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XIX

ÖNSÖZ

İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı-IMIAD’ın 
önderliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde, tarafımdan 
kurgulanarak hayata geçirilen İÇLİS | İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu I ve 
II’nin ardından, İÇLİS III, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde, 20-21 
Şubat 2020 tarihleri arasında, İzmir Yaşar Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 

İÇLİS’in kurumsal işbirlikleri ile yoluna devam etmesi kararının, başarılı bir biçimde 
hayata geçmiş olmasından dolayı, İzmir Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Bölümü’ne, başta sempozyum eş başkanlığı görevini birlikte yürüttüğümüz 
meslektaşım Doç.Dr. Zeynep Tuna Ultav’a, Doç.Dr. Gülnur Ballice’ye, düzenleme ve bilim 
kurulu üyelerine, sempozyum sekreterya görevini başarı ile yürüten sevgili Dr.Öğr.Üyesi Eda 
Paykoç Özçelik’e, sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sempozyumun gerçekleşmesine destek 
veren İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’ne ve geniş kitlelere ulaşmasına zemin 
hazırlayan, bu işe gönül koyan, emek veren, katkıda bulunan herkese saygılarımı sunarım.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İÇLİS, yoluna kurumsal işbirlikleri ile devam 
edecek ve iki yılda bir düzenlenerek, Türkiye’de İç Mimarlık Eğitimini’nin nabzını, lisansüstü 
düzeyde tutmaya devam edecektir. 

Doç.Dr. Özge Cordan, İstanbul Teknik Üniversitesi
Sempozyum Eş Başkanı | Nisan 2021



Doç.Dr. Özge Cordan, Sempozyum Eş Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi

XIIIXII

SEMPOZYUMA DAİR

İÇLİS | İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu’nun ilk ikisi 2016 ve 2017 yıllarında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü’nde, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimari 
Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı-IMIAD’ın ve İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir. İlk ikisinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine şahit olduğumuz İÇLİS 
| İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu’nun üçüncüsüne paydaş olmaktan Yaşar 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı olarak büyük bir onur ve mutluluk duyduk.  

İlk iki sempozyumu kurgulayan ve bu fikri hayata geçiren sevgili meslektaşım Doç.Dr. 
Özge Cordan’a hem bu verimli tartışma platformunu hayata geçirdiği, hem de üçüncüsünü 
bölümümüz ile düzenlemeyi teklif ettiği için teşekkürü bir borç biliriz. Önemli bir geleneğin 
başlangıcı olduğuna inandığımız İÇLİS Sempozyumları serisinin güçlü kimliğini koruyarak 
sempozyumun devamlılığında pay sahibi olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. 

Sempozyumun, içmimarlık bilgi alanına yapacağı önemli katkıların farkında olarak bu 
çalışmanın içinde yer almaktan ekip olarak büyük bir heyecan duyduk. Disipliner özerklik 
bağlamında tarihi, kuramsal ve teknik altyapısı, epistemolojik kökenleri Türkiye’de olduğu kadar 
dünyada da tartışmalara zemin hazırlayan içmimarlık bilgi alanı sınırlarının ve çeşitliliğinin her 
fırsatta yeniden gündeme getirilip bilimsel sonuçların paylaşılmasını önemsemekteyiz. 

İçmimarlığın kendi bilgi alanına özgü anahtar kelimelere ilişkin tanımlarda varolan 
belirsizliklerin içmimarlık lisansüstü öğrencilerini de zaman zaman araştırma alanı ve konu 
seçiminde zorluklara sürüklemekte olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenlerle de içmimarlık 
alanında yapılan lisansüstü çalışmaların tartışılması daha da büyük önem taşımaktadır. Bu 
sempozyumu, öncelikle araştırmacıların içmimarlık araştırma alanlarında kendi araştırmalarını 
konumlandırmaları için ve konu, amaç, yöntem önerilerinin karşılaştırmalı tartışıldığı bir alan 
olması açısından önemli görmekteyiz. 

Türkiye’de içmimarlık lisans eğitiminin tarihi Sanayi-i Nefise Mektebi (bugünkü adıyla Mimar 
S. Güzel S. Ü.) ile birlikte 1923 yılına kadar gitmesine rağmen, lisans eğitiminden bağımsız 
yürütülen lisansüstü çalışmaların 1980’lerde başlamış olduğu görülür. Bu bilgiden hareketle, 
disipline ait lisansüstü çalışmaların lisans programlarına kıyasla görece olarak yeni olgunlaştığını 
söylemek mümkündür. Türkiye ve KKTC’de 2020 yılı itibariyle 30 adet içmimarlık tezli yüksek 
lisans programı bulunmaktadır. Doktora ya da sanatta yeterlik programı ise 7 adettir. Özellikle 
son on yıldır, içmimarlık alanında bilimsel etkinlik paylaşımlarının artmasıyla ilgili umut veren 
gelişmeleri takip etmekte; içmimarlık alanındaki lisansüstü çalışmaları teşvik etme, bunları 
tartışma ve en önemlisi niteliği arttırmayı içmimarlık mesleğine karşı önemli bir sorumluluk 
olarak görmekteyiz. 

İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu III’e, altmış dokuzu yüksek lisans, 
altısı doktora, ikisi sanatta yeterlik olacak şekilde 77 başvuru gerçekleşmiş; koşulları sağlayan 
73 başvuru 42 bilim kurulu üyesi tarafından değerlendirilmiştir. Başvuruların üniversitelere göre 
dağılımı şu şekilde olmuştur: İstanbul Teknik Üniversitesi (14 başvuru), Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi (11), Yaşar Üniversitesi (10), Doğu Akdeniz Üniversitesi (7), Bahçeşehir 



Üniversitesi (5), Hacettepe Üniversitesi (5), Selçuk Üniversitesi (5), İzmir Ekonomi Üniversitesi 
(4), Yakın Doğu Üniversitesi (4), İstanbul Kültür Üniversitesi (3), TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (2), Başkent Üniversitesi (1), Beykent Üniversitesi (1), Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi (1), Çankaya Üniversitesi (1), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (1), Haliç 
Üniversitesi (1), İstanbul Bilgi Üniversitesi (1). Bildirileri oluşturan konu dağılımını da şu şekilde 
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“"AD HOC" TASARIM YAKLAŞIMI VE GÜNÜMÜZ 
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Aslı İpek Kılınç
Burçin Cem Arabacıoğlu

Özet

Seyahat amaç ve koşulları farklılaşmış ve bu bağlamda beklentiler ve talepler de yeniden 
şekillenmeye başlamıştır. Son zamanlarda seyahat ve tatil alışkanlıklarının bu değişim sonucu 
olarak yeni nesil bir kamp anlayışı olan ve şaşırtıcı yapıları ile doğayı gümüş tepside sunmayı 
hedefleyen ‘glamping’ (ehl-i keyf kamping) kavramı ortaya çıkmıştır. Bu yapıların tasarımları 
birbirinden çok farklı olsa da, incelendiğinde birçoğunda ‘Ad hoc’ tasarım stratejisinin izlerine 
rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı önümüzdeki 30 yılın turizm trendi olması beklenen 
‘glamping’ yapılarının tasarımlarının iç mimari çerçevesinde incelenmesi ve tasarım yaklaşımı 
olarak ‘Ad hoc’ ile benzerliğinin irdelenmesi olacaktır. Tasarım açısından yeni bir yapı modeli olan 
glamping yapılarının anlaşılması ve bu yapı modelinin turizm çerçevesinde değişen taleplere 
nasıl bir cevap olduğunun anlaşılması için önem arz etmektedir. Bu sebeple çalışmanın ileride 
iç mimarlık alanında glamping araştırmalarına öncülük etmesi açısından ve farklı glamping 
tasarımları ortaya çıkarmak için bir kaynak oluşturması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında 
Whispering Springs glamping tesisindeki safari çadır yapıları incelenmiş ve tesisin sahibi ile 
görüşme yapılarak bir durum incelemesi yapılmıştır. Glamping yapılarının, yapım teknikleri, 
kullanılan yapı malzemeleri, yapım süreleri açısından Ad hoc tasarım stratejisiyle benzerlik 
gösterdiğini teyit etmiştir ve glampinglerin çevresel ve mekânsal özellikleri, kullanıcılara nasıl 
bir deneyim sundukları sorularına dair önemli bulgular elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ad hoc, glamping, konaklama, turizm yapıları, tasarım

1. GİRİŞ

Seyahat amaç ve koşulları farklılaşmaya başlamıştır. Seyahat bir coğrafyanın doğal 
güzelliklerini, değerlerini, özellikleri, kültürünü, eserlerini görmekten ziyade ‘özel’ deneyimler 
yaşamak için yapılan bir aktivite haline gelmiştir. Bu bağlamda beklentiler ve talepler yeniden 
şekillenmeye başlamıştır. Son zamanlarda bu seyahat ve tatil alışkanlıklarının değişmesinin 
sonucu olarak yeni nesil bir kamp anlayışı olan ‘glamping’ kavramı ortaya çıkmıştır. Birbirinden 
farklı özelliklere sahip bu yeni nesil konaklama alanları tatilcilere doğayı gümüş tepside 
sunmaya çalışırken bir taraftansa yapıların tasarımı ile şaşırtıcı olma yarışı içindedir.  Bu 
yapıların tasarımları birbirinden çok farklı olsa da, birçoğunda gerek yapım teknikleri gerekse 
üretim hız ve olanakları ile ‘Ad hoc’ tasarım stratejisinin izlerine rastlanmaktadır. Genelde eski 
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ya da atık malzemeler kullanılarak üretilen bu konaklama üniteleri aynı zamanda modern ve 
teknolojiden mümkün olduğunca yararlanmakta ve doğa ile uyum içinde ortaya çıkmaktadır. 
Birçok açıdan aşırı denebilecek deneyim arayışı süregeldikçe ‘Ad Hoc’ konaklama mekânlarının 
artacağı öngörülmektedir. Mimarlık ve turizm ara kesitinde çalışmada, incelenecek ‘glamping’ 
konaklama yapılarının: yapım teknikleri, kullanılan yapı malzemeleri, yapım süreleri, çevresel 
ve mekânsal özellikleri, kullanıcılara nasıl bir deneyim sundukları sorularına yanıt aranacaktır. 
Bu çalışmanın önemi önümüzdeki 30 yılın turizm trendi olarak gösterilen ‘glamping’ (ehl-i keyf 
kamping) yapılarının tasarımlarının iç mimari çerçevesinde incelenmesi ve tasarım yaklaşımı 
olarak ‘Ad hoc’ ile benzerliğinin irdelenmesi olacaktır. Bu iki açıdan önemlidir, birincisi tasarım 
açısından yeni bir yapı modeli olan glamping yapılarının anlaşılması, ikincisi ise bu yapı 
modelinin turizm çerçevesinde değişen taleplere nasıl bir cevap olduğunun anlaşılmasıdır. 

Bu araştırmaya uygun glamping tesisi glampinghub.com sitesinden seçilmiştir. 
Glampinghub.com sitesinden ağaç evler, kabinler, çadırlar, yurtlar, podlar ve küçük evler 
yapı tiplerinden birine veya birden fazlasına sahip olan tesislerde,  DIY (kendin yap) mantığı 
ile yapılmış olması, atık ve/veya elden bulunan malzemelerin kullanılmış olması, farklı geri 
dönüşüm tekniği(leri) kullanması ve şaşırtıcı olması kriterlerine göre seçim yapılmıştır.

Uygun bulunan tesislerle iletişime geçilerek çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmaya 
destek olmak isteyen ve gelecekte tesise farklı glamping yapıları eklemeyi hedefleyen 
Whispering Springs tesisi çalışma alanı olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın yapılabileceği konaklama belirlendikten sonra, randevu alınarak hem saha 
incelemesi hem de ekteki önceden hazırlanmış açık uçlu sorular ile tesis yetkilisi ile röportaj 
yapılmıştır. Böylece yapıların yapım teknikleri, kullanılan yapı malzemeleri, yapım süreleri, 
çevresel ve mekânsal özellikleri, kullanıcılara nasıl bir deneyim sundukları bilgilerine ulaşılmıştır.

Araştırmanın son aşamasında bu bilgiler doğrultusunda incelenen ‘glamping’ yapılarının  
‘Ad hoc’ tasarım stratejisi ile kesişimi irdelenmiştir.  

Araştırmanın hipotezleri:
«‘Glamping’ yapıları ve ‘Ad hoc’ yapıları yapım teknikleri, süreçleri ve malzemeleri 

bakımından benzerlik göstermektedir.»

Araştırma soruları:

• Yeni seyahat alışkanlıklarının konaklama yapılarına etkisi nelerdir? Hangi ihtiyaçlar 
mekân tasarımlarında etkili olacaktır?

• ‘Glamping’ konaklama yapılarının özellikleri nelerdir?
• Glamping yapıları Ad hoc stratejisinin özelliklerine sahip midir? Benzerlikleri ve farkları 

nelerdir?

2. YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA TURİZM VE ÇAĞIMIZ KONAKLAMA YAPILARI

Turizm; sosyal, çevresel ve kültürel yan etkileri olan karmaşık bir olgudur. Son yıllardaki tüketici 
seyahat edenlerin taleplerinin farklılaşması nedeniyle turizm endüstrisinde de değişimler 
meydana gelmiş ve alışkanlıklarının değişmesine bağlı olarak konaklama yapıları da değişmeye 
ve çeşitlenmeye başlamıştır. 
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2.1. Yirmi birinci yüzyılda turizm alışkanlıklarının değişimi

Turizmi etkileyenlerin en başında, küreselleşmenin olduğu düşünülebilir. Dwyer küreselleşmenin 
turizm üzerindeki etkilerini incelerken, teknolojik, ekonomik, sosyal, politik, demografik olarak 
alt başlıklara ayırmıştır (2015). 

Dünya çapında görülen ekonomik gelişmeler, turizme katılan kişi sayısını ve kitlesel 
turizm hareketlerini olumlu olarak etkilemekte ve turistik faaliyetleri her geçen yıl daha da 
artmaktadır (UNWTO Tourism Highlights 2013). Deneyim endüstrisinde küresel eğilim, bir işi 
bir hikâyenin etrafında oluşturmak üzerine kurulmuştur (Mossberg 2008). Bunun sonucu, tatil 
seyahatleri daha çok deneyim satın almak amaçlı olmuş ve neticede farklı deneyimler sağlayan 
konaklama yapılarının sayısı artmaya başlamıştır (Wu, Song ve Shen 2017). Ekoturizmin 
hızlıca yaygınlaşmasının en büyük nedeni, çevre dengesi konusunda yapılan tartışmalar, büyük 
şehirlerde doğal güzelliklerden ve kaynaklardan yoksun olma durumu ve bunun önüne geçilme 
arzudur (Öztürk ve Yazıcıoğlu 2002).

İnternet ve ilgili sosyal medya tüm endüstrilerde hayati bir gelişmeye neden olduğu gibi 
turizm içinde oldukça önemli değişimlere yol açmıştır. Bilgi akışlarının yükselişi ile ilişkili 
sosyal medya, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi internet servisleri gündelik 
hayatın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Örneğin, Booking.com’un milyonlarca oteli bünyesinde 
barındırması, ve aynı zamanda değerlendirmesini hızlı, ucuz ve uygun bir şekilde yapabilen 
mükemmel bir kaynak oluşu ile turizme ciddi katkı sağlanmıştır (Mellinas, Maria-Dolores ve 
Garcia 2014). Havacılıkta yaşanan ilerlemeler sayesinde insanlar uzak mesafeleri daha rahat, 
ucuz ve daha az zamanda kat etmeye başlamış, kısıtlamalar daha da azaltarak fiziksel sınırlar 
kalkmış ve ulaşılabilir coğrafi alanın kapsamı artmıştır.

Dünyadaki diğer önemli demografik trendler arasında yükselen eğitim düzeyleri, göç 
nedeniyle daha renkli toplumların ortaya çıkması, değişen tüketici değerleri ve kadınların 
toplumdaki değişen rolü vardır (Dwyer 2015). Dünya genelinde göç seviyeleri küreselleşme 
nedeniyle önemli ölçüde artmaktadır. Göç ve turizm açıkça birbirine bağlanmıştır (Forsyth vd. 
2012). Bu demografik değişiklikler insanların yaşam tarzlarını, talep ettikleri hizmetleri, yapıları 
etkiler. 

2.2. Konaklama yapılarının tarihsel gelişimi

Turizm anlayışı ve dolayısıyla konaklama yapıları değişen yaşam tarzı ile paralel olarak 
gelişmektedir. Sanayi devriminin ile üretim ve tüketimin anlam ve ilişkilerinin şekil 
değiştirmesine bağlı olarak, toplumlar artık “ihtiyaçları” yerine “istekleri” yoluyla tüketime 
yönlendirilmiştir (Aykol ve Zengel 2014). Böylece yıldızlı oteller ve tatil köyleri ortaya çıkmış, 
özellikle 20. Yüzyıla kadar da bu trend popülerliğini korumuştur. Bu süreçte, seyahat edenlerin 
konfor beklentileri sürekli artmış ve artık amaç seyahat edenlerin otelden beklentilerini en üst 
düzeyde karşılamak haline gelmiştir.

Artan hareketlilik durumu nedeni ile ise, Tanyeli’nin de (2013) belirttiği gibi otel, modern 
çağda neredeyse konutun tek alternatifi olmaktadır. Aytaç’a (2006) göre yaşam, geçmişe oranla 
daha değişken, daha mobil ve daha plastik bir boyuttadır. Yıldızlı oteller belirli standartları 
nedeni ile bu isteğe yanıt veremez iken butik oteller bu durumda iyi bir alternatif olarak ön 
plana çıkmıştır. 
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Ancak, tüketimin hızlanması nedeni ile her yeni otel konseptinin ortaya çıkmasından kısa 
bir süre sonra konaklama yapılarında alternatif arayışlar hiç bitmeksizin devam etmiştir. 
Altun’a (2013) göre, değişen ihtiyaçların paralelinde gelişen konaklama yapıları tatil köyleri, iş 
otelleri, spa otelleri, temalı oteller, butik oteller, tasarım otelleri (design hotels), sanat otelleri 
(art hotels), HIP (highly individual places/kendine özgü mekânlar) oteler gibi farklı tasarım ve 
hizmet anlayışlarına göre sınıflandırılmaya çalışılmıştır. 

Son yılların, trendi olan sürdürülebilirlik ise turizmi ve seyahat severleri, insan uygarlığının 
temel değerlerine dönüşe yönlendirmiştir.  Böylece, kamp turizmi ve açık hava etkinlikleri 
günümüz sosyolojik değerlerin olumsuzlarına cevap olarak tekrar gelişmeye başlamıştır 
(Milohnići ve Bonifačić 2014). Bu talebe cevaben de ehil-i keyf kamping yani glamping’ler 
ortaya çıkmıştır. 

2.3. 'Glamping'

21. yüzyılda yaşanan tüm bu gelişmeler, doğaya duyulan özlem, farklı deneyim arzusu, ve kaliteli 
hizmet beklentisi, turizm işletmelerini farklı ve ilgi çekici ürünler yaratmaya yönlendirmiştir. Bu 
bağlamda kamping ya da kamp yapma faaliyeti olarak nitelendirilen açık hava rekreasyon ürünü, 
turistlere farklı deneyimler sunmak, kaliteli hizmet vermek ve tatmin düzeylerini üst seviyeye 
çıkarmak için zenginleştirilerek farklı bir turistik ürüne dönüştürülmüş ve ‘Glamping’ olarak 
adlandırılmıştır. İngilizce’de göz alıcı, büyüleyici anlamına gelen ‘glamorous’ ve kamp yapma 
‘camping’ sözcüklerinin birleşiminden oluşan Glamping, aslında tarz ve rahat bir şekilde kamp 
yapma faaliyetidir (Brooker ve Jopper 2013). Lüks ve kamp yapmanın bir arada sunulması 
nedeni ile ise glamping, bir hibrit (melez) turistik ürün olarak değerlendirilebilmektedir 
(Ergüven, Yılmaz ve Kutlu 2015). 

Her ne kadar glamping gerçekten kampın orijinine aykırı olsa da cazibe ve rahatlık isteyen 
bazıları için, kamp yapmak ve doğayla bütünleşmek mümkün hale gelmektedir. Böylece 
glamping kamp türleri arasında yerini alır ve kampın çekiciliğinin yeniden keşfedilmesinde 
önemli bir rol oynayamaya başlar (Friedman 2012). Mutić (2010), glamping olarak adlandırılan 
bu yeni tarzın hızlı bir şekilde yayıldığını vurgulamaktadır.  Dünyanın en büyük turizm fuarı 
olan ITB Berlin’de ise Kurumsal Sosyal Sorumluluk Günü (CSR- Corporate Social Responsibility 
Day), kongresinde Marco Walter “Glamping: Kamp yapma, lüks, sürdürülebilirlik – Büyüme 
potansiyeli olan niş pazar?” konulu çalışmasını sunmuştur (Walter 2014). Glamping’i bir 
“özlem” pazarı olarak tanımlayarak; sağlık, lüks, doğada yaşam ve dışarıda olma gibi kavramlar 
ön plana çıkardığını dile getirmiştir.

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir şekilde yükselen bir trend 
olarak görülen glamping’in asıl gelişme dönemine 2020’li yıllarda ulaşması öngörülmektedir. 
Google arama motorunda 04.09.2014 tarihinde “glamping” kelimesi arandığında ortalama 
1.420.000 civarında sonuç çıkarken 27.06.2019 tarihinde ortalama 26.500.000 ve 10.08.2019 
da ise 26.900.000 sonuca ulaşılmıştır. Buda glamping’in yaygınlaştığına ciddi bir işarettir.    

3. ‘AD HOC’ TASARIM STRATEJİSİ 

‘Ad hoc’ yaklaşımını kısaca elde avuçta bulunanın doğaçlama ile mevcut soruna sunulan çözüm 
olarak özetleyebiliriz. Latince olan bu terimin İngilizcede en yakın çevrisi ‘for this’ yani ‘buna 
özgü’ ya da ‘özellikle bunun için’ olacaktır (Wikipedia 2019). ‘Ad hoc’ terimi daha çok ekonomi 
ve politika alanlarında kullanılmış olsa da kullanımı mimarlık alanında da yaygınlaşmaya 
başlamıştır.

3.1. ‘Ad Hoc’ tanımı ve tarihi

‘Ad hoc’ terimi daha geniş kullanım alanlarına bakılmaksızın eldeki özel olay, durum ve sonuçlar 
olarak tanımlanmaktadır (Wikipedia 2019). Geleneksel olarak bu terim işlerin alışılmadık ‘ad hoc’ 
tarzında yapılmasını anlatır. Ancak rasgele ve yönlendirilmemiş eylemler ile karıştırılmamalıdır. 
Adhocism genellikle evrimsel dizilerin başlangıcında yer alır. Başlangıçta değişik alt sistemlerin 
farklı parçalarını net bir şekilde ayırt etmek mümkündür. Zaman içerisinde ve kademeli olarak 
bu derlemeler dönüşüme uğrar ve artık ‘Ad hoc’ olmaktan çıkmıştır. Latour’a göre iki objenin 
birleşimi, bu objelerin ayrı ayrı görülmesinden daha önemlidir (Lecompte 2013). 

Collin Rowe ve Fred Koetter’ın 1978 yılına ait “Collage City” isimli kitabında ‘adhocism’ 
mimari söyleve tanıtılmıştır. “Total Architecture” ifadesini mimarın planları olan Tabula Rasayı 
kentsel dokuya adapte etmek olarak kullanmışlardır. Genel tasarımın hem adhocist hem 
de bilimsel olarak yapılan tasarımlarda bütüncül ve totaliter olmasına açıklık getirmişlerdir.  
Mimaride ‘Ad hoc’ stratejisine yer veren çalışmalardan biri de Van Beijsterveldt’in Vilrius’un 
şehrinin avlularının incelemesidir. Çalışmasında, “‘adhocism’ mimari tasarım açısından ele 
alındığında avluları anlatmada yeterli mi?” sorusunda cevap aramaktadır.

3.2. ‘Ad Hoc’ tasarım stratejisinin özellikleri    

İlk olarak 1966 yılında, Lévi-Strauss Fransızca bir kelime olan ‘bricolage’ terimini ‘adhocism’ 
antropolojik söylevi sırasında dile getirmiştir. Eski bir fiil olan ‘bricoler’ den türemiştir. Bu fiil 
Fransızca’da ‘el işi yapımı, onarımı’ anlamında kullanılır. Bu işi yapan kişiye ‘Bricoleur’ ortaya 
çıkan sonuca is ‘Bricolage’ adı verilir. ‘Bricoleur’ kavramı İngilizcede kişinin farklı ve bazen 
garip denebilecek işleri üstlenmesi veya bir çeşit ‘DIY’ (Do It Yourself - kendin yap) profesyoneli 
olmasını da tasvir etmektedir. Lévi-Strauss’a göre ‘bricoleur’ bilimsel düşünceleri savunan 
mühendisliğe zıt olarak, yabani ve efsanevi düşünceleri temsil eder ve insan beyninde bir arada 
var olan bilimsel ve efsanevi fikirlerin her ikisinin de aynı gemide olduğunu ileri sürer (1966).

‘Ad hoc’ yaklaşımı, ‘bricolage’ gibi, dar ve sistematik olmak yerine, problemlere maksatlı 
ama serbest bir yaklaşım ile bakmaktadır (Van Beijsterveldt 2016). Ayrıca, doğaçlama doğası 
gereği belirli bir geçicilikten de bahsedilebilir çünkü ‘Ad hoc’ özel bir probleme getirilen kısa 
sürede üretilen ve amaca hizmet eden çözüm olsa da uzun vadeli olmayabilir. ‘Adhocism’ diğer 
hassas ve rafine amaçlı yaklaşımlara göre bütün bir çözüm olmamakla birlikte daha açık, imalı, 
fikir verici, zengin ve eğlenceli bir olanak sağlar. 

Adhocism Ağacı iki koldan oluşmaktadır. En büyük kol olan pratik adhocism, adhocist 
aktivitenin yaklaşık yüzde 98'i olarak tahmin edilmektedir. Bilinçsiz, yerli ve doğal kasıtsız 
tasarım olarak tanımlanır. Bilinçli adhocism ise en küçük daldır ve bu çalışmanın odak 
noktasıdır. Tasarımcılar genellikle adhocist yaklaşımlar benimsediklerinde, malzemeleri farklı 
amaçlar için kullanırlar (Adank 2015). Adhocism tasarımcıya bir tasarım stratejisi olarak 
kabul edildiğinde geniş bir fırsat sunmaktadır; Moda'nın çoğu analizde lider kriter olması, 
adhocism'in tasarım stratejisi olarak etkisinin artacağını teyit eder (Eryılmaz 2018). Böylece 
tasarımcılar kendilerini tatmin edici bir rolde bulur ve toplumun sanattan beklentilerini; bilinçli 
ya da bilinçsiz olarak kültürel ve sosyal alışkınlarını şekillendirebilir (Erdil 2018).

3.3. ‘Ad Hoc’ yapı örnekleri    

Bennis ve Slater, (1998) tarafından ‘Ad Hoc’ kavramı önceleri örgütlenme anında doğaçlama 
bir düzen için kullanılmış, daha sonra da yönetim biçiminin bürokratik kurallar olmadan 
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yerine getirilmesini içermiştir. ‘Drop City’, 1965 yılında Güney Colorado'da kurulan bir kültür 
sanatçısının topluluğudur (Şekil 1). 1970'lerin başında terk edilen ‘Drop City’, ilk kırsal “hippi 
topluluğu” olarak bilinir, Baer (1968), endüstriyel atıklar kullanılarak farklı bir düzen ve kulanım 
sekli ile yapılmıştır (Sadler 2006). ‘Ad Hoc’ tasarımların ürünleri ‘merak uyandıran sürprizli ve 
gerilimli bir iletişim diline sahiptir (Jenks ve Silver 1972).

Gehry evinde (Şekil 2) eski malzemelerini beklenmeyen kullanımı ve bu kullanım 
şeklini sergileyen tavrı ile aslında izleyicinin dikkatini nesnelerin olağandışı kullanımına ve 
şaşırtmaktadır (Gehry 2006). ‘Ad Hoc’ tasarımların kullanıcının tasarıma dâhil olması ile 
anlamca daha zenginleşmektedir (Kroll 2006). ‘Ad Hoc’ tasarım stratejisi tasarımcıya çok 
sayıda fikir sunmaktadır, örnekleri artsa da araştırmalar için verimli bir alan oluşturmaktadır 
(Erdil Polat 2017).    

Şekil 1. Drop City, Amerika (URL-1)

Şekil 2. Frank Gehry Evi, Amerika (URL-2)     

Şekil 3. Louvain Öğrenci Yurdu, Amerika (URL-3)     

Louvain İdare-okul binası ve ön planda metro istasyonu, arka planda ise hastane bloğu 
vardır (Şekil 3). İkincisinin varlığını azaltmak için, Atelier Kroll ücretsiz ve “peyzajlı” formlar 
geliştirdi. Bu yapıdaki en özel durum ise kullanıcının tasarıma dâhil olarak hem tasarımı kendi 
ihtiyaçlarına göre daha verimli kılması hem de anlamını arttırmasıdır.    

