form positive impression 
in visual dimension. In visual dimension, the 
criteria for the union in harmony with the en-
vironment are; sitting, massing, scale, propor-
tion, rhythm and materials. For increasing the 
sense of visual attention and space; buildings, 
streets and spaces should be thought together 
with landscape and street fittings (Carmona, 
Heath, Oc and Tiesdel, 2003: 204).
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The Functional Dimension

The evaluation criteria directed at the func-
tional dimension are; comfort, relaxation, 
passive engagement, active engagement and 
discovery. Green areas, car parks, area den-
sity, entrances, function schema should be 
evaluated in investigation of functionality. 
Sustainable architectural structuring is also 
important in this dimension (Carmona, He-
ath, Oc and Tiesdel, 2003: 178).

The Temporal Dimension

For temporal dimension, the morphological 
change of spaces in time, the changes in spa-
ce usage times, in which time intervals the 
space is denser and summer-winter usages 
are important (Carmona, Heath, Oc and Ties-
del, 2003: 193).

FIELD- WORK

Eskişehir as a neighbor to Ankara, Konya, 
Bursa, Kütahya and Afyon is a city where İs-
tanbul-Konya highway intersects (Figure 2). 
According to 2016 ABPRS data the populati-
on of Eskişehir is 844.842 and it is 25th in Tur-
key. Eskişehir can be defined as a student city 
and a city of industry. Eskişehir hosted many 
different civilizations including Seljuks and 
Ottoman Empire in historical process. Histo-
rical, cultural, natural, economic and social 
values affected the formation of city identity.

Odunpazarı district, Porsuk Stream, thermal 
spring facilities, old industrial buildings wit-
hin the city, new organized industry, railway 
(transportation) and universities can be ran-
ked among the elements forming city identity 
of Eskişehir (Figure 3).

Figure 2. The Location of Eskişehir 

*Google Maps, 2018.
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Figure 3. Important Values Constituting Identity of Eskişehir 

*Google Maps, 2018.

The first master plan of Eskişehir was studied 
in 1956. Thereby a period in which the urban 
developments in city history were realized 
depending on the plan decisions. The second 
master plan of the city was made in 1986 and 
these prepared plans happened to be one of 
the directive elements of urban development. 
The period which has the highest speed of ur-
ban development was between 1950-70 years 
with the increase in public investments and 
establishment of Sümerbank Printed Cotton 
Factory and material factory connected to 
Sugar Factory. The development of the city 
continued as parallel to rapid population 
growth and new immigrant neighborhoods 

were settled. The most important reason of 
scattered structuring of these neighborhoods 
was originated from disintegrative site loca-
tion decisions for public and private industry 
institutions (Madran, Nalbant and Özgönül, 
2006: 61).

For Factory Region; 1/5000 scaled master 
development plans were made in 2002 and 
1/1000 scaled implementary development 
plans were made in 2003. Likewise the 18th 
article application was realized in those ye-
ars. The planning of Factory Region was also 
seen in the first plan made in 1956 (Figure 4).
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Figure 4. Factory District in 1956’s Master Plan 

*Municipality Archive, 2018.

The urban regeneration studies in Eskişehir 
was started in 2005 with the vision of “Euro-
pean city”.

ESPARK PROJECT

The buildings and areas of industrial heritage 
in Eskişehir represents the historical traces of 
the spatial and cultural effects and architec-
tural identity belonged to the period in which 
economic production dominated on the valu-
es forming the function and structure (Ala-
göz, 2017: 221). 

In 1928, Kurt Glazed Tile Factory was estab-
lished in Eskişehir and tile production was 
started. In the following years, many factori-
es were established and the region was star-
ted to be mentioned as “Factories Region”.  
However as a result of the population growth 

and development of the city in time, the fac-
tories in factories region of Eskişehir were 
started to be demolished and replaced by so-
cial areas.

Espark shopping center is constructed in the 
empty area of Kurt Tile Factory. The cons-
truction of Espark finished in 2007 and beca-
me one of the most popular places. In shop-
ping center the extensions where the traces of 
the factories are conserved are used as cafes 
today.

Flues and other units of Kurt Tiles Factory 
were registered as historical industry entities 
with various decisions taken by Eskişehir Re-
gion Directorate of Culture and Nature Enti-
ties Conservation between 1998-2003 years. 
However, two of these flues were rebuilt and 
covered with old materials (Baykal, 2010: 58). 
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Figure 5. Change of Espark and Its Environment over the Years 

*Google Maps.
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Figure 5 shows the development of Espark 
and its environment according to years. The 
units where the values belonged to the past 

were conserved were restored and turned into 
bars and cafes (Figure 6, 7).

Figure 6. Registered Buildings in Espark’s Land 

*Municipality web site, 2018.

   

Figure 7. Current Use of the Registered Buildings 

*Authors, 2018.
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FINDINGS 

In this study, the review of photograph, sa-
tellite image, map and plans, survey and fi-
eld searches are realized for evaluating the 
Espark regeneration in the context of urban 
design dimensions.

The survey prepared in the frame of the 
knowledge gained from the literature search 
is done face to face with 100 people and eva-
luated. The survey is prepared under 5 head-
lines, 9 basic questions and 55 evaluation cri-
terion appropriate for 5 point likert scale. In 
the evaluation of frequency distributions the 
options of “absolutely disagree and disagree” 
and “absolutely agree and agree” are reuni-
ted. General results in the form of agree, ne-
utral and disagree are evaluated.

When the demographic situations of the par-
ticipants are evaluated; they are 50% woman, 

50% man and their education levels are 14% 
primary education, 48% secondary educa-
tion, 38% undergraduate and post graduate 
education. The employment situations of the 
participants are 30% trade and service sector, 
34% retired or unemployed, 36% health, edu-
cation, law and other professions.

The focus group is determined as the Espark 
users who know the area before the regenera-
tion studies in the factories region, live in Es-
kişehir for at least 10 years and are 28 years 
old and older. In this scope the participants 
are 24% 28-35 years old, 58% 36-55 years 
old, 18% older than 56. The participants have 
lived in Eskişehir for 4% 1-10 years, 69% 11-
20 years and 27% more than 21 years (Table 
4). These values are important as it shows that 
they lived for a while to be able to observe the 
change of Eskişehir identity.
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Table 4. Survey Results About Users Profiles

Gender Female Male

%50 %50

Age 28-35 36-55 56+

%24 %58 %18

Job Trade-Service Retired-Jobless Other

%30 %34 %36

Educational Status Primary edu. Secondary edu. University-Master

%14 %48 %38

How Many Years Live Eskişehir? 1-10 years 11-20 years 21 years +

%4 %69 %27

Where Are You From? Eskişehir Adjacent cities Other

%60 %16 %24

Morphological Dimension

The indicators of land uses, building structu-
res, plot patterns, street patterns related to the 
morphological dimension of the project are 
evaluated with the existing situation, satellite 
photographs, plan documents, photographs 
and drawings.  

When the satellite images of 1982 and 2017 
are reviewed, it is obvious that the area and 
built area become denser in time in the area 
where Espark is located. When the building 
form is surveyed, it is seen that while the old 
factory had an irregular form, the shopping 
center has a rectangular form (Figure 9). Ac-
cording to the land pattern, all plots are used, 
plots are enlarged by combining and building 
density increased. While 30% of the plot was 

built before the shopping center, 70% beco-
me full with buildings after the shopping cen-
ter. 70% of the built area is Espark building 
and 30% is the conserved units of Kurt Tiles 
Factory (flues and lodges). It is determined 
that whole factory region is used by shopping 
center and some buildings and parts belonged 
to old factories are conserved. When the sa-
tellite images belonged to 2002 and 2017 are 
compared in the change of green area usage, 
it is interpreted that old green fabric disappe-
ared and concretion increased. In addition to 
this, a wide boulevard is completed in 2015 
as a result of the increase in vehicle, pedestri-
an and user density occurred in time. Narrow 
street pattern left its place to wide street pat-
tern (Figure 8). It is determined that the form 
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of the building, street pattern, plot and buil-
ding density morphologically changed.

Figure 8. Morphological Changes in the Area, 2002 and 2017 

*Detailed by Authors from Google Earth Map.

   

Figure 9. Land Using in 1982 and 2017 

*Municipality, 2018.
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Perceptual Dimension

Survey results are used in the evaluation of 
the indicators of identity, meaning and struc-
ture related to perceptual dimension of the 
project. 

About the questions asked related to identity, 
participants answered the idea of the factory 
transform into something else than a shop-
ping center as 34% agree, 51% disagree and 
15% neutral. These evaluations are important 
as they show that the citizens adopted the 
shopping center regeneration. The partici-
pants answered the idea of the factory to be 
conserved as it was while transforming into 
a shopping center as 21% want to, 55% not 
want to and 24% neutral. These answers show 
that there is a satisfaction for the new buil-

ding constructed instead of the old factory. 
The proportion of the ones who feel discom-
fort for the demolition of the factory while 
transforming into a shopping center is 32%, 
and the ones who does not feel discomfort is 
68%. As the survey is made with the people 
who have lived in Eskişehir for more than 10 
years, the majority knows that the region was 
a factory in the past.

When the criteria of Carmona, Heath, Oc and 
Tiesdel in 2003 are considered, it can be said 
that the perception of the city changed with 
Espark and it played a role in the change of 
city identity (Figure 10). Survey evaluations 
also revealed that the flues in front of Espark 
is recognized in urban perception and the re-
mains-units belonged to factory region are 
adopted by the citizens.

Figure 10. Espark’s Influence on Street Sense
*Çayır, 2011: 112
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For meaning indicator, 82% of the partici-
pants know that this area was a factory in 
the past. This area is adopted by Eskişehir 
citizens as factories region. 73% of partici-
pants indicated that the idle factory area was 
a wreckage before the regeneration and beco-
me a place where is not visited in time.

In the evaluation of structure; 75% of the 
participants indicated that the project affec-

ted urban development, 78% said the area 
is more actively used after the regeneration, 
88% said the area become more definable 
with the project, 76% said it revive trade, 
93% said pedestrian circulation increased, 
45% said cultural activities increased, 55% 
said social relationships changed in a good 
way. Also 83% of the participants said that 
the noise increased (Table 5).

Table 5. Survey Results about Perceptual Dimension

1 2 3 Mean Standart Deviation

The Field Becomes Active %6 %16 %78 2,7200 ,56995

The Field Becomes Recognizable %2 %10 %88 2,8600 ,40252

It Revived Trading %10 %14 %76 2,6600 ,65474

It Affected the Development of the City %12 %20 %68 2,5600 ,70094

Cultural Activities Increased %19 %36 %45 2,2600 ,76038

Social Relationships Changed %8 %37 %55 2,4700 ,64283

Vehicle Circulation Increased %1 %10 %89 2,8800 ,35619

Pedestrian Circulation Increased %0 %7 %93 2,9300 ,25643

Noise Increased %8 %9 %83 2,7500 ,59246

*agree ‘3’, undecided ‘2’, I do not agree ‘1’. 

In functional meaning, it is observed that 
Espark formed positive effects on change of 
identity, bringing new usages and providing 
social, cultural and economic aliveness.

Social Dimension

For the social dimension effect of the project, 
the questions were directed at the evaluation 
of relationship between people and space, 

public life, the notion of neighborhoods, ac-
cessibility, safety and security. 

The aim of participants’ usage of shopping 
center are; 49% for shopping, 25% for going to 
the cinema. The options of “for entertainment, 
for children, for spending spare time” are pre-
ferred less. 41% of participants indicated that 
they came to the shopping center on foot. The 
proportion of the ones who come with vehicles 
is 27%, motorcycle and bicycle is 3%, public 
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transportation is 29%. As the shopping center 
is not disconnected from the city and it is in 
a central location, it is an important factor for 
that the option of on foot in the reaching ways 
to shopping center has the highest ratio. When 
the accessibility to shopping center is evalua-
ted 52% of the participants indicated that the 
safe routes for elders, children and disabled 
people are insufficient. 37% of the participants 
said that the safety in the shopping center and 
its environment is insufficient. However 62% 

of the participants indicated that social and 
cultural activities increased (Table 6). The 
survey evaluation related to social dimension 
revealed that, in human and space relations 
the usage of the area and social and cultural 
activity possibilities increased, sense of safety 
increased compared to the time before regene-
ration but it is not still in the intended level and 
there are access inadequacies of the disadvan-
tageous groups such as disabled people, child-
ren and elder.

Table 6. Survey Results about Social Dimension

Why Are You Coming Shopping Eating Fun Spend Leisu-
re Time

Kids Cinema

%49 %14 %6 %8 %8 %15

How Are You Coming on Foot Tram Bus Bicycle-Mo-
torcycle

Vehicle

%41 %30 %21 %4 %4

1 2 3 Mean Standart Deviation

Sufficiency of Safe Routes for the Elderly 
and Children

%48 %27 %25 1,7700 ,82701

Sufficiency of Safe Routes for Disability %50 %32 %18 1,6800 ,76383

Sufficiency of Safety of Shopping Center %37 %32 %31 1,9400 ,82658

Sufficiency of Social-Cultural Activities %29 %39 %32 2,0300 ,78438

*agree ‘3’, undecided ‘2’, I do not agree ‘1’

Visual Dimension

In the evaluations related to visual dimension 
(sitting, massing, scale, proportion, rhythm 
and materials) are assessed with the help of 
survey, field study and photographs. 

In the survey about visual dimension the par-
ticipants are asked to evaluate the questions 
such as size, elevation, materials used, suffi-
ciency of open spaces and adequacy of open 
car parks.
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70% of the participants indicated that open 

outer spaces of Espark is insufficient, 63% 

said open car park inadequate. 28% found the 

size of Espark very good while the ratio abo-

ut the height is 32%. The ones evaluated the 

material usage as very good are 40% (Table 

7). These evaluations show that, the expected 

perception is not formed in visual dimensi-

on. It is determined that the participants think 

that visually the project has deficiencies abo-
ut scale, proportion, rhythm and materials.