4. ÖRNEK GLAMPING İNCELEMESİ: WHISPERING SPRINGS

Whispering Springs Wilderness Retreat - 141 Mercer Ln, Grafton, ON K0K 2G0, Kanada’da,  
Toronto şehrinin kuzey doğusunda Northumberland bölgesinde, 200 dönüme yayılmış vahşi 
doğanın içinde yer alır (Şekil 4). Mevcut hali ile 13 adet safari çadırı ve 3 adet çan çadır olmak 
üzere toplam 16 adet çadır bulunmaktadır. Bunlara ek olarak ortak bir alan mevcuttur, bu 
alanda karşılama (resepsiyon), çardak, ateş başı oturma alanı, bir havuz, bir jakuzi, bar ve 
barbekü alanı bulunmaktadır.

Şekil 4. Whispering Springs Wilderness Retreat yerleşim (Kılınç arşivi 2019)
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Ziyaretçileri öncelikle tahtaların içi boşaltılmış harflerden yapılmış oldukça yüksek giriş 
kemeri karşılar (Şekil 5).

Arazi sahipleri Nancy ve John Corcoran’dır. Bu tesisin tamamı aile tarafından işletilmektedir, 
sadece yüksek sezonda çevre kasabalardan gençler çalışmaktadır. Sahada açık uçlu sorularla 
röportaj Nancy ile yapılmıştır. Bu sorulara ait cevaplar aşağıda ana başlıklar altında gruplanarak 
elde edilen bulgular sunulmaktadır.

4.1. Çevre ve arazi    

Whispering Springs, toplamda 200 dönüm. En önemli özelliği ise arazide su kaynağının 
ve göletin bulunmasıdır. Arazi ilk olarak incelendiğinde bataklık alanlarına sahip olsa da, 
potansiyeli olması nedeni ile şu anki sahipleri tarafından satın alınır ve bakir olan bu arazide 
yavaş yavaş yürüme yolları açılmaya başlanarak arazi şekillendirilir. Ancak bu araziyi 
glamping olarak değerlendirme fikri çok daha sonra ortaya çıkar. İlk kez 2015’te bu araziyi 
değerlendirmeye karar verirler. Bu arazi için ilk düşünceleri, çok geniş bir vadiye sahip olması 
nedeni ile karavanların konaklayabildiği bir müzik festivali alanı olarak organize etmektir. Ancak 
minimum 300 karavan kapasitesi gibi standart gerektirmesi nedeni ile ve bunun akıllarındaki 
doğada sakin bir kaçış yapma anlayışına ters oluşu nedeni ile bu fikirden vazgeçerler.

4.2. Çadırlar ve yapım süreci    

Araziyi glamping alanı olarak kullanmaya karar verdikten sonra projelendirme aşamalarına 
geçilir. Ancak 2 yılda inşaat ruhsatı onayları alınır. Bu süreç, belediyeye birçok sunum yapmalarını 
ve bu doğal arazi için taleplerini plan olarak sunmalarını gerektirir. Ayrıca arazi üzerindeki belirli 
kuş türlerini korumak için ‘Camden’ isimli çevresel çalışmalar yapan bir firma ile de çalışırlar 
ve gerekli gözlemleri yaptırırlar. Kuşlar doğal alana yuva yaptıkları için özellikle önemli olur ve 
müdahale edilebilir noktaların tespit edilmesi detaylı çevresel çalışmalar sonucunda ortaya 
çıkar. Bu dönemde daha çok su kaynakları yakınlarına yapılmak istenen yapıların kanuni 
düzenlemelerini ve gerekliliklerini öğrenerek ruhsatların çıkma sürecini değerlendirirler. İzinler 
alındıktan sonra ise, ilk olarak altyapı ile başlar. Yaklaşık birkaç ay boyunca toplamda iki 

Şekil 5. Giriş kemeri (Kılınç arşivi 2019)       

mil (~3.2 km) uzunluğunda temiz ve pis su hatlarını döşenir. Arazide bulunan her bir çadıra 
ulaşacak şekilde temiz su ve altyapı çalışması belediye yetkilileri ve su işleri müfettişleri 
denetiminde tamamlanır. Bu işler 4-5 ay kadar sürer. Bu altyapı çalışmalarından sonra ise 
çadırlar için platformları kurulmaya başlanır. Eş zamanlı olarak, havuzun, jakuzinin ve bar gibi 
ortak alanların da yerlerine karar verilerek inşaatına başlanır (Ontario Kanada için gerekli alkol 
ruhsatı da alınır). Ruhsat aşamaları sonuçlandıktan sonra, bir çadır genelinde, ana platformu 
oluşturma süresi 2 gündür.

Çadırın yapısının karkası tamamen arazi üzerinde bulunan sedir ağaçları kullanılarak inşa 
edilir. Çadırlar ise Montreal Kanada’da bulunan bir firmadan temin edilmektedir ve yerinde 
kurulan karkasın üzerine gerilir. Yapı malzemeleri başlıca: karkas yapımı için sedir direkler (Şekil 
6), platform için basınçlı işlenmiş ağaç (Şekil 7), böceklerin zeminden girmesini engelleyen 
doğal keçe, üzerinde havalandırma için kendi açıklıkları mevcut çadır kumaşı.   

 

Şekil 6. Sedir karkas ve germe çadır (Kılınç arşivi 2019)         

Şekil 7. Platform (Kılınç arşivi 2019)          
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Hemen hemen tüm mobilyalar arazideki ağaçlar ve ellerinde olan malzemeler ile yapılır. 
Ayrıca kasabada 2. el dükkânlar dan da faydalanılır. Çevrelerinde gerçekleşen çoğunlukla garaj 
satışlarından, yani çevre evlerde bulunan ve artık kullanılmayan bazı mobilyalara da ulaşılarak 
burada değerlendirilir.  Ayrıca ‘Habitat Canada’ organizasyonuna ait ‘Re-store Habitat’ ikinci el 
satış merkezlerinden de faydalanırlar. Bu sayede satın alınmış ancak kullanılmamış malzemeler 
değerlendirilmiş olur.     

Çok fazla sayıda mobilya, bu belirtilen yöntemler ile bu elde edilir. Örnek olarak, marangoz 
tarafından eski bir ahşap yatak başı, bir banka çevrilir (Şekil 8-9). Ayrıca ormanda gezerek 
masa veya aksesuar olabilecek ahşap parçaları toplanır. Kalan mobilyalar ise, ikinci el olarak 
veya garaj satışlarından veya kendi şahsi evlerinde kullanılmayan ürünlerden temin edilir. 

Çadırların iç mekânları çadır tiplerine göre bir miktar farklılık göstermektedir. En önemli 
fark ise Safari çadırlarında tuvalet bulunması, ancak Çan çadırlarında, 3 çadırın ortak kullandığı 
bir banyo alanı olmasıdır. İçeride bulunan yatak, çadırın en büyük özelliğini oluşturur. Yatak 
başlığı aynı zamanda bir bölme görevi görmektedir ve arkasında bir tuvalet ve duş alanı 
oluşturulmuştur. Konforu maksimumda sağlayabilmek için banyo küveti dahi yerleştirilmiştir 
(Şekil 10).    

İç mekânda, birçok malzeme ve parçaya yeniden hayat verilir. Örneğin ‘Savanna’ isimli 
çadırda, Afrika teması vardır. Bu çadırda, eski bir kuş kafesi ve küçük bir bavul bulunarak 
yeniden hayat verilir. Böylece, Afrika safarilerini anımsatan güzel bir atmosfer yaratılır. ‘Firefly’ 
çadırında ise, içerisinde sedirden yapılmış oldukça tuhaf görünümlü büyük bir yatağı ve 
birisinin büyük büyükbabasının yaptığı eski sandalye kullanılarak nostaljik bir hava yaratılmıştır 
(Şekil 11).

Şekil 10. ‘Savanna’ çadır yatak başı ve kuş kafesi (Kılınç arşivi 2019)     

Şekil 8-9. Whispering Springs Wilderness Retreat yerleşim (Kılınç arşivi 2019)

Şekil 14-15. Gölet ve çadır ilişkisi (Kılınç arşivi 2019)     

Şekil 12-13. Dışarıdan çan çadır görüntüsü (Kılınç arşivi 2019)     

Şekil 11. ‘Firefly’ çadır yatak başı (Kılınç arşivi 2019)        

4.3. Kullanıcıların değerlendirmeleri    

Yapısal bilgilerin haricinde, ziyaretçileri çevresel, sosyal ve mekânsal olarak neleri 
deneyimledikleri konusunda da bilgi alınmasına dikkat edilmiştir (Şekil 12-13). Bu çadırlar, 
benzerlerinden farklı olarak, daha fazla karaktere sahip olmaya çalışır ve insanlar küçük 
detayları fark ederek daha özel bir deneyim yaşarlar. Bu proje hayata geçirilirken, kullanıcıların 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, burada kalıyor olsa ne istenir düşüncesine cevaben 
şekillenmiştir. Ayrıca hep daha özgün olunmasına dikkat edilmiştir.

Konukların kendilerini rahat ve hoş hissetmelerini, arkadaşlarını görmeye gelmişler gibi 
hissetmeleri hedeflenmektedir. Bu tesisin sahipleri için çok önemlidir ve gelen misafirlerin, 
yarattıkları bu alanın tadını çıkarmalarını isterler (Şekil 14-15). Arazi içerisinde geleneksel bazı 
çim oyunları için alan (petank), yürümek için çok güzel parkurlar, sıcak su jakuzisi, voleybol 
sahası ve sandal yapma imkânı mevcuttur.  Sabahları yoga yaptırılır ve ayrıca masaj hizmeti 
de alınabilir.    
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Doğa ve arazi içerisindeki gölet bu tesisin en büyük özelliğidir. Geceleri çadırlardan ve 
ateş başından gelen ışık, çok keyifli bir atmosfer yaratmaktadır (Şekil 16). Herkesin ateş 
etrafında olduğunu görmek ev sahiplerini keyiflendirirken, ateşi izleyenler ise terapi yapmış 
olurlar, bu kısaca yetişkinler için kamp keyfini, konforlu şekilde gerçekleştirebilme özgürlüğünü 
sağlamaktadır.

Ziyaretçilerin bu ‘glamping’i tercih etmelerinin ana sebebi, şehirden ev konforunda bir kaçış 
yaşayabilecek olmalarıdır.

TripAdvisor, Square ve Facebook’da beş yıldız olarak değerlendirilir. Ev sahibi Nina’nın  “Gelen 
misafirlerimizin %99'unun harika yorumlar yaptığı söylenebilir. Burada harika arkadaşlıklar 
kuruyoruz ve ayrılırlarken kucaklaşıyoruz” diye aktarması da bunu destekler niteliktedir.

İlk açıldığı 2017 yılında, 4 çadır vardır. Sonra, bu sayı 10'a çadıra çıkar. Şimdi ise 16 çadır 
var. 25 çadır için gerekli onayları mevcut ve maksimum ulaşmak istedikleri sayıda bu olacak 
şekilde düşünüyorlar. Çok kalabalığın üst üste gelmesini istemiyorlar, mahremiyeti korumayı 
tercih ediyorlar. Gelecek yıl (2020 sezonu) ise bu alana 1 adet Ağaç ev, “A” tipi evler ve 1 adet 
Kabin (mevcutta var olan ziyarete açılacak) eklenmesi hedefleniyor.     

5. SONUÇ VE TARTIŞMA    

Çalışma kapsamında Whispering Springs glamping tesisindeki safari çadır yapıları incelenmiş 
ve tesisin sahibi ile görüşme yapılarak bir durum incelemesi yapılmıştır. Glamping yapılarının, 
yapım teknikleri, kullanılan yapı malzemeleri, yapım süreleri açısından Ad hoc tasarım 
stratejisiyle benzerlik gösterdiğini teyit etmiştir ve glampinglerin çevresel ve mekânsal 
özellikleri, kullanıcılara nasıl bir deneyim sundukları sorularına dair önemli bulgular elde 
edilmiştir. 

2020’nin turizm trendi olarak adlandırılan glamping için henüz Türkçe’ de bir karşılığı 
bulunmamaktadır. Bu özel kamp deneyiminin en önemli unsurunun aslında yapıların ve/
veya doğanın cazibesinin, tarz ve konforlu bir konaklama ile birleşmesi durumu olduğu 
düşünüldüğünde ‘glamping’  için ‘ehl-i keyf kamping’ uygun bir karşılık olabilir. Bu çalışma, 
30 yılın turizm trendi olarak gösterilen ‘glamping’ (ehl-i keyf kamp) yapılarının tasarımlarının 
iç mimari ve yapım özelliklerine dair edindiği sonuçlar ile daha sonra tasarlanacak modellere 
ışık tutacaktır.

Safari çadırları özellikle mevcutta bulunan malzemelerin kullanılması, elde bulunan 
malzemelerin DIY (kendin yap) tekniğiyle dönüştürülerek başka bir amaç için yeniden 

Şekil 16. Ateş alanı (Kılınç arşivi 2019)      

değerlendirilmesi ve bunu yaparken hiç beklenmedik bir şekilde yapılması nedeni ile çalışmanın 
hipotezini doğrulamaktadır. Whispering Springs glamping tesisindeki safari çadırları, ‘Ad hoc’ 
yapılarının yapım teknikleri, süreçleri ve malzemeleri bakımından benzerlik göstermektedir. 
Whispering Springs tesisinin içinde bulunan ormanda bulunan ağaç tomruklarından elde edilen 
sehpalar, masalar, yatak başları, sehpa ayakları için eskimiş marangoz araçlarının kullanılması, 
eski bir yatağın kesilip biçilerek bir banka dönüştürülmesi gibi birçok doğaçlama tasarımlar, 
bilinçli adhocism örneği olarak görülebilir.

Çalışma süresince beklenmedik olan bilgi bu alanın yapımına başlanmasından önce, 
ekosisteme zarar vermemek adına çevresel çalışmaların yapılması, buna bağlı olarak çadırların 
kurulacağı yerlerin belirlenmesi ve yapılan bu planlama için gerekli izinlerin alınmasına ayrılan 
sürenin uzunluğu olmuştur. Bu durum sonrasında yapıların başladığı andan itibaren ‘Ad hoc’ 
tasarım stratejisine daha benzer şekilde süreç devam etmiştir. 

Röportajda tesis sahibinin ilettiği şekilde tesis açıldıktan sonra yıllar içinde 'glamping’ e ilgi 
sürekli bir artış göstermektedir. Bu nedenle her sene yeni eklemeler yapmışlardır, bir sonraki 
sene içinde bir ağaç ev, “A” tipi ev ve Kabin (mevcutta var olan ziyarete açılacak devam) olmak 
üzere farklı tipte glamping yapıları eklenmesi planlanmıştır. Bu bilgi, ‘Glamping’ yapıları değişen 
seyahat alışkanlıklarına ve taleplerine uzunca bir süre cevap olacaktır tezini desteklemektedir.
Bu çalışmanın tek bir tesis üzerinden biri durum incelemesi olduğu göz önüne alınmalıdır. Daha 
çok sayıda daha fazla ‘glamping’ yapı tipinin incelenmesi daha geçerli sonuçlar elde etmek için 
daha faydalı olabilir. Bu kısıtlamalara rağmen, gelecekte yapılacak daha kapsamlı çalışmalar 
için Whispering Springs’de yapılan inceleme ve ‘Ad hoc’ yapıları ile arasındaki benzerliklerin 
irdelenmesi iç mimari alanı için farklı bir çerçeve açmıştır.
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1. Oturum

“1950’LER OTEL İÇ MEKÂNLARI ÜZERİNDEN MODERNİ 
OKUMAK: İSTANBUL DİVAN VE ÇINAR OTEL”

Hande Atmaca Çetin
Funda Uz

Zeynep Tuna Ultav

Özet

Bu çalışmanın amacı, 1955’te İstanbul Hilton Otel’in açılmasının ardından inşa edilen otellerin 
iç mekânlarının sosyo-mekânsal niteliklerini, modern iç mekânların inşasını anlamak için 
incelemektir. Bu bağlamda, 1950’li yılların modern otellerinden ilkleri oluşturan, yerel sermaye 
ve yerli mimarlar ile üretilen Divan Otel (1956) ve Çınar Otel (1958) üzerinden modern iç mekânın 
kuruluşunu ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. İstanbul Hilton 
Otel ile Türkiye ilk modern otel ile tanışmış, Hilton Otel sadece mimari anlamda değil, sosyal 
ve kültürel olarak da Amerikan tarzı bir yaşam ve sosyalleşmeyi beraberinde getirmiştir. Hilton 
Otel, sonrasındaki turizm girişimleri için bir okul görevi görmüş, arkasından yapılan birçok otel 
onunla karşılaştırılarak özgünlük kapsamında değerlendirilmiş, fakat bu değerlendirmelerde iç 
mekân göz ardı edilmiştir. Hâlbuki Hilton Otel modern yapısına zıt olarak iç mekânda yerel/
evrensel, modern/geleneksel ve iç/dış ikilemleri etrafında şekillenerek farklı politikalar 
sergileyen özel bir duruma sahiptir. Amaçlanan, Hilton Oteli’ni şekillendiren ikiliklerin Divan ve 
Çınar Oteller’deki yansımalarını ortaya koymak ve iç mekânın bu bağlamda nasıl kurgulandığını 
irdelemektir. Çalışmanın metodu arşiv çalışmasına dayanan görsel analizinin sözlü görüşmelerle 
zenginleştirilmesine dayanmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre, Divan ve Çınar Otellerin Hilton 
Otel etkilerini göstermekle beraber kendilerine ait bir modernite arayışında oldukları söylenebilir.  
İç mekânda oryantalist ajandalardan kaçınan bu oteller, modernitenin içselleştirilerek yorumlanan 
yerel mekân örnekleri olarak okunabilir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul Hilton Otel, Divan Otel, Çınar Otel, modern iç mekân tarihi, yerellik/
evrensellik

1. GİRİŞ

1950’li yıllar dünyada kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda birçok kırılmanın yaşandığı bir 
dönemdir. Amerika’da savaş sonrası bolluk ve bereket hakimdir, hava trafiğinin artışı ile 
dünya birbirine yakınlaşmıştır. Ragon’a göre, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve Asya 
ekonomilerinin gerilemesi ile modern mimari Amerika ile eşanlamlı hale gelmiştir (2010). 
Yüzyılın ortalarında, modern mimarinin ticarileşerek aynılaşması ve 20. yüzyılda Batı dışı 
coğrafyalara yayılması kimlik sorunlarını da beraberinde getirmiştir (Erkol 2009). Modern 
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zincir oteller bütün bu ekonomik, politik ve kültürel değişimin yansıması olarak Amerika 
tarafından icat edilmiştir (Clemens 2016). Conrad Hilton, belirli bir coğrafyaya ait olmayan 
bir otel zinciri kuran ilk kişi olarak adlandırılabilir (Bollerey 2013). Hilton Otel modeli, modern 
teknoloji, estetik ve lüksün birleşimi olarak kurulmuştur. Mimarileri Uluslararası Stil’i takip eder, 
eski büyük otellerdeki ağır iç mekânlar; yüksek tavanlar, hafif yatay çizgilerin hâkim olduğu 
canlı renkler ve şeffaf mekânlarla değiştirilmiştir (Hogben 2014). İlk açılan denizaşırı otel 
olan Caribe Hilton örneğinde ABD, San Juan'ı, Batılı bir temsil olarak “tropiklik” gibi tehlikeli bir 
çağrışım üzerinden tanımlamıştır. İki karşıt olarak “tropik” ve “modern” arasındaki gerilim için 
tasarım çözümü onları bir araya getirmektir. Otel broşürleri, bitkilerle sarılı göletler etrafına 
Saarinen sandalyeler yerleştirilerek, modernizmi yerel bir dokunuşla harmanlayan “tropikal 
modernizm” denilen yeni bir modele yol açmıştır (Morawski 2017). Hogben, bu rasyonalizm 
ve tematik “yerellik” birleşimini “çift modernite” olarak kavramsallaştırmıştır (2014, 54). 
Wharton’a göre Hilton Otel, kurumsal otorite altında mekânı “metalaştırmak”tadır. Oluşturulan 
bu model Ortadoğu ve Avrupa’ya siyasal ve mekânsal olarak başarıyla pazarlamıştır ve bir 
“Amerikan gösterisi” (American Spectacle) inşa edilmiştir (2001). Obniski’nin belirttiği gibi, 
gelenek, modernizmi “satın alınabilir” kılmak adına bir araç halini almıştır (2007). Siyaset 
bilimci John Nye bu durumu, “yumuşak güç” (soft power), yani “zorlama araçları yerine çekim 
gücünü kullanan güç ve kontrol” olarak tanımlamıştır (aktaran Floré ve McAtee 2017, 4). İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra baskın bir güç haline gelen ABD’nin kullandığı yumuşak güç mimari 
ve tasarım olmuş, Knoll ve MoMa gibi kuruluşlar modernizmin yayılmasına araç olmuşlardır 
(Floré ve McAtee 2017). 

İstanbul Hilton Otel, ilk modern otel olarak, Türkiye'deki tüm mekânları ve sosyal hayatı 
şekillendirmede bir eşik oluşturmuştur. Wharton’a göre, Hilton Otel Uluslararası Stil ilkelerini 
ülkeye taşıyan büyük bir atılımdır. Ancak iç mekânları, Caribe Hilton modeline paralel olarak 
oryantalist bir yaklaşımla, Osmanlı İmparatorluğu’nun teatral bir temsili ile modern iç 
mekânların harmanlanması sonucu tasarlanmıştır (2011). Bu ikili durum, sadece kamusal 
alanlarda değil, ortak alanlar ve özel alanlar arasında da görülmüş, teknolojik/modern otel 
odalarına karşıt, geleneksel kıyafetli kadın personelin servis yaptığı Lalezar Odası, Şadırvan 
Restoran gibi Osmanlı canlandırmacısı mekânlar zıtlık içerisinde var olmuştur (Tozoğlu 2007). 
Hilton Otel’den (1955) sonra, yerel sermayeli bir otel inşa etme konusu gündeme oturmuş, 
Divan (1956) ve Çınar (1958) Otel böylece ortaya çıkmıştır. Uluslararası Stil’den etkilenen bu 
iki örnek genel olarak akademik çevrelerde Hilton Otel ile benzerlik/özgünlük çerçevesinde 
tartışılmış, ancak Hilton Uluslararası Otellerinde olduğu gibi tamamen farklı ajandalara sahip 
olmalarına rağmen otellerin iç mekânları araştırmaların dışında kalmıştır. Bu bağlamda, Hilton 
Otel’i şekillendiren ikiliklerin Divan ve Çınar Oteller’deki yansımalarını ortaya koymak çalışmanın 
amacıdır. Çalışma ilk olarak bu iki otelin kuruluş hikâyeleri ve yapıları ile ilgili kısa bir analiz içerir. 
Odaklanılan iç mekân okumaları, otellerde tekrar eden lobi, resepsiyon, Amerikan Bar, restoran, 
pastane, gazino gibi otellerin ortak mekânları ve özel mekânlar olan otel odaları üzerinden 
aktarılacaktır. Bunlara paralel olarak mekânların sosyal yaşamdaki yerlerine de değinilecektir. 
Metot olarak çalışma, arşiv çalışmasına dayalı görsel malzemenin analizi ve onun döneme 
tanıklık eden mimar, iç mimar, zanaatkâr, sanatçılar, renovatör mimarlar, turizm uzmanları, 
kullanıcılar ile otellerin bugünkü yöneticileriyle yapılan sözlü görüşmelerle zenginleştirilen bir 
değerlendirmeye dayanmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1. Görüşme Listesi (Atmaca Çetin tarafından oluşturulmuştur, 2019)

2. DİVAN OTEL (1956)

Divan Otel’in inşası Koç ailesi için bir misafirhane inşa etme fikri ile başlamıştır (Karamani 
Pekin 2006). Zemin katı bir otomobil dükkânı olarak ayrılacak bu misafirhane fikri Hilton Otel’in 
inşaatının başlanması ile bir otel inşa etme fikrine dönüşmüştür (Üçok 2005). Mimari proje 
dönemin en önemli mimarlarından Rüknettin Güney’e aittir (Kanıpak 2011). Otel’in ilk yerli 
sermaye ve iş gücü ile gerçekleştirilen modern otel olma özelliği, otelin isminden başlayarak 
açılış seremonisindeki kurgusuna kadar devam eder. Ünlü’nün belirttiği üzere, açılan bir yarışma 
sonucunda Divan’ın adı kısa oluşu, diğer dillerde telaffuzu kolay olması ve Türk tarihindeki 
yeri sebebi ile seçilmiştir (1991). Hilton Otel’in açılışı, dünyanın dört bir yanından gelen 
dünyaca ünlü sanatçıların katıldığı büyük bir etkinliktir (Tanju 1991). Vehbi Koç, Hilton Otel’in 
açılışından oldukça etkilenmiş, Divan Otel'in açılışı, Hilton’un açılışının yerel bir versiyonu olarak 
hazırlanmıştır (Şekil 2). Tamamen Türk sermayesi ve Türk mimarlar tarafından inşa edildiğini 
bildiren bir mesaj vermek için kurgulanmış olan açılış, Hilton Otel’in Hollywood yıldızlarının 
aksine, Türk aydınları ve sanatçılarını bir araya getirmiştir (“Divan 30 yaşında” 1986). Açılış 
töreni, geleneksel Türk ve Batı klasik müziğinin birleşiminden oluşan karma bir ritüel olarak 
meydana gelmiştir (“Divan Oteli” 1956b). Vehbi Koç, açılış töreninde Divan Otel’in öncü olarak 
hizmet edeceği “ulusal turizm davamızın” önemini vurgulamış, Hilton Oteli bu girişiminde 
bir okul olarak gördüğünü önemle belirtmiştir (aktaran Tanju 1991). Kısacası, Divan Otel’in 
kuruluşu, ulusal girişimlerin modernleşme arzusuyla birleşmesinin bir ürünü olarak gelişmiştir. 

Wharton tarafından belirtildiği gibi Hilton Otel emsalsiz ölçeği ve heykelsi görünümü ile 
İstanbul'un kentsel dokusuna aykırı bir yapıdır (2001). Öte yandan Divan Otel, Prost Plan’ına 
uyumlu olma zorunluğundan dolayı çevreye uyum sağlar. Pastane ve kafesi ile kamusal alan 
ile ilişki kurmaktadır. Bunun yanı sıra Uluslararası Stil’in bazı estetik ilkelerini benimsemiştir. 
Yüksek camlı giriş bloğu, teras çatı, gridal cephe düzeni otelde mevcuttur (Şekil 3). Wharton’a 
göre Hilton Otel program, kapasite ve iş modeli ile 19. yy otellerinden ayrılmakta, iç mekânlar 
da Uluslararası Stil’e uyarak “grand” otellerden farklılaşmaktadır. Hilton Otel sistematik bir plan 
şemasına sahiptir, içerde herhangi bir tabela bulunmaz. Bölüntüler yoktur, mekânlar birbirinin 
içine geçmiş, bazı durumlarda halı veya bitkiler ile ayrılmıştır. Zeminler nötr renkle kaplanmış, 
izleyicinin dikkatini dağıtmayan ve cilalı mermer yüzeylere uyumlu halılar kullanılmıştır. 
Yüzeylerde hiçbir dekoratif eleman kullanılmamıştır. Büyük cam plakaların kullanımı lüks ve 
şeffaflığı, asma kata çıkan heykelsi merdiven teknolojinin göstergesidir. Resepsiyon ve para 
ilişkileri artık saklanmamakta, hatta otelin girişinde en önde bulunmaktadır (2001). Divan Otel 
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Şekil 2. Basında Koç ve Hilton’un karşılaştırılma haberlerine bir örnek (Ekonomik Bülten 1991)

Şekil 3. Divan Otel (Divan Oteli 1956a)

bütün bu modern iç mekân kararlarına uygunluk gösterir. Öte yandan Divan Otel, alüminyum 
ve camı sıkça kullanan Hilton Otel’in dönemine göre malzeme açısından ileri durumuna kıyasla 
ahşap ve pirinç kullanımı ile 1940’lı yılların geleneğini taşır. Bu durumun muhtemelen malzeme 
tedariğinin 1950’lerdeki zorluk ve pahalılığına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Ortak alanlar düşünüldüğünde, Divan Otel, lobi ve resepsiyon salonu, pastane, kafe, 
restoran, Amerikan bar gibi ortak mekânları barındırır. Divan lobisi Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 
soyut bir duvar resmi ile bezenmiştir. Namık Bayık tarafından tasarlanan reklam broşürü 
mekânı “geniş giriş lobisi, geleneksel Türk motiflerini modern bir karakterde aşılayan bir tarzda 
boyalı duvar resmi ile bezenmiştir” olarak tanımlar (Tanju 1991). Bu motifler merdivenlerden 
üst kata devam ederek modern iç mekâna yerel bir dokunuş katmıştır. 1950’lerin en büyük 
mobilya ve iç mimarlık firmalarından Knoll Uluslararası firmasının etkisi mobilyalarda 
görülmektedir. Lobiye yakın bir biçimde, stilize edilmiş folklorik motifler Amerikan bar üzerinde 
de görünmektedir. Knoll mobilyalarına benzer köşe takımı ile beraber bu mekân, Hilton Otel’de 
görüldüğü gibi yerel ve modern unsurları birleştirmektedir. Şaşırtıcı olan, Özbey’in aktardığına 

Şekil 4. Otel lobisi, duvarda Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ait çalışma (Koç Ailesi ve Divan Otel arşivleri)

göre bu mekânların kullanımında da aynı ikiliklerin görülmesidir. Divan Bar her ne kadar bir 
Amerikan Bar olsa da günün entelektüellerinden bir kısmı Hilton Oteli soğuk bulduklarından 
Divan Bar’da sosyalleşmektedirler (2013). Divan Bar hâlbuki ilk garsonunu bile Hilton Otel’de 
yetiştirecek kadar Hilton Otel izinden gitmiştir (Bilginer 1988). Bu bağlamda mekânsal-sosyal 
ilişkiler ağında “yerel” olma durumu hem mekân içerisinde hem kullanımda ikili bir durum 
gösterir (Şekil 4).