When sitting is evaluated Espark has two ent-
rance doors, one located in north the other is 
in south direction (Figure 11). 43% of the par-
ticipants uses Üniversiteler Street Door, 57% 
prefers İsmet İnönü Street Door. The most 
important reason of this preference is that it 
is the entrance directed at the stop point of 
public transportation.

Table 7. Survey Results About Visual Dimension

1 2 3 Mean Standart De-
viation

Size of Espark %23 %49 %28 2,0500 ,71598

Height of Espark %15 %53 %32 2,1700 ,66750

Sufficiency of the Open Spaces of Espark %70 %16 %14 1,4400 ,72919

Sufficiency of Open Car Park Spaces of Espark %63 %28 %9 1,4600 ,65782

Architecture and Materials Used in Espark %19 %41 %40 2,2100 ,74257

*very good ‘3’, undecided ‘2’, bad ‘1’

   
Figure 11. Espark’s Entrances 

*Authors, 2018.
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The photographs of Espark’s interior spaces 
are in Figure 12. The determinations gained 
from these visuals and field study show that 
interior space is compatible, wide and cove-
red with shiny surfaces but has sections those 
form a height perception over human scale 

(approximately 18 meters) and includes den-

se usage areas. Related to visual dimension, 

it is possible to say that interior space of the 

shopping center has a better perception level 

in proportion to outer space.

 

Figure 12. Espark Inside 

*Authors, 2018.

Functional Dimension

The indicators related to the functional di-

mension of the project such as comfort, re-

laxation, passive engagement, active engage-

ment and discovery are evaluated with field 

study, city plans and photographs.

The area passed through a collapse period af-
ter being used as a factory for long years, so 
it could rapidly pass through the process of 
transforming into shopping center. The situ-
ation of that the plots belonged to the factory 
and there is no other function or ownership, 
eased the process. Shopping center is built as 
a single mass while it was a scattered mass 
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in the time it was used as a factory. The user 
density of the shopping center with the de-
veloping social structure increased the need 
for the social and recreational areas around 
the site. Figure 13 shows Espark and its clo-
se environment. Open car park is located in 

the east. The buildings and functions in the 
environment are synchronized. The other bu-
ildings belonged to factories in the area are 
transformed into functions like dwelling, ho-
tel, bar and cafe. Aliveness, novelty and vari-
ety in functional meaning was formed. 

Figure 13. Espark’s Functional Analyze 

*Detailed by Authors from Google Earth Map

Temporal Dimension

Period uses and time range uses of Espark are 
evaluated with the survey study for temporal 
dimension. When the survey results are revi-
ewed for temporal dimension, it is determi-
ned that the peak usage time of the shopping 

center in summer and winter months is the 
weekends. 64% of the participants comes 1-2 
times a week, 4% comes 1-2 times a month 
and 32% comes several times a year. 6% of 
the participants indicated that they come to 
Espark on week days, 60% comes on wee-
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kends, 34% comes both on weekdays and 
weekends (Table 8). In temporal dimension it 
is determined that the peak usage time of the 
shopping center is on weekends and in winter. 
The shopping center is open between 10:00-
22:00, the bar and cafes in the environment 

stays open till late at night. It is determined 
that the shopping center and its environment 
is used approximately 16 hours a day. This 
proportion is important as it shows that ali-
ve and usable space character developed with 
temporal change.

Table 8. Survey Results about Temporal Dimension

Time Range 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-17:00 17:00-22:00

%11 %4 %44 %41

When are you coming Weekdays Weekend Both of them

%26 %68 %6

Summer Every day 1-2 times a week 1-2 times a month

%7 %33 %60

Winter Every day 1-2 times a week 1-2 times a month

%5 %28 %67

The findings gained about urban design di-
mensions directed the discussion. 

DISCUSSION

Urban design seems to have widespread po-
pularity, as evident by its increasing presence 
in professional journals, government web-
sites, academic debates and popular media 
(Madanipour, 2006: 173).  Urban design has a 
multi-dimensional and multi-layered nature. 
Our experiences in urban environments can 
be holistic in this multi-dimensional structu-
re, however for better understanding, it is ne-
cessary to review and analyze in the frame of 
urban design dimensions. These component 
parts must be drawn together and thought as 

a whole to create new places and make posi-
tive contributions and interventions to exis-
ting places (Carmona, Heath, Oc and Tiesdel, 
2003: 283).

The conservation of Kurt Tile Factory’s flu-
es and some units should be evaluated as a 
positive step about transferring the traces of 
the past to the future in Espark regeneration 
project. However, the changeover in morpho-
logical structure of the area and its dense and 
concrete appearance formed negation. One of 
the factory’s flues was conserved while the 
other one was demolished and rebuilt in anot-
her area. These flues and the usage of outer 
spaces belonged to the old factory played role 
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for the shopping center to gain a place in citi-
zens’ memory.  

With Espark project, it is determined that the-
re are morphological, functional, visual, soci-
al, perceptual and temporal changes.

According to the morphological dimension; 
area usage and built environment became 
denser, building structures and forms chan-
ged, plot pattern is conserved, pedestrian 
density increased and road pattern enlarged 
depending on the traffic problems. Morpho-
logically, it transformed into a brand-new 
form which did not belong to the past.

As the first regeneration study realized in 
factories region of Eskişehir, Espark formed 
huge and positive effects on perceptual di-
mension of the city and became a reference 
for the other regeneration studies in the area. 
The answers of the survey participants show 
that they feel appreciation for the disappere-
ance of the dangerous and insecure state of 
the brownfield factory area near to the city 
center. 

Old factory was demolished and a shopping 
center was built instead. The small commer-
cial units around the shopping center are parts 
of that factory. In the project while one of the 
flues was conserved in-situ as it is, the other 
flue was demolished and rebuilt in a place 
close to its previous location. This situation 
is evaluated as a important determination as 

it shows that the cultural heritage was not 
completely destroyed and there is the exis-
tence of the idea to conserve its place in ci-
tizens’ memory. Thus, the traces of the past 
were enabled to be transferred to the future. 
While the shopping center became one of the 
new important element of city identity, the 
traces of the past continued to be perceived.

As the participants of the survey indicated; 
although it became a route which people ra-
rely pass through because of the bad appe-
arance and smell after the demolition of the 
factory, today it is located in the busiest point 
of the city and it changed the social dimensi-
on a lot. Accessibility increased but also noi-
se problems increased. It played an important 
role for increasing social interaction as it pro-
vided the increase of public areas.

In visual dimension, the settlement of the 
factory and the shopping center in the area 
changed the image of the city. However open 
areas, open car park and routes for elders, 
children and disabled people were evalua-
ted as insufficient. These inadequacies draw 
attention to the importance of built environ-
ment in harmony with its surrounding, sca-
le-proportion relationship and material usage 
while they also revealed the necessity of pro-
viding the spaces in harmony with the urban 
characteristics and citizens’ expectations. 
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From the point of functional dimension, Es-
park regeneration project, indicated as the 
first biggest shopping center of Eskişehir, 
is evaluated positively because it made the 
area active. Today mixed use areas sheltering 
many functions different from each other to-
gether form positive urban settlement patterns 
in the sense of safety with the increase in usa-
ge time and density and accessibility with the 
opportunities it provided for fulfilling many 
needs in walk distance. In this scope, locating 
many functions compared with the time befo-
re the transformation together supported the 
formation of mixed use areas. 

Lastly when the temporal dimension is eva-
luated; the increase in the number of the da-
ily users and daily usage time (hour) gives 
important clues to be used in evaluating the 
temporal change in the use of space. While 
the factory area was a brownfield continuing 
its rural character before the Espark project 
built in 2007, now it became an alive space 
used densely through day and night.  

When changes in the urban built environ-
ment provide quantitative accumulation, they 
can lead to a qualitative regeneration (Ünlü, 
2006: 65).   As a result of the demolition and 
reconstruction of old industrial structures, it 
is necessary to prevent the loss of the original 
qualities of the building / building group that 
are worth preserving, even if there are suf-
ficient information and documents, that old 

industrial buildings should not be allowed to 
be rebuilt (Çayır, 2011: 113). 

RESULTS

The analysis of Espark in terms of urban de-
sign dimensions which were presented by 
Carmona, Heath, Oc and Tiesdell reveals ver-
satile findings.

When these changes integrally assessed, it 
can be said that Espark shopping center rege-
neration project positively affected the urban 
space formation. Although Espark shopping 
center is integrated with the city by both for-
ming a new identity element and making the 
applications directed at perceiving the past 
possible, it evokes the lack of producing spa-
ce with more detailed points of view in visual 
and morphological meaning. It is determined 
that the revival is provided in the area where 
both the collapse problems and the environ-
mental pollution disappeared with the cons-
truction of shopping center.

The shopping center transformed from a tile 
factory, changed its environment in time 
and caused dense usage. As a result of the 
observation, it is determined that the traffic 
density of the roads around Espark is very 
high. Espark’s design is highly effective on 
this density. Moreover, the safety problems 
in closed and open car parks can be related 
to the design. The dense usage loaded to the 
area must be properly managed, the reasons 



206

MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eyül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2018 Sayı: 15 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2018 Number: 15 Autumn Winter Semester

ID:289 K:422
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

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

of insecurity must be determined and soluti-
ons must be developed. 

In urban space, the design of horizontal and 
vertical components of space (facade width, 
building height, facades, landscape, building 
materials, architectural style, open-closed 
areas, functions, transportation, etc) reveals 
the originality of that space. At this point, it is 
important to consider and evaluate especially 
these criteria related to visual dimension. The 
regeneration of Espark is assessed as positive 
for its perceptual, functional, temporal and 
social dimensions. 

The positive and negative sides of the project 
could be determined with a project evaluated 
in the frame of urban design dimensions. All 
of these results support the verification of the 
hypotheses in the study.

As a result, in the process of brownfield rege-
neration references belonged to the values in 
the quality of cultural heritage should be left 
for transferring the traces of the past to the fu-
ture. New space formation process should be 
based on integrative evaluations in the frame 
of urban design dimensions. Thus, qualified 
spaces which can be integrated with the city 
can be produced. 

About the relationships between all dimen-
sions of urban design and regeneration pro-
jects; it can be said that it will be flourished 
with the researches in the direction of mana-

ging the effects on new space usages and pro-
ducing application models.  

SUGGESTIONS

It is very important to predict the urban de-
velopment during renewal of city centers 
and make the urban designs accordingly. In 
Eskişehir, the factories in the factory region 
- where changed and transformed in time - 
shifted the focus of the city by transforming 
into more social areas (hotels, shopping cen-
ters, gated communities and cafes). It is sug-
gested in these areas to design recreational 
areas, increase open areas and develop safety 
measures.

*This work was prepared in the context of 
“Urban Regeneration Models and Applicati-
ons” Ph.D. lesson which was conducted by 
Assist.Prof.Dr. Neslihan Serdaroğlu Sağ in 
Selçuk University City and Regional Plan-
ning.
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MİMARİDE YARATICILIĞIN SANAT VE TASARIM BAĞLAMINDA 
BİLİŞSEL DEĞERLEMESİ 1

COGNITIVE EVALUATION OF CREATIVITY IN ARCHITECTURE IN 
THE CONTEXT OF ART AND DESIGN

Didem BAŞ YANARATEŞ
İstanbul Arel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

ORCID ID NO:0000-0002-7061-3393

Öz: Amaç: Mimarlık uğraşı içindeki uygulayıcılara ve eğitim sürecin-
deki öğrencilere yönelik olarak, sanat ve tasarım bağlamında yaratı-
cılığın ürünle kurgulanan bilişsel kodlarının nasıl okunacağına ilişkin 
kuramsal bir çerçeve geliştirmektir.  Yöntem: Kuramsal çerçevenin 
kurgulanması, yaratıcılık değerlemesinin odaklandığı bir kutupsal 
sınıflandırmanın yapılması ve örnek-olay yorum-analiz çalışmaları ile 
çözümlenmesi aşamalarını içerir. Bulgular: Zekâ ile yaratıcılığın aynı 
ölçütlerle değerlendirilmediği, mimar denekler üzerinde yapılan çalış-
malar incelenmiş, yaratıcılığın boyutlarına sahip, üç tip yaratıcılık ka-
tegorisi açıklanmıştır. Bu kategoriler içinde mimarın sanatçı, mühendis 
ve girişimci olarak tasarlama edimini gerçekleştirdiğine yer verilmiştir. 
Tüm kategorilerde yaratıcılığın bileşenlerinin tanımlanabildiği Mihayl 
Csikszenmihaly’nin ‘Sistemler Modeli’ açıklanmıştır. Bu modelin 
işleyişinde sosyal bilişin kuramsal çerçevesi içinde açıklanabilir bir 
sistematiğin mümkün olduğuna ve sanat-tasarım bağlamında yaratıcı-
lığı buluşturan ortak bir değerleme yapılabileceğine dikkat çekilmiştir. 
Sosyal biliş, Eziator Zerubavel’in “Mekansal Metaforlar ve Zihin Ör-
gütlemesi” (2008:63-83) çalışması ile tanımlandığı şekli ile alınmıştır. 
Bu kuramsal çerçeve geliştirilerek, bilişsel kodların etki alanlarının 
büyüklüğüne göre belirlenen sosyal bilişin bireysel, evrensel ve sos-
yal kutupları olarak üç kategori altında sınıflama yapılmış, sanat ve 
tasarım bağlamında incelenen modeller üzerinden değerlemede altlık 
olabilecek bir çözümleme kurgulanmıştır.  Sonuç: Bilişsel kodlar ile 
anlamlandırılan yapının okunması, mimaride yaratıcılığın el yordamı 
ile açığa çıkarılmaya çalışılan değeri üzerine daha sistematik bir yakla-
şım ile düşünmeye olanak vermektedir. Böyle bir yaklaşım, mesleki bir 
değerleme yetkinliği ile sorgulanmayı kolaylaştırabilecektir. Bu düşün-
ce sistematiğinde değerlemenin derecelendirilmesi, üründe ifade edilen 
bilişsel kodların açık-net okunabilirlik düzeyine ve bireysel, evrensel, 
sosyal anlamlarda odaklanmış etki gücüne göre gerçekleşmektedir. 
Çalışma ile yaratıcılığın değerlemesinde, sanat-tasarım bağlamında 
okuma pratiğini teşvik eden, zenginleştirilmiş bir biliş düzeyini gerek-
tiren mesleki bilincin altı çizilmektedir.    

 Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Yaratıcılık, Sosyal Biliş, Düşünme 
Sistematikleri 

Abstract: Objective: Developing a theoretical framework on how to 
read the cognitive codes of creativity in context of art-and-design in the 
field of architecture. Method: Theoretical framework includes a clas-
sification of creativity valuation and analysis of case study. Findings: 
The studies on architect subjects which were not evaluated intelligence 
and creativity with the same criteria were examined, and three types of 
creativity category were explained. In these categories, it is stated that 
the architect performs as an artist, engineer and entrepreneur. ‘The Sys-
tems Model of Csikszenmihaly, where the components of creativity can 
be defined in all categories, is explained. In functioning of this model, 
it is pointed out that a systematic is possible within theoretical frame-
work of social cognition and a common appraisal can be made that 
combines creativity in context of art-design. Social cognition was taken 
as defined by Zerubavel’s study which is titled as ‘Spatial Metaphors 
and Mind Organization’(2008: 63-83). This theoretical framework was 
developed and classified under three categories as individual, universal 
and social poles of social cognition determined according to the size of 
domains of cognitive codes. Conclusion: Reading the structure, inter-
preted by cognitive codes, allows us to think with a more systematic 
approach on the value of creativity in architecture. Such an approach 
would facilitate questioning with a valuation competence. The grading 
about valuation system is based on the clear readability level of the 
cognitive codes expressed in the product and the individual, universal, 
socially oriented impact. By the study it is being underlined the profes-
sional consciousness that requires enhanced level of cognition, which 
encourages reading practice in context of art-and-design.

Key Words: Architecture, Creativity, Social Cognition, Thinking 
Systematic
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GİRİŞ

Tasarımları bizim için anlamlı kılan, değerli 
kılan şeyin ne olduğu konusunda çalışmalar 
psikoloji, nöroloji ve tasarımın ilgili disip-
linleri içinde her dönem önemini koruyan, 
ilgi uyandıran çalışmalar olmuştur. Böyle bir 
çalışmanın bahsi de Harari’nin ikilemesinin 
sonuncusu olan HomoDeus’da geçer. Harari, 
(2016:306-309) 2002 yılında Nobel Ekono-
mi Ödülü kazanan Daniel Kahman’ın çığır 
açan çalışmasından bahseder: “Çalışmada 
yapılan deneyler içimizdeki en az iki farklı 
benliği ortaya çıkarır. Deneyimleyen Benli-
ğimiz ve Anlatıcı Benliğimiz. Deneyimleyen 
benliğimiz anbean değişen ve hiçbir şey ha-
tırlamayan benliğimizdir.” Duyularımızla de-
neyimlediğimiz dünya, anlatıcı benliğimizin 
yazdığı hikâyelerle anlam kazanmakta ve de-
ğerlenmektedir.  Anıları hatırlamak, hikâyeler 
anlatmak ve büyük kararlar vermek anlatıcı 
benliğimizin işi. Hatıralar ile ilgili değerlen-
dirmeler yaparken anlatıcı benliğimizin kul-
landığı kısa yollar bulunmaktadır. Her detayı 
anlatamadığı gibi sadece can alıcı noktaları 
ve sonuçları kullanarak hikâyeler uydurur. 
Deneyimin süresi ne kadar uzun olursa olsun 
anlatıcı benliğimiz bu süreyi ihmal edip sade-
ce doruk-son kuralı ile hatıraların ortalama-
sını almaktadır. Böylece bir deneyimlemede 
yaşanılan en yoğun duygu ve sonuçta his-
sedilenler, tüm deneyimin üzerine yazıldığı 
hikâyeyi oluşturur.

Mekânların duyularımızın ötesinde bize his-
settirdikleri ile anlatıcı benliğimizde değer-
lenmesi, yaşadığımız çevreyi bizim için an-
lamlı kılar. Bu anlam bir binayı “mimari”, 
bir araziyi “yer” yapan şeydir. Bazen ev gibi 
huzur, mutluluk bulduğumuz bazen de huzur-
suz ya da tedirgin olduğumuz yerleri biliriz. 
Ancak araştırılması gereken mimari ile ger-
çekleşen bu sürecin yaratıcılık olarak hangi 
ölçütlerle işlerlik kazandığıdır. Böyle bir araş-
tırmaya girişmeden önce tasarımda yaratıcılı-
ğın sorgulanabilen nitel yapısını anlamak ve 
bilişsel değerlemeyi sistematik bir araç olarak 
tanımlamak gerekir. Bu gereklilik, çalışmanın 
gerçekleştirilmesini sağlayan temel nedendir 
ve araştırmanın problemini tanımlar: Mimari 
eserde yaratıcılığı niteleyen süreç nasıl tanım-
lanır ve sanat-tasarım bağlamında bu değer-
leme süreci bilişsel kodlar ile nasıl açıklanır? 

Yaratıcılığın ölçütler koyularak ölçülebilen, 
algoritmalarla tanımlanabilen yapısı hakkın-
da tartışmalar, tasarımı meşgul eden başlıca 
gündem konusu olarak dikkat çekmektedir. 
Günümüz dünyası tasarım dünyasıdır. Yapı-
lı çevrede doğar, hayatımızı yapılı çevreler-
de milyonlarca eşya sahibi olarak geçiririz. 
Yıllar sonra antropologlar günümüz insanın 
sosyal toplum hayatı, inanış, aile yapısı gibi 
pek çok konuda sadece konut ve iç mekân 
donatılarını inceleyerek oldukça gerçekçi 
yargılara varabilirler. Bizi biz yapan her şey 
tasarım olarak günlük hayatımızın her alanına 
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yayılmış durumdadır. Böyle bir dünyada ya-
ratıcı olmak, her geçen gün farklılaşan, kabuk 
değiştiren oynak bir zeminde tutunmak için 
meydan okumak anlamına gelir. Böylesi bir 
yaratıcılık krizi sadece mimaride değil, yara-
tıcılığın tüm ölçeklerinde ve alanlarında ken-
dini hissettirmektedir. 

Ak, “Postmodernizmde Skandal Yapıtlar” 
(2017:157) başlıklı makalesinde sanatsal ya-
ratıcılıktaki yozlaşma krizine dikkat çeker: 
“Sonuç olarak, sanatın tüketilen nesne olması 
kaçınılmaz olmuştur. Tüketilen nesne, sonra-
dan anlamsızlaşmaya ve daha yenisinin yeri-
ni almasını beklemesiyle yüz yüzedir.” Gün-
delik hayatımız kısa süreli sayısız tasarım ve 
sanat nesneleri ile donatılmış durumdadır. 
Ancak mimari kısa sürede tüketilen popülist 
bir ürün olamayacak kadar yaşam çevresi 
üzerinde müdahalecidir. Bu durum kaçınıl-
maz olarak şu soruyu akla getirmektedir: Da 
Vinci günümüzde yaşasaydı kendi dönemin-
deki kadar yaratıcı olabilecek miydi?  Belki 
de bu sebepten, yaratıcılıkta ölçütler koymayı 
ve derecelendirme yapmayı sağlayan bir de-
ğerleme sistemine günümüzde hiçbir çağda 
olmadığı kadar ihtiyaç duyulmaktadır.

YÖNTEM

Mimaride yaratıcılığı ele alan çalışmanın 
amacı, psikoloji ve sosyolojinin araştırma 
yöntemlerine aşina olmayan mimarlık uğra-
şı içindeki uygulayıcılara ve mesleğin eğitim 

sürecindeki öğrencilere yönelik olarak, sanat 
ve tasarım bağlamında yaratıcılığın ürünle 
kurgulanan bilişsel kodlarının nasıl okunaca-
ğına ilişkin kuramsal bir çerçeve geliştirmek-
tir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, mima-
ri bulunduğu yerden değil, karşı pencereden 
bakmaya teşvik eden mimarinin öğretilenin 
nicel ölçütleri dışında deneyimlenenin nitel 
değerlemesi üzerine düşündüren bir yakla-
şım benimsenmiştir. Böyle bir yaklaşımın 
gereği olarak kullanılan nitel araştırma yön-
temi, kuramsal bir çerçeve sistematiğinin 
örnek-olay yorum ve çözümlemeleri üzerine 
kurgulanmasına dayanmaktadır. Böylece ya-
ratıcılık üzerine mimari düşüncenin oluşumu 
ve biçimleniş süreçlerini araştıran akade-
mik çalışmaların aksine, biçimlenmiş sonuç 
üründen değerlemeye, yaratıcılığın kodlarını 
tersten okumaya yönelik bir çalışma yürü-
tülmüştür. Ele alınan örnek olaylar, Mihaly 
Csikszenmihalyi’nin Sistemler Modeli kap-
samında yaratıcılığı kabul gören sanat ve ta-
sarım eserleri olarak çalışmada yer almakta-
dır.

MİMARİDE YARATICILIK ve SİSTEM-
LER MODELİ

Yaratıcılık, modadan ekonomiye, gastrono-
miden mekatroniğe pek çok farklı yapılanma-
ların biçimleniş meselesi olarak ele alınmakta 
ve tüm yaklaşımları ortak tanımlarda buluş-
turabilmektedir: Başkalarının göremediği şe-
kilde bir şeyi görebilme yetisi; üst düzeyde ve 
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her düzeyde farkındalık; olağan olanın olağa-
nüstü anlatımı; insan yapımına özsel farkın-
dalık kazandırmak; göksel, tanrısal bilinç… 

Bir zamanlar sadece sanat ve tasarım disip-
linlerinin tekelinde tanımlanan yaratıcılık, 
yirminci yüzyılın sonlarına doğru psikoloji, 
nöroloji, sosyoloji ve pek çok farklı disip-
linde çalışmaların ortak odağı haline gelmiş 
ve günümüzde insan etkinliğinin yer aldığı 
her alanda tanımlanır olmuştur. Yaşadığımız 
çağın modern insanı, yaratıcılığı günlük ha-
yatında tanımlamakla kalmayıp, her türlü 
faaliyetinde yaratıcı olanı talep etmektedir. 
Günümüz dünyasında tasarım ise yaratıcı 
olmayanın hayatta kalamadığı ve neredeyse 
her an yeni bir yaratıcılığın talep edildiği, 
olağan hayatın akışı içinde var olan her şey 
anlamına gelmektedir. Oysa yirminci yüzyı-
lın ortalarında bile yaratıcılığın nitel yapısı-
nın, henüz bilimsel bir çalışmanın başlığında 
yer alacak kadar tartışılmaya açık olmadığını 
görüyoruz. Bilimsel yöntemler kullanılarak 
ciddi anlamda tartışılmasına ise zekânın öl-
çülmesi ile başlandığını söyleyebiliyoruz. 
“Yaratıcılığın modern psikolojinin sistematik 
araçlarını kullanarak tanımlanması ve araş-
tırılması yönündeki çabalar, ilk olarak Stan-
ford Üniversitesi’nde Lewis Terman önder-
liğinde başlatıldı. Terman öncelikle “deha” 
ve “yüksek zekânın” aynı şey olduğu varsa-
yımıyla yola çıktı. 1921 yılında bir dönüm 
noktası olacak ve 1956’daki ölümünden son-

ra da devam edecek “deha araştırmasına baş-
ladı”. (Andreasen, 2011:9) Lewis Terman’ın 
1.Dünya savaşında Amerikan ordusuna subay 
seçmek üzere hazırladığı Alfa-Beta zekâ test-
leri, zekâ ve yaratıcılığın sorgulanmasında 
bilimsel çalışmaları teşvik eden öncü çalış-
maların en önemlisidir.  Zekânın yaratıcılık 
ile ilişkisinin olup olmadığı yönündeki ta-
rihte bilinen en uzun süreli deneysel çalışma 
da yine L.Terman ve onu takip eden araştır-
macılardan gelmiştir. Terman 1910 yılında, 
IQ leri 135-200’e kadar çeşitlilik gösteren 
757 normalüstü zekâya sahip çocuk dene-
ği 1956’da ölümüne kadar izlemiştir. Onun 
ölümünden sonra araştırmaya oğlu ve kendi-
sini takip eden araştırmacılar tarafından de-
vam edilmiştir. Böylece 70 yıl boyunca süren 
araştırmanın sonucunda izlenen çocukların 
yetişkinliklerinde yapmış oldukları yaratıcı 
çalışmaların tespiti yapan 6 ciltlik ‘A Genetic 
Study of Genius’ başlıklı çalışma gerçekleş-
tirilmiştir. Bu oldukça uzun süreli deneysel 
çalışmanın en çarpıcı bulgusu ise 757 Ter-
man çocuğunun arasında kırklı yaşlarına ge-
lip yaratıcılık anlamında önemli işler başaran 
oldukça az sayıda denek çıkması olmuştur. 
“Araştırmada orta yaşlarına gelen Terman 
deneklerinin yüzde 45,6’sının çalıştığı görü-
lüyor: Yüzde 40.7’si yönetici, yüzde 1.9’u 
perakende satış işinde, yüzde 1.6’sı tarımda, 
yüzde 1.2’siyle özel yetenek gerektirmeyen 
işlerde. Orta yaşlara kadar takip edilmiş olan 
757 denek arasında iki başarılı yazar ve Oscar 
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kazanmış bir film yönetmeni olarak yalnızca 
çok azı göze çarpacak derecede yaratıcı ola-
bilmiştir.” (Andreasen, 2011: 16)

 Zekâ ile yaratıcılığın ilişkisinde günümüzde 
dahi pek çok bilinmeyen nokta bulunmakta-
dır. Zekânın tamamen yaratıcılıkla ilgisiz ol-
duğu söylenememekle birlikte aynı kategori 
içindeki ölçütlerle derecelendirilmemesi ge-
rektiği çok açıktır. Diğer taraftan bildiğimiz 
bir diğer gerçek de yaratıcılığın bir yetenek 
olmadığı yönünde. Bu anlamda da bilimsel 
olarak en ciddi çalışmalar 1950-1960’larda 
Institute of Personality Assessment and Re-
search (IPAR, UC Berkeley) de yapılan öncü 
çalışmalar olmuştur. IPAR günümüzde halen 
IPSR –Institute of Personality and Social Re-
search olarak isim değiştirmiş olarak Kalifor-
niya Üniversitesinde araştırmalarına devam 
etmektedir.   İlk çalışmaların odak noktası 
üretkenlik-verimlilik üzerine olmuştur. Dr. 
Donald MacKinnon’nun yönetiminde IPAR 
çalışmaları daha sonra yaratıcılığa doğru ge-
nişletilmiştir. Psikolojide çığır açan çalışma-
lar bir grup psikolog tarafından yazarlar ve 
mimarlar üzerinde onlar yaşarken, davet edil-
dikleri kurumun laboratuvarlarında yürütülen 
ve deneklerin kendi sahalarında gerçekleştiri-
len çalışmalardan oluşmuştur. Bu çalışmalar 
ve sonuçları Pierluigi Serraino’nun The Cre-
ative Architect: Inside the Great Midcentury 
Personality Study kitabında yayınlanmıştır. 
Serraino kitabından yıllar sonra 2016 yılı Ka-

sım ayında internet üzerinden yayın yapan 
Design Matters TV’de Debbie Millman’la 
röportaj yapmış ve çalışmasının arka planını, 
sonuçlarını kendi sesiyle aktarmıştır.1 Bunun-
la birlikte bugüne kadar pek çok dergide ve 
internet portalinde yer alan çalışma büyük ses 
getirmiştir. Sonuçta araştırmacılar yaratıcılı-
ğın boyutları olarak dört anahtar ilgi alanını 
“Yaratıcı Birey, Yaratıcı Süreç, Yaratıcı Ürün 
ve Yaratıcı Durum” olarak tanımlarlar.