Otelin köşesindeki pastane, “İstanbul’da ilk kez Avrupa’daki gibi bir sokak kafesi açıldı” 
denerek tanıtılmıştır (Koçu 1968). Sosyal toplantılar için vazgeçilmezdir, öğleden sonraları 
piyano eşliğinde müzikli çaylar yeni bir sosyalliği tanımlamaktadır (Ünver 1956). Divan 
Pastanesi otelin Divan Bar’ına benzer şekilde yazar ve aydınların daha sıcak buldukları için 
tercih ettikleri bir mekândır. Pastane kısa süre sonra Divan Otel’i Hilton ile karşılaştırarak 
“bize” daha yakın hissedenlerin seçtikleri yer halini almıştır (Tanju 1991) (Şekil 5). Bu tercih 
1950’lerde Türkiye’de gelişen modernleşme sahnesinde yereli korumanın bir vurgusu olarak 
değerlendirilebilir. Divan Restoran da benzer şekilde pastaneye benzer şekilde modern bir 
mekân olup, doğu ve batı mutfaklarını beraber sunması ile hem modern hem yerli bir durum 
izler (Şekil 6-7).

Hilton ve Amerikan otelleri, otel odalarının demokratik dağılımını ilk gerçekleştirenlerdir. 
Eski büyük otellerdeki kral dairesi gibi ayrımlar artık yoktur, sadece köşe odalar diğer odalara 
göre daha büyüktür. Odaların her biri özel banyoludur (Wharton 2001) (Şekil 8). Bu unsurlar 
Divan Otel'de de mevcuttur. Aynı zamanda Divan Otel özel odaları ile ortak alanlar arasında 
modern/ geleneksel gibi bir kimlik farklılığı da görülmemektedir. Bu açıdan Hilton Otel ile farklı 
bir tutum içerisindedir, oryantal ajandalardan sakındığı görülmektedir.
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Şekil 5. Divan Bar (Karamani Pekin 2006)

Şekil 7. Divan Restoran (Koç Ailesi ve Divan Otel arşivleri)

Şekil 6. Divan Pastanesi (Koç Ailesi ve Divan Otel arşivleri)

Şekil 8. Otel odalarından bir görüntü (Koç Ailesi ve Divan Otel arşivleri)

3. ÇINAR OTEL (1958)

Hilton Otel'in Türkiye'deki belirgin etkisini ilk gösteren otel Çınar Otel’dir. Çetingil’e göre, 
otel ilk havalimanı otelidir ve bir iş oteli olarak tasarlanmıştır (2018). Otelin Türk sermayesi 
tarafından finanse edildiği gazetelerce özellikle vurgulanmıştır (Ünver 1958). Burada, Rana 
Zıpçı, Ahmet Akın, Emin Ertam tarafından tasarlanan Çınar Otel’in, Hilton Otel’in inşaatından 
sorumlu Dyckerhoff ve Windmann tarafından yapıldığı belirtilmelidir (“Çınar Oteli” 1959; 
“Turistik Otel” 1952). Hilton Otel gibi Çınar Hotel de ölçeği ve heykelsi görünüşü ile yakın 
çevresi ile kontrast yaratır. Gönlügür’ün belirttiği gibi, Çınar Otel bu benzerliklerden dolayı 
“Küçük Hilton” olarak anılmıştır. Otel, ayrı bir hacim oluşturan camlı giriş, pilotiler üzerinde 
yükselen yatay ana kütle ve ona eklenen servis hacimleri, gridal cephe düzeni, teras çatı, geniş 
peyzaj alanları ile Hilton Oteli ile oldukça benzerdir (2014) (Şekil 9). Otelin büyük açılışı 14 
Ağustos 1958'de gerçekleştirilmiştir. Hilton Oteli’ne benzer şekilde büyük bir açılış gecesi 
hazırlanmış, İstanbul'un aydınları, sanatçıları ve işadamları tıpkı Divan Otel’de olduğu gibi bir 
araya getirilmiştir (“İstanbul bir otel kazandı” 1958).

Otelin iç mekân tasarımı da açık bir şekilde Hilton Otel ile paralel bir anlayış gösterir.  
Bölüntüsüz plan düzeni, süslemeden uzak yüzeyler, şeffaf giriş alanı, cilalı mermer sütunlar ve 
nötr renklerle bu düzen devam eder (Şekil 10). Modern iç mekânı yerelleştiren sanat eserleri 
bu mekânlara eklenir. Resepsiyonun üstündeki Kütahya çinileri Hilton Otel etkisini anımsatır. 
Resepsiyonun hemen yanındaki iç bahçeye benzer lobi dönemin lükslerinden metal mobilyalarla 
donatılmıştır (Şekil 11). Küçükerman’a göre bu mobilyalarda Knoll etkisi açık şekilde 
hissedilmektedir, konstrüksiyonu çok güç olan bu mobilyaların ithal edildikleri düşünülmektedir 
(2018). Diğer önemli iki ortak alan Bade Bar ve Gazinodur. Bade Bar, Şumnu’ya göre, marley 
döşemeler, kare profil ayırıcılar ile 1950’lerin izlerinin çok net okunduğu bir mekândır (2018) 
(Şekil 12). Mekâna hâkim süssüz yalın döşemeler, modern mobilyalar ve Amerikan Barın genel 
modern karakterine eklenen stilize geleneksel figürler Hilton ve Çınar Otel’e benzer şekilde 
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kurgulanmıştır. Bade Bar’ın hemen altındaki gazino dönemin ruhunu yansıtan birçok mimari 
unsur ile donatılmıştır. Örneğin, modern-Batı eğlence yaşamının önemli bir simgesi olan piyano 
(Pamuk 2012) burada yerini alır. Küçükerman'ın belirttiği gibi, tavandaki dairesel aydınlatmalar, 
Marley döşeme, sık sık Türkiye'de ithal edilmiş BTB kaplamalı kolonlar 1950'lerin maddi 
kültürünü yansıtmaktadır (2018). Kortan'a göre, BTB renkli cam mozaikler Hilton Otel’in hizmet 
birimlerinde tanıtıldıktan sonra yaygınlaşmış ve diğer binaların banyolarında, giriş hollerinde, 
şöminelerde, salonlarda ve cephelerde sıklıkla kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, geleneksel 
figürleri barındıran duvar resmi ve BTB mozaik kaplı sütun, mekâna eklenen yerel unsurları 
oluşturmaktadır. Kütahya çinileri ve bu unsurlar, bölgesel farklılık yaratılmak ve kimlik endişesi 
ile otele eklenmiştir (1971) (Şekil 13). Özel mekânlar olarak otel odalarına bakıldığında Hilton 
örneğindeki gibi daha büyük odalar binanın iki tarafına yerleştirilmiş, bu da cepheye yansımıştır 
(“Çınar Oteli” 1959). Hilton örneğinin aksine, standart odalar yoktur, her oda farklı mobilyalarla 
döşenmiştir. Odaların modern görünümleri ile diğer ortak alanlar paraleldir (Şekil 14).

Şekil 9. Çınar Otel (Çınar Otel ve Tuna Ultav arşivleri)

Şekil 10. Çınar Otel Resepsiyon (Çınar Otel ve Tuna Ultav arşivleri)

Şekil 11. Çınar Otel Lobi (Çınar Otel ve Tuna Ultav arşivleri)

Şekil 12. Bade Bar (Çınar Otel ve Tuna Ultav arşivleri)

Şekil 13. Çınar Gazinosu (Çınar Otel ve Tuna Ultav arşivleri)
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Şekil 14. Otel odalarından bir görüntü (Çınar Otel ve Tuna Ultav arşivleri)

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Divan ve Çınar Otellerin Uluslararası Stil’in farklı iki yörüngesini izlediği söylenebilir. Divan 
Otel, Prost Planı’na uyarak yanındaki Ünver Otel’e uyma endişesi ile beraber cephe ve yapı 
kararlarını almıştır. Hilton Otel’e göre ölçek olarak daha küçüktür, ana prensip olan geniş peyzaj 
alanları içerisinde yükselen beyaz heykelsi blok burada görülmez. Yine de otelin ana yapısal 
kararları Uluslarası Stil’i takip etmektedir. Çınar Otel ise yapısal olarak Hilton Otel ile “Küçük 
Hilton” olarak anılacak kadar benzemektedir. Bu benzerliğin aynı zamanda paylaştıkları inşaat 
firmasından da kaynaklandığı düşünülmektedir.

İç mekânlara bakıldığında Hilton Uluslararası Otellerin deniz aşırı ülkelerde bir model 
olarak “modern yapı / modern iç mekân + yerel unsurlar” ile birleştirdiği bir şeması olduğu 
görülmektedir. Bu şemanın etkilerinin Divan ve Çınar Otellerde de olduğu görülür. Program 
açısından da oteller birbirini takip eden benzer mekânlara ev sahipliği yaparlar. Çınar Otel’de bu 
durum çok daha belirgindir. Zemin kat mini alışveriş merkezi, Amerikan bar, kumarhane, yüzme 
havuzu ve peyzajlı alanlar, kuaförler, çeşitli restoranlar program olarak da daha kapsamlı olarak 
Hilton ile büyük benzerlikler göstermektedir. Metal mobilyalar gibi dönemin birçok lüks unsuru, 
çeşitli ithal sıhhi ekipmanı ile Çınar Otel “Küçük Hilton” olarak anılmaktadır.  Kullanılan yüzyıl 
ortası estetiğe sahip modern mobilyalar, Amerika’da modernizmi yayan en büyük firmalardan 
Knoll Uluslararası firmasının etkisini taşırlar. Bütün bu modern iç mekânlara ek olarak yerel 
unsurları oluşturan sanat ve zanaat işleri kimlik kaybı endişesini gidermektedir. Divan Otel 
malzeme olarak cam ve alüminyumun hat safhada kullanıldığı Hilton ve Çınar Oteller’den farklı 
olarak, 1940’lardaki gelenekten gelen pirinç ve ahşabı yoğun olarak kullanır. Metal mobilya 
kullanımı dış mekânlarla sınırlıdır. Çınar Otel bu anlamda Hilton Otel ile daha paralel bir anlayış 
yansıtır. 

Bütün bu ortaklıklara rağmen ciddi farklılıklar dikkat çeker. Divan ve Çınar Oteller her ne 
kadar Hilton Oteli örnek aldıklarını belirtseler de iç mekânlarında Osmanlı canlandırmacısı 
mekânlar bulundurmazlar. Şadırvan Restoran, Lalezar Odası gibi isimler, yapay kubbeler, sadece 

kadınlar için ayrılmış mekânlar, geleneksel kıyafetli personeller bu otellerde görülmemektedir. 
Yerel sanat eserleri canlandırmacılıktan uzak, geleneksel temaların soyut yorumlarını içeren 
dönemin genel anlayışına uygun eserlerdir. Buna ek olarak özel odalar ve ortak alanlar arasında 
da bir dil ayrılığı olan; modern özel alan/ ortanyalist ortak alan ayrımı görülmez. Bu Osmanlı 
mekânlarının teatral betimlemesinden kaçınma durumu, Gürel'in belirttiği gibi modernliğin 
anlamlı içselleştirilmesi yani “… kültürel formlar toplanır, içselleştirme süreçlerine aracılık eder 
ve anlamlı bir şekilde dönüşür” tanımına uygundur (2011, 185). Bu şekilde Divan ve Çınar Otel 
iç mekânları modern dış kabuğun dili ile uyumludur. Zamanın estetiğini yansıtan, dönemin 
koşulları ve malzemeleri ile oluşturulabilecek, modern, fonksiyonel ve yalın mekânlar bu 
otellerde yer almaktadır. 

Sosyal yönden bakıldığında Hilton Otel ile aşılanan Batılı sosyalleşme pratikleri, düğünler, 
çay partileri ve yeni yıl kutlamaları Divan ve Çınar Otellerde de yerini bulmuştur. Amerikan bar, 
restoran, pastane, gazino gibi mekânlar bu otellerin programlarında yer almaktadır. Bu Batılı 
mekânsal ve sosyal atmosfer Çınar Otel’de Hilton Otel ile tam bir paralellik gösterirken Divan 
Otel açılış seremonisi ve isminden başlayarak yerel olma durumunun altını çizmesi, otelin yazar 
ve entelektüeller tarafından “milli otel” olarak Hilton’a karşı tercih edilmesine neden olmuştur.
Sonuç olarak, 1950’lerin ilk otelleri olan Divan ve Çınar Oteller, mekânsal karakterleri ve 
getirdikleri sosyal pratikler ile 1950’lerdeki Batılılaşma arzusunu ve Hilton Otel etkisini 
göstermektedir. Bu bağlamda Hilton Otel’den öğrendiklerinin içselleştirilip, oryantalist 
ajandalardan arınarak yorumlandığı ve kendilerine ait bir modernite arayışında oldukları 
düşünülmektedir. Modern yapı teknolojisi ve Uluslararası Stil prensipleri hem yapı kabuğunda 
hem iç mekânlarda bu otellerde kendisini göstermiştir, otel programları takip edilmiş, metal 
mobilya ve donatılarla yüzyıl ortası oteller Hilton Otelini bir okul olarak almışlardır. Fakat bu 
yakın takip ve etkileşime rağmen oryantalist tutumları yenilememeleri özgün değerlerini ortaya 
koymaktadır. Bu çalışmanın diğer bir genel sonucu, yerel ve evrensel gerilimin aktarılmasında 
yapı kabuğuna nazaran iç mekânların bambaşka ajandalar içerebildiğini göstermektir. Bu 
bağlamda, iç mekânların tasarım tarihindeki yerinin önemi bir kez daha ortaya koyulmaktadır. 
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1. Oturum | Hande Atmaca Çetin

“TASARLANAN MEKÂNIN RETORİĞİ”

Sıla Şehrazat Yücel
Füsun Seçer Kariptaş

Özet

Nörobilim araştırmaları, kişilerin çevrelerindeki mekândan aldıkları duyusal uyaranların, 
vücutlarının içsel durumu hakkında bilgi veren duyguları ve önceki deneyimlerinden arta kalan 
anılarıyla birlikte, eylemlerini belirlediklerini göstermektedir. Her mekân, o mekânı deneyimleyen 
kişileri çeşitli davranışlara yöneltecek mesajlar içermektedir. Tez çalışmasında algı ve davranış 
yönetimi konusunda disiplinler arası bir çalışma alanı olan retorik, mekân tasarımı bağlamında 
ele alınmış; tasarımcıların retorik stratejilerini kullanarak mekân kullanıcılarını belli düşünce, 
duygu ve davranışlara sevk edebilecekleri öngörülmüştür. Konunun araştırılmasında insan algı, 
duygu ve davranışlarının ardındaki nöral mekanizmalar ve çeşitli mekânsal uyaranların insanlarda 
oluşturduğu duygu ve davranışlar hakkındaki yayınlardan faydalanılmış; bu yayınlardan derlenen 
verilerin Aristoteles’in retorik kuramının üç ikna kategorisi olan logos, pathos ve ethos ana 
başlıkları etrafında çeşitli tasarımcı, mimar ve düşünürlerin görüşlerinden de yararlanılarak 
yorumlanmasıyla retoriğin mekân tasarımında kullanımına ilişkin tasarım kriterlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Logos bölümünde mekânsal söylemi oluşturan ışık, form, ses 
gibi öğelerin algılanma biçimleri ve kişiler üzerinde oluşturabilecekleri etkiler araştırılmış; 
retorik figürlerin mekân tasarımında kullanım şekilleri incelenmiştir. Pathos bölümünde tüm 
insanlarda ortak olan temel duygu sistemleri ve bunların mekân tasarımıyla ilişkileri irdelenerek 
mekânı deneyimleyen kişilerde bu temel duyguların nasıl uyandırılabileceği araştırılmıştır. 
Ethos bölümünde ise farklı mekân tiplerinde mekânsal karakter oluşumları incelenmiştir. Bu 
çalışmanın sonucunda, retorik stratejilerinin mekân tasarımı dâhil iletişim kaygısı güden her 
alanda kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Retorik, nörobilim, mekân tasarımı, mimari tasarım, iç mimarlık

1. GİRİŞ

21. yüzyıl başından itibaren hızla gelişmekte olan nörobilim alanında yapılan çalışmalar 
insanların tüm düşünce, duygu ve davranışlarının beyinlerinde meydana gelen bir dizi 
elektrokimyasal reaksiyon sonucu oluştuğunu göstermektedir. Algı ve eylem birbirinden 
bağımsız süreçler değildir. Kişilerin çevrelerindeki mekândan aldıkları duyusal uyaranlar, 
bedenlerinin içsel durumu hakkında bilgi veren duyguları ve önceki deneyimlerinden arta kalan 
anılarıyla birlikte, eylemlerini belirlemektedir (Solms ve Turnbull 2013). Dolayısıyla her mekân, 
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mekânı deneyimleyen kişiler için o veya bu şekilde davranmalarına neden olacak mesajlar 
içermektedir. Doğal mekânlarda doğal nesnelerin yapısal özellikleri tarafından belirlenen bu 
mesajlar, tasarlanmış mekânlarda tasarımcının tercihleriyle biçimlenmektedir.

“Tasarlanan Mekânın Retoriği” başlıklı tez çalışmasında algı ve davranış yönetimi konusunda 
disiplinler arası bir çalışma alanı olan retorik, mekân tasarımı bağlamında ele alınmış; 
tasarımcıların mekânı deneyimleyen kişilere iletmek istedikleri mesajları retorik yöntemleriyle 
aktarıp, onları belli düşünce, duygu ve davranışlara yöneltebilecekleri öngörülmüştür.

Konunun araştırılmasında insan algı, duygu ve davranışlarının ardındaki nöral mekanizmalar 
ve çeşitli mekânsal uyaranların insanlarda oluşturduğu duygu ve davranışlar hakkındaki 
yayınlardan faydalanılmış; bu yayınlardan derlenen verilerin Aristoteles’in retorik kuramının üç 
ikna kategorisi olan logos, pathos ve ethos ana başlıkları etrafında çeşitli tasarımcı, mimar 
ve düşünürlerin görüşlerinden de yararlanılarak yorumlanmasıyla retoriğin mekân tasarımında 
kullanımına ilişkin tasarım kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır (1995).

2. LOGOS: MEKÂNIN SÖZÜ

Antik Yunanca logos sözcüğü iki temel anlam kategorisine gönderme yapmaktadır: (dilsel) 
söz ve akıl. Retorikte logos, hem sözün -konuşma metninin- kendisine, hem de bu sözün 
dinleyicilerin akıl ve mantığına hitap edişine işaret eder. Retoriğin diğer ikna kategorileri olan 
ethos ve pathos da logos aracılığıyla oluşturulur. Logos, “bütün”den alınan bilgilerin bilinçli 
olarak seçilip uslamlamaya tâbi tutulması neticesinde soyutlanarak diğerlerine iletilmek üzere 
açığa çıkan sözdür.

Mekânsal söz, dilsel sözden farklıdır; zira mekân mesajlarını sözcüklerle değil; form, 
renk, koku, ses gibi algısal imgelerle iletir. Fakat esasında sözcükler de form, renk, koku, ses 
gibi algısal imgelere dayanmakta; bu imgelerin oluşturduğu zihinsel içerik ise dil vasıtasıyla 
başkalarına iletilebilmektedir.

Beyinde yalnızca dile özgü spesifik alanlar olsa da, dilin anlamsal içeriğini beynin 
modaliteye özgü korteks alanlarındaki bağlantılarla kodlanan semantik bellek oluşturmakta; bir 
sözcüğün anlaşılabilir olması için o sözcüğün görsel, işitsel vb. korteks alanlarına kodlanmış 
nöral örüntülerle eşleştirilebilmesi gerekmektedir (Damasio 2006). Dolayısıyla mekân, her 
zaman dilden önce gelmektedir. Eğer dil vasıtasıyla kişilere belli mesajlar iletmek, onları belli 
düşünce, duygu ve davranışlara sevk etmek mümkünse; bu, dilin anlamsal içeriğini oluşturan 
mekânsal nitelikler vasıtasıyla da mümkündür. Duyu modalitelerinin işleyiş biçimlerinin 
anlaşılması ve bu modalitelere ilişkin uyaranların duygu ve davranışlar üzerinde ne tür etkiler 
oluşturduğunun bilinmesi, tasarımcıya mekânı bir söylem üretme aracı olarak kullanma imkânı 
verir.Tez çalışmasında mekânın tasarımcı tarafından kontrol edilebilecek algısal nitelikleri 
ışık, renk, doku, ölçek-uzam, form, koku, hareket, ses, ısı ve tat şeklinde kategorize edilerek 
ilgili alt başlıklarda incelenmiş; bu bileşenlerin algılanma süreçleri ve mekânı deneyimleyen 
kişiler üzerinde oluşturabilecekleri etkiler nörobilim araştırmalarından elde edilen ikincil veriler 
doğrultusunda açıklanmıştır. Mekânın farklı niteliklerinin algılanmasını sağlayan süreçler ilgili 
duyu modalitesiyle sınırlı kalmamakta; her bir nitelik kendisiyle eşzamanlı olarak farklı duyu 
modaliteleriyle deneyimlenen başka niteliklerden etkilenmekte ve bu niteliklerin algılanmasını 
etkilemektedir. Örneğin mekânda kullanılan ışık ve renk, nesnelerin algılanan görsel özelliklerine 

etki etmenin yanında ısı (Huebner vd. 2016), tat (Velasco vd. 2013) ve hareket (Zeman 2006) 
algılarını da manipüle etmektedir veya gözlenen bir nesnenin formu görsel sistemin yanı sıra 
bedenduyumsal sistem ve hareket sisteminin de katılımıyla (Keysers  2011) algılanmaktadır.

İlk kez karşılaşılan her nesnenin algı sürecine, daha önce aynı nöral bağlantıları 
etkinleştirerek algılanmış ve belleğe bu bağlantılarla kodlanmış diğer nesneler ve bunlarla 
ilişkilendirilmiş kavramsal içerik de etki etmektedir (Zeman 2006). Bu sebeple ortamda görülen 
renkler, dokular, formlar vb. bağlamlarına göre, her zaman jenerik olarak ait oldukları nesneleri 
çağrıştırma eğilimindedir. Örneğin eflatuna boyalı bir tavanın altında oturmak, mor salkımlı bir 
çardakta oturmaya benzer; yeşil fon üzerine sarı, pembe, mor lekeler içeren bir duvar kâğıdı 
ilkbaharda bir kır manzarasının yaratacağına benzer etkiler yaratır; poligonal formlara sahip 
nesnelerin mineraller gibi sert, sağlam ve katı oldukları varsayılır.Araştırmalar, mekândaki 
duyusal uyaranların kişilerin bilişsel durumları üzerinde de etkili olduğunu göstermektedir. 
Örneğin görece soğuk ortamlar mantıksal düşünme becerisini artırmakta (Cheema ve Patrick 
2012), görece sıcak ortamlarsa yaratıcı düşünceyi teşvik etmektedir (Wyon 1996). Ortamdaki 
müzik (Spence ve Piqueras-Fiszman 2014) ve koku (Hirsch  1995; Bell ve Bell 2007) ise zaman 
algısını kuvvetli biçimde manipüle etmektedir.

Logos bölümünde ele alınan bir diğer konu da retorik figürlerdir. Retorik figürler, konuşmanın 
daha çarpıcı, dikkat çekici, akılda kalıcı ve etkin olması amacıyla kullanılan düşünsel ve dilsel 
araçlardır. Tez çalışmasında metafor, metonimi, antropomorfizm, mimesis, hiperbol, litotes, 
ironi, oksimoron, paradoks ve synecdoche figürleri ve bu figürlerin mekân tasarımında 
kullanımı örnekler üzerinde incelenmiştir.

Metafor, metonimi, synecdoche, antropomorfizm gibi bazı figürler kavramlar arasındaki 
benzerlik ilişkilerine dayanmaktadır. Bu tür figürlerde asıl ifade edilmek istenen kavramla ilişkili 
imgesel örüntüler soyutlanır ve bu soyutlamalar muhataba iletilir. Eğer soyutlanan örüntü, 
muhatabın zihninde kendisine ifade edilmek istenen kavramla ilişki içindeyse, ona bu kavramı 
çağrıştırır. Kavramlar arasındaki ilişki düzeylerinin ve soyutlama biçimlerinin farklılıkları, bu 
figürlerin birbirinden ayrışmasına neden olmaktadır.

Bazı figürler ise zıtlığa dayalıdır. İnsan beyni her an bilinçdışı biçimde algılanan durumun 
akıbeti hakkında beklentiler oluşturmakta ve etraftan aldığı uyaranlar bu beklentilerle çeliştiğinde 
bilinçli olarak içinde yaşadığı ana dönüp dikkatini bu uyuşmazlığı çözmeye vermektedir. Bu 
uyuşmazlığın çözülmesi ise “evreka” anlarını oluşturarak beyindeki ödül merkezi olarak bilinen 
nukleus akkumbensten dopamin salınımıyla sonuçlanmakta ve ilişkisiz bölgeler arasında yeni 
sinaptik bağlantıların kurulması haz duygularıyla birlikte deneyimlenmektedir (Zeman 2006). 
Duygusal deneyimlerle kodlanan anılar belleğe daha güçlü yerleştiği için ironi, oksimoron, 
paradoks gibi kavramlar arasındaki zıtlıklarla ilgili figürler dikkat çekme, muhatabın zihninde 
problemi çözme arzusu yaratma ve akılda kalma amacıyla kullanılmaktadır.

3. PATHOS: MEKÂN VE DUYGULAR

Retorikte pathos, dinleyicilerin duygusal durumunu ifade etmektedir. Aristoteles (1995), 
olaylara ilişkin tepkilerin ve verilen kararların duygulardan etkilendiğini söyler. Ona göre bir 
konuşmacı, eğer duyguları doğru bir şekilde adlandırıp tanımlayabilirse; hangi durumlarda 
oluştuklarını ve onları nasıl harekete geçireceğini bilirse, hitap ettiği kitleyi kendi istediği duygu 
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durumuna sokarak istediği şekilde davranmaya yöneltebilir. 
Çağdaş nörobilim de duyguların kararlar üzerindeki belirleyici etkisini doğrulamaktadır 

(Damasio 2006). Duygular, dış dünyadaki imkânlar karşısında verilecek tepkilerin bedenin 
içsel durumuna göre ayarlanmasını sağlayacak bir mekanizma olarak işlev görmekte (Solms 
ve Turnbull 2013); beyin hasarı gibi sebeplerle duygularına erişimi kesilen kişiler o gün 
giymek için mavi veya beyaz iki gömlekten birini seçmek gibi çok basit gündelik kararları bile 
alamamaktadır (Damasio 2006).

Solms ve Turnbull (2013) duyguların bedenin durumu hakkında bilgi veren içsel yönelimli 
bir duyu modalitesi olarak görülebileceğini söylemekte ve beyin sapının etrafında, iç organların 
çalışmasını koordine eden yapılar tarafından üretildiklerini ifade etmektedir. Duygular, dikkatin 
neye odaklanacağı ve belleğe neyin kaydedileceği konusunda da belirleyici rol oynamaktadır 
(Damasio 2006). 

Afektif nörobilim disiplininin kurucusu Panksepp (2017), insan ve tüm memelilerde ortak 
olan 7 temel nöral duygu devresi saptamış; farklı mekanizmalarla işleyen bu devreleri arama – 
isteme sistemi, öfke sistemi, korku sistemi, şehvet sistemi, panik ve yas sistemi, bakım sistemi 
ve oyun sistemi olarak adlandırmıştır. Evrimsel süreçte oluşan duygu sistemleri, herkesin belli 
uyaranlar karşısında benzer koşulsuz evrensel tepkileri vermesini sağlamakta ve sağkalımın 
sürdürülmesine yaramaktadır (Panksepp 2017).

Tez çalışmasında Panksepp’in duygu sistemlerinin temel özellikleri ilgili alt başlıklarda 
açıklanarak bu özelliklerin mekân tasarımı bağlamında nasıl değerlendirilebileceği araştırılmış 
ve bu duyguları tetikleyebilecek mekânsal niteliklerle ilgili tasarım kriterleri belirlenmeye 
çalışılmıştır (2017).

Duygu sistemlerinin işleyişlerinde genetik faktörlerin yanında kültürel etkenler de rol 
oynamaktadır. Örneğin dopamin odaklı arama-isteme sistemi beslenme, barınma vb. temel 
fizyolojik gereksinimlerle birlikte sosyal ve entelektüel her tür arzunun tatmin edilmesinde de 
devreye girmektedir. Bu arzular herkes için farklıdır. Fakat bazı duygu sistemlerinde genetik 
faktörler daha baskındır ve bu sistemleri aktive edecek mekânsal uyaranların saptanması 
daha kolaydır. Örneğin sevgi ve sosyal bağlanma kavramlarıyla ilişkili olan ve bakıma muhtaç 
bebeklerle ilgilenilmesini sağlayan bakım sistemi; ufak ebatlarda, yuvarlak hatlı, yumuşak ve 
pürüzsüz dokulu cansız nesnelerin de sevimli ve cazip bulunmasına neden olmaktadır (Cho 
2012), (Bar ve Neta 2006). Keskin hatlara ve sivri köşelere sahip formlar (Bar ve Neta 2006); 
saldırgan postürleri veya yılan, örümcek gibi hayvanları çağrıştıran nesneler (Hoehl vd. 2017); 
tehlike potansiyeli barındırdığı aşikâr olan diğer unsurlar ise korku sistemini etkinleştirmektedir.
Duygu sistemlerinin doğasının anlaşılması, tasarımcıların bu duyguları teşvik etmesi 
veya önlemesine yardımcı olur. Örneğin panik ve yas sisteminin güdüleyicisi kaybetme, 
kaybolma, güvenlik hissinin azalması ve terk edilme durumlarıdır (Panksepp 2017). Mekân içi 
sirkülasyonun doğru çözümü ile bu duygular önlenebilir veya kimi zaman, Daniel Libeskind’in 
Berlin Yahudi Müzesi’nde ve Peter Eisenman’ın Katledilen Avrupalı Yahudiler Anıtı’nda yaptığı 
gibi, özel bir amacı olan tasarımcı bu duyguları uyandırmayı bilinçli olarak tercih edebilir.