Serraino röportajında çalışmaların yaratıcılı-
ğı dört boyutunu da bir arada bulunduran üç 
tip yaratıcı kategori tanımladığını belirtir: 

1. Kategoride eserlerinde kendi yaşam de-
neyimlerini ifade etmekten başka çıkar 
yolları olmayan sanatçılar vardır. Yazar-
lar, şairler, oyun yazarları gibi.

2. Kategoride bir dış gerçekliği belirleyen 
nesnel hedeflere odaklı çalışmalar yapan 
bilim adamları, mühendisler vardır. 

3. Kategori ise her iki kategorinin ortak ke-
sişim noktasında bulunur. Bu kategoride-
ki çalışmalar ise kendini ifade etmenin 
öznelliği ile test edilebilir sorgulamanın 
nesnelliği arasındaki orta yolda ilerler. 
Bu grupta mimarlar ve müzik aranjörleri 
yer alır.   

MacKinnon da, bulunduğu kategoriden dola-
yı, mimarları yaratıcılığın ölçülmesinde de-

1  https://soundcloud.com/designmatters 
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nekler olarak kullanmış ve mimarlığı “Öyle 
bir meslek ki; sanatçının yabani yaratıcılığı 
ile bilim adamının ölçülebilen modeller ge-
liştirmesini ve iş hayatının girişimci kafasını 
birleştirir.” sözleri ile tanımlamıştır. 

“MacKinnon, içlerinde Euro Saarinen, Philip 
Johnson, Richard Neutra, I.M. Pei ve Louis 
Kahn gibi dönemin en tanınmış mimarlarının 
olduğu 40 kişilik bir grup ve daha az tanınmış 
veya çok daha az başarılı 84 kişilik ikinci bir 
mimar grubu belirler. Ancak bir psikolog ola-
rak MacKinnon mimarlıkta yaratıcılığı oluş-
turan bileşenleri tanımlamakta gerekli uz-
manlıktan yoksundur. Burada Architectural 
Record Dergisinin editörü olarak Elizabeth 
Kendall Thompson gibi gönüllü katılımcıla-
rın yardımlarını alır.”2 Mimarlık uğraşı; yete-
nek, bilgi, özveri ve coşkunun bir ömür boyu 
amaçlanan bileşkesidir. Ancak çalışmanın 
kayda değer en önemli bulgularından biri hiç 
şüphesiz mimarın kendisine öz saygısını ve 
kapasitesini göstermenin bir yolunu sunan ve 
bu anlamda sorumluluk yükleyen mesleğin-
den haz duyması, yaratıcılığın hedeflenme-
sindeki ana etken olmasıdır.  Kendi doğasının 
sınırlarını zorlamayan ve yaratmaya cesareti 
olmayan bir mimar, mesleğin doğası gereği 
kabul görmez. Bu sebeptendir ki yaratıcılığın 
bilimsel araştırmasında denekler mimar ol-
muştur. 

2 https://www.brainpickings.org/2016/12/29/the-creative-
architect/ 

Yaratıcılık kategorilerinin tanımları altındaki 
mesleklere bakıldığında mimarın sanatçı, mü-
hendis ve girişimci olarak tasarlama edimini 
gerçekleştirmesi gerektiğini görüyoruz. Diğer 
iki kategoriyi de kendi mesleğinde bir araya 
getirmesi gerekmekte ve ne kadar sanatçı ne 
kadar mühendis ve girişimci olması gerektiği, 
hangisinde daha yaratıcı olacağı mesleğinin 
en çok tartışılan bulanık köşelerini oluştur-
maktadır. Doğrusu mimarlığın her üç katego-
riden de soyutlanamayacağıdır. Ancak sorun 
bir mimari eserin değerlendirilmesine gelince 
farklı bakış açıları ile keskin hatlarla ayrıştı-
rılmaya gidilmektedir. Oysa ki mimariyi tek 
bir kategori altında değerlendirmek haksızlık 
olacaktır. Öyleyse her kategoride değerlen-
dirilmeli veya her kategoriye uyan bir dere-
celendirme yapılmalıdır.  Her bir kategoriye 
uyan bir değerlemede mimarinin temel uğra-
şı alanı, yaşam kültürüne katkıda bulunmak, 
yön vermek, değiştirmek olunca mimari bir 
eserin yaratıcılığının tescillenmesi de asla bir 
kişinin zihninde gerçekleşmemektedir. Oysa 
“neden bu sanat” sorusunu cevaplamak üzere 
girişilen çoğu çalışmaların başlangıcı Marcel 
Ducamp’ın bir pisuardan yapılmış ‘çeşme’ 
adlı eseri ile başlamakta ve devamında “sanat 
gören gözdedir” şeklinde özetlenen bir so-
nuca varmaktadır. Ak, 1917’de Duchamp’ın 
hazır-yapıt eserini ortaya koyarak yarattığı 
kırılma noktasının arkasından gelen postmo-
dernizme eleştirel yaklaşır.  Çoğu zaman iz-
leyicinin anlayamadığı yapıtlar ile ilgili hepi-
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mizin aklına gelebilecek soruları sorar: “Peki, 
günümüz zaman diliminde eleştiri üslubunu 
sertleştirmiş ve seyirciyi nerdeyse pornografi 
izlercesine röntgencilikle suçlayacak denli ir-
rite eden sanat yapıtları neden üretilmektedir? 
Sanat eserinin her zaman en uç noktada olma 
zorunluluğu var mıdır, diye sorgulamakta-
yız.” (Ak, 2015:149) Şüphesiz bu tür sanat 
eserleri, tartışmaya açık bakış açıları ile keş-
fedilmek üzere çaba sarf edilmesi gerektiren 
alt anlamlar taşımaktadır.   Mimaride ise gözü 
istenilen doğrultuda yönlendirerek görülme-
si gereken paydayı en etkili biçimde genele 
ulaştırma itkisi vardır. Çünkü sanat yere ait 
olmak zorunda değildir. Boşlukta da yaratı-
labilir. Ancak mimari yere, yer de mimariye 
aittir. Erman ve Yılmaz, “Mimari Tasarımda 
Konsept ve Bağlam İlişkisi Üzerine” (2017: 
97) başlıklı makalelerinde bu durumu şöyle 
açıklar: “Yapılar çevresinden bağımsız, bir 
boşlukta inşa edilemeyeceğine göre mimari 
tasarım bir yere aittir ve tasarımın ait olduğu 
yerden kaynaklanan verilerle biçimlenmesi 
ya da yere özgü problemlere cevap vermesi 
beklenmektedir. Dolayısı ile mimari tasarım 
yere ait özelliklerden beslenir.” 

Farklılıkları açık olmakla birlikte tüm kate-
gorilerde yaratıcılığın bileşenlerini belirle-
mek üzere Mihayl Csikszenmihaly kültüre 
etki yapılabilmesi için fikrin başkalarının 
anlayabileceği şekilde ifade edilmesine, o 
disiplindeki uzmanların genel kabulünü ka-

zanmasına ve en sonunda da ait olduğu kül-
türel ihtisas alanının içeriğine dâhil edilme-
sine ihtiyaç olduğunu ortaya koyar. Başka 
bir deyişle de ormanda ağaç devirmek için 
ağacı devirenle birlikte ağacın devrildiğini 
gören, duyan ve teyit eden tüm bileşenlerin 
hep birlikte hareket etmesi gerekmektedir. 
Csikszentmihaly’nin sistemler modeli ola-
rak adlandırdığı önermesindeki bu üç bileşen 
“İhtisas alanı, Disiplin ve Birey” olarak ta-
nımlanmaktadır. İhtisas alanı yaratıcılık ka-
tegorilerindeki bulunduğunuz yere bağlı ola-
rak belirlenen bilgi alanınızdır. Bu durumda 
“mimarlık” üçüncü yaratıcılık kategorisinde-
ki bilgi sahası, ihtisas alanımızdır.  Disiplin 
ise ihtisas alanının kapılarını bekleyen insan-
lardan oluşmaktadır. Eleştirmenler, koleksi-
yoncular, küratörler, yöneticiler gibi. And-
reasen, (2005:18-19) Vincent van Gogh’un 
yaşamı boyunca yüzlerce resim üretmiş ol-
duğunu ancak eserleri eleştirmenlerin ilgisini 
çekene kadar başarısız bulunduğunu, bugün 
ise tablolarının milyonlarca dolara satıldığını 
belirtir. Sadece resim alanında değil yaratıcı-
lıkla ilgili her alanda sistemler modeli işle-
mektedir. Andreasen, Csikszentmihalyi’nin 
bu modeli kullanarak, bezelyelerin çapraz 
döllenmesiyle çağdaş genetiğin temellerini 
atan Gregor Mendel’in kendi yaşamı boyun-
ca yaratıcı olmadığını öne sürdüğüne yer ve-
rir: “Mendel ve Copernicus gibi benzerlerinin 
Kilise’yle yakın bağları vardı ve dine muha-
lefet korkusuyla çalışmalarını gizli tutmak 



216

MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eyül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2018 Sayı: 15 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2018 Number: 15 Autumn Winter Semester

ID:289 K:407
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

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

zorunda kaldıklarından yayımlatamamışlar-
dı. Csikszentmihalyi’e göre, ölümünden elli 
yıl sonrasına, yani insanların bulgularını keş-
fedip deneysel genetik çalışmalarda kullan-
maya başlamasından öncesine kadar Mendel 
yaratıcı değildi.” (Andreasen, 2005:20)  Öte 
yandan tabloları dünyanın en pahalı tablo-
ları arasında bulunan Jackson Pollock’un 
soyut resimleri pek çok insan için etkileyici 
değildir. “Bu olumsuz tepkinin nedeni kıs-
men, Pollock’un eserlerinin yeteneğin açık 
bir göstergesi olarak görülmemesidir. Çok 
basit görünürler; klasik yargı da şu yöndedir. 
“Bunları benim çocuğum da yapar.” Sanat 
eğitmeni Philip Yenawine bu itirazlara kar-
şı çıkar. Eleştirileri Pollock’un Bir (Numara 
31, 1950) adlı çalışmasını anlatarak yanıtlar. 
Yenawine resmin dev boyutlarına dikkati çe-
ker; yüksekliği 3, genişliği 5 metre civarın-
dadır. Fırçanın coşkulu kavislerini yaratmak 
ve münferit unsurları bir arada tutmak teknik 
ve imgesel sorunlardan hayranlıkla söz eder. 
Bunun kolay olduğunu düşünüyorsanız, der 
Yenawine bir de siz yapın bakalım.” (Bloom, 
2017:139) Disiplin Pollock’un eserini yaratı-
cı bulmaktadır. Aynı şekilde Ducamp’ın pisu-
ardan oluşan çeşme adlı eseri de sanat müze-
sinde yerini almıştır. Siz de kendi pisuarınızı 
sanat müzesine koydurmak istiyorsanız disip-
linin kapıları zorlamanız, aşındırmanız gere-
kir. Mimari bir eserin, kimse kolay olduğunu 
düşünmez. Sonuçta bir yapımın ürünüdür ve 
yapım, maliyeti yüksek bir süreçtir. 

Mimarlık için disiplin alanının önemli bir 
bölümünü mimarlık ve tasarım üzerine isim 
yapmış süreli yayınlar, uluslararası tanınmış 
yayınevleri olmak üzere yazılı ve görsel ba-
sım, medya araçları oluşturmaktadır. Mimar-
lık tarihçileri, kuramcılarla birlikte ihtisas 
alanı içinde söz sahibi olan akademisyenler, 
ulusal ve uluslararası meslek platformlarını 
oluşturan meslek odaları, mesleki ağlar ve 
buralarda yer alan üyeler disiplini oluşturan 
diğer unsurlardır. Öte yandan disiplin içinde-
ki en önemli grubu kullanıcı oluşturmaktadır. 
Mimari bir eser, içinde yaşamın akışının de-
neyimlenmediği, kullanıcının anlatıcı benli-
ğinde hikâye konusu olmadığı sürece yaratıcı 
olamayacaktır. Bir disiplinin tüm unsurlarını 
tanımlamak başlı başına bir çalışma konusu 
olabilir. Ancak hepsinin tek tek ele alınması 
da boşuna bir uğraş olacaktır. Son olarak bi-
rey ise mimarın kendisidir.

BULGULAR

Çalışmanın bulguları, Mihaly Csikszen-
mihalyi’nin Sistemler Modelini oluşturan ya-
ratıcılık bileşenlerinin, sanat ve tasarım alan-
larından örnekler ile özelleştirilerek tanım-
landığı ve Eziator Zerubavel’in sosyal biliş 
kuramı üzerine kurgulanan bilişsel bir model 
olarak sınıflandırıldığı, çözümleme verilerin-
den oluşmaktadır:
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DİSİPLİNİN KODLARINI ÇÖZME ve 
BİLİŞSEL MODEL

Csikszentmihaly “sistemler modeli”ne göre 
yaratıcılığın her üç bileşen için gerçekleşmesi 
gerekir.  Bu gerçek yaratıcılığın varlığını ta-
nımlar. Andreason, (2011:18-19) çalışmasın-
da Csikszentmihaly’nin gerçek yaratıcılıkla 
ilgili dış standartlarına dikkat çeker ve Emily 
Dickinson, Van Gogh ve John Donne gibi 
sanatçıların disiplin tarafından karar verile-
ne kadar yaratıcı olamadıklarını ifade eder. 
Sanatçıların ölümlerinden sonra anlaşılması, 
yaşarken değersiz sayılan çalışmalarının son-
radan paha biçilmez hale gelmesi de bu se-
beptendir. Oysa ki mimarlık anlaşılmak için 
beklemez, disiplinin kapılarını zorlar. Çünkü 
yaşamın içinde karşılığını bulmak zorunda-
dır. Bu zorunluluk onun faydacı olma gerekli-
liğinden gelir. Mekânsal ölçekte yapım süreci 
içerir. Yaşam çevresi oluşturma dürtüsünün 
vücut bulmuş hali olan yapı, kendiliğinden 
ortaya çıkan bir kabullenilme ihtiyacı do-
ğurur. Sonuçta ya kabullenir, benimsersiniz 
ya da reddeder, terk edersiniz. Ama anlam-
landırmaya çalışırsınız. Kodlarını okumaya, 
yaratıcı değerini görmeye zorlanırsınız. Öl-
çeği bunu kaçınılmaz kılar. Görmezden ge-
linemeyecek kadar müdahalecidir. Sonuçta 
mimari kullanılmak zorundadır. Bu sebepten 
mimar yaratıcılığını, keşfedilmek üzere bi-
linmez bir sürecin işlemesinin insafına bıra-
kamaz. Doğası gereği yaratıcıdır. Bu yüzden 

de Mackinnon’un mimarlar üzerine yaptığı 
çalışmalarda sınıflandırma az yaratıcı, daha 
yaratıcı ve çok yaratıcı olarak gerçekleşmiş-
tir. Hiç yaratıcı olmayan bir mimar olamaz. 
Yaratıcı düşünemeyen mimar olamaz. Yara-
tıcılık bir beceri değildir, mimar için eğiti-
minin edimidir. Bu edim onun tüm meslek 
hayatında gelişmeye devam eder. Eğitmenler 
disiplin kapılarını bekleyen kişiler olarak mi-
mari edimde nesnel değerlendirmenin önemi 
üzerine ölçütler geliştirir. Mimariyi neyin ya-
ratıcı kıldığı ve kabullenilme sürecinin nasıl 
işlediği bu ölçütler üzerinden açıklanır. Mi-
mari gören gözdedir diyerek işin içinden çıkı-
lamaz.  Tüm gözlerde neyin görüldüğü, nasıl 
algılandığı başından itibaren mimari düşün-
cenin ana meselesidir.

 İnsanlar nasıl düşünür, neyi nasıl anlamlandı-
rır bilişle ilgilidir. Genel tanımıyla, insanların 
dünyayı tanımalarına, anlamlandırmalarına 
ve öğrenmelerine yol açan zihinsel faaliyet-
lerdir. Biliş algının gerçekleşme düzeylerine 
göre çeşitlenir. Algılanan dünyayı bilgiye 
çevirme, depolama ve bilinç oluşturma, geri 
çağırarak yeni bilgiyi üretme süreçleri na-
sıl işlemektedir? Algının psikolojisi, algının 
sosyolojisi alanlarındaki çalışmaları ile öncü 
sosyolog Eziator Zerubavel, “Spatial Metap-
hors & Mental Patterns: A Sociological Pers-
pective” (2008:63-83) mekânsal metaforlar 
ve zihin örgütlenmeleri başlıklı çalışmasında 
sosyal bilişi ve günlük hayatımızdaki yerini 
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örneklerle açıklamaktadır. Zerubavel, bu ko-
nudaki çalışmaların başlangıcında, tek başına 
hareket eden bir satranç oyuncusu gibi, her 
insanın bireysel olarak yaşamı boyunca ken-
di kazanımları ile edindiği bilişsel bir sürecin 
kabul gördüğünü ifade eder: “17.yy’dan itiba-
ren John Locke ve George Berkeley tarafın-
dan geliştirilen bilginin ampirist kuramları, 
ancak duyularımız ile deneyimleyerek kendi-
ni ifade eden dünyanın varlığını kabul eder ve 
o zaman kadar boş bir zihnin (tabula rasa) ol-
duğunu varsayar.” (Zerubavel, 2008:63) Biliş 
Bilimin ortaya çıkışı ise boş zihin görüşünün 
hâkim olduğu bireysel düşünmeye dayalı ro-
mantik görüşün yerini düşünmemizin kişisel 
olmayan, insan olarak doğuştan sahip oldu-
ğumuz ortak temellerine duyulan ilginin al-
ması ile kendini gösterecektir. “Bu ilgi René 
Descartes ve Immanuel Kant’ın doğuştan 
sahip olduğumuz zihinsel yeteneklerimize 
dayanan rasyonalist görüşü ile belirir.” (Ze-
rubavel, 2008:64) Bu görüşten hareket eden 
çoğu biliş bilimcileri, bizim düşünme olarak 
adlandıracağımız sürecin temeline kişisel de-
neyimlemenin yerine akıl yürütmeyi koyarak 
hareket edecektir. Böylece biliş bilimciler ta-
rafından kişisel deneyimlemeleri ile bilinçle-
necek boş zihnin yerine evrensel olarak dona-
nımlı bir insan zekâsı konulur. Ancak yeterli 
değildir. “Çünkü bu çalışmalar, bilişsel do-
nanımımızın (hard-ware) oldukça detaylı bir 
resmini ortaya koyarken düşünme sürecinde 
kullandığımız sonradan yüklenen ve evrensel 

olmayan zihinsel belleğimize dayanan prog-
ramımızı (soft-ware) tanımlamaktan aciz ka-
lacaktır.” (Zerubavel, 2008:65)

Zihnin bilişsel sürecinde donanım ve progra-
mın bir arada ele alınması ile her iki görüş 
arasında sosyal biliş tanımlanır. Sosyal biliş, 
düşünme şekillerimiz arasındaki ana farklı-
lıkların gün ışığına çıkmasını sağlar. Böylece 
neden başkaları ile aynı ya da tamamen farklı 
düşündüğümüzü açıklamaya çalışır.

Sonuçta dünyamızı, dilimizdeki gibi kodla-
maları deşifre ederek çözümler ve anlamlan-
dırırız. Bu çözümleme de bilişi tanımlar. Bi-
reysel biliş kodları, elektronik posta şifremizi 
oluştururken kullandığımız sosyal biliştir. Ço-
ğunlukla sadece kendimizin bilebileceği kişi-
sel bilgi kodlanır. Evrensel biliş kodları daha 
küresel ifadeleri anlamlandırır. Güvercinin, 
zeytin dalının barışın simgeleri olarak kabul 
edilmesi ya da kalbin hiç de organa benzeme-
yen simgesinin aşkı ifade etmesi gibi. Sosyal 
biliş kodları ise yaşadığımız toplum ve sosyal 
çevre içinde ait olduğumuz grupların kodları 
ile oluşur. Milliyetimiz doğduğumuz andan 
itibaren ait olduğumuz gruplar içindedir. Sos-
yal yaşayış biçimlenişi milliyetimizin ulusal 
kodlarını taşır. Bir Fransız için şık ve lez-
zetli salyangoz yemeği bir başka millet için 
iğrençtir. Amerikan esprileri başka ülkelerde 
çoğu zaman itici bile kabul edilebilir. Birin-
ci dünya savaşının Almanya’daki anlamı ile 
Türkiye’deki anlamı farklıdır.
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Sosyal toplum içinde yetişkinlik çok fazla sa-
yıda sosyal gruba ait olmayı ve onların kod-
ları ile düşünmeyi gerektirir. Çocukları top-
lum içinde sergiledikleri çoğu davranışlardan 
dolayı ayıplamaz hatta yaptıkları aykırılıkları 
komik ve eğlenceli buluruz. Küfürlü konuşan 
küçük bir çocuğun insanları güldürmesi gibi. 
Büyüdükçe herkesin tıpkı bizim olduğumuz 
gibi ait olduğu grupların yazılı olmayan an-
cak oldukça bariz kabul edilmiş tüm kalıpla-
rına uyması beklenir. Futbol takımı fanatikle-
rinin takım renklerinde giyinmesi, marşlarını 
bilmesi, maçları kendi takım arkadaşları ile 
seyretmesi gibi. Davranış şekillerimiz, giyi-
mimiz bile bizi belli gruplara üye yapar ve za-
manla bu üyelikler daha kalıcı şekillerle bizi 
biçimlendirir. Bu noktada algının psikolojisi 
ile sosyolojisi arasındaki farkı açıkça tanım-
layabiliriz. Zerubavel, (2008:68) çalışmasın-
da şekilleri etrafındaki arka fondan nasıl ayırt 
edebildiğimizi anlayabilmek için ‘algının 
psikolojisinin’ gerekliliğini ancak çocukların 
annelerinden daha çok babalarına benzedik-
leri yönündeki bir yargımızın kaynaklandığı 
kültürel eğilimin sebebini anlayabilmek için 
de ‘algının sosyolojisinin’ gerekliliğini ifade 
eder. 

Sosyal Biliş, dış dünyanın bize kendi-
ni anlatma ve anlatıcı benliğimizde kendi 
hikâyesinde gerçekleşme yoludur. Dış dün-
yayı bilincimizde bedenselleştirerek oluştur-
ma sürecidir. Dış dünyayı oluşturan mimari 

eserlerin, mekânların, yerlerin sosyal bilişin 
hangi düzeylerinde yoğunlaşarak güçlü bir 
şekilde açığa çıktığı ile ilgili kutupsal belirle-
meler yapmak mümkündür.  

 SOSYAL BİLİŞİN BİREYSEL KUTBU 

Kendi özümüze ait olanı, kişiselleşmiş yönte-
mimizle ortaya koyma şeklimiz, sosyal bili-
şin bireysel kutbunda beden bulur. Elektronik 
posta ya da daha üst düzey güvenlik gerekti-
ren internet bankacılık şifremizi oluşturmada 
başvurduğumuz bilişsel düzeydir. Güvenlik 
sistemleri kullanıcısını tanımak için oldukça 
özel bilgileri sınamak isteyebilir. Güvenlik 
sorusu oluştururken kimsenin bilemeyeceği 
size ait bir bilgiyi kullanmanızı isteyebilir. 
Sorunuz ne kadar kişisel ise güvenlik derece-
si o kadar yüksek olacaktır. 

Postmodern sanatçıların çoğu kişisel öze 
yönelik, ağırlıkça bireysel kutbu ifade eden 
eserler vermektedir. Bu eserler o kadar ki-
şiselleştirilmiştir ki Ak (2017:149) makale-
sinde bu tür yapıtları, izleyicisini röntgenci 
gibi hissettirerek irrite eden skandal yapıtlar 
olarak nitelendirir. Paul Bloom da “Hazzın 
Bilimi” (2017:144) adlı çalışmasında Piero 
Manzoni’nin 90 adet kutu dolu dışkısından 
oluşan bir dizi eserinden bahseder ve eserin 
2002 yılında kavanozlardan biri için 61,000 
dolar ödenerek satın alındığını söyler. Bu 
eserden alınan hazzın, onu yaratan ya da kul-
lanan kişinin köklerini içerdiği inancından 
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kaynaklandığını, Manzoni’nin koleksiyoncu-
lara sanatçı için gerçekten kişisel olan bir şeyi 
verdiğini vurgular. Bloom (2017:122)   aynı 
çalışmasında sanattan aldığımız hazzın kay-
nağının, onun yaratılışının altında yatan insa-
ni geçmişe duyulan takdir olduğunu belirtir 
ve bunun o eserin özü olduğunu ifade eder. 

 Özcü mimari eserlerden birisi olarak çalış-
manın bireysel kutbuna alınan örnek olay ise 
bir mimara ait değildir. Bu yapı Fransız bir 
köy postacısı olan Ferdinand  Cheval’a aittir. 
Michel Ragon’un “Modern Mimarlık ve Şe-
hircilik Tarihi” (2010:211-213) çalışmasında 
naif mimarisi ile bahsedilen Cheval, Charles 
Garnier’nin Paris Operası’nı bitirmesinden 
dört yıl sonra başladığı aykırı bir eserin yara-
tıcısı olarak yer alır. 