 

4. ETHOS: MEKÂNIN KARAKTERİ

Alışkanlık, karakter, huy gibi anlamlara gelen ethos, retorikte konuşmacının karakterinin 
dinleyiciler üzerinde oluşturduğu ikna edici etkiyi ifade eder. Aristoteles’e göre bir konuşmacı 
kendini sözüne inanılır bir kişi olarak lanse edecek şekilde konuşursa, konuştuğu konu hakkında 
söylediklerinden bağımsız olarak, dinleyicileri ikna edebilir (1995). Ethosun bir ikna aracı olarak 
kullanımı, dinleyicilerin beklentilerini doğru şekilde analiz edip, karakterini bu beklentilere 
uyumlu yönde sunma esasına dayanır. 

Aristoteles (1995) şöyle söylemektedir: “Atinalıların önünde Atinalıları övmek zor bir şey 
değildir. Dinleyiciler belli bir niteliği saygın buluyorsa, ister İskitlere, ister Spartalılara, isterse 
filozoflara sesleniyor olalım […] değer verilen, sayılan her şeyi soylu olarak göstermemiz 
gerekir.”

Ethosun bu özelliği mekân tasarımı bağlamında ele alınacak olursa, mekânın tasarımcının 
kişisel doğruları ve beğenilerine göre değil, mekân kullanıcılarının beklentilerine uygun 
şekilde tasarlanmasının mekânı daha kabul edilebilir kılacağı sonucu çıkarılabilir. Detaylı bir 
ön araştırmayla, mekânın potansiyel kullanıcı kitlesinin beğeni ve değerleri hakkında bilgi 
edinilebilir ve mekân tasarımında bunlara karşılık veren ögelerin kullanımıyla mekânın kabul 
görmesi sağlanabilir. Kişilerin daha önce sık sık karşılaştığı, tanıdığı ve bildiği şeyleri olumlu 
karşılamaya eğilimli oldukları da bilinmekte ve bu fenomen “salt maruz kalma etkisi” şeklinde 
adlandırılmaktadır (Zajonc 1968).

Tez çalışmasında farklı kitlelere hitap eden farklı mekân türlerinde mekân ethosunun 
kurulumu “kişisel mekânda ethos”, “kurumsal kimlik ve kurum mekânlarında ethos”, “dini 
yapılar ve ethos”, “milli ethos” ve “yönetim mekânları, ethos ve politika” başlıkları altında 
örnekler üzerinde incelenmiştir. 

Bir kişiye ait özel bir mekân, ev veya iş yeri, mekân sahibinin ethosunun bir yansımasıdır. 
Odalara yüklenen işlevler, mobilyaların stilleri ve yerleşim biçimleri, tercih edilen malzeme ve 
renkler, dekoratif amaçlarla kullanılan objelerin seçimi, ortama hâkim olan koku ve sesler ev 
sahibinin gündelik yaşamını şekillendirdiği gibi hem ev sahibinin kendisine hem de eve gelecek 
misafirlere, ev sahibinin kim olduğu ve kim olmak istediği hakkında mesajlar iletmektedir. Bir 
kişinin evi incelenerek onun vaktini nasıl geçirdiği, nelerden hoşlandığı, nelere değer verdiği 
hakkında fikir sahibi olunabilir. Kişisel mekânın ethosu, mekânda yaşayan kişinin zaman 
içinde yaptığı düzenlemelerle belirlenebileceği gibi, tümüyle bir tasarımcı tarafından da 
oluşturulabilir. Cooper (1974) bir evin dekorasyonunun ev sahibinin kendi hakkındaki hislerini 
sembolize ettiğini; kendi hakkındaki fikirleri net olmayan kişilerin ise kendileri yerine tercihlerde 
bulunmaları için mekân tasarımcıları ve dekoratörlere başvurduklarını söylemektedir. Bu 
durumda çoğu zaman eve yansıyan ethos, kişinin gerçek ethosu değil, idealize edilmiş bir 
ethostur. Mekâna yansıtılan ideal ethos ile kişinin gerçek ethosu arasında bir uçurum 
bulunması, gündelik yaşantı için kısıtlayıcı etkiler oluşturur. Bu nedenle bu gibi bir durumda 
gündelik yaşam pratiklerine ve ilgi alanlarına dair doğru sorularla mekân sahibinin gerçek 
ethosunun araştırılması ve mekâna yansıtılması istenen idealize ethosun gerçek ethosla 
örtüşecek biçimde dengelenmesi önerilebilir.

Kurumsal mekânlarda ise mekân ethosu kurumun benimsediği kurumsal kimlik etrafında 
şekillenmektedir. Kurumsal kimlik, kurumun kendi hakkındaki düşünceleri, misyonu ve 
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vizyonunu ifade eden kurum felsefesi; kurumun iç ve dış ilişkilerinde benimsediği tavır olarak 
tarif edilebilecek kurumsal davranış; kurumun logosu, kullandığı yazı tipi ve renkler, antetli 
kağıt ve afiş gibi basılı materyaller, kurum mekânlarının mimarisi ve dekorasyonu gibi kurum 
için tasarlanmış şeylerin tümünü kapsayan kurumsal tasarımın oluşturduğu bütündür.

Tutarlı ve kabul edilebilir bir kurumsal kimlik için, kurumsal tasarımın kurum felsefesi ve 
kurumsal davranışla çelişmemesi gerekir. Sözgelimi vegan kimliğiyle öne çıkmayı tercih eden 
bir markaya ait kurumsal mekânlarda yapay dahi olsa deri, post gibi hayvansal malzemelerin 
kullanımı kurum imajını olumsuz etkiler.

İster ticari bir kurum olsun, ister dini veya politik; bu kurumun felsefesi kuruma ait mekânlara 
yansıtılabilir ve kurumun hitap ettiği dar veya geniş insan kitleleri üzerinde güçlü etkiler 
oluşturulabilir. Bir dini kurum, ideolojisini ibadet mekânının tasarımıyla ifade edebilir veya bir 
millete kimliği devlet tarafından inşa edilen yapılarla tarif edilebilir. Parlamenter monarşi için 
inşa edilmiş ve her yanı imparatorluğa methiyeler düzen bir yapı, Reichstag örneğinde olduğu 
gibi, bazı değişikliklerle birlikte demokrasinin, eşitliğin ve yönetimde şeffaflığın sembolü haline 
gelebilir.

5. SONUÇ

“Tasarlanan Mekânın Retoriği” başlıklı tez çalışması ile felsefi bir zeminde inşa edilmiş olan 
retorik, fiziksel bir zemine taşınmıştır. Aristoteles’in retorik kuramı, nörobilim araştırmalarınca 
anlaşıldığı üzere, beynin çalışma prensipleriyle örtüşmektedir. Okunan bir metin, konuşan 
bir kişi, izlenen bir film veya içinde bulunulan mekân aynı algı sistemleri ile algılanmakta, 
bunlara verilecek tepkilerse aynı duygu ve davranış sistemleri tarafından oluşturulmaktadır. 
Bu sistemlerin işleyiş biçimlerinin anlaşılması ise işleyişlerine bilinçli müdahalelerde 
bulunulmasına olanak tanıyacaktır. Tasarımcılar, retorik stratejilerini kullanarak mekân 
kullanıcılarını belli düşünce, duygu ve davranışlara sevk edebilir ve bu çalışmada ortaya konan 
kriterler doğrultusunda retorik, iletişim amacı güden her alanda kullanılabilir. Retorik stratejileri 
ile tasarlanan mağaza, otel, restoran vb. ticari işletmelere ait mekânlar hedeflenen tüketici 
kitlelerine doğru şekilde hitap ederek kârlarını artırabilir; ofis ve eğitim mekânları çalışma 
ve öğrenme verimliliğini yükseltebilir. Kamusal mekânların tasarımında retorik stratejilerinin 
kullanılması yönetimin önemsediği değerlerin toplum tarafından benimsenmesine ve 
toplumların belli bir ideolojiye göre şekillendirilmesine katkıda bulunabilir. Mimari disiplinlerin 
yanı sıra sinema ve tiyatro gibi sanat disiplinlerinde de prodüksiyon tasarımı aşamasında 
mekânsal retorik stratejileri karakterleri güçlendirmek ve yönetmenin arzu ettiği atmosferi 
oluşturmak için kullanılabilir. İç mimarlık, mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım gibi 
disiplinlerin eğitim müfredatlarına mekânsal retoriğin eklenmesi ile öğrencilerin tasarımlarının 
mekân kullanıcıları üzerinde oluşturduğu etkiler hakkındaki farkındalıkları artırılabilir ve 
tasarımlarıyla fikirlerini ifade edebilme yetileri geliştirilebilir.
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MİMARLIK PERSPEKTİFİNDEN BAKMAK: 

TÜRKİYE ULUSAL SERGİLERİ”

Nurullah Kaya, Özge Cordan

“SANAT MÜZELERİNDE BEYAZ KÜP BAĞLAMININ 
SANAT MEKÂNINA VE KULLANICI DENEYİMİNE 
ETKİLERİ: İSTANBUL MODERN ÖRNEĞİ”

Ayça Esen Gelbal
Melahat Küçükarslan Emiroğlu

Özet

Sanat müzesinin sanat mekânı, sanat yapıtını çevreleyen fiziksel bağlam olarak sanatla 
karşılaşanın mekânsal ve sanatsal deneyimi boyunca, yapıt ve insan arasındaki iletişime taraflı 
ya da tarafsız olarak dahil olmaktadır. Bu kapsamda sanat mekânı sanat ve okuyucu arasındaki 
iletişime aracılık eden bir bağlam oluşturur. Bu çalışma, sanat müzesindeki sanat mekânının 
oluşturduğu bağlamın farklı fiziksel özellikleri ile kullanıcısının deneyimini nasıl etkilediğini 
sorgulamaktadır. O’Doherty’nin 1976’da modern mekânın bir arketipi olarak kavramsallaştırdığı 
“beyaz küp” tanımlaması sanatın deneyimlendiği bağlam olarak ele alındığında modern sanat 
müzesinin iç mekân örgütlenmesinin bir arketipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nesne odaklı bir 
yaklaşımı vurgulayan ve sanat yapıtının “sanat” olarak algılanışına engel oluşturan her türlü ögeyi 
dışlayan bir ideal mekân olarak “beyaz küp”, içe dönük bağlam olarak tartışılmaktadır. 1960’lardan 
itibaren deneyim odaklı yaklaşımlar “dönüşmüş beyaz küp” başlığı altında dışa dönük bağlam 
olarak ele alınmakta ve izleyicinin “deneyimleyen”e dönüşümü tarif edilmektedir. Bu durumda, 
“beyaz küp” içinde kullanıcı “izleyici”dir; pasif ve içedönüktür. "Beyaz küp" ve "dönüşmüş beyaz 
küp" kavramlarını kapsayarak, İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen özgün alan 
çalışmasında bilişsel, fiziksel ve sosyal deneyim parametrelerinin sorgulandığı yüz yüze anket 
çalışması ve yapılandırılmamış gözlem yöntemleri ile kullanıcı deneyimi irdelenmiştir. Sonuç 
olarak, beyaz küpü oluşturan arketipik özelliklerin genel kullanıcı kitlesinin sanatla kurduğu 
iletişim kapsamında beyaz yüzeylerin bilişsel deneyime dahil olduğu, ancak her deneyimin 
fiziksel ve sosyal parametreleri de içererek kişisel olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Beyaz küp, sanat müzesi, sanat mekânı, deneyim, bağlam

1. GİRİŞ

Sanat müzesindeki sanat mekânının kullanıcısı tarafından deneyimlenme biçimi, sanat 
yapıtlarının sergilendiği bağlama ait farklı mekânsal özelliklerin yapıtla kurulan iletişime nasıl 
katkıda bulunduğu ile ilgilidir. Bu deneyim iletişim olarak ele alındığında, sanat müzesindeki iç 
mekânın ve kullanıcısının durumu biriciktir. Bu iletişimde mesajı gönderen ve alan arasındaki 
yapılandırılmış ve yeniden yapılandırılan anlamların etkileşimli diyaloğu için iç mekânın 
oluşturduğu atmosfer aracı bir kanaldır. İç mekân küratöryel ve mimarlık alanları arasında 
disiplinler arası bir katmanı ifade ederken, kullanıcı tasarımcı ile diyaloğa açık bir zeminde 
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zaman zaman edilgen ya da etken olabilir. Bu duruma kullanıcının sanat mekânını deneyimlediği 
süreçte sadece bir izleyici mi yoksa bizzat sanatı deneyimleyen mi olduğu sebep oluşturur 
niteliktedir. Eco'nun (2001, 38) ifadesi ile her sanat yapıtı, "sayısız biçimde okunmaya açık bir 
nesne" iken, sanatı çevreleyen fiziksel bağlam sanatçı-yapıt-insan arasındaki iletişime aracılık 
ederek farklı okumalara izin veren sanatsal/mekânsal deneyimin sağlayıcısı haline gelir (Şekil 
1). 

Mimari mekân, fiziksel elemanlarının özellikleri ile sanat yapıtının deneyimlendiği etki 
alanının içine dâhil olur ya da ona arka fon oluşturur. Yüzeylerin renk, malzeme ve işlevlerinin, 
doluluk-boşluk ve açıklık-kapalılık gibi fiziksel özelliklerinin, yapıt ile karşılaşan arasındaki 
iletişimin kurallara ve sınırlara dayalı ya da esnek olması üzerinde etkin bir rol oynadığı ön 
görülmektedir. Bu kapsamda, iç mekân örgütlenmesinin oluşturduğu bağlamsal atmosfer, 
sanatın ve dolayısıyla sanat mekânının deneyimlenmesinde içe dönük ya da dışa dönük olarak 
etkili olacaktır. 

Çalışmanın amacı, sanat yapıtı ile insan arasında kurulan iletişimi, beyaz küp ve dönüşmüş 
beyaz küp bağlamları üzerinden ele alarak, insanın yaşadığı deneyime odaklanmaktır. 
Çalışmanın kapsamına, müze türleri arasından devlete bağlı olmayan özel kurumlar olarak 
“sanat müzeleri” ve onların sanat mekânları dâhildir. Sanat mekânları, beyaz küp ve dönüşmüş 
beyaz küpün kavramsal özellikleri bakımından incelenmekte olup; aydınlatma, iklimlendirme, 
ıslak hacimler, teknik mahaller, ofis bölümleri, güvenlik ve dış mekân gibi mahaller ile çeşitli iç 
mekân unsurları kapsam dışında bırakılmaktadır. 

Beyaz küp ve dönüşmüş beyaz küp olarak belirlenen iki bağlamın esas alınarak yapılan 
analizler çalışmanın rasyonelini ortaya koymaktadır. Ayrıca, yapılan yüz yüze anket ve  
yapılandırılmamış gözlem de özgün alan çalışmasının yöntemini oluşturmaktadır.

2. BAĞLAM OLARAK SANAT MEKÂNI VE DENEYİMLENMESİ

Sanatın deneyimlenmesi yapıtın sergilenme koşullarına bağlı olarak uzun bir tarihsel süreç 
geçirmiştir. Deneyim olgusunun 20. yüzyıldan itibaren anlam kazanması, bu dönem öncesinde 
ise insanın deneyiminden çok yapıtların sergilenmesine önem verildiği bilgisini ortaya 
çıkarmaktadır. İlk kamusal ve arketipik sanat müzesi olarak 19. yüzyılda öne çıkan Louvre 
Müzesi, "sanatın ve tarihin insanlara aktarıldığı bir sahne" olarak ifade edilmektedir (Artun 

Şekil 1. Sanat mekânında sanatçı – sanat yapıtı – insan arasındaki iletişim şeması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

2014, 2006 ve Lee 1997). Bu sahnenin tasarımı ve yapıtların sergilenme prensiplerinden ziyade 
müze; yapıları toplama, koruma ve depolama görevi görmüştür. Yapıtların düşey düzlemler 
olan duvarlar üzerinde gelişigüzel sunulması, bu görevlerin sanat mekânını biçimlendirdiği bir 
anlayışın göstergesidir.

Sanat müzelerinin ve sanat mekânlarının nesne odaklı yaklaşımların ardından 20. yüzyıldan 
itibaren insan odaklı yaklaşımı benimsemeleri, deneyimi büyük ölçüde etkilemiştir. 1960’lar 
öncesindeki yaklaşımda, yapıtların insanın göz hizasında ve geniş aralıklarla yerleştirilmiş 
olması, gelişigüzel yerleştirilmiş olan sanat müzelerindeki yapıtların toplama ve koruma 
işlevlerinin yanı sıra, kişinin yapıtla doğrudan iletişim kurmasına işaret eder. Yapıt ile kullanıcı 
arasındaki iletişim – mekânın saygınlığı ve kutsiyeti bakımından – yapıtlara karşıdan bakmayı 
gerektiren mesafeli bir yaklaşımı içermektedir. 1960’lardan itibaren (yerleştirme) enstalasyon 
gibi sanat çalışmalarının mekânla birlikte düşünülerek ve toplumun gündelik hayatına dâhil 
edilmesi ile insanların aktif ve katılımcı deneyimlere sahip olmasına olanak sağlanması, 
yapıtların deneyimlenme biçimlerini dönüştürmüştür (Parry ve Sawyer, 2005). Sanat 
müzesindeki deneyimler özelinde bakıldığında, kişinin sanat yapıtı ile arasındaki ilişkiye önem 
verilmesi, gerçek nesne ile karşılaşması, dokunması ve bu nesneyi içinde bulunduğu fiziksel 
çevre ile birlikte algılaması deneyim odaklı bir yaklaşımı işaret etmektedir.

John Dewey (2005), müze deneyiminin başından sonuna kadar bireysel olarak yaşanan 
bir bütün olduğunu ve farklı kişilerin yaşadıkları çeşitli deneyimlerde ortak örüntüler 
bulunabileceğini ifade etmektedir. Dewey’e göre sanat mekânı; bireysellikten ve yalnızca gözün 
işlev gördüğü bir mekândan ziyade, yaşanmış insan faaliyetlerinin alanıdır. Dolayısıyla sosyal 
deneyimin önemi göz ardı edilememektedir. Pekarik vd. (1999) dört müze deneyim faktörünü 
belirlemişlerdir: nesne deneyimleri, kültürel veya gerçek nesneyi görmek; bilişsel deneyimler, 
yorumlama veya entelektüel beceri memnuniyeti; iç gözlemsel deneyimler, genellikle bir nesne 
veya bir ortam tarafından tetiklenen, kişinin kendi duygu ve deneyimlerine dönüşmesi; sosyal 
deneyimler, hem aile hem de arkadaşlarla zaman geçirme ya da çocuklarının öğrenmesini 
izlemekten memnuniyet. Falk ve Dierking göre (1992; 2000; 2013) ise müze deneyimi, 
kullanıcının müzede bulunduğu sırada ve sonrasında tutum ve eylemlerinin toplamıdır. 
Deneyim sanat mekânına gelmeden önce başlar, sanat yapıtları ile karşı karşıyayken katılımı 
içerir ve çıktıktan sonra da devam eder. Fiziksel bağlamda, Falk ve Dierking’in (2013) ifade 
ettiği gibi, müze içerisinde her kullanıcı kendi çevresiyle aktif olarak ilgilenmektedir, genellikle 
hareket halindedir ve yaklaşımlarında seçici davranır. Bulunduğu fiziksel bağlamla ilgili olarak 
sergilenen yapıtları yakından incelemeyi tercih etmektedir. Kullanıcı eğer yalnız değilse, 
yanındaki kişi(ler) ile yapıt hakkında tartışmakta ve gördüğü şeyleri kişiselleştirmeye ve 
anlamlandırmaya çalışmaktadırlar. Antmen’in (2013) de belirttiği üzere “sanat yapıtının anlamı 
ve değerinin belirlenmesinde mekânın bağlamının da etkisi vardır”. Dolayısıyla, sanat mekânını 
oluşturan bağlamın da etkisiyle yaşanan her deneyim kişiseldir. 

Yukarıda deneyim hakkında ifade edilen akademik çalışmalardan elde edilen bilgiler 
ışığında üç etken parametre, çalışma kapsamında ele alınmaktadır: fiziksel, sosyal ve bilişsel 
deneyim. Fiziksel deneyim; kişilerin sanat müzesi içerisinde gerçek nesne ile karşılaşması, 
dokunması ve bu nesneyi içinde bulunduğu fiziksel çevre ile algılaması ile ilişkilendirilmiştir. 
Sosyal deneyim; kişilerin aile ya da arkadaşlarıyla zaman geçirmesi, müzenin turistik, eğlence 
ve ortak kullanıma hitap etmesi ve insanların birbirleri ile ilişki kurabileceği sosyal bir mekân 
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olması ile ilişkilendirilmiştir. Bilişsel deneyim; kişinin müzeden dünya ve sanat hakkında bir 
şeyler öğrenmeyi beklemesi, kendi bilinçaltı ve hayatı boyunca öğrendikleri, edindikleri değer 
yargılarının ışığında kendi süzgecinden geçirerek yaşadıkları deneyim ile ilişkilendirilmiştir.

Kullanıcının yaşadığı deneyimi etkileyen bu parametreler aynı zamanda, fiziksel mekâna 
ilişkin unsurların belirleyici etkisinin anlaşılabilmesi için, sanat mekânını oluşturan bağlamsal 
özelliklerini tanımlamaktadır. Bu tanımlamaların oluşturduğu içe dönüklük ve dışa dönüklük 
durumları, “beyaz küp” ve “dönüşmüş beyaz küp” olarak adlandırılan iki farklı bağlamsal 
durumu belirginleştirmektedir. Bu bağlamsal durumların kullanıcının deneyimine olan etkileri 
de yukarıda ifade edilen parametreler doğrultusunda hem metin içerisinde hem de alan 
çalışmasının içeriğinde incelenmiştir.

3. İÇE DÖNÜK BAĞLAM: BEYAZ KÜP VE İZLEYİCİ

İçe dönüklük durumu ile ilişkilendirilen beyaz küp kavramı, ilk ve arketipik özelliği olan 
bağlamı tanımlamaktadır. Dış dünyaya kapalı ve tanımlı sınırları olan, nötr, steril, sonsuzluk 
ve mekânsızlık gibi ifadeler “beyaz küp”ün1 kavramsal özellikleri olarak öne çıkmakta ve beyaz 
yüzeylerin otoriter etkileri iç mekânda okunmaktadır (Şekil 2).

Pencerelerden içeriye gün ışığı, manzara, dış hayat ile bağlantı sağlamaması da bu mekânı 
içe dönük kılar. İçe dönük sanat mekânı; insan psikolojisinde de olduğu gibi, iç dünyasının 
dışında gelişen olaylara kendini kapatmış ve sosyalleşmekte zorluk çeken kullanıcıya, kendini 
kapalı bir kutuda hissetmesi ve özgür olamama hislerini yaşatmasından dolayı duyusal 
deneyimi sınırlı tutmaktadır. Marcel Duchamp bu durumu “mekânı kutulamak” olarak ifade 

Şekil 2. Beyaz küp bağlamına ilişkin sanat mekânı
(MOMA, Exhibitions and events MOMA izni ile alınmıştır.)

etmektedir. Mekân içinde kişinin dikkatini dağıtacak başka herhangi bir unsur bulunmadığı için 
kişi yapıtlara odaklanmakta ve kendi kişisel – içsel – deneyimini yaşamaktadır.

Grunenberg sanat müzesi deneyimini şu şekilde ifade etmektedir:
“Bir modern sanat müzesini ziyaret etme deneyimini tahlil etmek için, kolaylıkla gözden 

kaçırabilecek unsurları dikkate almamız gerekmektedir: […] iç tasarımı ve bunun “beyaz küp” 
modeline ölçüde uyduğu; galerilerin planı ve koleksiyonun (tarih sırasına, sanatçıya, mecraya, 
türe vs. göre) düzenlenme şekli; eserlerin teşhir tarzı (tabloların asılı olduğu yükseklik, 
aydınlatma vs.); duvarlara konan metinler, künyeler, broşürler, rehberler ya da diğer araçlarla 
ziyaretçilere sunulan bilgiler – kısacası sunumun bağlamı” (2012, 89).

Bedensel varlığının önemsiz olduğu, insanın silikleştiği (O’Doherty 2013) bu mekânlarda, 
yapıtları yalnızca izleyen olarak gözünden başka bir organının işlev görmediği bir biçimde 
deneyimleyen kullanıcının “izleyici” olarak adlandırılması mümkündür. İçe dönük bir mekân 
yaratan beyaz küp bağlamı, izleyiciyi yapıta yalnızca bakan ve deneyimini kendi içinde yaşayan 
göz olarak yapıtlarla beraber sarmalar. Bu durum şu şekilde açıklanmaktadır:

“Bir sanat yapıtı önündeki varlığımız aslında bir tür yokluktur; orada olsaydık neler 
göreceğimizi anlatan “göz” ve “izleyici”nin yanındadır […] Gözün ilgisini bekleyen sanat genelde 
yalnızca resim düzlemini koruyan sanattır – yani yerleşik modernizmdir. Göz, duvarlarında 
yassı düzlemlerin sıralandığı kesintisiz galeri mekânı fikrini korur” (O’Doherty 2013, 60).

Burada sanatla karşı karşıya gelen insanın izleyici ve deneyimleyen tanımlamalarıyla göz ve 
beden ile ilişkilendirilmesi O’Doherty’nin (2013) “göz ve izleyici” diyalektiğine dayanmaktadır. 
O’Doherty’nin (2013) de işaret ettiği gibi, “bir şeyin resmini yapmak, onu bir tür mekânsal 
yanılsamanın içine yerleştirmektir.” İzleyiciler de izledikleri her resimde aktarılan yanılsamalı 
soyut mekânlar (ya da mekânsızlık) içinde dolaşırlar. Bu zihinsel dolaşma, fiziksel olanın 
önüne geçmektedir. Çünkü izleyici, beyaz küpün içerisinde kendisini deyim yerindeyse fazlalık 
gibi hissetmektedir. Sonsuzluğu çağrıştıran bir mekânın içerisinde bedeninin varlığının fazla 
önemi bulunmamaktadır.

4. DIŞA DÖNÜK BAĞLAM: DÖNÜŞMÜŞ BEYAZ KÜP VE DENEYİMLEYEN

Bu çalışmanın dışa dönüklük durumu ile ilişkilendirdiği ve “dönüşmüş beyaz küp” olarak 
adlandırdığı ikinci bağlam önerisi 1960’lardan itibaren beyaz küpün bahsedilen mekânsal 
özelliklerine tepki gösteren sanatçıların enstalasyon (yerleştirme) olarak adlandırılan sanat 
eserlerinin yerleştirme biçimleri analiz edilerek oluşturulmuştur. Bu sanat çalışmaları ve 
manifestoları takip edilerek kavramsal dönüşümlerin beyaz küpün bütünlüğünü oluşturan 
elemanlarda mekânsal olarak hangi dönüşümlere yol açtığı tartışmaya açılmıştır. Bu 
dönüşüm bir bütün olan beyaz küpün mekânsal olarak bütünleyici elemanlarının bir çeşit yapı 
bozumuna uğrayarak dışa dönük durumu oluşturması olarak görülebilir. Dışa dönüklük, insan 
psikolojisinde, insanlarla bir arada olmaktan, düşünmek yerine hareket etmekten, içinden 
geldiği gibi davranmaktan mutlu olma durumu anlamına gelmektedir. Sanat deneyimi yaşamak 
için, kapalı bir kutu içerisinde o sanatla baş başa kalmaya gerek olmadığı görüşünü savunan 
kavramsal sanatçılar, çalışmalarını sadece bir mekânın içerisinde icra etmekle kalmayıp, açık 
alanlarda da çalışmalar yapmışlardır. Amaçları, sanatın hayatın bir parçası olduğunu ifade 
etmektir. Sosyal hayatın sürdüğü her yerde, sanatçı enstalasyon çalışmalarını insanlar ile 
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buluşturabilmektedir (Şekil 3).

Dışa dönük sanat mekânı ilgi çekici ve insana kendini özgür hissettiren bir mekândır. İç 
mekân içerisindeki tanımlanmış sınırların (hem mekânsal hem de yüksek ile alt sınıf arasındaki 
geleneksel sınırların) ortadan kalkması ile de daha demokratik ve keşfetmeye açık bir mekân  
ortaya çıkmıştır. Sanat müzeleri içerisinde yalnızca sanat mekânları değil, restoran, kafeterya, 
mağaza, sinema, müzik, eğitim, seminer alanları gibi ek mekânları da barındıran bu müzelerin 
"çeşitlilik", "heterojenlik" hatta "eklektiklik" gibi postmodern mimarlığın bazı tanımları ile bir 
araya getirilmesi, çoğunlukla müzelerin bu çok-işlevlilik özellikleriyle ilişkilendirilebilir (Stern 
2009). Bu konuyu Spies şu şekilde ifade etmektedir: “Müzeden en çok çekinenler de dâhil 
olmak üzere, […] insan o meşhur kültür korkusunun tam tersine dönüştüğünü hissediyor: 
Resimleri, heykelleri, iç dekorasyon malzemelerini, kafeteryaları ve çocukların resim yapmaya 
teşvik edildiği bir yeri biraraya getiren bu karışımdan ayrım gözetmeksizin keyif almak […] 
(Spies 1982, 130).

Bu ek mekânların yanı sıra, sergi mekânları da kendi içinde bir mekân tanımlamaktadır. 
Mekânlar arasında geçiş boşlukları yaratılarak, insana sergiyi istediği yönde dolaşma ve 
deneyimleme imkânı sunulmuştur. Ayrıca, dışa dönüklükle ilişkilendirilen müzelerin bazılarında 
cephelerde açıklıkların yaratıldığı görülmektedir. Cephe duvarı önce binayı bulunduğu dış 
çevreden ayırır, cephe açıklıkları ile onu etrafındaki dış çevre ile tekrar iletişime sokar.

Müzenin sergi mekânındaki cephe açıklığından algılanan manzara ise içeride bir tablo gibi 
deneyimlenmektedir (Şekil 4).

Şekil 3. Allan Kaprow’un bir mekâna bağlı olmadan yaptığı enstalasyon çalışmaları (Reiss 2001)
Şekil 4. Müze iç mekânından kente bakmayı sağlayan cephe açıklıkları (Tripadvisor; Museum 

Brandhorst; Museum Highlights in Vienna, Leopold Museum)

Bütün bu durumların bir araya geldiği sanat mekânı, kullanıcıya kendini kapalı bir kutu 
içerisinde hissettirmemekte ve hem mekânsal hem de psikolojik olarak dışa dönük bir deneyim 
yaşatmaktadır. İnsan ile sanat yapıtı arasındaki iletişim bu sayede esnek bir hal almaktadır. 
Dolayısıyla, beyaz küp bağlamı tanımlamasındaki “izleyici” dönüşerek yapıtlara dokunabilen, 
çeşitli sanatsal etkinliklerde aktif bir katılımcı olarak bedeninin varlığını hissedebilme olanağına 
sahip olan “deneyimleyen” tanımlamasını alabilmektedir.

5. İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ’NDE BEYAZ KÜP BAĞLAMSAL ÖZELLİKLERİNİN 
DENEYİMLENMESİ

İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde (İM) gerçekleştirilen alan çalışmasının analiz aşamalarında 
beyaz küp ve dönüşmüş beyaz küp bağlamları esas alınarak nitel araştırma yöntemi ile kullanıcı 
deneyimi değerlendirilmektedir. Özgün alan çalışmasının evrenini, İM’nin iç mekânları ve 
kentsel ölçekte 18 Mart 2018 tarihine kadar bulunduğu İstanbul Boğazı’na kıyısı olan Karaköy 
semtinde bulunan 8 bin metrekarelik alana sahip dört numaralı gümrük antreposu2 konumu 
oluşturmaktadır.

İM içerisinde sanat mekânı haricinde kullanıcıya sunulan restoran, mağaza, eğitim mekânı, 
sinema, kütüphane gibi farklı etkinlik alanları ile sanat deneyimini geliştirmesi beklenen alanlar, 
sanat mekânlarıyla birlikte bütüncül bir müze deneyimini oluşturmaktadırlar. 

İM, beyaz küpün bağlamsal özellikleri arasında yer alan, idealize edilmiş mekân, sonsuzluk, 
mekânsızlık, zamansızlık ve içe dönüklük ifadeleri üzerinden incelendiğinde; ilk açıldığı yıllardaki 
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hali için idealize edilmiş bir mekân olduğu söylenebilir. Çağdaş sanata dair enstalasyon 
çalışmalarının azlığı ve mekânın ana dolaşım güzergahından ziyade, pencere önlerinde 
bulunmalarından dolayı, ağırlıklı olarak resim sanatına dikkati çekmektedir. İM bulunduğu 
konum ve içerisindeki sosyal mekânlarla birlikte, sosyal bir müzedir. Sanat mekânının açık plan 
olarak sunulmasından dolayı duvarlar kendi içinde mekânlar tanımlamaktadır. Pencerelerden 
uzakta kalan bu mekânlar, kendi içinde içe dönük mekânlar olarak ifade edilebilir (Şekil 5).

İM, dönüşmüş beyaz küp açısından, dışa dönüklük üzerinden incelendiğinde; boğazın 
kıyısında konumlanmış olan antrepo binasının cephelerinde bulunan pencereler, İM planlanırken 
de korunmuştur. Bu yönüyle dönüşmüş beyaz küpün mekânsal özelliği olan cephe açıklığı 
görülmektedir. Bu durumda, İM dışa dönüklük durumu ile ilişkilendirilebilir. 

İM kullanıcılarıyla yapılan yüz yüze anket çalışmasında edinilen veriler, fiziksel, sosyal 
ve bilişsel deneyim ışığında analiz edilmektedir (Ek 1). Buna göre; İM kullanıcısının içinde 
bulunduğu fiziksel çevrenin sosyal ve bilişsel deneyime nasıl aracılık ettiği üzerinde 
durulmaktadır. Yüz yüze anket, 15 Mart Perşembe ve 17 Mart Cumartesi 2018 olmak üzere 
iki gün süre ile İM kullanıcılarının müze deneyimi sonrasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya, 
iki gün boyunca rastgele seçilmiş 320 kişi katılmıştır. Sorulara verilen cevaplardan, elde edilen 
veriler ışığında sosyal deneyim, fiziksel deneyim ve bilişsel deneyim parametreleri ile analiz 
edilerek aşağıdaki gibi yorumlanmıştır;  

i. Sosyal deneyime ilişkin bulgular doğrultusunda, İM’de sosyal deneyimin sanat deneyiminin 
önüne geçememekte olduğu görülmüştür. İM restoranının müze girişinden bağımsız olmasının, 
gençlere ve çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz etkinliklerin de etkisiyle İM’nin sosyal bir 
mekân olduğu söylenebilir. Bunların yanı sıra, ağırlıklı olarak arkadaşlarıyla gelmeyi tercih eden 
18-30 yaş aralığındaki kullanıcılar için, yapıtları birbirleri ile konuşarak yorumlamayı kişisel 
deneyimlerinin bir parçası olarak gördükleri sonucuna varılabilir. Ancak, kullanıcının mekânsal 
deneyimi açısından bakıldığında, yapıtı görmek ve sanat mekânını deneyimlemek arkadaşlarla 
birlikte yorumlamaktan önde gelmektedir.

ii.Fiziksel deneyime ilişkin bulgular doğrultusunda, İM kullanıcısının enstalasyon 
çalışmalarına resimden daha fazla ilgi göstermemekte olduğu görülmüştür. Fakat, küratörlerin 
ve sanatçıların kontrolü altında, dokunmaya ve deneyimlemeye açık olan yapıtlar sayesinde 

Şekil 5. İM sanat mekânının içe ve dışa dönüklük durumları (Esen Gelbal arşivi)

kullanıcıların İM’nin sanat mekânında aktif olmaları sağlanmaktadır. Kullanıcının fiziksel 
varlığının müzenin sanat mekânı haricindeki diğer mekânlarda daha hissedilir olduğu 
gözlemlenmiştir. 

iii.Bilişsel deneyime ilişkin bulgular doğrultusunda, beyaz küp kavramının izleri İM’nin sanat 
mekânıyla örtüşmektedir.İM kullanıcıları için ön planda olan resim sanatını görmenin ve sanat 
yapıtları hakkında bilgi almanın, önem kazandığı görülmektedir. İzleyiciler, nesne deneyimi 
yaşamalarının tatmin edici bir deneyim olduğunu vurgulamışlardır. Böylelikle, izleyicilerin 
bulundukları mekânı ve yaşadıkları deneyimi yorumlamaları İM’nin sergi mekânının nasıl 
olduğunu sergi deneyimi sonrasında hatırlamaları ile örtüşmektedir.

Sonuç olarak, İM’nin tek başına “beyaz küp” ya da “dönüşmüş beyaz küp” olduğu 
söylenemeyebilir. İki bağlamın da izlerini taşımasından dolayı, İM kullanıcısını hem “beden 
olarak deneyimleyen” hem de “göz olarak izleyici” ifadesiyle tanımlamak daha doğru olur. 
Ancak yine de anket sonuçlarına göre, kişilerde “göz olarak izleyici” olma durumu ağırlıklı 
olarak görülmektedir. Duvarlarda sergilenen yapıtlara duyulan saygı ve mesafeli yaklaşım bu 
ifadeyi destekler niteliktedir.

6. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, sanat müzelerinde küratöryel tasarım alanı ile iç mimarlık arasındaki ara alanda 
yer alan sanat mekânı tartışmaya açılmıştır. Sanat mekânı, iç mekân tasarımcısı kimliği ile 
irdelenirken, karşı karşıya gelinen kaçınılmaz bir iç mekân elemanı olan beyaz yüzeylerin 
oluşturduğu beyaz küp ve dönüştüğü durumlar bağlam olarak ele alınarak onu deneyimleyen 
insan üzerindeki etkilerine odaklanılmıştır.

Beyaz küpün kapalı bir mekanizma olarak bütüncül bir olgu olduğu düşünüldüğünde, 
dönüşmüş beyaz küp de bütünün parçalanması ve/veya bozulması olarak ifade edilebilir. 
Yaşanan sanatsal ve kültürel dönüşümler paralelinde sanat, mekân içinde – mekânın ona izin 
verdiği oranda – var olmaktansa, mekânı sanatçılar tarafından kendi ihtiyaçlarına uygun hale 
getiren etken bir role sahip olmuştur. Bu durumun, daha çok enstalasyon ve video çalışmaları 
için geçerli olduğu söylenebilir. Çünkü resim ve fotoğraf sanatının sergilenebilmesi için düşey 
düzlemlere ihtiyaç duyması, mekânı etken bir şekilde dönüştürmesine olanak sağlayamamakla 
birlikte zaman zaman o içe dönük sanat mekânına halen ihtiyaç duyulabilmektedir (Şekil 6).

Şekil 6. Beyaz küp’ün dönüşüm şeması (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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Modernist sergileme yaklaşımının öne çıkardığı resim sanatı, İM’de de modern dönemde 
olduğu kadar ilgi görmektedir. Yapılan analizlerden yola çıkılarak; çağdaş sanatın – örneğin 
enstalasyonun – toplum tarafından kabulü ve sanat mekânlarında yaygınlaşması, bu sanat 
alanının getirdiği kullanıcı katılımı ve deneyim olgusu, İM’de yurt dışındaki sanat müzelerinde 
olduğu kadar öne çıkmamaktadır denilebilir. 

Bu doğrultuda, fiziksel, sosyal ve bilişsel deneyim olgularının bütüncül olarak yaşandığı 
bugünün sanat mekânlarına bakıldığında, beyaz duvarların sergi yüzeyi olarak kullanılmaya 
devam ettiği görülmektedir. Kullanıcı da bu beyazlığı algılayan olarak müze deneyimi sonrasında 
duvarların beyaz olduğunu büyük oranda fark ettiğini ve hatırladığını belirtmiştir. 

Notlar

1 Bu bölümde tanımlanan “beyaz küp” kavramı, sanat eleştirmeni Brian O’Doherty’nin ilk olarak 1976 yılında Artforum 
dergisinde yazdığı üç bölümlük makalesinde ifade edilmiştir. O’Doherty’nin bu üç bölümlük makalesi, 1986 yılında 
“Inside The White Cube” isimli kitap haline getirilmiştir. Bu kitabın referansıyla, “beyaz küp” sanat mekânının 
bağlamı olarak bu çalışmada ele alınmaktadır.

2 Galataport projesi kapsamında yenilenecek olan Karaköy ve Eminönü sahil bandının yapılandırılmasından dolayı 
İM 2004 yılından itibaren bulunmakta olduğu İstanbul Karaköy’deki antrepo binasından geçici yerine taşınmıştır. 
Geçici olarak yer almakta olduğu bina Beyoğlu’nda bulunan eski Union Française binasıdır.
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Ek 1. İstanbul Modern Sanat Müzesi anket soruları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) Ek 1. İstanbul Modern Sanat Müzesi anket soruları (Devam) (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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2. Oturum | Ayça Esen Gelbal

“VENEDİK MİMARLIK BİENALİ’NE İÇ MİMARLIK 
PERSPEKTİFİNDEN BAKMAK: TÜRKİYE ULUSAL 
SERGİLERİ”

Nurullah Kaya
Özge Cordan

Özet

Sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında farklı coğrafyalar, kültürler ve düşün yapılarından gelen 
insanları bir araya getirmeyi amaçlayan bienal etkinlikleri, oluşturdukları etkileşim ortamlarında 
bilgi üretimine ve paylaşımına zemin oluşturmaktadır. Sayısı hızla çoğalan ve izleyici kitlesi artan 
bienal etkinlikleri, daha görünür ve prestijli hale gelmiş, sanat, tasarım ve mimarlık konularıyla 
ilgilenen yaratıcı endüstriler için muhakeme ve mukayese platformlarına dönüşmüştür. Bu 
etkinliklerden en eskisi olan Venedik Bienali’nin bir uyarlaması olarak kurgulanmış ‘Venedik 
Mimarlık Bienali’, diğer mimarlık bienalleri için bir model oluşturmaktadır. Geleneksel ve 
durağan sergileme yaklaşımlardan farklı olarak bienaller; deneyim, sorgulama ve bilgi paylaşımı 
ile ilişkilidir. Bu anlamda, çok disiplinlilik, anlatının sergi mekânı ve ziyaretçi ile ilişkisi, fiziksel 
koşullar, deneyimsel kaygılar ile yüzeyler, aydınlatma, malzeme, grafik anlatım, yeni medya 
kullanımı gibi teknik konular üzerinden değerlendirilerek mevcut alanın yeniden örgütlenmesi, 
iç mimari tasarım sürecinin temel konuları ile benzerlik taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında, 
bir temsil, tartışma, üretme, sergileme ve bilgi paylaşım ortamı olarak bienaller incelenmekte ve 
‘Venedik Mimarlık Bienali’nin üç ayrı döngüsünde Türkiye ulusal sergileri; sergi mekânıyla ilişki, 
tasarım sürecinde anlatı, konsept, izleyici kitlesi ve mekân ve mekân kurulumunda kullanılan 
sergi tasarlama öğeleri; aydınlatma, yüzeyler, renk, malzeme, grafik anlatım ve yeni medya 
kullanımı kapsamında, iç mimarlık disiplinin bakış açısıyla “iç mekân” üzerinden okunmaktadır. 
Ayrıca, Türkiye’nin Venedik Mimarlık Bienali’ne katılım süreci incelenerek, bu sürece katkı koyan 
aktörlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler üzerinden bienal sergileri ile iç mimarlık disiplini ilişkisi 
irdelenmiş ve mevcut bienallerin, ilerde kurgulanabilecek bir iç mimarlık bienali için bir öğrenme 
alanı olma potansiyeli üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bienal, iç mimarlık, sergi tasarımı, sergi mekânı, Venedik Mimarlık Bienali

1. GİRİŞ

Bienal kelimesi Fransızca kökenli olup Türk Dil Kurumu tarafından ‘yılaşırı’ olarak tanımlanmıştır 
(URL-1). Dünya çapında kabul gören bir sergi modeli olarak bienaller, ulusların ve markalaşmayı 
hedefleyen şehirlerin tanıtımı için bir araç haline gelmiş ve kültür politikalarını belirleyen 
organizasyonlar tarafından göz ardı edilemeyen, çoğalan, homojenleştirici bir güç olmuştur 
(O’Neill 2012). Venedik Bienali ve Venedik Mimarlık Bienali, dünyanın diğer bölgelerinde yapılan 
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benzer etkinlikler için önemli bir modeldir. Bienal sergilerinin çok disiplinli çalışma yapısı, 
anlatının sergi mekânı ve ziyaretçi ile ilişkisinin; yüzeyler, aydınlatma, malzeme, grafik anlatım, 
yeni medya kullanımı gibi teknik konular üzerinden değerlendirilerek mevcut alanın yeniden 
örgütlenmesi süreci iç mimari tasarım sürecinin temel konuları ile benzerlik taşımaktadır. Bu 
çerçevede çalışma, Venedik Mimarlık Bienali üzerine, iç mimarlık perspektifinden bir okuma 
olup, konu iç mimarlık disiplininin yöntem ve teknikleriyle incelenmektedir.

2. SERGİ TASARIMI

Bienal sergilerinin, çok katmanlı ve çok paydaşlı yapısı gereği, diğer sergileme türlerine kıyasla 
daha kısa sürede izleyici ile etkileşime girerek verilmek istenen mesajı aktarabilmesi beklenir. 
Anlatının izleyiciler tarafından kolay kavranabilir ve ilgi çekici olabilmesi için sergi içeriğinin 
yanı sıra mekânın da tüm bu amaçları destekleyecek şekilde tasarlanması ve mekânı oluşturan 
fiziksel ve anlamsal tüm öğeler ile sergi tasarım öğelerinin bütüncül şekilde kurgulanması 
gerekmektedir. Merak Odaları’ndan uluslararası sergileme etkinliklerine sergileme tarihine 
bakıldığında, günümüzde sergi deneyiminin niteliğinin, fiziksel ve zihinsel boyutlarının 
öncelendiği ve bu üretim sürecinde nesne-mekân ve izleyicinin birbiriyle etkileşim halinde 
olmasının beklendiği görülmektedir.

2.1. Sergi tasarlama yaklaşımları

Sergi tasarımının başlangıç aşamasında, önce verilmek istenen mesajın ve bu mesajın 
aktarılacağı etkileşim ortamının oluşturulmasında en etkili yöntemin seçilmesi gerekmektedir. 
Sergi tasarımcısı sergi içeriğine bağlı olarak anlatının başarısını artırmak üzere farklı 
yaklaşımlarda bulunabilir. Neves (2002)’e göre çağdaş sergilemelerde, izleyici etkileşimi 
bağlamında dört farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla:

•     Sanat nesnesi sunan sergiler 
•     Fikir iletişimcisi sergiler 
•     İzleyici aktivitesi sergiler 
•     Ortam sunan sergiler 

Bu çerçevede, sergilemelerin amacı, bağlamı ve izleyici profili dikkate alınarak ve sergileme 
yaklaşımlarından biri veya birkaçı seçilerek, sergi tasarım süreci başlatılabilir (Tablo 1).

Karakteristik Sergi Yaklaşım Tipi
 Sanat Nesnesi Sunan Fikir İletişimcisi İzleyici 

Aktivitesi
Ortam 

Yaratan 
Merkezi odaklanma Nesneler Fikirler / Anlatılar Aktiviteler Kurulum

Ana Aktivite Bakmak Okumak / Dinlemek Dokunmak Keşfetmek
Ana Medya Sanat Nesnesi Paneller / Etiketler 

/ Video
Etkileşim 
Öğeleri

Mekânlar

Birincil Tecrübe Nesne / İçgözlem Bilişsel / Algısal Sosyal İçgözlem

Tablo 1. Farklı sergileme yaklaşımlarının karakteristik özellikleri (Neves 2002)

2.2. Sergi tasarlama öğeleri

Sergi mekânları, mekânın karakterini oluşturan ve mekânı biçimlendiren fiziksel bileşenler ve 
tasarım öğelerinden oluşur. Sergi mekanının kurulum süreçlerinde bu öğelerin tasarımı, yeri 
ve birbirleri ile olan uyumu, sergi tasarımının bütünselliği ve serginin niteliği ile doğrudan 
ilişkilidir. İzleyiciler ile mekân ve anlatı arasındaki etkileşimin uygun şekilde kurulması için tüm 
bu öğelerin ve öğeler arasındaki ilişkilerin dikkatli şekilde kurgulanması gerekmektedir. 

Bu çalışma kapsamında yapılan okumanın altlığı, sergileme mekânları oluşturulurken 
etkileşimin boyutu, çeşitliliği ve niteliğini belirleyen mekân tasarlama öğeleri ile incelenerek 
oluşturulmuştur:

•     Aydınlatma
•     Malzeme
•     Yüzeyler
•     Renk
•     Grafik anlatım
•     Yeni medya ve çevrimiçi alan

3. MİMARLIK BİENALLERİ

Sergileme kompleksi içinde bienal, iki yılda bir gerçekleşen ulusal veya uluslararası nitelikte 
ve süreklilik arz eden bir yapıdır. Dünya genelinde mimarlık bienal ve trienallerinin sayısı 
günden güne artmaktadır. Bu etkinliklerin en eskilerinden biri olan Venedik Mimarlık Bienali, 
Venedik Sanat Bienali’nin bir versiyonudur. Sanat bienalindeki formatın eleştirel bir şekilde 
yeniden formüle edilmesiyle kurulan bu model, diğer tüm mimarlık bienalleri tarafından takip 
edilmektedir. Venedik Bienali, günümüzde dünya geneline yayılmış 100-200 etkinliğin yolunu 
açan bir etkinliktir. Biennial Foundation’ın sitesinde yer alan bilgiye göre mimarlık bienallerinin 
sayısı 5 olarak görülmektedir. Abourzek’e göre göre ise bu sayı Avrupa’da 19, Amerika’da 7, 
Asya’da 5, Orta Doğu’da 2, Okyanusya’da 1 ve 2 gezici bienal olmak üzere 37’dir (Abourezk 
2017). 

4. VENEDİK MİMARLIK BİENALİ TÜRKİYE SERGİLERİ

Kayıt tutmaya ve altyapı oluşturmaya imkân vermesi ve çok yönlü kavramsal yapısı nedeniyle 
Venedik Mimarlık Bienali çağdaş mimarlık kültürünün önemli bir parçasıdır. Venedik Bienali 
organizasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında ilişkiler, 2. Dünya Savaşı sonrasında başlamış, 
Türkiye için bir mekân kiralanması ise ancak 2003 yılında mümkün olabilmiştir (URL-2). 
2014 yılında, İKSV’nin girişimi, kişiler ve kurumların destekleri ile Türkiye, 2014-2034 yıllarını 
kapsayan bir mekânı edinmiş ve Arselane bölgesinde yer alan “Sale d’Armi” yapısında yer alan 
Türkiye Pavyonu ile ilk kez Venedik Mimarlık Bienali’nde yer almıştır (URL-2) (Şekil 1).

Çalışma kapsamında, Türkiye Pavyonu’nda yer alan mimarlık sergilerinin ana tema ile 
ilişkisi, mekânsal kurgusu, sergi tasarım süreci ve sergi tasarım öğeleri üzerine iç mimarlık 
perspektifinden incelenmiş ve iç mekân ölçeğinde bir okuma yapılmıştır.
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4.1. Hafıza mekânları

Venedik Mimarlık Bienali’nin 14. döngüsünün küratörü,  Rem Koolhaas o yılın temasını 
“Esaslar”, mottosunu ise “Mimarlar değil Mimarlık” olarak belirlemiştir.  Türkiye Pavyonu’nda 
tasarlanan ilk sergi olması itibariyle ‘Hafıza Mekânları’ın Türkiye’nin global mimarlık sergileri 
tarihinde önemli bir yeri vardır. (Şekil 2 ve Şekil 3).

Serginin küratörü Murat Tabanlıoğlu, serginin ana teması olan bellek ve hafıza kavramları 
ile ilişkisi nedeniyle farklı jenerasyonlardan tasarımcı ve sanatçılar ile kolektif bir çalışma 
önermiştir (URL-4). Bu ekipte Ali Taptık, Alper Derinboğaz, Candaş Şişman, Metehan Özcan 
ve Serkan Taycan yer almıştır. Bu sergide küratörün; mimarlığa, kamusal alana, modernizme 

Şekil 1. Venedik Mimarlık Bienali kronolojisinde önemli tarihler
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 2. Hafıza Mekânları sergisi genel görünümü (Smet 2014)

Şekil 3. Hafıza Mekânları sergisinin şematik yerleşim planı (Nurullah Kaya tarafından, çalışma 
kapsamında incelenen fotoğraflar, çizimler ve videolar üzerinden oluşturulmuştur.)

dair kişisel deneyimlerini edindiği İstanbul’daki üç bölge olan Taksim-Salıpazarı, Bab-ı Ali ve 
Büyükdere Caddesi’ne odaklanılmıştır.  

Yerleşim planı incelendiğinde, sergi mekânının temelde iki bölüme ayrıldığı görülmektedir. 
Tünelin iç yüzeyi sergi mekânından soyutlanarak yeni bir mekân tanımlayan ve izleyicinin 
anlatıya yoğunlaşacağı prizmatik bir kutu sunmaktadır. Sergi mekânına tünelin yerleştirilmesiyle 
oluşturulan koridorların tümünde bu koridorların akslarını ve eserleri vurgulayacak şekilde 
koridor boyunca aydınlatma elemanları yerleştirilmiştir. 

Serginin tasarımında çoğunlukla siyah mat bitişli malzemelerin kullanıldığı görülmekte ve 
tasarımda sergi yüzeylerini oluşturması ve dolaşım aksını belirlemesi açısından duvarların en 
temel tasarım öğesi olduğu görülmektedir.  Aslı Altay tarafından tasarlanan sergi grafiklerinin, 
serginin rasyonel dili ile uyum içinde olduğu ve izleyicinin anlama sürecine katkıda bulunulduğu 
düşünülmektedir (URL–7). Ayrıca, sergi mekânında Candaş Şişman liderliğinde Alp Çoksoyluer 
ve Giray Gürkal’ın ortak çalışması olarak sese yer verilmiştir. 

4.2. Darzana: iki tersane, bir vasıta

15. Venedik Mimarlık Bienali’nin küratörü olan Alejandro Aravena2, tema ile ilgili olarak; mimari 
ve yapısal çevre ile ilişkili olan toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kazanılması 
gereken pek çok savaş ve geçilmesi gereken pek çok sınır’ın varlığından bahsetmiş ve bienal 
sergisinin ana amacının, bu zorluklara rağmen değişime vesile olan hikayeleri ve araştırmaları 
bienal izleyicilerine anlatmak olduğunu belirtmiştir (Aravena 2016). 

Bu sene Türkiye Pavyonu’nda, küratörlüğünü Prof. Dr. Feride Çiçekçioğlu ve Mehmet 
Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar’ın yaptığı “Darzana: İki Tersane – Bir Vasıta” isimli sergi yer almıştır. 
Serginin küratöryel süreci Cemal Emden ile Namık Erkal tarafından desteklenmiş ve sergi 
ekibinde Hüner Aldemir, Caner Bilgin, Hande Ciğerli, Gökçen Erkılıç, Nazlı Tümerdem ve Yiğit 
Yalgın yer almıştır (Şekil 4 ve Şekil 5). 

Şekil 4. Darzana: İki Tersane - Bir Vasıta sergisinde "Baştarda" (Bilgin 2016)

Şekil 5. Darzana : İki Tersane - Bir Vasıta sergisinin şematik yerleşim planı (Nurullah Kaya tarafından, 
çalışma kapsamında incelenen fotoğraflar, çizimler ve videolar üzerinden oluşturulmuştur.)
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Bienalin ana teması ile kurduğu ilişkinin yanısıra, serginin çıkış noktası olan Haliç 
Tersanesi’nin yeniden işlevlendirilmesine dair proje ile ilişkisi ve bienal öncesi ve sonrasında 
mimarlık kamuoyunda yarattığı tartışma ve eleştiri ortamı, sorgulamaya ve etkileşime 
sevketmesi bakımından önemli ve değerlidir.3

Sergi, Haliç Tersanesi’nden elde edilen ve gemi üretim süreçlerinden kalan 600 adet 
parçanın bir gemi figürü oluşturacak şekilde bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Bu 
gemi figürü geçmiş dönemde tersane olarak kullanılan ve gemi üretimine uygun ölçülerde 
üretilmiş Sale d’Armi yapısının mekânsal ölçülerinden yola çıkarak, gemi boyutlarına uygun 
olacak şekilde genişlikte ve yükseklikte tasarlanarak mekânın lineer yapısını vurgulayacak 
şekilde yerleştirilmiştir. Sergi tasarımın temelindeki yalın yaklaşım, aydınlatma tasarımında 
da okunabilmektedir. Aydınlatma tasarımı, mekândaki gemi figürü boyunca yerleştirilmiş ve 
bu nesneyi vurgulayacak şekilde yönlendirilmiştir. Sergide kullanılan renkler, biribiriyle ve sergi 
mekânı ile uyumlu bir kompozisyon oluşturmaktadır. Seçilen tüm renkler ve dokular, mekânın 
özgün yapısında bulunan yüzeyler ve yaratılan endüstriyel atmosfere uyumludur. İzleyicinin 
ilgisini cezbeden sosyal medya kanallarının öneminin ve kullanımının arttığı günümüzde, 
serginin “instagramable”4 olarak nitelendireceğimiz bir görsellikte olduğu söylenebilir. 
Öte yandan, sergi tasarımının yalın yapısında serginin içeriğine dair grafiklerin yoğun bir 
şekilde kullanılmadığı tespit edilmiştir. Mekânın özgün yapısında bulunan nişlerden birine 
yerleştirilmiş bir panoda serginin künyesi yer almaktadır. Sergiye eşlik eden kitabın grafik dili, 
serginin romantik ve nostaljik çağrışımlar yapan atmosferi ile uyumludur. Sergide, anlatının 
güçlendirilmesi ve izleyiciye serginin içeriğine dair bilgi aktarılması amacıyla hazırlanan 
videonun gösterildiği ekranlar bulunmaktadır. 