Ferdinand Cheval, Hauterives postacısı ola-
rak yarattığı mimarinin öyküsü günümüzde 
de pek çok insana ilgi çekici gelmektedir. 
‘Le Palais ideal’ olarak adlandırılan yapı çok 
sayıda tarzın sentezi olan fantastik bir saray 
olarak nitelendirilmektedir. Cheval’ın topla-
dığı taşlara inşa ettiği esere ait hikâyeyi Ra-
gon, (2010:211-212) yine Cheval’ın kendi 
ağızından aktarır. Bir taşa takılıp düşen ve 
aydınlanma hali yaşayan Cheval 44 yaşında-
dır. Postacı her gün yürümekte olduğu kırsal 
peyzajın içinde doğanın bir taşta yarattığı bi-
çimlenişten öylesine etkilenmiştir ki bir mi-
mar ve duvarcı olmaya karar vermiştir. Bu 
kararından sonra her gün topladığı taşları, 

evinin bahçesine yığan postacı, 25 yıl boyun-
ca kendi mimarisini inşa etmiş ve sonucunda 
hayal gücünü aşan bir cenaze merasimi binası 
yapmıştır.  Cheval eserini yaparken insanla-
rın kendisini anlamadıklarını ve deli gözüyle 
bakıp, hor gördüklerini ifade etmiştir. Posta-
cının düşler sarayında bir barbar kulesi, mi-
nareleri ile bir cami, Hint tapınağı, İsviçre 
dağ evi, Alger’in Kare Evi ve ortaçağ şatosu 
bulunmaktadır. Bunlarla birlikte çeşitli hay-
vanlar, taş yığınlarından yapılmış mağaralar 
bulunmaktadır (Şekil 1). Ragon, (2010: 211-
212) Cheval’ın sarayına ait oldukça ayrıntılı 
tanımlar verir ve sonunda kendisi ve karısı 
için akçaağaçtan yapılmış iki koltuktan bah-
seder. Bay ve Bayan Cheval’ın insanları basit 
bir giriş aracılığı ile seve seve ziyaret ettir-
dikleri “düş şatolarında” yaşadıklarını söyler. 

Şekil 1. Le Palais Ideal, Ferdinand Cheval3 

Bireysel kutup özcülüğün doruk noktasıdır. 
Sonuçta birey, kendi iç dünyasına ait olanı, 
en özelini yine kendine has yöntemiyle orta-
ya koymaktadır. Chavel de bunu gerçekleş-
tirmiştir. Kendisi ve karısı için bir anıt mezar 

3 http://www.facteurcheval.com/histoire/
palais.html
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yaparken belki de hayatında hiç görmediği 
düşsel imgeleri, kendi iç dünyasında yaşattı-
ğı halleri ile ve yine kendi tekniği ile ortaya 
koymuştur.  Tıpkı Piero Maazoni’nin dışkı 
dolu kavanozları gibi. 

“Ölüm” tüm canlılar için ortak anlam taşıyan 
ve en önemli dürtü olan yaşama isteğini do-
ğuran evrensel bir kavram olsa da bir bireyin, 
kendisi ya da ailesi için anıt mezar inşa ederek 
kendi hayal dünyasında yaşamaya devam etme 
arzusu oldukça yaratıcı, dâhiyane bir yapıt or-
taya çıkarmıştır. Bugün bile insanlar Cheval’ın 
yapısını, bir anıt-mezar olmasının ötesinde bir 
postacının, ölümsüzlüğe ulaştırabildiği iç dün-
yasına ait hayal gücünün yaratıcı dışa vurumu 
olarak hayranlıkla ziyaret etmektedir. 

SOSYAL BİLİŞİN EVRENSEL KUTBU 

Tüm canlılarla birlikte sahip olduğumuz dür-
tülerin sonucunda evrimsel olarak geliştirdi-
ğimiz biliş kalıpları ve insan olmanın gere-
ği olarak tanımlanabilen tüm özelliklerimiz, 
sosyal bir varlık olarak ait olduğumuz grup-
lar içinde en geniş olan evrensel grubu tem-
sil ederler. Dünya tarihi, insanlığın evrensel 
olarak tanımlanmış biliş kutbunda yer alan 
kodlarını çözümlemede başvuru kaynakçası 
olarak ele alınmaktadır. Bu girişimlerden bi-
risine de Harari, (2016:73-74) insanlık tari-
hinin dününe bugününe ve geleceğine ilişkin 
ikileme olarak bilinen eserlerinden “Homo 
Deus”’da yer vermektedir. Çalışmanın “Çi-

menlerin kısa bir tarihi” başlığı altında yer 
alan örneklemesinde, çimlerin bir statü sem-
bolü olarak nasıl olup da kabullenildiğine 
tarihsel bir bakış açısı ile açıklama getirir. 
Özel mülklerin ve kamu binalarının önündeki 
alanlarda çim yetiştirme fikrinin, orta çağın 
sonlarına doğru Fransız ve İngiliz aristokrat-
ların şatolarında doğduğunu, modern çağın 
başında bu alışkanlığın kök salarak asaletin 
sembolü haline dönüştüğünü belirtir. Hata 
çim alanların “o kadar varlıklı ve güçlüyüm 
ve o kadar çok toprağım ve hizmetkârım var 
ki bu yeşil fanteziyi karşılayabiliyorum” de-
menin aleni bir beyanı olduğunu ifade eder. 
(Harari, 2016: 73) 

Harari, (2016:74) çimlerin sadece bir Avrupa 
ya da Amerika çılgınlığı olarak kalmadığını, 
Beyaz Sarayda çimlerin üzerinde konuşma 
yapan ABD Başkanını, yeşil sahalarda fut-
bol maçlarını, Homer’la Bart Simpson’ın 
çim biçme sırasının kimde olduğu kavgasının 
dünyanın her yerindeki insanlar tarafından iz-
lendiğine dikkat çeker. Sonuçta dünyanın her 
yerinde insanlar çimleri güç, para ve prestijle 
ilişkilendirmektedir. 

Güney Afrikalı Sanatçı Lungiswa Gqunta da 
15.İstanbul Bienalinde yer alan Lawn (Çimen) 
adlı eseri ile çim üzerine evrensel kutupta or-
tak paylaştığımız bilişimize hitap etmektedir. 
Ters çevrilmiş ahşap bir plaka üzerine yerleşti-
rilen kırık şişelerden oluşan çim enstalasyonu, 
zengin beyazların sahip olduğu çimenliklerle 
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tezat güç dengesine sahip ırksal ayrıcalıklara 
dikkat çekmektedir. Bienalle ilgili Mimarlık 
ve Tasarım Yayın Platformu haber notlarında4, 
yabancıların girmesini engellemek için bahçe 
çitlerinin üzerine ters döndürülmüş kırık şi-
şeler yerleştirildiği, Gqunta’nın yapıtlarında-
ki şişelerin ise kapitalizm ve küreselleşmeyi 
simgelemenin yanı sıra, Güney Afrika’da son 
yıllarda patlak veren isyanlarda kullanılan mo-
lotof kokteyllerinin şişelerini çağrıştırdığı ifa-
de edilir.  Gqunta çimlere gönderme yaparak 
bilişimizin evrensel kutbunda yaratıcı bir sanat 
eseri ortaya koymaktadır. 

Käthe Kollwitz, Mother With Her Dead Son 
(Ölü Oğlu ile Anne) adlı heykeli ile çok daha 
evrensel bir biliş ifadesini kullanarak mesa-
jını tüm canlıların paylaştığı ortak bir kodun 
içine saklamayı tercih etmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Käthe Kollwitz, Mother With 
Her Dead Son (Ölü Oğlu ile Anne), Neue 

Wasche, Berlin 5

4 http://www.mimarizm.com/haberler/gundem/
bienal-notlari-2-galata-rum-okulu_128677

5 https://www.visitberlin.de/en/neue-wache-
memorial

Heykel, Berlin’in merkezinde yer alan ve 
1816 yılında Alman Neoklasizimin öncü ör-
neklerinden biri olarak kabul edilen, Karl 
Friedrich Schinkel’in Neue Wasche yapısının 
holünde yer almaktadır.  Prusya veliahdının 
orduları için güvenlik binası olarak yapılmış 
olan yapı, 1930’dan beri ise bir savaş karşıtı 
anıt olarak kullanılmaktadır. Dorik kolonla-
rı, dört köşeli kulesi ve iç avlusu ile Roma 
kalesine benzeyen yapının iç mekân dekoru, 
içinde yer alan heykeli ve anı plakaları Al-
man hükümetinin resmi tarihsel politikaları 
hakkında çok şey anlatmaktadır. Zbigniew 
Mazur, Neue Wasche (1818-1993) (2011:49) 
başlıklı makalesinde yapının Berlin’de olduk-
ça hassas bir bölge olan Unter den Linden’de 
savaş kurbanlarının ve zorba yönetimin hatı-
rasını Almanya’nın kolektif belleğinde canlı 
tutan önemli bir yapı olduğundan bahseder. 
Bu anlamda yapının üç farklı katmanı oldu-
ğunu belirtir:

Birinci katman Napolyonlu Fransa’ya kar-
şı kazanılan özgürlük zafer savaşı ile güçlü 
bir ilişki kurmaktadır. Bu zafer güçlü Prus-
ya ve sonrasındaki Alman İmparatorluğu için 
önemli bir temel olacaktır. Yapının ikinci 
katmanı Birinci Dünya Savaşından sonra Av-
rupa ülkelerinde ve ayrıca Almanya’da ge-
lişen düşen askerileri mitleştiren bir akımın 
sonucunda oluşturulmuştur. Üçüncü ve son 
katman ise Komünist Almanya’dan Almanya 
Demokratik Cumhuriyeti’ne uzanan tarihsel 
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politikaları ifade etmektedir. Böylece son 
evre militarizm ve faşizm ile mücadele eden 
kurban sınıfını vurgular. 

Böylece üçgen alınlığı savaş tanrıçası 
Nike’nin bir savaş kararındaki anı anlatan 
yapı, I. Dünya savaşının sonuna kadar krali-
yet güvenlik yapısı olarak kullanılır. 1918’de 
Almanya’da monarşi kaldırılır. “1930’da 
Neue Wache’nın ölen askerlerin anısına ko-
runarak yeniden uyarlanması için bir yarış-
ma açılır. Peter Behrens, Erich Blunk, Hans 
Grube, Ludwig Mies van der Rohe, Hanz Po-
elzig ve Heinrich Tessenow dönemin seçkin 
sanatçıları olarak yarışmaya katılır.” (Mazur, 
2011:54) Tessenow’a Prusya hükümeti tara-
fından, savaşta yitirilen Almanların anısına 
yapıyı yeniden düzeleme görevi verilir. “Tes-
senow mimari üslubun ulusal ruhtan doğması 
gerektiğini ve ulusların dışında kültür olarak 
bir şey olamayacağına inanmaktadır. Tasa-
rımları onun modernizme ve eklektizme karşı 
duyduğu hoşnutsuzlukla biçimlenir. Böylece 
basit ve düz formları tercih eder.” (Mazur, 
2011:54) Mazur, (2011: 55) Neue Wache ‘nin 
hem yapı olarak hem de bulunduğu yer iti-
bari ile Almanya için belleğinin önemli bir 
tanığı olduğunu ve Tessenow’un yapının iç 
mekânlarını tamamen dönüştürürken dış cep-
helerini oldukça az değişikliklerle korudu-
ğunu belirtir. Yapının iç mekânı boşaltılarak 
geniş açıklık elde edilir. Bu geniş açıklık göz 
gibi dairesel tepe açıklığı ile bir anıt salona 

dönüştürülür. Açıklığın altına bir blok siyah 
İsveç graniti yerleştirilir.(Şekil 3)

Şekil 3. Neue Wasche, Bilinmeyen Asker 
Lahiti, Berlin6

 Bilinmeyen Asker lahitidir. “Gümüş kap-
lama yapraklardan yapılmış bir çelenk blo-
ğun üstüne yerleştirilir. Bloğun önünde ba-
sit bir şekilde “1914-1918” yazılı bir bronz 
plak bulunmaktadır. Her iki yanında ağır 
ancak zarif şamdanlar yanmaktadır. Anıt 
‘Savaşta kaybedilenlerin anıtı’ olarak bili-
nir.” (Mazur, 2011:55) “II. Dünya savaşının 
son aylarında yoğun topçu ateşine tutulur.” 
(Mazur, 2011:57) “Unter den Linden, Sov-
yetlerin Berlin’i işgal bölgesi içinde kalır 
ve 1949’da kominist Demokratik Alman 
Cumhuriyeti’nin bir parçası olur. 1960’da 
yeniden onarılan yapı faşizm ve militarizm 
kurbanlarının anıtı olur.” (Mazur, 2011:58) 
1969’da Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin 
20.yılı anısına içinde alev olan cam bir altı-

6 https://www.visitberlin.de/en/neue-wache-
memorial
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gen prizma orta hole yerleştirilir ve II. Dün-
ya Savaşı kurbanlarının bilinmeyen kampı 
olarak anılır. “Almanya’nın yeniden birleş-
mesinden sonra 1993’de Demokratik Alman 
Cumhuriyeti’nin prizma anıtı kaldırılır ve ye-
rine Käthe Kollwitz’in heykeli (mother with 
her dead son) yerleştirilir.” (Mazur, 2011: 64-
65) “Dairesel açıklığın doğrudan altına yer-
leştirilen heykelin, yağmurlu, karlı ve soğuk 
Berlin ikliminin hava şartlarına açık bırakıl-
ması, II. Dünya Savaşında acı çeken sivilleri 
sembolize eden sivil kurban sınıfını vurgula-
maktadır. 1914’de oğlunu savaşta kaybeden 
Kollwitz birçok eserinde ana-çocuk temasını 
işlemiştir.” (Rona, 1997:1035) Karakol bina-
sı olarak yapılan askeri yapı, son evresinde 
savaşa karşıdır. Bunu Kollwitz’in heykelinde 
oğlunun ve oğlu gibi yüzbinlerce gencin acı-
sını yaşayan anne figürü ile bilişin evrensel 
kodu üzerinden dile getirir.