4.3. Vardiya

16. Venedik Mimarlık Bienali’nin küratörleri, Yvonne Farrell ve Shelley McNamara olmuştur ve 
temayı ‘Freespace’ (Özgür/Serbest Mekân) olarak açıklamışlardır.  Bu sene Türkiye Pavyonu’nda 
yer alan serginin küratörlüğünü Kerem Piker, yardımcı küratörlüğünü Cansu Cürgen, Yelta 
Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve Erdem Tüzün’den oluşan ekip üstlenmiştir. Türkiye 
Pavyonu’ndaki ilk katılımcı içerikli sergi olmasından ötürü bu sergi, Türkiye’nin Venedik Mimarlık 
Bienali tarihinde önemli bir yer tutmaktadır (Şekil 6).

Sergi ekibi, Vardiya’yı Türkiye Pavyonu içerisinde bir buluşma, karşılaşma, üretme mekânı 
önerisi olarak tanımlamıştır. Bienalin ziyarete açık olduğu süre boyunca haftalık vardiyalar 
halinde mimarlık öğrencilerine, sergi saatleri dahilinde buluşma, tartışma, araştırma ve üretme 
fırsatı verilerek, sergi içeriğinin aktif birer parçası olmaları hedeflenmiştir. Bienal boyunca 
yapılan atölye çalışmaları, performanslar ve katılımcıların üretimleriyle gelişen, büyüyen ve 
zenginleşen bir sergi, ziyaret süresince bienalin tüm izleyicilerine açık olması nedeniyle Özgür/
Serbest Mekân olarak tanımlanmıştır (Piker vd. 2018). Özünde bir sergi tasarımından çok 
süreç tasarımı barındıran Vardiya, güncel mimarlık meselelerine odaklanan farklı konularda 
düzenlenmiş çalıştaylar, dijital yuvarlak masa oturumları ve anahtar konuşmacı söyleşilerinden 
oluşan herkese açık bir üretim alanı niteliğindedir. Sergi mekânının temel fonksiyonunun bir 
atölye ortamı olmasından ileri gelen çalışma, toplanma, dinlenme gibi karmaşık fonksiyonlar 
doğrultusunda tümü dönüştürülebilir olan atölyelere bölünmüş 12 üretim hücresi, çalışma 
alanı, konferans alanı Sala d’Armi boyunca yerleştirilmiştir (Şekil 7).

Şekil 6. Vardiya (URL- 5)

Mekândaki dönüşüm ve hafiflik hissini artırmak adına serginin görsel kimliğini oluşturan 
ve tekstilden yapılan yumuşak hücreler oluşturulmuştur (Piker vd. 2018). Sergide kullanılan 
baskın renkler, aydınlatma yolu ile elde edilmiştir ve dramatik bir kontrast yaratılmıştır.  Çalışma 
ve konferans alanlarında ise fonksiyonel seçimler yapılmıştır. Malzemeler, serginin geçiciliğini 
ve dinamizmini vurgulayarak resmi olmayan bir atmosfer yaratabilecek nitelikte seçilmiştir. 
Sergi görselleri ve videoları üzerinden serginin grafik tasarımına dair bir fikir edinilememiştir. 
Fakat serginin çevrimiçi kanalları üzerinden yapılan incelemede, serginin enformel karakteri 
ile örtüşen dinamik ve modern bir kurumsal kimliği olduğunu söylemek mümkündür. Serginin 
en büyük başarılarından biri, yeni medya ve çevrimiçi alanların verimli bir şekilde kullanılmış 
olmasıdır. Ana temaya kavramsal yaklaşımı ve sergi kapsamında üretilen tüm bilgilerin eş 
zamanlı olarak herkesin erişimine açık olması, sergi mekânında olduğu gibi dijital mekânda da 
yeni medya ve çevrimiçi teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanımından ileri gelmektedir.

5. BULGULAR

2014, 2016, 2018 yıllarında Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda yer alan üç serginin 
de, ana tema ile olan ilişkisinin, küratörler tarafından çeşitli şekillerde ele alındığı görülmektedir. 
Bu süreçte konvansiyonel sergileme yaklaşımlarından, yenilikçi, güncel teknolojilerden 
yararlanılarak oluşturulmuş ve sergi mekânını farklı değerlendiren yaklaşımlara geçiş süreci, 
bienale odaklanan etkinlik ve içeriklere ilginin artmış olması nedeniyle Venedik Mimarlık 
Bienali’nin Türkiye ortamında küratöryel çeşitliliği sağladığı ve Türkiye’de entelektüel/kültürel 
üretim için bir öğrenme ortamı yarattığı görülmüştür. İncelenen sergilerin bir iç mimarlık 
faaliyeti olarak; sergileme yaklaşımları, sergi mekanı kurulumu sürecinde aydınlatma, malzeme, 
yüzeyler, renk, grafik anlatım ve yeni medya kullanımı enstrümanlarından farklı yaklaşımlarla 
faydalandığı tespit edilmiştir. Sergi mekânı ile kurdukları ilişkiler bağlamında tüm sergilerin, 
mekânın tarihi bağlamı ve uygulama kısıtlamaları nedeniyle yapıya minimum müdahale edecek 

Şekil 7. Vardiya sergisi yerleşim planı (URL-6) 
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şekilde tasarlandığı görülmüştür. Her üç sergide de ana yerleşim kararlarının, sergi mekânı 
Sale d’Armi’nin boyutsal durumuna bağlı kalınarak ve mekânın lineerliğini vurgulayacak şekilde 
anıtsal ve dramatik bir etki yaratan ve mekânın derinliği boyunca dolaşım şemasını önermiştir.
Bu sergilerde kullanılan aydınlatmaların farklı ihtiyaçlar çeşitlendiği görünmektedir. “Hafıza 
Mekânları” sergisinde, aydınlatma kurgusu, eserlerin aydınlatılmasına yönelik olarak fonksiyonel 
bir bakış açısıyla oluşturulmuştur. “Darzana: İki Tersane-Bir Vasıta” sergisinde ise aydınlatma 
yolu ile gemi figüründe kullanılan renklerin ve figürün parçalı, gözenekli yapısının ışık-gölge 
oyunlarıyla vurgulandığı ve mekânda yaratılmak istenen atmosferi destekler nitelikte olduğu 
görülmüştür. “Vardiya” sergisinin faaliyet ve üretim odaklı kurgusunda fonksiyonel ve görsel 
olarak aydınlatma tasarımının iki şekilde kullanıldığı görülmektedir. Hafıza Mekânları sergisinin 
temel fiziksel öğeleri, anlatının aktarıldığı yüzeyler olan duvarlardan oluşmaktadır. “Darzana: 
İki Tersane-Bir Vasıta” sergisinde, serginin ana nesnesi olan figürün dolaşımı yönlendirmesi 
ve mekânın görsel bütünlüğünü sağlayarak fiziksel olarak ikiye ayırdığı söylenebilir. “Vardiya” 
sergisinde ise mekânın özgür kılınması adına duvar kullanımı yoktur. Özgün sergi mekânının 
yüzeyleri ise çeşitli teknolojik cihazlar vasıtasıyla hiçbir müdahaleye gerek kalmadan etkileşim 
yüzeylerine dönüştürülmüştür. Renk kullanımı konusunda “Darzana: İki Tersane-Bir Vasıta” 
sergisinde, gemi üretim sürecinde kullanılan atıkların özgün renk ve dokularıyla oluşturulan 
gemi figürü ile sergi mekânının tarihi dokusu arasında renk ve malzeme düzeyinde bir bağlantı 
kurularak anlatının gücü ve vurucu etkisi dramatik bir şekilde arttırılmıştır. Vardiya sergisinin 
mütevazı ve enformel karakteriyle bağdaşan şekilde kolay şekillenebilen, esnek malzemeler 
seçilmiştir. Sergi bütçesinin büyük kısmının katılımcıların lojistik giderlerine ayrılmış olmasına 
rağmen kullanılan malzemelerin yaratmış olduğu atmosfer, ekonomik ve nitelikli bir sergi 
tasarımı için örnek teşkil etmektedir. Vardiya sergisindeki renk kompozisyonu farklı tonlardaki 
ışık kaynaklarının kullanılmasıyla sağlanmıştır. Hafıza Mekânları sergisinde baskın renk siyahtır. 
Serginin konvansiyonel tasarımı ve küratörün estetik eğilimleri doğrultusunda genel geçer 
kabul gören ve sorgulama gerektirmemesi nedeniyle bu rengin kullanıldığı düşünülmektedir. 

İncelenen sergilerden; bir iletişim aracı olarak grafik anlatımın en iyi örneği sayılabilecek 
“Hafıza Mekânları” sergisinde anlatıyı desteklemek amacıyla serginin rasyonel tasarımı ile 
örtüşen grafiklere yer verilmiştir. Diğer iki serginin kurulumunda yoğun bir grafik iletişim 
kullanımı tespit edilmemiş olmasına rağmen her üç sergiye dair yayınlanan kitaplar, afişler 
ve grafiklerin bu sergiler ile uyumlu olacak kimliklerde tasarlandığı ve dijital/fiziksel tüm 
mecralarda sergilere dair iletişim çalışmalarının desteklendiği söylenebilir. 

Sergilemeler için farklı bir deneyim imkanı sunan ve sergilere erişimi artıran mecra olarak 
çevrimiçi alan ve yeni medya kullanımı, her üç sergide de farklı şekillerde sergi deneyiminin bir 
parçası olmuştur. “Hafıza Mekânları” sergisinin farklı bölümlerinde, yeni medya kullanımı ile 
sergi içeriğinin derinleştiği ve mekânının her bölümünde deneyim ortamının yaratıldığını, işitsel, 
görsel medyalarla desteklendiğini söylemek mümkündür. “Darzana: İki Tersane-Bir Vasıta” 
sergisinin odak nesnesi olan gemi figürünün, bienalin bağlamıyla nasıl ilişkilendirildiğinin 
aktarılması adına hazırlanmış videoların gösterildiği ekranlara yer verilmiştir. Sergi öncesi, 
sonrası ve süresince tüm üretimin çevrimiçi mecralarda herkesin erişimine açık olması ve 
azami düzeyde sunduğu etkileşim fırsatı nedeniyle bienallerin esasları ile bağdaşmaktadır. 
Öte yandan, sergi mekânının kullanılmadığı zamanlarda izleyicilerin sergiyi anlamakta güçlük 
çekmeleri eleştiriye açıktır.6

Venedik Mimarlık Bienali kapsamında mimarlık ve yapılı çevre ile ilişkili olarak belirlenen 
temaların, tasarımın farklı ölçeklerinde ele alınabildiği görülmektedir. Sergi içeriklerinde 
mimarinin salt yapısal durumu değil aynı zamanda iç mimarlık ve iç mekân tasarımı üzerinden 

okumalar yapıldığı ve bazı sergilerin iç mimarlık faaliyeti olarak kurgulandığını söylemek de 
mümkündür. Örneğin; 2014 yılında düzenlenen Venedik Mimarlık Bienali’nde Rem Koolhaas’ın 
küratörlüğü üstlendiği ana sergi olan “Elements of Architecture” isimli sergide, temel yapı 
bileşenleri ele alınmıştır. Bu elemanların çoğu, iç mekân kurgulanırken kullanılan öğelerdir. 
Sergi maketini de bir iç mekân simulasyonu olarak yorumlamak mümkündür. Ayrıca, 2018 yılı 
Türkiye Pavyonu’nda sergilenen “Hafıza Mekânları” sergisinin farklı bölümlerinde, modernizm-
toplum yaşantısı etkileşimi iç mekânın dönüşümü üzerinden tariflenmiş ve “Atatürk Kültür 
Merkezi” ve “Hukukçular Sitesi” projelerinin iç mekân detayları sergilenmiştir. Benzer şekilde, 
16. Venedik Mimarlık Bienali kapsamında Altın Aslan Ödülü’ne layık görülen ve küratörlüğünü 
Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg ve Ani Vihervaara'nın yaptığı İsviçre 
Pavyonu’ndaki "Svizzera 240: House Tour" (İsviçre 240: Ev Turu) isimli sergi, yapı bileşenlerinin 
ve mekân boyutunun farklı ölçeklerde çarpıtılması yolu ile mekânsal bir deneyim öneren bir 
evin iç mekân kurgusuna dayalı bir anlatıdır.

Notlar

1 ‘Moderniteyi Özümsemek’ (1914-2014) sergisinin, tüm ulusal katılımcıların aynı tema üzerinde çalışmış olması 
sebebiyle, Venedik Mimarlık Bieanli tarihinde önemli bir yeri vardır (URL-3).

2 Elemantal oluşumunun yürütücüsü olan Aravena, 2016 yılında Pritzker Ödülü’nü almış bir mimardır. 
3 Sergi üzerine yayınlanan görüş ve haberler, Yelta Köm, Burak Altınışık ve Sait Ali Köknar’ın inisiyatifiyle ‘Venedik 

Mimarlık Bienali: Haber-Yorum Zaman Çizelgesi’ adlı herkesin erişebildiği bir dosyada toplanmıştır (Köm 2016).
4 Sosyal medya üzerinde ilgi uyandıracak, görsel çekiciliği yüksek olan anlamına gelmektedir.
5 Sergi ekibi, çalışmasının ilk bölümünde yer alan sergi mekânının dönüşüm sürecinde bahsedilen ‘Merak Kabineleri’ne 

gönderme yaparak, sergi tasarım sürecine dair farkındalıklarını ortaya koymuştur.
6 Çalışma kapsamında görüşülen Banu Uçak; “…Sergiyi gezerken herhangi bir insanın, çok özel bir emek vermediği 

sürece o sergide olan şeylerden bir şey anlaması, çadır bezlerinden bir anlam çıkarması mümkün değil” yorumunu 
yapmıştır (Kaya 2019).
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“ÇAĞDAŞ MÜZE MEKÂNLARININ TASARIMINDA 
KULLANICI DENEYİMİNİN BİR BAĞLAM YARATMA 
ARACI OLARAK KULLANIMI”

Merve Özlek

Özet

Postmodernizm, toplumun yaşantısını oluşturan her alanda olduğu gibi müze mekânlarında 
da değişim ve gelişime sebep olmuştur. Geçmişte yalnızca bilimsel veya kültürel değeri olan 
eserleri toplama, koruma ve sergileme işlevi olan müze yapıları 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle 
çağdaş müzecilik anlayışını benimsemiş, deneyim ve tüketim mekânları haline gelmiştir. 
Böylelikle deneyimsel tüketim kavramı müzelerde de görülmeye başlanmıştır. Çağdaş müze 
yapıları, eskiye kıyasla obje (eser) odaklı olmaktan çıkmış, insanı (ziyaretçi) odağına alan 
kurumlara dönüşmüştür. Müze ziyaretçisi, eserler üzerinden iletilen bilginin pasif alıcısı olmak 
yerine, aktarılan bilgiyi deneyimleyen ve yorumlayan bireyler olmaya başlamıştır. Ziyaretçi 
tarafından edinilecek bilginin aktarımı, müzelerde sergi bağlamı üzerinden kurgulanan hikâye 
kurgusu ile sağlanmaktadır. Ziyaretçisini tamamıyla bir hikâyenin içine alan müze kurumları, 
daha kuvvetli ve akılda kalıcı farklı deneyimler sunmak adına yapısında birçok mesleğin bir 
arada kurguladığı bir başka deyişle disiplinler arası çalışmaların ürünü olan yeni mekânlar 
tasarlamaktadır. Tasarlanan yeni mekânlar, müze ortamını tüketim mekânı haline getirmekte, 
sergi bağlamını kuvvetlendirmekte, ziyaretçisine bilgi veren ve bilgi ürettiren yeni etkinliklere 
ev sahipliği yapmaktadır. Böylelikle müze ziyaretçisi tüm duyularıyla deneyimlediği bir anlatı 
mekânının içerisinde olmaktadır. Bir anlatı mekânı olarak ele alınan müze yapıları müzenin, 
müze içi sergilerin, sergiler üzerinden kurgulanan etkinliklerin, bilgi edinmek ve yeni deneyimler 
yaşamak adına müze ziyaretçileri tarafından tükettiği mekânlar haline gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müze, sergi, hikâye anlatımı, deneyim, deneyimsel tüketim

1. GİRİŞ

Modernizm sonrası, özellikle postmodernizm etkisiyle toplum, günlük hayatının her alanında 
yeni bir kültürle tanışmış, çevresini farklı bağlamlarda algılayıp yaşantılarındaki olay ve 
nesneleri daha farklı tüketmeye başlamıştır. Bu durumla birlikte her alanda olduğu gibi tasarım 
alanında da yenilikler meydana gelmiştir. Postmodernizm ile birlikte tasarım insanların 
hayatında daha etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Böylelikle herhangi bir tasarımın kullanıcısı 
da tasarımı tüketen bireyler haline gelmiştir. Bu bağlamda karşımıza çıkan deneyim tasarımı 
kavramı, sergileme mekânının, sergilenen eserlerin ve sergi hikâyesinin yeniden üretilmesi 

konusunda etkili olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma kullanıcı deneyimi odağında bilimsel ve 
kültürel sergileme mekânları olan müzelere odaklanmaktadır.

Uluslararası Müzeler Konseyi’ne göre "Müze, insanoğlunun ve çevresinin kesin kanıtlarını, 
eğitim, çalışma ve insanlığın estetik hazzı için toplayan, koruyan, araştıran, ileten ve sergileyen, 
halka açık, toplumun ve toplumun gelişiminin hizmetinde olan kâr amacı gütmeyen kalıcı bir 
kuruluştur" (International Council of Museums [ICOM] 1974). Bu açıklamayla müzelerin eserler 
üzerinden koruma, gösterme ve yorumlama temel faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşlar olduğu 
bilinmektedir. Bu bağlamda müzeler, insanoğlunun varoluşu kadar eskiye dayandırılabilmektedir. 
Müzeler dini ve kültürel sebeplerle nesnelerin belirli yerlerde saklanması ve korunmasıyla 
oluşumlarını başlatmıştır. 17. yy. Nadire Kabineleri ile toplumun hayatında var olan geleneksel 
müzecilik anlayışı, eserlerin korunup halka gösterilmesi anlayışını benimsemiştir (Şekil 1). 
Geçmişte bilimsel ve kültürel değeri olan nesnelerin korunup gösterilmesini sağlayan müzeler, 
çağdaşlaşma yolunda ziyaretçisine bir deneyim alanı kurgulayan kuruluşlar haline gelmiştir. 
Bu noktada çalışmada, postmodernizm etkisiyle değişen ve gelişen müze mekânlarında 
kurgulanan müze deneyimi, deneyimin tüketim ile ilişkisi, değişen müze ziyaretçisi algısı ve bu 
mekânlarda sergi bağlamını kuvvetlendirme amacıyla tasarlanan yeni mekânlar incelenmiştir.

Postmodernizm ile değişen tüketim olgusu, müze mekânlarındaki deneyimi de yeniden 
oluşturmuştur. Müzeler hem kendi koleksiyonlarını oluşturan hem de belirli süreliğine ev 
sahipliği yaptığı eserler üzerinden bir sergi hikâyesi kurgulamaktadır. Sergilemelerde hikâye 
kurgusu, eserler üzerinden iletilecek mesajların ziyaretçi tarafından daha anlaşılır olmasını 
sağlamakta ve müze kullanıcısı olan ziyaretçilerine yeni bir deneyim yaşatmaktadır. Müze 
ziyaretçisinin değişen ve gelişen müze algısı, deneyimi kuvvetlendirmek adına yeni mekânlar 
üretmektedir. Geçmişte yalnızca koruyan ve sergileyen müze mekânlarında, günümüzde 
sergi alanını odağına alan, seminer, söyleşi, konferans, toplantı ve sinema salonları, fuayeler, 
kütüphaneler, müze dükkânları, kafe ve restoranlar tasarlanmaktadır. Dolayısıyla müze 

Şekil 1. Kopenhag, Ole Worm’un ünlü Nadire Kabinesi, 1655 (Artun 2006)
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mekânları, mekân tasarımı ile ilgilenen bir iç mimarın, görsel iletişim tasarımı, endüstriyel 
tasarım, halkla ilişkiler, pazarlama, işletme, gastronomi gibi birçok meslekten insanlarla bir 
arada çalıştığı yapılar haline gelmiştir.    

Müzeler sergileri kapsayan, sergiler ise hikâyeyi kapsayan iç içe geçmiş kavramlardır. 
Disiplinler arası bir çalışmanın sonucu olan müze yapıları, ziyaretçisi tarafından sergi 
hikâyesinin tüm duyularıyla algılandığı çağdaş bir tüketim mekânı olarak kabul edilebilir. “Birey, 
eş duyu aracılığıyla görür, duyar, tadar, koklar, dokunur ve tüm duyuların topladıklarını birbiriyle 
ilişkilendirerek hisseder ve kavrar. Nesneler insanın duyularla aldığı verileri gruplaştırma ya da 
ayrıştırma yeteneğiyle anlam kazanırken, mekân tüm iletilerin tümüyle algılanır” (Gezer 2012, 
2). 

Bu bağlamda söz konusu çalışma;

•     Müze tanımı, amaç ve işlevleri
•     Müze mekânlarının tarihi süreci
•     Çağdaş müzecilik anlayışı 
•     Postmodernizm’le birlikte müze yapılarının tüketim mekânlarına dönüşümü
•     Müze mekânlarının türleri
•     Müzelerde mekân kurgusu
•     Çağdaş müze mekânlarında kurgulanan sergi hikâyesi 
•     Müze deneyiminin boyutları
•     Müzeyi tüketen birey bağlamında müze ziyaretçisi
•     Çağdaş müze mekânlarında tasarlanan yeni mekânlar   
•     Yeni mekânların ziyaretçilere sunduğu yeni deneyimler

üzerinden kurgulanacaktır. Bu kurgu müze mekânları, sergi kavramı üzerinden kurgulanan 
deneyim ve deneyimi kuvvetlendirmek adına tasarlanan yeni mekânlar olarak üç aşamada 
incelenmiştir.

2. MÜZE TANIMI

Müze, Eski Yunanca mouseîon kelimesinden gelmektedir. Mouseîon kelimesi ise, ilham perisi 
olan Mousa’lara adanan yer anlamı taşımaktadır. Müze sözlükte “sanat ve bilim eserlerinin 
veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya 
yapı” anlamındadır (Türk Dil Kurumu 2019). Müzeler bilimsel ve kültürel değeri olan eserleri 
toplayıp koleksiyon haline getiren, koruyan ve toplumun kültürel seviyesini artırma, öğretme ve 
eğlendirme gibi amaçlarla sergileyen kuruluşlardır. Bu bağlamda müzeler günümüzde yalnızca 
sergileme mekânı olmaktan çıkmış, ziyaretçisine yeni bir deneyim sunma amacıyla sergiler 
üzerinden hikâye kurgulayan ve ziyaretçisini o hikâyenin içine alan mekânlar haline gelmiştir 
(Şekil 2).

2.1. Müzelerin amaçları 

Müzelerin varoluşlarından bu yana en temel amaçları değerli olanın toplanıp muhafaza edilerek 
halka gösterilmesidir. Bu yapılarda zamanla amaç yalnızca sergileme olmaktan çıkmış, 
geliştirilen yeni kavram ve mekânlarla toplumun kültür seviyesini artırmak hedeflenmiştir. 
Bu sebeple müzelerin en önemli fonksiyonunun “eğitim” olduğu düşünülmektedir. Eserler 
üzerinden verilecek bilginin “eğlence” ile birleşimi sağlanmaktadır. Dolayısıyla müze mekânları, 
insanoğlunun kültürel ve bilimsel yönden gelişimini sağlama, kültürel aktiviteler hazırlama, 
bilgi verme, gelecek nesillere bilgiyi aktarma, ulusal kimlik oluşturma, ziyaretçisine keyifli vakit 
geçirtme, akılda kalıcı deneyimler sunma ve iletişim kurma gibi amaçlar gütmektedir. 

2.2. Müzelerin işlevleri
 
Toplumu eğitmek ve eğitirken eğlendirmek amacıyla sergilemeler tasarlayan müze yapılarının 
en temel işlevleri araştırma, toplama, koruma, belgeleme ve sergileme olarak beş başlıkta 
toplanmaktadır. Müzelerin varlık sebebi olan koleksiyonlarını bir araya getirmek ve sürekli 
geliştirmek adına araştırma yapmak öncelikli işlev olarak bilinmektedir. Yalnızca koleksiyon 
adına değil, müze yapılarının daha verimli hale gelmesi adına yapılacak işler için de araştırma 
yapmak gereklidir. Toplama işlevi ise edinilen eserlerin koleksiyon haline getirilmesi adına 
benzer olanların bir araya toplanması ile açıklanmaktadır. Değerli görülen eserlerin muhafaza 
edilmesi adına müzelerin koruma işlevi önemle üzerinde durulması gereken bir işlevdir. Müze 
sergilerini oluşturacak tüm eserlerin belgelenmesi muhafaza edilmesi adına sistematik bir 
şekilde yapılmaktadır. Son olarak bir araya getirilip koleksiyon oluşturan eserlerin sergilenmesi, 
topluma sunulması sağlanmaktadır. Sergileme işlevi müzelerin oluşumundan bu yana en temel 
işlev olarak kabul edilmektedir. 

Şekil 2. Müzelerin Tanım, Amaç ve İşlevleri (Metin yazarı tarafından oluşturulmuştur.)
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2.3. Müze mekânlarının tarihi süreci

Zaman içerisinde insanoğlunun yaşamındaki her alanda değişim ve gelişimler yaşanmıştır. Her 
alanda yaşandığı gibi müze mekânlarında da gün geçtikçe farklılaşan, değişen ve gelişen bir 
yapı olduğu bilinmektedir.  “Müze mekânları üç devrimle var olmuştur” (Heijen 2010). Bunlardan 
ilki 1900’lerde yaşanan “1. Müze Devrimi”dir. Bu devrim müzelerin profesyonel kurumlar haline 
geldiğini işaret etmektedir. “2.Müze Devrimi” ile ziyaretçi ilişkilerinin odağa alındığı, işlevin ön 
planda olduğu 1970’li yılların müze yapısıdır. “3. Müze Devrimi” ise odağa alınan ziyaretçinin 
müzeye katılımının ve yorumunun inşa edilmesini belirtmektedir. 

Geleneksel müzecilik anlayışının oluşumu Antik Mısır’a dayandırılmaktadır. Bu dönemde 
fikren bir müze yapısı oluşturulmuştur. Toplumun, değeri olan eşyaları koruması, savaş 
ganimetlerinin gücün sembolü kabul edildiğinden halka sunulması, ölülerinin eşyaları ile birlikte 
gömülmesi gibi dini ve kültürel yaşantıları müze mekânlarının temelini oluşturmuştur. Eski 
Yunan’da ise korunan ve sergilenen objeler sanatsal niteliği olan eserler olmaya başlamıştır. 
Bu sebeple şehrin önemli yerlerinde Hazine Binaları inşa edilmiştir (Şekil 3). 

Roma Döneminde ise koleksiyon oluşturma ve eser kopyalama kültürel bir aktivite haline 
gelmiştir. İlk gerçek müze örneği olarak bilinen yapılar ise 17. yüzyılda ortaya çıkan Nadire 
Kabineleri’dir. Nadire Kabineleri dönemin kamuya açık olmayan yapılarıdır. Müzelerin kamuya 
açılması ise 18. yüzyılda yaşanmıştır. O dönemde açılan British Museum (Londra/Birleşik 
Krallık) ve Ashmolean Museum (Oxford/Birleşik Krallık) ilk halk müzeleri olarak bilinmektedir 
(Şekil 4).

Halk müzelerinin açılması ve 1789 yılı Fransız Devrimi ile ulusal kimlik bilincini kurmak 
ve geliştirmek isteyen müzeler insanların hayatında var olmaya başlamıştır. Beraberindeki 
dönemlerde 19. Yüzyıl tarih müzelerinin ortaya çıkmasına, 20. Yüzyıl ise etnografya müzelerinin 
açılmasına işaret etmektedir.

Şekil 3. Delphi Atina Hazine Binası, Treasury of the Athens (Ancient-Greece 2019)

2.4. Çağdaş müze mekânları

Müzecilikte 1960’lı yıllardan sonra, 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle yeni bir döneme girildiği 
bilinmektedir. Bu dönemden sonra müze mekânları ziyaretçisini odağına alan, ziyaretçisine 
yeni ve akılda kalıcı deneyimler yaşatmayı amaçlayan yapılar haline gelmiştir. Klasik 
müzeciliğin sonu, modern müzeciliğin başı olarak kabul edilen bu dönemde eserler üzerinden 
aktarılan bilgi doğrudan iletilmekten çıkmış, ziyaretçinin deneyim sürecindeki yorumlamasına 
bırakılmıştır. Bu bağlamda müze yapıları eser odaklı olmaktan çıkmış, ziyaretçi odaklı olmaya 
başlamıştır. Çağdaş müze mekânlarında müze-ziyaretçi ilişkisi ön plana alınmaktadır. Bu 
sebeple çağdaş müzelerde ziyaretçi deneyimini kuvvetlendirmek adına sergiler üzerinden 
hikâye kurgusu oluşturulmakta, ziyaretçi hikâyenin içine alınmaktadır. Deneyimin daha kuvvetli 
olması ve verilen mesajın daha akılda kalıcı olması adına müze yapılarında yeni mekânlar 
tasarlanmaktadır. Bu mekânlar sergi bağlamını kuvvetlendirmek adına çeşitli aktivitelere ev 
sahipliği yapmaktadır. 

Çağdaş müze mekânları, hemen her alanda olduğu gibi Postmodernizmin etkisi altına 
girmiştir. Geçmişte kâr amacı gütmeyen kuruluşlar günümüzde tüketim mekânları haline 
gelmiştir. “Tüketici-tüketilen-tüketim biçimi” etkileşiminin yeniden kurulduğu postmodernist 
dönemde müze ziyaretçisi müze mekânını, sergiyi ve sergi üzerinden kurgulanan hikâyeyi 
tüketen kişi konumuna yerleşmektedir. Postmodernizm ile dönüşen ve gelişen müzeler “Yeni 
Müzecilik” kavramı ile ifade edilmektedir. Yeni müzecilik kavramını benimseyen müze yapıları, 
ziyaretçisini odak noktası yapan, topluma hizmet etmeyi amaç edinmiş, insanlarla ilişkilerini 
geçmişe kıyasla da kuvvetli kurgulayan, çağdaş dönemde kültür ve bilimin tüketildiği yapılar 
haline gelmiştir. 

3. SERGİ KAVRAMI

Sergi kavramı, “alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği 
yer” anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu 2019). Antik dönemde dini ve kültürel sebeplerle 
birtakım objelerin toplumun gözü önüne serilmesinden, günümüzde kültürel değeri olan 
eserlerin halka kazandırılmasına evirilen sergi kavramı eğitim, eğlence, faydalı olma, iletişim 
halinde olma gibi amaçlar edinmiştir. 

Şekil 4. Ashmolean Museum (Art UK 2019)
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Müzelerin varoluş sebebi olan sergi kavramı, temelde iki ana başlık altında toplanmaktadır. 
Müze sergileri, sürekli sergiler ve süreli sergiler olmak üzere ikiye ayrılır. Sürekli sergiler 
müzelerin ana koleksiyonunu oluşturan daimi sergilerdir. Süreli sergiler ise 1 ay ya da 6-12 ay 
gibi sürelerle koleksiyonların müzelerin ev sahipliğinde gerçekleştirildiği sergilerdir. Müzelerde 
topluma kazandırılmak adına kurgulanan sergiler, ilk aşamada müzelerin “koruma” boyutunu 
kapsamaktadır. Serginin ikincil ve asıl faaliyeti “gösterme”dir. Gösterme faaliyeti hem bilgi 
aktarımıyla ilişkili hem de çağdaş müze kurumlarının karşısına çıkan “pazarlama” boyutu 
ile ilişkilidir. Son olarak sergi üzerinden üretilen hikâye ve bağlam, ziyaretçinin “yorumlama” 
sürecine girmesini dolayısıyla yeni bir deneyim yaşamasını sağlamaktadır.  

3.1. Sergileme tasarımı

Müzelerde sergileme tasarımı, koleksiyonlar üzerinden iletilen mesajın ziyaretçiye aktarım 
sürecinin tasarlanması anlamına gelmektedir. Modernizm ile birlikte müze yapılarının 
deneyim kavramını odağına aldığı düşünüldüğünde, sergileme tasarımının müze ziyaretçisine 
sunduğu deneyim adına bir bağlam yarattığı kabul edilebilir. Dolayısıyla müzelerde yalnızca 
sergi tasarlanmamakta, serginin bulunduğu mekân, serginin mekânla ilişkisi, sergi üzerinden 
iletilecek mesajın iletim şekli, müze deneyimi süreci, ziyaretçi algısı da tasarlanmaktadır. 

Sergileme tasarımı tıpkı müze mekânlarında olduğu gibi iç mimar, tasarımcı ve küratörlerin 
olduğu disiplinler arası bir çalışmanın sonucunda meydana gelmektedir. Sergileme tasarımı 
süreci tasarımcı ve program koordinatörü Alice Lake-Hammond ve iletişim tasarımcısı 
Noel Waite (2010)’in sergi planlama modelinde belirttiği gibi küratör, tasarımcı ve ziyaretçi 
iş birliğinde gerçekleşmektedir (Şekil 5). Sergileme tasarımında bir küratör içeriği oluşturan 
koleksiyonların bir kavrama dönüşmesini ve daha sonra serginin bağlamını oluşturmasını 
sağlamaktadır. Tasarımcı ise sergi bağlamını yaratma sürecinde küratörle birlikte çalışmakta 
ve hem bir anlatı hem de bir anlatı mekânı oluşturmada rol oynamaktadır. Müze ziyaretçisi, tüm 
bu tasarım süreci bittikten sonra tasarlanan anlatıdan iletilecek mesajı aktif bir şekilde almakta, 
yorumlamakta ve bir deneyime çevirmektedir. Dolayısıyla sergileme tasarımı disiplinler arası 
bir çalışmanın ürünü olmakla birlikte, sergiler üzerinden bir bağlam yaratmayı, bağlamı anlatı 
mekânına aktarmayı, müze ziyaretçisinin geçmişteki pasif rolünü aktifleştirmeyi, ziyaretçinin 
anlatıyı yorumlamasını ve ziyaretçiye yeni ve akılda kalıcı bir deneyim yaşatmayı sağlayan bir 
tasarım sürecidir.

Şekil 5. Sergi planlama modeli (Lake-Hammond ve Waite 2010)

3.1.1. Sergilemelerde hikâye anlatımı 

Çağdaş müze mekânlarının klasik müze mekânlarından ayıran en temel özelliğinin, ziyaretçi 
odaklı olup sergiler üzerinden yeni bir deneyim kurgulamasıdır. Bu doğrultuda karşımıza çıkan 
sergileme tasarımı kavramının içerisinde bulunan hikâye anlatımı kurgulanan deneyimin 
ziyaretçi üzerinde daha etkili, akılda kalır ve bilgi verici olmasını sağlamaktadır. Mimaride 
çizim pratiklerine özellikle malzeme, renk ve temsil özelinde yaklaşan İngiliz mimar David 
Dernie (2006) hikâye anlatımını üç basamakta incelemektedir. Hikâye anlatımının birinci 
basamağı içerik üzerinden hazırlanacak kurgu adına fikir geliştirilmesidir. Bu aşamada müze 
ziyaretçisinin tüm deneyimi hikâye üzerinden tasarlanmaktadır. Daha sonra kurgulanan hikâye 
belirli ölçütlerle sıralanmaktadır. Bu sıralamayla hikâye akışı sağlanmakta, ziyaretçilerin 
olaylar üzerinde bağlantılar kurması şekillendirilmektedir. Son olarak tüm kurgulama bittikten 
sonra koleksiyon oluşturan eserler hikâye kurgusuna sadık kalınarak anlatı mekânına 
yerleştirilmektedir. Koleksiyon, ziyaretçi ve mekân bileşenleri üzerinden kurgulanan hikâye 
müze kullanıcısı olan ziyaretçiyi ön plana almakta, tamamıyla hikâyenin içine almakta ve 
etkileşimli bir deneyim kurgulamaktadır. Çağdaş müzelerde bilgi aktarımını kuvvetlendiren 
hikâye anlatımı teknolojik ögeler, grafiksel unsurlar ve iç mekânı oluşturan bileşenlerle 
desteklenmektedir. Sergi hikâyesinin oluşturulduğu mekân ise literatürde “anlatı mekânı” 
olarak bilinmektedir. Bir anlatı mekânı, müze ziyaretçisine sergiler üzerinden üretilen bağlamın 
daha akılda kalıcı ve kuvvetli bir deneyim oluşumunu sağlamaktadır (Şekil 6). 

4. MÜZE DENEYİMİ

Postmodernizm ile kuvvetlenen tüketim olgusu çağdaş müze yapılarında da etkili olmaktadır. 
Müze ve tüketim ilişkisi, “deneyimsel tüketim” ile tariflenebilmektedir. Deneyimsel tüketim 
kavramı ilk kez “tüketicilerin ürünlerin ihtiyaç gidermesinden öte kimliklerin ön planda tutulduğu 
bir tüketim” (Holbrook ve Hirschman 1982) olarak belirtilmiştir. Tüketici deneyim kavramının 
kapsamlı bir şekilde yedi temel başlıkta toplanabileceğini savunulmuştur (Triantafillidou ve 
Siomkos 2014). Bu savunmaya göre deneyimin boyutları;

Şekil 6. Sergilemelerde hikâye anlatım şeması (Metin yazarı tarafından oluşturulmuştur.)
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•     Öğrenme 
•     Sosyalleşme
•     Haz
•     Akışa kapılma
•     Gerçeklikten kaçış, 
•     Meydan okuma
•     Bir topluluğa ait olma duygusudur.

Müze deneyimi ise tüketici deneyimi kavramına paralel bir şekilde açıklanmaktadır. Pine ve 
Gilmore’un (1998) tüketici deneyimi adına geliştirdiği ve eğlence, öğrenme, gerçekten kaçış ve 
estetikten oluşan dörtlü deneyim boyutu müze deneyiminde de benimsenmiştir.

4.1. Müze yapılarında tasarlanan yeni mekânlar 

Müze yapıları temelde ziyarete kapalı ve ziyarete açık alanlar olmak üzere iki ana fonksiyon 
üzerinden tasarlanmaktadır. Ziyarete kapalı alanlar müze yönetim biriminin, envanter 
deposunun ve servis alanlarının bulunduğu bölümdür. Ziyarete açık alanlar güvenlik ve karşılama 
bölümünden başlamaktadır. Bilet satış, danışma, bekleme alanları ve vestiyer, giriş alanı olarak 
tariflenmektedir. Sergileme alanı, müzenin ana karakteri olarak mekâna konumlandırılmaktadır. 
Çağdaş müzecilik anlayışını benimseyen, ziyaretçisine yeni bir deneyim ortamı sunan, tüketim 
mekânı olarak yeniden şekillenen müze yapılarında tasarlanan yeni mekânlar ise fuaye, bahçe, 
müze dükkân, kütüphane, sinema salonu, toplantı ve seminer salonları, atölye konser alanları 
ve müze restoranı olarak kabul edilebilmektedir. Tüm bu mekânlarda sergi bağlamı üzerinden 
kurgulanan hikâyenin ziyaretçi üzerindeki etkisini kuvvetlendirmek adına çeşitli etkinlikler 
düzenlenmektedir. Dolayısıyla çağdaş müze kurumlarında tasarlanan yeni mekânlarda 
ziyaretçiye daha kuvvetli, akılda kalıcı, tavsiye ve tekrar tercih edilebilecek bir deneyim 
yaşamayı sağlamakta, ziyaretçinin hemen her duyusuyla sergi bağlamını duyumsayacak bir 
ortam hazırlanmaktadır. 

5. SONUÇ

Çağdaş müze mekânları geçmişe kıyasla yalnızca sergilenen objenin kendisine ve sergilemeye 
odaklanmak yerine, müze ziyaretçisinin beklentilerini, müze içerisindeki deneyimlerini ve 
hem müze hem de sergi üzerinden geliştireceği algısını bir bütün olarak düşünüp üzerinde 
çalıştığı, dolayısıyla ziyaretçisine odaklandığı bir yapı oluşturmaktadır.   Müzeler günümüzde, 
ziyaretçisine yeni deneyimler sunan, farklı kültürel etkinliklerin içine alan yapısı ile adından söz 
ettirmektedir. Müze yapıları, farklı kesimlerden ziyaretçilere kapılarını açmakta, bünyesindeki 
sergi ve etkinlikleri daha verimli hale getirmek adına çalışmaktadır. Çağdaş müze mekânlarında 
deneyimi kuvvetlendirmek adına yeni mekânlar tasarlanmakta ve bu mekânlarda sergi 
hikâyesini destekler nitelikte yeni bağlamlar ve etkinlikler kurgulanmaktadır. Misafirlerinin 
ziyaret öncesi, ziyaret sırası ve ziyaret sonrası tüm aşamalarını bütünüyle tasarlayan müze 
kurumları, bünyesine kattığı sergi alanı dışındaki mekânlarla daha fazla kitleye hitap eden, 
daha çok ziyaret edilen, sergi bağlamını destekleyen ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan 

deneyim mekânları haline gelmiştir.
Bu çalışmada müze yapılarında tasarlanan yeni mekânlar olarak adlandırılan fuaye, bahçe, 

müze dükkân, kütüphane, sinema salonu, toplantı ve seminer salonları, atölye, konser alanları 
ve müze restoranı gibi mekânların sergi bağlamını ve ziyaretçi deneyimini nasıl desteklediği 
araştırılmaktadır. Çalışmanın sonucunda belirli bir müzenin ziyaretçilerine iki aşamalı bir 
anket sunulacaktır. Anketin ilk aşamasında sergiyi gezen ziyaretçilere sergi üzerinden ne gibi 
bilgiler edindiklerini ve deneyimleri boyunca nasıl vakit geçirdiklerini anlamak adına sorular 
yöneltilecektir. İkinci aşamada sergi alanı dışındaki hangi yeni mekânları tercih ettikleri, 
geçirdikleri vakitlerinin bilgi verici ve keyifli vakit geçirici olup olmadığı, sergi üzerinden 
edinilen bilginin pekişip pekişmediği, verimli bir deneyim süreci geçirip geçirmedikleri, hangi 
duyularıyla bu yeni mekânlarda yeni algılar oluşturduğu gibi konulara yanıt aramak adına 
sorular yöneltilecektir. Yapılan anketle birlikte ziyaretçilerin sergi alanında edindikleri bilgilerin, 
tasarlanan yeni mekânlarda geçirdikleri vakitle daha verimli, akılda kalıcı ve edinen bilgiye ek 
yeni bilgiler edindikleri, yeni mekânların bünyesine aldığı etkinliklerle ziyaretçiler için daha 
öğretici ve keyifli vakit geçirilen, daha çok tercih edilen alanlar haline geldiği gibi sonuçlar elde 
edilmesi planlanmaktadır.
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“INTERPRETING THE PATHWAYS IN THE MUSEUMS 
THROUGH THE PERSPECTIVE OF VISITORS”

Ola Haj Saleh
Afet Coşkun

Abstract

The successful experience for a visitor inside a museum can be reached when she/he realized 
the whole message behind the journey through all museums’ halls. The design of the museums 
has an important role in the realization of the information provided by the displayed items at the 
exhibition halls. At this point, studying the pathways in relation to the general layout plan of the 
museums is significant. The problem of the crowds and gathering that happen during peak days 
on the pathways affects the observation process. The difficulty to reach and identify displayed 
items is one of the results. Waiting time cited also as a negative impact on the visitors' journey. 
How the pathways can be avoided by the crowd’s issues and how the spatial organization of 
the museums affect the pathways are two critical questions. This paper focuses on Sharjah 
city that was recognized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) as the Cultural Capital of the Arab World in 1998, and through museums, Sharjah 
has kept alive the spirit of its history. Museum of Islamic Civilization and Sharjah Calligraphy 
Museum are the two case studies located in the heritage area in Sharjah, United Arab Emirates. 
The methodology is qualitative & data analysis by comparing two case studies in the focus of 
analyzing the organization of the layout considering the pathway pattern. 

Keywords: Museums, exhibitions halls, spatial organization, pathways, crowds

1. INTRODUCTION

Generally, museums are sorted as public cultural buildings that established to conserve the 
exhibited work. (Burcaw 1983). Continuously, the interpretation of a museum that was known 
by “The International Council of Museums (ICOM)” says that; The museum is a permanent, 
non-profit organization open to the public. It preserves and exhibits artifacts, provides an 
atmosphere for studying, researching, gathering, enjoying, communicating and learning 
(Desvall es. et al. 2010). Museums, as cultural institutions with no income, play a major role in 
the perception of people. Their task is to improve social knowledge and to actively encourage 
them to learn from experimental cases to historical artifacts about everything that museums 
display (Dilenschneider 2009). From the definitions, it is learnable how much is the museum 
valuable for its community at various levels. Historical, educational and touristic issues also. 
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Panero lately defines the museum as a tourist attraction, stores, public venues, food courts, 
urban renewal, gathering places, houses of contemporary art and social club (Panero 2012). 
Annually, millions of people around the world are visiting museums. This upward trend is 
the reason why the number of museums around the world is growing. Therefore, the spatial 
organization for this important building becomes the main concern for interior architects and 
architects. It has a direct effect on the journey offered by the museum to its visitors, at this 
point, studying the museum's organization insight of pathways in relation to the general layout 
plan is significant. Furthermore, the design of the museums has an important role also in 
the reorganization of the information provided by the displayed items at the exhibition halls. 
Significantly, through a particular case study, it can be explored how visitor pathway patterns 
in museums are shaped by the architectural layout. 

The problem statement that pathways are faced with gathering and crowds’ issues, which 
have unwanted effect on the observation process. The information provided by the museum to 
the visitors may not be clear & understandable. Furthermore, a less influenced and incomplete 
experience offered by the museum. Also, crowds cause a wasting waiting time for the visitors. 
Normally visitors preferred to spend it in recognizing another item. The impact of having a 
waste time and difficulty to recognize significantly the information lead that the main objective 
of visiting the museum is not fully achieved.

The methodology of the research qualitative method based on a literature survey by having 
a data collection for two case studies and analytical approach in terms of layout design, 
zoning, pathways-pattern and crowds’ layout for Museum of Islamic Civilization and Sharjah 
Calligraphy Museum which are located in the heritage area in Sharjah, United Arab Emirates.

2. LITERATURE REVIEW REGARDING MUSEUMS

2.1. Introduction to museums  

The definition of the Museum in Oxford dictionary is a building in which objects of historical, 
scientific, artistic, or cultural interest are stored and exhibited (Oxford). Generally speaking, 
the value of Museums that these architectural buildings belonged to the public cultural 
category in away. A museum gives the communities cultural and social value. It serves 
research, education, and appreciation, as well as collecting, saving, studying, transmitting and 
displaying human-related witnesses and their surroundings (Tang et al. 2009) The museum 
can present knowledge through the exhibition halls represented themes of art, history, science 
and technology, natural history, and music. Through narratives structured in exposition layouts 
with spatial arrays of display objects, these themes are introduced to visitors. An exhibition 
layout may show a curator's intentions in presenting narratives in a particular sequence of 
viewing which implies that a visitor's path is expected to follow. Generally, the most common 
way of arranging the show is to view exhibits along the wall or in the central area of the room 
Specifically, plane displays or small three-dimensional displays are placed against the wall 
in a general exhibition room; and special stands are set up so that some important, three-
dimensional displays or plane displays can be displayed (Ding 2010).
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2.2. Museum’s organization

Museum’s organization on the focus of layouts and pathways are used by interior architect 
and architect to define spatial relationships and also the organization of space. (Ching 1979). 
Ching as a designer says that the layout's organization would get a great extent of importance 
it is going to enhance the users perception. He also emphasized the importance of relations 
between interior elements and the general layout organization on the user's perception saying 
that: it is worth noting that all organization types would work in accordance with interior 
design elements. So, the outcome of each would result in completely different perceptions 
of users. Users’ perception of a space is affected by different aspects of space. Therefore, a 
designer should be aware of the importance of the organization of space (Ching 1979). Ching 
in his book “Architecture, Form, Space, and Order” defined classification for the organization 
of space that has been explained below:

Firstly, the “Centralized Organization” type which is usually used where a large space is 
available and many secondary spaces could be considered by the designer (Figure1). The 
product of such an organization could be either asymmetrical organization with traditional 
geometries or an asymmetric organization with irregular geometries in accordance with 
their surroundings. Since the organization of this type is non-directional the entry should be 
considered by the site requirement and one of the secondary spaces should be selected as 
an entrance. Secondly the “Linear Organization” this method of the arrangement consists of 
a series of spaces that can be directly linked to each other or that are linked to each other 
by a separate linear space. The repeated spaces along the series may be similar or different 
in shape and size, but all spaces have external exposure in both positions (Figure 2). It is a 
flexible type. In context, the designer could use a collection of similar types. For example, 
a linear organization could be a wall separating the space along its length. Thirdly, “Radial 
Organization” defined by merging linear and centralized organizations, a new type, called 
radial organization, could be described. It renders the middle of a dominant space (Figure 3). 
Finally, the “Grid Organization” the form with the organization of the grid structure (Figure 4). 
The last form is “Cluster Organization” as its name implies, refer to grouping of space (Figure 
5). This type of organization shows the importance of the situation in which a group of spaces 
should be organized. 

2.3. Museum’s pathway pattern 

The pathway pattern has a direct effect with layout organization on museums and it has 
an important role as well as the layout design, Kali in his research in 2014, provide results 
suggested that pathway pattern is critical to the different visitors' cultures that are found 

Figure 1-2-3-4-5. Centralized organization (Left) Linear organization (The second left) Radial 
organization (Middle) Grid organization (The second right) Cluster organization (Right) (Ching 1979)

in different museums, furthermore, there is a relation between the pathway pattern and the 
layout organization. The guiding idea in this paper: pathway pattern is in the first instance an 
intrinsic aspect of how museum intent is realized through the layout of space and its exhibits. 
It means placing some theoretical and methodological emphasis on the configuration of the 
museum layout as a whole since this has been shown to be powerful and an independent 
factor influencing pathway-patterns in buildings (Tzortzi 2004). It has also been argued by 
Matthews, in his book “Museums and Art Galleries (Design and Development Guides)” the 
variants of the enfilade’s museums design within the galleries (circulation within the exhibition 
halls) throughout the following figures from 6 to 10.

2.4. Sharjah Museums 

The Sharjah Museums Authority-SMA was founded as an autonomous department of 
government in 2006 by His Highness Sheik Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah, which is a city that located in Gulf Area (Figure 11). Sharjah 
Museums Authority comprises 15 museums covering Islamic art and culture, archaeology, 
architecture, research, marine life, the history of Sharjah and the region. SMA's vision is to be 
a cultural lighthouse that strengthens Sharjah's identity locally and internationally and helps 
cultivate a community that is aware of the importance of museums as a cultural, educational, 
and enjoyable destination. On the other hand, the project provides the highest expectations for 
museums to conserve collections and promote cultural appreciation and learning through our 
exhibits, education, and community programs. (Sharjah Museums Authority). The two-case 
studies location in the adaptive area heritage in Sharjah, United Arab Emirates.

Figure 6-7-8-9-10. Loop (Left) Linear procession (The second left) Core (Middle) Labyrinth
(The second right) Complex (Right) (Matthews 1991)

Figure 11. Sharjah, location (URL-1)
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3. CASE STUDIES 

The Museum of Islamic Civilization was opened on June 6, 2008. this museum is housed in 
what was once a traditional Middle Eastern souq or indoor market. The new Sharjah Museum 
of Islamic Civilization presents more than five thousand exquisite Islamic artifacts from all 
over the Islamic World, arranged according to themes and spread over spacious galleries 
and display areas (Figure 12). The second case study is the Sharjah Calligraphy Museum 
(Figure 13), and the museum opened its doors on June 12, 2002. There, in Hamad Al Midfaa's 
house in the Sharjah Heritage Area (Heart of Sharjah), visitors will proceed on a fascinating 
journey of discovery into the world of imagination and splendor to learn about the history 
of Arabic calligraphy over the years, Beautiful portraits depicting impressive calligraphic 
texts, letters, and shapes. This museum displays unique masterpieces and innovative works 
by local and international artists and calligraphers. It also regularly hosts exhibitions aimed 
at instilling in every tourist the love of Arabic calligraphy, preserving the cultural heritage, 
exposing tourists to the magnificent artworks of Arab artists and setting new standards both 
locally and internationally. The exhibited artworks highlight the masterly talents of local and 
international artists and calligraphers; their meticulously created paintings carry a profound 
meaning and a valuable historical background. With all its spectacular calligraphic artworks, 
this museum gives you a boost of positive energy that brightens up your day. By considering 
from the literature review the space organization and the relation between pathway pattern - 
layout type, the analysis for the layout of Museum of Islamic Civilization layout in Table 1, and 
the layout of Sharjah Calligraphy Museum in Table 2.

Figure 12. Museum of Islamic Civilization (URL-2)

Figure 13. Sharjah Calligraphy Museum (URL-3)

Table 1. Museum of  Islamic Civilization (URL-4)

Aspect Layout - Photo Analysis

3D view Interior view for the main 
exhibition hall in Sharjah 
Calligraphy Museum

Organization Horizontal ground  
floor layout with linear 
organization

Zoning Three main zones create 
the museum: Entrances, 
one from the main street 
side and another one from 
the neighborhood side Exit 
guide towards the heritage 
area in the city, Display 
units in the exhibition hall 
arranged parallel with 
the wall & the rest in the 
middle.

Pathways Visitors have a linear 
procession inside the 
exhibition hall , the drawing 
shows the circulation on 
the pathway without crowds 
problem

Crowds Layout shows visitors 
observing in front of the 
display unit, and how that 
effects on the pathway 
circulation.
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Table 2. Sharjah Calligraphy Museum (URL-5)

Aspect Layout - Photo Analysis

3D view Interior view for the 
main exhibition hall in 
the Museum of  Islamic 
Civilization

Organization Horizontal ground floor 
layout with the core 
organization  

Zoning Three main zones create 
the museum: Entrances, 
Exit  are the same; display 
units in the exhibition hall 
arranged parallel with the 
wall & the rest in the middle 
in the waiting and exhibited 
area 

Pathways Visitors have a loop 
procession inside the 
exhibition hall , the drawing 
shows the circulation on 
the pathway without crowds 
problem 

Crowds Layout show visitors 
observing the display unit in 
the exhibited waiting area 
to use the waiting time , 
and how that effects on the 
pathway circulation.

3.1. Finding  

Reaching to the importance of pathway design between the exhibited items in the layout 
organization of the Museum of Islamic Civilization and Sharjah Calligraphy Museum, which 
were analyzed with a focus in (zoning, organization, pathway, and crowds) With the data from 
the literature review part through tables for each of case would analyze the visitor circulation 
that has an impact in his/her experience.

Finding that the layout of the exhibition hall in the Museum of Islamic Civilization is a 
rectangular layout with a linear type of organization that has one main linear pathway with a 
limited number of secondary routes. The exhibited items distributed along two parallel walls. 
There are no zones or areas in the space that can save or investigate the waste waiting time 
when the pathways are faced with crowds or gathering issues 

The second museum arrangement with a core layout that offers to the visitors a loop 
procession inside the exhibition hall. On another hand, the design has a  creative zone 
"exhibited waiting area" that makes the wasted waiting time part of the museum's experience.

3. CONCLUSION 

Cultural architecture, especially, museum architecture, is of significant social value and 
importance for the improvement of city image, and the optimization of people's living 
environment. Consequently, it is significant to analyze this kind of architecture from various 
perspectives to explore its spatial constitution and functional organization. Remembering that 
the less time and effort visitors use in finding their way, the more they will value their museum 
experience, and the more they can concentrate on the educational messages or on having 
satisfying experiences provided by the museum. Discount the side effect of the unwanted 
traffic pattern by using the complex pathway layout and functions that may investigate the 
time of waiting could be a documentary or seminar. 

The spatial organization for the museums can affect the journey provided to the users thus 
affect the success of the building. The current literature review and finding from analyzing for 
the case study layout supports that pathway patterns of visitor circulation are influenced by 
layout organization. The recommendations for the Islamic Civilization layout liner layout do 
not provide a secondary pathway routs it has only one linear procession, while space faced 
any crowds or gathering issues there are no options. Furthermore, for the negative impact of 
wasting waited time creating zones where activities can be held to the visitors to investigate 
there waiting time. example of areas for watching a documentary movie, lecture rooms, 
workshops or even coffeehouses.
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Abstract

Nowadays, especially with the reemergence of new private investors in aerospace industry, 
space exploration again has become a widely discussed subject. Although currently space 
mobility mainly focuses on scientific research, technological advancements and military use, 
it does not mean leisure type of space mobility is new to the industry. Throughout its history, 
space industry has seen many initiatives to carry civilians outside of the Earth. Nowadays, 
since private space companies are getting as competent as their governmental counterparts 
are, space-related leisure-based scenarios for civilians to experience seem like getting closer to 
be realized. Thus, an investigation upon differences between mission and leisure interiorities in 
space mobility emerges as a relevant topic in the scope of interiorities of future vehicles.

In this respect, the thesis aims to define which aspects of interiority and design criteria could 
be applicable in the definition of interiority, significantly within space mobility.  Thus, it seeks 
to analyze how these aspects manifest themselves in different environments, especially how 
leisure aspects can be utilized into space mobility. In order to do that initially, a literature review is 
performed in order to depict the cases. Then descriptive and comparative research is performed 
to reveal the characteristic differences between mission and leisure notions in interiorities, with 
qualitative and quantitative assessments and comparative analysis techniques. 

Keywords: Interiority, space mobility, microgravity interiority, space tourism

1. INTRODUCTION

Being counted as scientific experiments, space flights have been always mission-focused 
journeys until now, so does the interiority of the vehicles. This understanding, in fact, brought 
a set of characteristics with itself. Undoubtedly, the interiorities of space vehicles do not seek 
anything, but the success of the mission. Even though user’s comfort or experience has been 
mostly sacrificed. Nevertheless, as the leisure type of space mobility is getting closer to be 
realized, an investigation upon differences between mission and leisure interiorities in space 
mobility emerges as a relevant topic in the scope of interiorities of future vehicles.