SOSYAL BİLİŞİN SOSYAL KUTBU

Sosyal hayatın dâhil olduğumuz grupları ve 
kuralları ile kolektif hareket etmemizi sağla-
yan bilişimizi sosyal kutup üzerinde yoğun-
laştırma halimiz dama, satranç gibi strateji 
oyunlarına olan ilgimiz, dikkatimizle açık-
lanabilir. Oyunlar, kimliğimizden farklı sta-
tüdeki rolleri ve onları temsil eden davranış 
kalıplarını sergilediğimiz temsil alanlarıdır. 
Aile içinde milyoner, risk gibi oyunları oy-
narken çocuğumuza karşı sevecen anne, baba 
kimliğimizden çıkarak kolaylıkla acımasız bir 

bankere ya da emlak yatırımcısına dönüşebi-
liriz. Empati kurabilme yeteneğimiz, sosyal 
bir varlık olarak sahip olduğumuz en temel 
ve en güçlü yanımızdır. Kültürel varlık olarak 
mimari mekânların insanlarda uyandırdığı 
hazzın altında şüphesiz o dönemlere duyulan 
yaşanmışlık hissinin olduğunu söylemek hiç 
de yanlış olmayacaktır. Özellikle konutların 
paylaştığı yaşam kesitleri empatimizde çoğu 
zaman tanıdık, sıcak duygular çağrıştırabil-
mektedir. Türk Evi’nin ulus ismi ile dünya 
geleneksel konut mimarisinde markalaştıran, 
son derece tipik ulusal yaşam kodlarını içeren 
biçimlenişidir. Günümüz genç kuşağının ol-
masa da Türk Sinemasının klasikleşen örnek-
leri (Neşeli Günler, Gülen Gözler, Tosun Paşa 
gibi) ile büyümüş bir neslin hala hatıralarında 
yaşanılan bir konak imgelemi bulunmaktadır. 
Çoğu zaman bizi gülümseten, bu filimler ara-
cılığı ile kahramanlarına hissettiklerimiz ile 
konakların sosyal yaşantıları biçimlendiren 
karakterinde kendi yaşantılarımıza ait bul-
duklarımızdır. Başka bir millete mensup bir 
turist için Türk Evi’ni gezmek şüphesiz farklı 
kültürlere duyulan merakla anlam kazanırken 
bir Türk için ise eski yaşamlara duyulan öz-
lem duygusuyla bilincimizi harekete geçirir. 
Diğer yandan geleneksel konutlar içinde bir 
Japon için “Ay İzleme Odası”, bir İtalyan için 
“Mutfak” ya da İngiliz için “Şömine” ken-
di yaşam kültürlerinde farklı anlamlar ifade 
edecektir.   
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Öte yandan sosyal kutupta anlam kazanan bir 
diğer örnek-olay olarak, İspanya’nın deniz 
turizmi ile önem kazanmış, Costa Blanca sa-
hilindeki yazlık beldelerinden Benidorm’un 
deniz ve şehir hayatının kesişiminde yer alan 
kumsalına ait yürüyüş bandı projesi değer-
lendirilebilir. 2002 yılında bir uluslararası 
mimari proje yarışması sonucunda “halka 
açık peyzaj düzenlemesi” olarak İspanyol mi-
marlar Carlos Ferrater ve Xavier Marti Gali 
1.5 km’lik batı gezinti sahil bandını yeniden 
modellemişlerdir. Birinci olan sahil bandı 
projesinin yapımı 2006-2009 yılında gerçek-
leştirilmiştir.

Josep Muntanola Thornberg, editörü oldu-
ğu Arquitectonics- Mind, Land & Society  
(2008:13-30) süreli yayının zihin, yer ve top-
lum ilişkisinin mimari düşüncenin biçimlen-
mesindeki kurgu katmanları, üzerine gerçek-
leştirilen sayısında mimari örnekleri inceler. 
Bu incelemedeki açılımlar, Mikhail Bakhtin 
tarafından edebiyata ve dilin felsefesine ka-
zandırılmış olan ve edebi eserlerde zaman 
ve mekân kurgulamasını ifade eden krono-
top (chronotope) kavramı üzerine yoğunla-
şır.  Kronotop sözcüğün Yunanca ‘kronos’ 
(zaman) ve ‘topos’ (yer) sözcüklerinin bir 
araya gelmesinden oluşmuştur. Bakhtin bu 
terimi Einstein’in görelilik teorisinden ödünç 
almıştır: “Edebiyatta sanatsal olarak ifade 
edilen zamansal ve uzamsal ilişkilerin içkin 
bağlantılığına kronotop (harfiyen anlamıy-

la), “zaman-uzam” adını vereceğiz. Bu terim 
(uzam-zaman), matematikte kullanılmaktadır 
ve Einstein’in Görelilik Teorisi’nin parçası 
olarak geliştirilmiştir.  Görelilik teorisinde 
barındırdığı özel anlam bizim amaçlarımız 
açısından önem taşımıyor; edebiyat eleştirisi 
için hemen hemen (ama tamamen değil) bir 
metafor olarak ödünç almaktayız.” (Bakhtin, 
2017: 296) Bakhtin bu kavramı, kurgusal an-
latıların kendine özgü mekân ve zaman kural-
larına göre biçimlendirildiği bir ‘yer-zaman’ 
tanımı içinde kullanmaktadır. Bu anlamda 
Muntanola’nın (2008: 19-20) zihin-yer ve 
toplum başlıklı Arquitectonics sayısının ilk 
makalesinde diğer örneklerle birlikte Carlos 
Ferrater ve ortaklarının dalga yapısına, kumul 
şekillenişine benzeyen sahil bandı projesinin 
biçimlenişini (arkitektoniğini) kronotopik 
yapı olarak inceler. Muntanola’nın inceleme-
sine dayanarak Benidorm sahil bandı projesi-
nin bilişin sosyal kutbunda değerlenen örnek 
proje olarak değerlendirilmesi çok daha ko-
lay olacaktır. 

Şehrin yoğun yüksek yapılı yerleşimi ile 
kumsalı buluşturan 1.5 km uzunluğundaki 
gezinti bandı diğer örneklerine göre çok fark-
lı bir radikal düşünce ile öne çıkmaktadır. 
Proje sadece koruyucu bir sınır çizgisi, şehir 
ve deniz arasında bir bağlantı değil aynı za-
manda pek çok farklı aktivitenin yapılmasını 
sağlayan halka açık bir alan olarak tasarlan-
mıştır. Muntanola’ya göre (2008:20) projenin 
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kurgusunda yer alan kronotopik düşünce, ge-
zinti kaldırımını şehrin kendisine ait bir yaşa-
mı olan yer olmasını sağlamaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Gezinti kaldırımı eskizi 7

 Dalga ve kumul doğal yapısını izleyen mo-
delleme ile üç boyutlu organik biçimleniş ara 
ara oyun, toplanma, buluşma eğlenme veya 
kafa dinleme alanlarını oluşturan kademelen-
meleri ve platformları oluşturur.   Muntanola, 
(2008:20) Ferrater’in projenin fikir aşama-
sında günlerini sahilde insanları gözlemleye-
rek geçirdiğinden bahseder: “Çocuklar sahil-
de dalgalara yaklaşıp kaçarak oynamaktadır. 
Sahilde yürüyüş yapan insanlar düz yürümek 
yerine dalganın ıslattığı kumsalın kıvrımla-
rını izleyen, zikzaklı bir tempoda hareket et-
mektedir.” Böylece projenin ana fikri dalga-
ların ve insanların eşgüdümlü hareketlerinin 
gezinti bandı aracılığı ile diyalog oluşturması 
ve insanların doğal bir tempo ile kumul yapısı 
şeklindeki bandın platformlarında gezinme-
leri üzerine kurulur (Şekil 5).

Sonuçta Benidorm sakinleri tarafından ge-
zinti bantları öylesine benimsenir ki kentsel 

7 https://www.architecturelab.net/seafront-of-
benidorm-carlos-ferrater-xavier-marti-gali-oab/

yaşamın akışına kendiliğinden kabul edilir ve 
sosyal yaşantının bir parçası haline gelir.

Şekil 5. Carlos Ferrater, Xaivier Marti 
Gali, Benidorm Sahil Bandı Projesi8

Sosyal yaşantımızı biçimlendiren mekânlar 
zamanla sosyal bilişimizdeki önemli kodları 
da oluşturmaktadır. Bu kodlar içinde kendi-
ni en doğal yoldan kabul ettiren mekânlar ise 
sosyal bilişin sosyal kutbunda en yüksek ya-
ratıcılık kurgusuna sahip olmaktadır. 

TARTIŞMA

Örnek olaylar üzerinden tanımlanan bilişsel 
bir model, gözlemlere dayanarak yapılan çı-
karımlarla oluşturulmaktadır. Modelin siste-
matiği, gözlemin anlaşılabilir bir temsilini 
sağlamak ve hipotezler geliştirirken öngö-
rülerde bulunmaya yardımcı olmak üzerine 
kurgulanmıştır.

Bilişsel süreçlerin algoritmasını oluşturan 
akışa altlık tanımlayan model geliştirmek, bi-

8 https://www.architecturelab.net/seafront-of-
benidorm-carlos-ferrater-xavier-marti-gali-oab/
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lişsel psikolojinin temel çalışma konularının 
başında gelmiştir. Bu anlamda Solso, Mac-
lin ve Maclin (2011:25) “Bilişsel Modeller” 
başlığı altında ortaya konulan modellerin, 
işlenmemiş bilginin (information) nasıl alın-
dığı, temsil edildiği ve bilgiye (knowledge) 
dönüştürüleceğinin, nasıl kullanılacağının 
analiz edilmesi gibi çok kapsamlı olduğunu 
belirtirler ve modellerdeki genel ortak bir 
unsuru ortaya koyarlar. Bu ortak nokta, olay-
ların bir ardışıklığa dayanması olarak açıkla-
nır: bir uyaran sunulur ve bunu algı sistemi 
yoluyla tespit ederiz, depolarız, bellekte de-
ğiştiririz ve tepkide bulunuruz. İnsan bilişinin 
modelleri ile bilgisayar işlemi içeren ardışık 
basamaklar arasında benzerlik kaçınılmazdır. 
Her iki işletim süreci ortak bir mantık içinde 
kurgulanır. Ancak bilinen gerçek şudur ki bil-
gisayarların iyi yaptığı şeylerle insanların iyi 
yaptıkları farklıdır. “Maalesef, bilgisayarların 
iyi yaptığı şeyleri (yüksek hızda matematik-
sel problem çözme ve kurallarla sınırlanmış 
mantığa sadık kalmak gibi) insanlar iyi yapa-
maz. Ve insanların iyi yaptığını da (genelle-
meler oluşturma, çıkarımlar yapma, karmaşık 
örüntüleri anlama ve duygulara sahip olma) 
bilgisayarlar yapamaz, ya da çok aptalca ya-
par.” (Solso, Maclin ve Maclin, 2011:28-29) 
İnsanların aksine yüksek hızda algoritmaları 
işleten bilgisayarlarda matematiksel işlemler 
milisaniyelik sürelerde yapılabilir.  İnsanlar-
da deneyimlenen bilgi uyarıcılar aracılığı ile 
depolandıkları hafızadan çağrılır. Uyarıcılar 

ile bilgi arasında pek çok yol bulunur. Uyarı-
cıların etki seviyesine göre yollar tanımlanır. 
Uyarıcı ne kadar güçlü ise bilgiye, anıya ula-
şım o kadar kısa kestirme yollardan gerçek-
leşir. Çağrışımın tekrarı sık kullanılan yolu 
işlek hale getirir. Bilgisayarınızda masaüstü 
kısa yollar gibi. Çağrışımın tekrarı merak ile 
bağlantılıdır. Merak dikkatimizin yoğunlaş-
masını sağlar. Böylece geçici ön bellekten ka-
lıcı belleğe doğru tüm bilgiler önem derece-
sine göre örgütlenerek geçer. Burada anlatıcı 
belleğimiz örgütlemede kendi hikâyelerini 
oluşturarak kalıcı belleğimizi düzenler. İşte 
bu noktada insan zihni sadece bilgisayarlar-
dan değil aynı zamanda tüm canlılardan da 
farklı bir süreç işletmiş olur. Bu süreç hayal 
kurma, deneyimleyen belleğinizin algıladı-
ğı gerçeği farklı gösterme sürecidir. Harari, 
(2016:141) Homo Deus olarak evrimleşecek 
olan Homo Sapienslerin dünyayı ele geçir-
mesini sağlayan en can alıcı özelliği birçok 
insanı bir araya getirip birbirleriyle iletişim 
kurmalarını sağlamak olduğu belirtir. İnsanın 
kendi gerçekliklerine diğerlerini inandırma 
gücü vardır: İnsan türleri içinde Homo Sa-
piens dedikodu yapan, kendi iç dünyalarının 
gerçekliğinde yaşayıp hayal kurabilen, ken-
dilerini ve diğerlerini bunların gerçekliğine 
inandırabilen cins olarak kendi türüne ve tüm 
dünyaya egemen olmuştur. 

Bloom, (2017:104) “Hazzın Bilimi” adlı ça-
lışmasında yazar Jonathan Safran Foer’in 
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boş sayfa koleksiyonundan bahseder. Foer’in 
koleksiyonu Issac Bashevis Singer’in eşya-
larının arşivlenmesine yardımcı olan bir ar-
kadaşının, Singer’ın kullanılmamış daktilo 
kâğıdı destesinin en üst yaprağını kendisine 
göndermesiyle başlar. Foer, başka yazarlarla 
temasa geçerek, kullanacakları kâğıtlardan en 
üste olanı kendisine göndermelerini rica eder. 
Bloom, (2017:104) Foer’in Freud’un masa-
sında bulunan kâğıt destesinin en üstündeki 
kâğıdı kendisine vermesi için Londra Müze-
sinin müdürünü ikna etmeyi başardığını be-
lirtir.

Şu kesindir ki matematiksel denklemler, 
mantık ya da algoritma ile bir eserin ederi 
hesaplanabilir, yapısal mükemmeliyeti de-
recelendirebilir. Ancak başka bir insan için 
kıymeti değerlendirilemez. Bunun için bilgi-
sayar bilimi, nörobilim ve bilişsel psikolojiye 
ihtiyaç duyar. Böylece bilişsel bilim (Cogni-
tive Science) ortaya çıkar. Ortak olarak dona-
tıldığımız zihinsel süreçlerin üzerinde düşün-
me şeklimizdeki ve değerler dünyamızdaki 
farklılıklar sosyal bilişin gelişimi ile tanım-
lanmıştır. Böylece Müslümanlarla, Budistle-
rin tanrı öngörüsüne veya büyükbabamız ile 
aramızdaki farklı espri anlayışına ya da çay 
seven Çinlilerle kahve seven Türkler arasın-
daki farklılığa açıklık getirilmiştir. Nasıl dü-
şündüğümüzün ve değerlediğimizin, dünya-
mızı nasıl şekillendirdiğimizin tam bir resmi-
ni çizebilmek için deneyimlediğimizi anlatıcı 

benliğimizde örgütleyen kalıpları tanımlama-
mız gerekir. Yaşam boyu kurduğumuz çok sa-
yıda karmaşık ilişkinin sonucu kazandığımız 
zihinsel üyelikler, ait olduğumuz grupların 
kuralları ve kalıpları ile belirlenir. Mesleki 
üyelikler de bunlardandır. Mimarinin altında 
yatan yaratıcı düşünceyi okumak için de mi-
mar gibi düşünmek gerekir. Tersi de geçerli 
olabilir. Mimarideki yaratıcılık okunabilirse, 
bireyin mimar gibi  düşünmeye başlayabile-
ceği de iddia edilebilir.       

SONUÇ

Çalışmada yaratıcılık boyutları ve kategorile-
ri, günümüzde IPSR (Institute of Personality 
and Social Reseach) olarak adı değiştirilen 
IPAR (Institute of Personality Assesment and 
Research) kurumunun 1950-1960 yıllarında 
Berkeley, Kaliforniya Üniversitesinde ger-
çekleştirdiği çalışmaların sonucuna göre ta-
nımlanmaktadır. Buna göre yaratıcılığın tüm 
boyutlarına sahip olan üç tip yaratıcı kategori 
bulunmaktadır. Mimarlar üçüncü kategori-
de yer almaktadır. Bu kategori sanatçılar ve 
mühendislerden oluşan her iki kategorinin 
kesişimi üzerindedir. Mimarların sanatçı gibi 
düşünmek, mühendis gibi üretmek ve giri-
şimci gibi satmak zorunda olduğu düşüncesi, 
yaratıcılık üzerine gerçekleştirilen çalışmala-
rın odağına, “mimarları” koymaktadır. Sos-
yoloji, psikoloji, nöroloji kendi analiz yön-
temleri ile birey olarak mimarın yaratıcılığını 
anlamaya çalışırken mimarideki değerleme 
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mesleki düşünüşe sahip zihin ile kurgulan-
maya çalışılmaktadır. Bu çalışmada sosyoloji 
ve psikolojinin yöntemlerine aşina olmayan 
mimarlara kendi perspektiflerinden gelişti-
rebilecekleri bir düşünme modellemesi, sa-
nat ve mimarinin somut örnekleri üzerinden 
açıklanmaktadır. Seçilen örnekler mesleki bir 
görüşün değerlendirdiği sosyal biliş ve biliş-
sel psikolojinin kutupsal uçlarını tanımlar.   

Çalışmada amaç üç kritik eşiği ile tanımlanan 
sosyal bilişte, bireysel, evrensel ve sosyal 
olarak adlandırılan kutupsal modellerle oku-
yucunun anlatıcı benliğine çağrışım yapabi-
leceği deneyimler kazandırmaktır. İnsanlar 
özcüdür ve çağrışım yapan hikâyeler, kişinin 
gördüğü mimaride özüne ait yaratıcı kıymet 
değerlemesi yapabileceği karşılaştırma ör-
neklerini oluşturur. Böylece kritik eşikleri ile 
zihinde oluşturduğu üçgensel bilişin (birey-
sel-evrensel ve sosyal değerleme) gözlüğü ile 
bakıldığında yeni değerlemeler yapılmakta 
ve her birey kendi değer haritasını oluştura-
cağı derecelendirmeler yapabilmektedir. Zi-
hin kendi değer haritasını kurgularken sosyal 
bilişin bireysel, evrensel, sosyal kutuplarını 
belirleyen örnek-olay çözümlemeleri olarak 
kendisine sunulan modelleri, altlık ya da şab-
lon olarak kullanmaktadır. Bununla birlikte 
zihnin her yeni deneyimlemesinde altlık ev-
rimleşmekte ve mimari beğeninin özelleştiği, 
mesleki bir öz bilinç gelişmektedir. Mimari-
nin yaratıcı özünü fark etmenin getirdiği haz, 

başka örnekler üzerinde düşünüp karşılaştır-
ma yolu ile açığa çıkan yeni özlerin keşfedil-
mesi ile mimari düşüncenin ardını görebilme 
yetisine evirilmektedir. Zihnin çoklu okuma 
ve düşünme üzerine karşılaştırmalı değerle-
me haritası oluşturması, mimari yetkinliğin 
asıl kazanımlarından biridir. Bu sebeptendir 
ki MacKinnon’un mimarlar üzerinde yaratı-
cılıkla ilgili çalışmasından bahsederken deği-
nildiği üzere, yaratıcı olmayan mimar yoktur.    
Bu durum, mimarın değerleme haritasının 
genişliğine ve sonucunda evrimleşen mimari 
düşünüşüne ait öz bilincinin ulaştığı seviyeye 
bağlıdır.  
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: As working professionals, architects do not have enough time to 
see the big picture of what they really intend to do in their discipline. They exercise their skills 
at urgent rate and do not question enough what intend to shape meaningful environments and 
enriching lives in all architectures built around. But at the other side of the profession, begin-
ning early from the first year basic design studio to post graduate courses academicians spend 
time to enlighten the blurring-side of design studios asking for “in the appraisal of projects how 
creativity differs from others and what makes it to be perceived as it is”. As being the one of  
those challenge this paper articulates the valuation of creativity in the context of art and design. 
The study flows early beginning from “the relation between intelligence and creativity dealing 
with architecture.” That is defined both on L.Terman’s longest experimental study known in 
history as “A Genetic Study of Genius” and D.MacKinnnon’s pioneer research on architects 
at IPAR ( Institute of Personality Assessment and Research) which is known today as IPSR 
(Institute of Personality and Social Research). According to creativity categories of those rese-
arches, architects are introduced at the intersection of artistic, scientific and entrepreneurship 
creativities. The components of creativity are defined in content of “model of systems” which 
was put forwarded by Csiksentmihaly.(Andreasen, 2011: 9-20)   The model of systems frames 
the creativity as a social construction which is built by three components: 1. “Domain” as the 
concept for study area and the culture where we concern, 2. “Person” the individuals who bring 
novelty in the domain and at last 3. “Field” refers the gatekeepers of domain who accept or 
reject the novelty. The members of those three components communicate each other in codes 
of “social cognition” which are embodied in design and art products. The term of social cog-
nition is consisted as in context of the study of Eziator Zerubavel, titled as “spatial metaphors 
and  mental patterns.” (2008:63-83) In this context the social cognition defines the way how we 
produce and translate the codes of social world we learn, to creative values of our inner world 
we have.  Aim: There is no doubt that buildings around us do most on our living quality and 
make us to be in wide-range of moods as good, disappointed or awful, indeed. This can expla-
in why beside of philosophy, architecture deals with psychology and sociology interwoven in 
profession’s education programs. So, it is accurate to state that it is unthinkable to confront any 
architect who has not been already read anything about psychological or sociological studies 
on creativity. That is already needed as one of the main concern of discipline, as well. But in 
fact architects are not used to survey as a psychologist or a sociologist. Architects have their 
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own mind and they need the theories of those disciplines to be translated in their language 
which is syntactically constructed in case studies of architecture.  And that is exactly what aims 
to do in the study; ‘using architectural methodology in frame of cognition theories which are 
conceptualized in psychology and sociology’. So at the end it is purposed not an algorithmic 
evaluation chart addressing directives but an emergence of mental pattern guiding to criticize 
when it is needed to understand why an architecture senses different from others. Method: The 
methodology is based on analysis of case-study and enhancement of systematic modelling. Due 
the principles such as “consistency”, “comprehensiveness”, “simplicity”, “observability”, the 
systematic has no constraint. Findings: The paper challenges to outline the mental patterns 
for deeper appraisal in design and art cognition of each individual cases. Each case analysis in 
study was derived from the theorical frame defining the critical threshold of a triple ranking 
of social cognition. Findings of triple classification are being discussed under the titles of “In-
dividual-Universal and Social Polar”.  The triple cognition was constructed by art and design 
case studies located at each extreme peak point of triangular recalling spectrum in architectural 
mind. As case studies the architectural and artistic samples determining absolute identification 
for each cognition level are being held respectively. So under the title of “individual polar of 
social cognition”, Ferdinand Cheval’s Ideal Palace in France is articulated by underlining the 
story of him as being a rural postman instead of an architect. Following section is being compri-
sed universal polar focused on the articulation of Käthe Kollwitz’s work called as ‘mother with 
her dead son’ being at the hall of Neu Wache which is an old military building in Berlin. And the 
social polar in social cognition is articulated in an international design awarded urban landscape 
project which snakes along the Benidorm seaside in Spain. Results and Conclusion: Paper de-
fines creativity in the frame of “model of systems” which was put forwarded by Csiksentmihaly 
and refers the well-known saying about creativity “If a tree falls in a forest and it isn’t heard 
by anyone around, can it be said that it makes a sound?” So it was discussed what makes sense 
to hear about architecture in mental pattern of triple valuation in cognition. That classification 
is constituted a systematic valuation of architecture at the intersection artistic, scientific and 
entrepreneurship creativities which comprised either three of them. The case studies of art and 
architecture consisted in study refer attempts to build a frame to concrete self-valuation map 
at the own mind of the reader. So  as the systematic of the study it is intended to consist a base 
where architect’s self- awareness of creativity is going to be build up by using the valuation 
map to evolve in each case of thinking.                 



DERGİ HAKKINDA 

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi; 2014 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. 
Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. 
Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları 
NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek 
basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Görsel Sanatlar, Ta-
sarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık alanlarından bilimsel özgün ve nitelikli olarak 
değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörleri Prof. Dr. 
Sercan ÖZGENCİL YILDIRIM ve Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ olup, dergi yönetim 
kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu 
başkanı derginin o anki yönetim kurulundaki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kuru-
lunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman 
iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. 
Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu ona-
yından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve 
yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yükle-
nen 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 araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca  bilimsel 
çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında 
yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim 
kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her 
türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul 
ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü 
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem süre-
cine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi 
vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak 
isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-
lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 



Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönde-
rilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumlu-
dur. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. 
Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi 
olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan 
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı 
belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde de-
ğerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. 
İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer 
almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde yer alamaz.  Bu tip çalışmalarda 
tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı 
kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir ya-
yın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel 
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal 
bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 



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



ABOUT

“International Refereed Journal of Design and Architecture” has started to publish articles as 
of 2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for the 
literature. Our journal is an international refereed journal, and published quarterly in a year. The 
issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online and 
printed versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of scientific and 
authentic works with respect to Visual Arts, Design, Architecture, Landscape Architecture, and 
Interior Design. Editor-in-Chief of the journal is Prof. Dr. Sercan ÖZGENCİL YILDIRIM 
(Ph.D) and Assoc. Prof. Pelin AVŞAR KARABAŞ (Ph.D). and the journal carries out its 
activities in accordance with the decisions taken by the Executive Board of the journal. Editor-
in-Chief is the member of the board who has the highest rank, and decisions taken by 51% of 
executive board are implemented. Each submitted article is approved by two referees who are 
experts in their fields, and is expected to be granted with positive opinions of referees as to be-
ing eligible for publishing. Within the same issue, single article of the author is published. If the 
author has more than one article which is approved by referees and the executive board, those 
are lined up for the following issues. No author has any kind of power on referees and executi-
ve board. Copy right agreement is not demanded for articles which have been uploaded to the 
system for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the system are considered 
to be transferred to the journal. Author or authors are regarded to have agreed on this and have 
been included in this system by committing to act in accordance with the publishing conditions 
of the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
is the single body which takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, 
scientific and advisory boards of the journal. 



In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related to 
the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published in the 
journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. Editor-
in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. A work 
which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief cannot be 
included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or authors 
cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved by a re-
feree or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to negative 
opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related decision 
of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the journal. Any 
kind of authority belongs unilaterally to the executive and executive boards of the journal.

Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right to 
protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities of 
this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are not 
in accordance with related rules, and plagiarism. Ethics board report is mandatory in research 
and applied studies. Studies without ethics board report cannot be accepted even if they have 
received referee’s approval. Author or authors cannot claim any right on this matter. On this 
matter, any institution, individual or other authorities cannot impose sanction on the journal. 
Each and every author has to obey international academic, scientific and ethical rules. Our jour-
nal informs related institutions or organizations directly and formally about authors who do not 
obey the rules. In studies which are prepared by utilizing PhD, MA/MS and Expertise theses, 
studies that have been utilized have to be definitely stated under the title of bibliography or 
abstract. Otherwise, such studies cannot be regarded as ethical and evaluated within the frame 



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



YAYIN İLKELERİ 

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

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

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

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

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

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

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



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

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

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

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.



18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-
luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 



gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

• YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ 
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER 
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR 
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE 
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

• IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION 
PRINCIP LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO 
ARE INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO 
THESE PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF 
PUBLICATION PRINCIP LES, 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 RELE VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE 
OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT 
PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM 
HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ 

1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3. Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

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

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

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

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

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

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

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

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

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

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

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

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

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

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3. The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5. None of the authors can assert legal rights on the journal.

6. The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11. The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15. In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17. The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18. Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



 

WRITING RULES OF THE JOURNAL 

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

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

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

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

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 



be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).



 

WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR 

1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3. Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5. Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9. Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10. Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12. Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16. Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
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12. What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
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only with the approval of the editor-in-chief.
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The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15. Does your journal accept papers from other languages?
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and other languages are also accepted.

16. Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17. Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process is 
confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an official 
document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps are 
taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18. Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot 
interfere in this process.

19. Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with 
exclusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 



or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 
not be published.

20. Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21. What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 
of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 
official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 
board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and 
published even if it has obtained referee approval and completed the publication process. 
The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 
author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 
not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 
should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 
ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 
accept any liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in 
legal process belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual 
and material responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any 
liability in this matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally 
reserves its legal rights.
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