In this respect, the thesis aims to define which aspects of interiority and design criteria 
could be applicable in the definition of interiority, significantly within space mobility.  Thus, 
it seeks to analyze how these aspects manifest themselves in different environments, 
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especially how leisure aspects can be utilized into space mobility. Therefore, it provides an 
answer to the question of; when space tourism market flourishes, what kind of interiors will 
citizens experience, and which aspects should be considered while designing these types of 
interiorities. 
Thus, within this study, in the scope of mobility interiorities, it is suggested to make 
comparisons amongst Earthly bound vehicles that serve to mission and leisure functions are 
posing an important potential to reveal the characteristic differences between two notions, 
and eventually generate outcomes that can be utilized in the investigation for space mobility.  
Among Earthly bound vehicles, a research vessel and a cruise ship have been selected for 
their similarities such as vehicle dependency, travel duration, and being trapped in small areas. 
In order to do that, mixed research models have been implemented to acquire a deeper 
understanding on the subject to classify the examined cases and develop a structured output 
of design criteria for space mobility interiorities. In this respect initially, a literature review is 
performed in order to depict the cases. This review includes, numerous books and scholarly 
articles on space flight are examined together with mission reports, live sessions of test flights, 
videos of International Space Station and many other sources. These materials collectively 
created the theoretical background of the thesis in a descriptive manner. Then descriptive 
and comparative research is performed to reveal the characteristic differences between 
mission and leisure notions in interiorities, with qualitative and quantitative assessments and 
comparative analysis techniques. 

2. THE NOTION OF INTERIORITY AND ITS RELEVANCE IN MOBILITY

In order to conduct a reliable analysis on the mobility type of interiority significantly to the 
vehicle interiorities focusing on space mobility, it is essential to acknowledge the definition 
of interiority initially, then, its connections with interior architecture. Interiority as a term 
has many references in diverse fields like; sociology, literature, psychology and philosophy. 
However, in the thesis, it has been examined in the scope of the notion of interiority and its 
relevance in mission and leisure types of mobilities.

Thus, to draw a coherent definition of the notion, numerous sources have been investigated. 
These sources have been useful to compare, combine and discuss varied arguments on 
the subject. In this respect, definitions of McCarthy (2005), Zumthor (2006) and Pallasmaa 
(2014) are worthy to open into discussion here. In her essay Towards a Definition of Interiority 
McCarthy (2005) differentiates the term interior from interiority, while examining the theoretical 
aspects of the term. She argues that interiority cannot be explained as an absolute condition 
that depends on a restrictive architectural definition (McCarthy 2005). Besides, in his seminal 
book Atmospheres, Peter Zumthor emphasizes that “The ingredients that create an interior 
atmosphere that unveils the individuality of perception” (Zumthor 2006). In addition to them, 
Juhani Pallasmaa (2014) emerges as another significant character where he gives a poetic 
narrative on how to shape a building with all of our senses. 

Below in Figure 1, Zumthor’s quote has been examined to explain the main factors that 
create an experience from an interior that has been revealed in the thesis. In his quote, it can 
be derived that an interior atmosphere a building, can be perceived through bodily senses 

seeing the room and by evaluating through personal experiences which takes a fraction of 
a second an experience feeling is generated. The quote also shows the subjectivity of the 
experience comes from personal experiences that evaluate the interior atmosphere and it 
reveals the fact that interior atmosphere has the attributions to be investigated, compared or 
evaluated.

At this point, through these readings, it has been found out that, in order to experience 
an interior, humans ought to use their bodily senses as the tool to perceive and evaluate 
the environment they are present. Although the evaluation of the perceived data is internal 
and individual, it has been acknowledged that the interior atmosphere is an objective variable 
that conveys certain characteristics which can affect the interior experience. As these 
characteristics can only be perceived through bodily senses, the range of them is relative to 
bodily senses, such as visual, haptic, olfactive, thermal, and acoustic inputs. 

Departing from these three readings, contributing aspects that form an interior atmosphere 
can be seen below in Table 1. It has been revealed that the notion of interior atmosphere can 
be read through based on the aspects that are perceived through all of the bodily senses 
where each sense develops a specific effect and contributes to a collectively constituted 
interior atmosphere.

To sum up, interiority in design relies on many aspects, in terms of enabling the recognition 
of the interiority. One essential aspect of interiority is an internal notion. It has been understood 
that there is a strong image of self, intertwined with interiority. McCarthy comprehensively 
explains the internal notion of interiority as: “Interiority is the distance between my body and 
outside. Interiorities (perceived, imagined, and physical) start from the body as movements 
outward to a determinable limit. They provide a buffer from that which I identify as external, 
that which is not me” (McCarthy 2005).

Figure 1. Explanation of Zumthor’s quote (İçenler 2019)

Table 1. Output on aspects that defines atmospheres (İçenler 2019)

Aspects of Interior Atmosphere Senses
Form of Interior Visual

Materials of Interior Visual & Tactile
Color of Interior Visual
Scale of Space Visual & Tactile

Furniture & Furnishings Visual & Tactile
Sound of Interior Audible

Temperature of Interior Haptic
Illumination of Interior Visual 
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However, regarding interiority within interior design, the image of self finds itself in the 
center of design, as body. As a result, interiority’s measurability has been examined through 
the aspect of body. Thus, it has been revealed when body is the center of design, scale of an 
interior can be measured through anthropometric data of human body and interior atmosphere 
can be measured through the correct combination of the aspects that are sensed through the 
body, which form the atmosphere itself.  

2.1. Research

As mentioned before, a comparative analysis has been conducted to further examine the 
mission and leisure interiorities in mobilities and to reveal the identifying factors and the 
differences between them, limited to these two vehicles. In the analysis, the interiorities of 
these ships are being compared to each other in three stages; data gathering, analysis, and 
synthesis. Moreover, as it is resumed in Figure 2 the methodological approach that is deployed 
in the dismantling of the examples is explained below.

In the first stage, numerical, spatial, and visual data has been gathered and systematically 
organized. Numerical data refers to information such as specifications of the vehicles, 
number of users, as well as field measurements of individual areas. Spatial data, however, 
refers to the information related to deck plans, detection of the spatial purposes, and available 
activities within vehicles. Lastly, visual data refers to the images of the vehicle and its interior, 

Figure 2. Analysis approach (İçenler 2019)

identifying the form and the furniture of the interior as well as the color and material of it.
The second stage of the analysis is divided into two categories according to the vessels’ 

purpose, in order to investigate data that has been gathered in Stage-1 under three main titles; 
activity analysis, dimensional evaluation, and atmospherical analysis. Firstly, the mission type 
of interiority is analyzed through the interiorities of F.S. Maria S. Merian. Similarly, in leisure 
type of interiority is analyzed through the interiorities of Le Lyrial. Ultimately, the third stage 
synthesizes these two analyses and generates outcomes that reveal the characteristics of 
mission and leisure type of mobility interiorities and the differences among them (Table 2).

In the first phase (SNT-AA), the differences between available activities onboard and 
activity areas in these two vehicles have been investigated. It has been revealed that the areas 
that form the dedicated purpose of the vehicle covers a substantial amount of the overall area 
in these vehicles. However, the rest of the available areas are being used in different ways. 
As leisure type of mobility is actually a service, in order to host as many guests as possible 
rest of the space in Le Lyrial is mostly being used for accommodation. On the other hand, in 
MSM large amount of the remaining area is being used for the technical aspects of the ship. 
This indicates, while leisure type of mobility interiorities focusses on its customers and their 
experience, mission types focus on the missions and their trouble-free execution.

In the second phase (SNT-DE), dimensional accessibility evaluation of these vehicles and 
its difference from regular interiors have been investigated through reference data gathered 
from different regulating sources. This analysis uncovered that even though these vehicles 
share the sheer volume of a building, their functional areas are slightly smaller which results in 
poor accessibility within both of the vehicles. The size reduction in design has been noticeable 
especially in circulation areas such as corridors, stairs, etc. However, in leisure type vehicle, 
it has been revealed that higher class of tickets enable the passenger to get almost everyday 
life interior (Figure 3 and 4).

Analysis #1 Analysis #2 Analysis #3
(MSM) Mission type of 
mobility interior Analysis 

MSM-AA
Activity Analysis 

MSM-DE
Dimensional Evaluation

MSM-ATM
Atmospherical 
Analysis

(LL) Leisure type of 
mobility interior analysis

LL-AA
Activity Analysis

LL-DE
Dimensional Evaluation

LL-ATM
Atmospherical 
Analysis
 

Synthesis SNT-AA 
Comparison between 
MSM-AA & LL-AA

SNT-DE
Comparison between 
MSM-DE & LL-DE

SNT-ATM
Comparison 
between MSM- 
ATM & LL- ATM

  

  

Table 2. Stage-2 analysis roadmap (İçenler 2019)
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In the last phase (SNT-ATM), atmospherical characteristics of these vehicles have been 
investigated through a series of visual input. The results of this analysis fully demonstrate the 
focus difference on these builds. It is evident from the analysis that mission type of mobility 
Maria S. Merian is built to be functional whereas Le Lyrial is built to give an experience to its 
passengers. Upon investigation of many aspects in these vehicles, it has been observed that 
in Le Lyrial there is harmony in design language which conveys that passenger is in a Ponant 
vehicle. The design conveys this experience by creating similar visual identities throughout the 
vehicle’s interiors. By using similar design aspects within interiors, like similar furniture, color, 
wallpaper carpets, etc. the vehicle provides similar visual experience within all of its interiors. 

Figure 3. Sleeping cabin, Maria S. Merian (URL-1)

Figure 4. Luxury suite, Le Lyrial (URL-2)

However, on MSM, it has been observed that such identity targeting interior design is not 
present. On MSM, however functionality of the interior has the priority. This difference can be 
read through the aspects that have been investigated.

3. SPACE MOBILITY AND ITS INTERIORITY

Once the similarities and differences between mission and leisure type of interiorities, the 
thesis investigated the interiorities of space mobilities and the environments its user’s need 
to endure. Mission type of space mobility has been investigated through the data that has 
been collected from mission reports, space history books, NASA archives, and current ISS 
documentaries, vlogs, and similar media. Analysis of each space station has been conducted 
(Figures 5 and 6) and the design progress of each station through time have been observed. 
However, as leisure type of space mobility yet to be realized, the data has been collected came 
from scientific papers and publications about the subject, upcoming vehicles, conceptual 
scenarios regarding upcoming vehicles (Figure 7).

Figure 5. Functional features to keep objects in place can be observed in green marked areas of 
Salyut’s interior (URL-3)

Figure 6. Orbital workshop atmosphere and its mapping; purple as mission, green as functional walls, 
yellow as separator, pink as transit areas (URL-4)

103



104

Figure 7. Nick Oberg’s SpaceX starship (previously BFR) concept (URL-5)

Based on the research that has been conducted outcomes of previous sections are used 
to generate the interiority aspects to consider in leisure type of space mobility. In order to 
investigate the prospective leisure type of space interiority, below, Table 3 shows the key 
points that show similarities of ISS to Earthbound mission type of interiorities and at the same 
time the differences between mission and leisure types of mobility interiorities.

The aspect that creates 
Mission Type of Space Mobility 
Interiority (ISS)

The aspect that creates Mission 
Type of Mobility Interiority 
(MSM)

Aspects that create Leisure 
Types of Mobility Interiority (Le 
Lyrial)

Tight Interior Space Tight Interior Space Tight Interior Space

Functionality Focused
Most of the designs are 
experimental to study their 
feasibility

Functionality Focused Design 
– Color Material and Furnishing 
are chosen for the success of 
the mission

Experience Focused Design- 
CMF are chosen to convey some 
experience to the passenger

Every module has its own design Each interior has its own identity Has successive identity 
throughout the design of the 
each interior

Mission’s success has the at 
most importance

Mission’s success has the at 
most importance

Has a vast amount of activities 
to explore

Most of the interiorities focus on 
passenger experience

Table 3. Key aspects that form mobility interiorities (İçenler 2019)

As can be seen in Table 3, the main differences that emerge between mission and leisure 
interiorities are the shared characteristics of space and Earthbound mission interiorities. 
Thus, it is expected to have a similar analogy between space and Earthbound leisure type of 
interiorities. Due to the many analysis which analyzes the interiorities of mission-based Earth, 
leisure-based Earth, mission-based Space and leisure-based concepts of Space vehicles 
throughout the thesis, it has been understood that following aspects are essential to consider 
on long-term leisure type of space mobility interiorities. 

1.     Facilities to meet basic human needs must be provided.
2.     Space furniture design has to be designed with regards to the movement of the 

passenger in microgravity.
3.     Number of handles to enable activities like taking a picture during weightlessness 

should be considered.
4.     Soft materials should be used for interior coating.
5.     Personal space must be provided.
6.     Placement of wall integrated straps near windows and floor for movement in 

microgravity should be considered.
7.     In order to overcome orientation problems, design aspects like color, furnishing, 

illumination should be referred to within the design.
8.     Plenty of windows should be provided to the use of passengers. 
9.     Window should be equipped with shading system to prevent eye injury from direct 

glare or dangerous radiation.
10.   Gathering area to experience the adventure together.

4. CONCLUSION

In conclusion, today space mobility is again a widely discussed subject, particularly due to 
the successive advancements of private space companies and the growing market beyond 
the Earth. As researchers continue to investigate the opportunities that can benefit humanity, 
space enthusiasts are awaiting the rise of the space tourism market in order to enjoy astronaut-
like experiences. 

Therefore, the thesis aimed to answer the question of; when space tourism market flourishes, 
what kind of interiors will citizens experience and which aspects should be considered while 
designing these types of interiorities. In order to do that, an intensive investigation has 
been conducted by observing and analyzing Earthbound mobility interiorities, to identify the 
characteristics that differentiate mission type of interiorities and leisure type of interiorities. 
As they provide similar living conditions to space missions and prospective tourism-focused 
space flights; for instance, the users have to stay in a confined space throughout their travel 
duration in a vehicle dependent fashion, a research vessel and a cruise ship have been 
selected to reveal the differences between mission and leisure type of interiorities. These 
differences have been revealed by creating a comparison between two Earthbound purpose-
oriented vehicles, regarding the onboard activities, spatiality, and atmosphere of the interior. 
In addition, living conditions and interiorities of the vehicles that have left Earth until now have 
been studied through various types of resources, such as mission reports, news, videos from 
ISS, astronaut vlogs, books, etc. in order to comprehend life in microgravity environments, 
and lastly, concepts of prospective space tourism vehicles and their interiorities have been 
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observed. In conclusion, in the light of these analyses and concepts the thesis reveals the 
characteristically induced parameters to consider during the transition from mission type of 
interiorities to leisure type of interiorities within space mobilities.

Doubtlessly, with more resources and time, this study can continue to get deeper results 
on the subject. One of the main obstacles for the thesis was the discretion of space industry 
and tight schedule that did not allow any field research on the subject. Thus, this research 
was mostly depending on mission reports, memoirs, literature, and visual media. In addition, 
currently, there is no actualized leisure type of space mobility interiorities therefore; the user 
group is yet to develop on this subject. That is why for future references, when humanity 
reaches to the point that space journeys become more common, a deeper investigation can 
be performed from the user’s perspective. 
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3. Oturum | Mete İçenler

“E-SPOR TURNUVA MEKÂNLARININ İNCELENMESİ VE 
TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ”

Onurcan Albayrak
Burçin Cem Arabacıoğlu

Özet

Oyun kavramı, kendi ihtiyaçları doğrultusunda oyunun oynandığı mekânın kurallarını da 
belirlemiştir. Zaman içerisinde çeşitlenerek artan oyunların mekânları da değişen oyun tiplerine 
göre oluşan ihtiyacı karşılamaya yönelik biçimlenen mekânlara dönüşmüştür. Bu sebeple, 
oyunun mekânları da değişen oyun tiplerine göre oluşan mekânsal ihtiyacı karşılamaya çalışan 
mekânlara dönüşmüştür. Popüler kültürün gelişmesi ile birlikte oyun kavramının hitap ettiği 
kullanıcı sayısı artmış, oyun daha fazla üretilen ve oynanan bir hal almıştır. 

İnsanlık tarihinin başlangıcında oyun; kabilelerin karşılaşabileceği fiziksel ve diplomatik 
zorlukları deneyimleyebileceği bir simülasyon aracıyken, günümüzde oyun; kişisel istek ve 
beklentiler doğrultusunda kişiselleşmiş bir sosyalleşme aracı olarak görülmektedir. Zaman 
içerisindeki kurgusal ve mekânsal dönüşüme rağmen, oyun olgusunda değişmeyen tek şey, 
insanlığın oyuna olan ihtiyacıdır. İnsanlık oynamaya, oyun ise mekâna ihtiyaç duymaktadır.

E-spor turnuvaları da oyun kavramının dönüşümü sonucunda ortaya çıkmış olan güncel bir 
oluşumdur. Bu turnuvalar, günümüzde, asli tasarım amacı oyun oynamak olmayan mekânların 
geçici dönüşümü sayesinde gerçekleşmektedir. Oyun kavramının da, tür ve çeşitlerine göre 
kendine has mekânsal ihtiyaçlarının olduğu düşünüldüğünden, bu çalışma kapsamında, 
e-spor turnuvalarının sahip olduğu mekânsal ihtiyaçların tespit edilmesine yardımcı olmak 
için, zaman içerisinde oyun mekânlarının, ihtiyaçlar doğrultusunda nasıl dönüştüğünün oyun-
insan-mekân etkileşimi bağlamında araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, e-spor 
turnuva mekânlarının işlevsel ihtiyaçlarının belirlenebilmesi ve mekânsal organizasyonlarının 
kurgulanabilmesi için yardımcı bir kaynak oluşturması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: E-spor, turnuva, oyun mekânı, mekânsal etkileşim, tarihsel gelişim

1. GİRİŞ

Teknik ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, özellikle internetin gelişimiyle hız kazanan 
dijital oyun kavramı, günümüzde ilerleyişini arttırarak sürdürmektedir. Dijital oyun 
kavramının beraberinde gelen dijital oyun turnuvaları yani e-spor da bu gelişime paralellik 
göstermiştir. Dijital oyunlar için düzenlenen turnuvalar, futbol stadyumları, kapalı spor 
salonları, konser salonları, konferans salonları gibi farklı işlevler için tasarlanmış mekânlarda 
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gerçekleştirilmektedir. Dijital oyun turnuvalarının kendine ait mekânsal ihtiyaçları vardır. Futbol 
stadyumu, kapalı spor salonları, konser salonları konferans salonu gibi mekânlar, turnuva 
işlevinin ihtiyaç duyduğu mekânsal gerekliliklerin bir kısmını karşılasa da, işlevin duyduğu 
ihtiyaçların tamamına mekânsal anlamda cevap verememektedir. Bu çalışmanın temel amacı, 
e-spor turnuva mekânlarının; oyuncu, seyirci, yönetici, çalışan gibi mekân kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan mekânsal ihtiyaçların belirlenmesine yardımcı 
olmak için, turnuva mekânlarının tarihsel gelişimini ve mekânsal anlamını oyun-insan-mekân 
etkileşimi bağlamında incelemektir.

İnsanlık tarihi boyunca oyun, toplumun vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Oynanan oyun 
çeşidine göre toplum, oyunlar için çeşitli mekânlar tasarlamış ve organize etmişlerdir. Kimi 
zaman da oyun, kendi mekânını oluşturmuştur. Oyun mekânının ihtiyaçları oynanacak oyun 
tipine göre çeşitlilikler gösterebilmektedir. Örneğin yarış oyunlarının saygın örneklerinden olan 
Formula 1 serisi, asfalt bir pist, yarış takımlarının yarış sırasında bakım yapabilecekleri bir 
alan, güvenlik önlemleri için pist etrafında ayrılmış özel alanlar, seyirci tribünleri gibi birçok 
alt mekâna ihtiyaç duyarken tavla oyunu için, oyun tablasının sabit durabileceği bir zemin 
yeterli olabilmektedir. Mekânın şekillenmesini sağlayacak parametreler arasında oynanacak 
oyunun türüne bağlı olarak; dijital gereksinimler, mekanik gereksinimler, sistem ihtiyaçları,  
atmosfer ile ilgili ihtiyaçlar ve coğrafi ihtiyaçlar, oynayan kişi ya da takım sayısı, zar, tabla, 
top gibi oyun araçları gibi birçok etmen vardır. Bu etmenler optimize edilerek oyun mekânı 
şekillendirilebilmektedir.

Dijital turnuvası yapılan farklı oyunların ihtiyaçları değişiklik gösterebilmektedir. Kimi 
oyunlarda anlık değişimler büyük önem taşırken, kimi oyunlarda ise, oyuncunun düşünme tipi ve 
süresi sonucunda dakikalar sonra sadece bir hamle değişikliği olabilmektedir. Bazı oyunlarda 
bir takımda 6-8 oyuncu bulunurken, bazı oyunlarda ise oyuncu tek başına saatler boyunca oyun 
oynamaktadır. Bu tip değişiklikler mekânsal ihtiyaçların çeşitlenmesine sebebiyet vermektedir. 
Kimi oyunlarda seyirciden kesin bir sessizlik beklenirken, kimi oyunlarda ise seyircilerin tıpkı 
heyecanlı bir spor müsabakasındaki gibi tezahürat etmesi beklenmektedir. Bu durum iç mekân 
akustiğinin, mekân tasarımındaki önemini ortaya çıkartmaktadır. Bazı dijital oyun turnuvaları 
aylar boyunca sürerken, bazı oyun turnuvaları ise saatler içerisinde tamamlanabilmektedir. 
Dijital oyun turnuvaları, gün geçtikçe önem kazanmaktadır, oyunlara ayrılan bütçeler arttıkça; 
turnuvalara katılan oyuncuların kazançları da artmıştır. Bu durum turnuvaya katılan oyuncu 
sayısının artışına sebebiyet vermiştir. Katılan oyuncu sayısı arttıkça, turnuvayı izlemek 
isteyen seyirci sayıları da artmıştır. Dijital oyun sektöründeki bu tip gelişmelerin, bahsedilen 
sebeplerden dolayı yükselişini sürdürmesi beklenmektedir. Önümüzdeki yıllarda birçok dijital 
oyun etkinliğinin reel sporlardan daha yüksek bir bütçeye sahip olacağı öngörülmektedir. 
Bu durum, spor müsabakalarının düzenlendiği spor salonları gibi, e-spor salonlarının ortaya 
çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Dijital oyun turnuvalarına ayrılan bütçenin gün geçtikçe 
artması, dijital oyun sektörüne olan ilginin artışıyla doğrudan ilgilidir. Bu durum da dijital oyun 
turnuva mekânların öneminin, zaman içerisinde artacağının bir göstergesidir.  

2. OYUN MEKÂNLARININ TARİHSEL İNCELEMESİ

İnsanlık tarihi boyunca oyun, toplumun vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Oynanan oyun 

çeşidine göre toplum, oyunlar için çeşitli mekânlar tasarlamış ve organize etmişlerdir. Kimi 
zaman da oyun, kendi mekânını oluşturmuştur. Buluntulara göre ilk oyunların, kemik parçaları, 
ahşap plakalar ve taş parçalarıyla oynandığı ortaya çıkmıştır (Bener 2013). Oyuncuların bu 
oyun aletlerini açık alanlarda birbirlerine atarak puan almak ve öne geçmek gibi bir yöntemle 
oynadıkları sanılmaktadır. Bu ve bunun gibi örnekler oyuncuların ilk oyunlarını bir nevi savaş 
simülasyonları üzerine oynadıklarını göstermektedir. Zaman içinde bu oyunlar gelişerek, 
oyuncuları da simgeleyen pul, motif gibi oyun araçlarının bir tabla üzerine yerleşmesiyle oluşan 
oyunlara dönüştürmüştür. Bir başka deyişle oyuncular kendi oynadıkları savaş simülasyonlarını 
bile daha basit ve verdiği zararı azaltıcı bir hale dönüştürmüşlerdir. 

Turnuva kavramı kelime anlamı olarak, İngiltere’de ortaçağda düzenlenmeye başlayan bir 
savaş oyunundaki iki oyuncunun yön değiştirerek dönmesinden gelmektedir. Bu savaş oyunu; 
ortasında ahşap bir bariyer olan kum zeminli piste, ellerindeki tek bir uzun mızrakla at üstünde 
karşılıklı olarak yerleşmiş iki şövalyenin, atlarını koşturarak birbirlerini mızrak yardımıyla 
düşürmesini amaçlamaktadır. Rakiplerden herhangi biri bu mücadele esnasında, diğer rakibini 
düşüremediğinde, taraflar pistin sonunda yön değiştirerek dönmektedir. Bir rakip diğerini 
düşürene kadar bu savaş oyunu devam etmektedir. İngilizcede dönmek anlamına gelen “turn” 
fiilinin kökünü oluşturan bu kelime Türkçeye turnuva olarak geçmiştir. Turnuva kavramının 
tarihsel incelemesi yapıldığında, antik mısır ve orta asya mitolojisinde hayvanların ve insanların 
yarıştıkları çeşitli yarışmalar bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu turnuva müsabakaları arasında, 
günümüzde devam eden ve evrensel olan en önemli oyunlardan biri Olimpiyat Oyunlarıdır 
(Young 2004).

MÖ 776 yılındaki Olimpiyat Oyunları “stade” olarak adlandırılan tek bir koşu yarışından 
oluşmaktadır. Bu yarış Olimpiyat Oyunlarında oluşturulan pistin uzunluğu olan 192 metredir. 
Modern İngilizcede kullanılan Stadium kelimesinin kökeninin, ilk Olimpiyat Oyunu olan Stade’den 
türediği düşünülmektedir. MÖ 724 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunlarında, parkurun 
bir gidiş, bir geliş olarak tek bir tur atılması sebebiyle çift mesafe anlamına gelen “diaulos” 
müsabakaları başlamıştır. Bu yarış modern olimpiyatlarda düzenlenen 400 metre koşusu ile 
benzerlik göstermektedir. MÖ 720 yılında modern olimpiyatlardaki 1500 metre ve 5000 metre 
yarışlarının öncüsü olan, uzun mesafe koşu yarışı anlamına gelen “dolichos” müsabakaları 
Olimpiyat Oyunlarına eklenmiştir. Uzun atlama, cirit atma, disk atma, kısa mesafe koşu ve 
güreş müsabakası olarak toplamda beş yarıştan oluşan pentatlon MÖ 708 yılında Olimpiyat 
Oyunlarına dâhil olmuştur (Young 2004).

Günümüzde de oyun mekânları, oyun tiplerine göre bölünmüş durumdadır. Bazı oyun 
komplekslerinde birçok tür oyunu bir arada deneyimleyebilme fırsatı sunulmaktadır. “E3” 
fuarı örneğinde olduğu gibi birçok farklı ülkeden, dijital oyun severler bir araya gelip, 
bir sonraki yıl piyasaya sürülmesi beklenen oyunların tanıtımlarına katılmaktadır. Bu tip 
fuarlarda oyuncular bir yandan piyasaya sürülecek oyunları incelerken, bir yandan da bazı 
oyun turnuvalarına katılabilmektedirler. Bu unsur da oyun fuarını aynı zamanda bir turnuva 
mekânı haline dönüştürmektedir. Sırasıyla takımlardaki oyuncu sayısına göre dizilmiş olan 
oyun konsollarından ya da bilgisayar sistemlerinden oluşan bir düzenek üstünde oyuncular 
takımlar halinde ya da bireysel olarak karşılaşmaktadırlar. Eski çağlardaki anfitiyatroda, ya 
da arenalarda gladyatörlerin oynadıkları oyunları, seyircilerin izleyebildikleri gibi, günümüzde 
de seyirciler, teknoloji sayesinde evlerinden ya da fuar alanında bu turnuva karşılaşmasını 
seyredebilmektedirler.
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2.1. E-spor kavramının tarihsel incelemesi

Günümüzde ulusal, uluslararası televizyon kanallarında ve internet kaynaklı dijital platformlarda 
yayınlanmasıyla popülerleşen ve büyüyen e-spor turnuvalarının başlangıcı 1970’li yıllara 
uzanmaktadır. Her geçen yıl, e-sporun kat etmiş olduğu gelişim düşünüldüğünde, geleceğinin 
daha parlak görüldüğü düşünülmektedir. Birçoklarına göre, kaydedilen ilk resmi video oyunu 
turnuvası 19 Ekim 1972 tarihinde Stanford Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte, 
oyuncular Spacewar ismindeki oyunda yarışmak için davet edilmişlerdir. Spacewar oyunu, 1962 
yılında geliştirilmiş olan bir uzay gemisi savaşı oyunudur. Stanford Üniversitesi öğrencilerinin 
yarışmış olduğu bu turnuvanın ödülü olan bir yıllık Rolling Stone dergisi üyeliğini kazanan 
öğrenci Bruce Baumgart’tır (Williams 2017). 

Rekabetçi oyun sektörü 1980’li yıllarda popüler kültür olma yönünde ilerlemiştir fakat gerçek 
bir popüler kültür halini alması, internetin gelişerek dünyaya yeni imkânlar sunması sayesinde 
1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. 1980’li yıllarda Atari firmasının popülerliğini paylaşmasıyla, 
Nintendo Entertainment System (NES) kontrolü ele alarak, grafikleri, oynanabilirliği ve dijital 
video oyunlarına ulaşılabilirliği yeni bir seviyeye çekmiştir. Orijinal NES 1985 yılında Kuzey 
Amerikada popülerleşmeye başlamıştır. Bunun devamında dijital oyun sektöründeki büyük 
firmalardan The Sega Genesis 1989 ve Super NES (SNES) 1991 yıllarında kurularak dijital 
video oyunları sektörün potansiyeline beklenenden daha kısa sürede erişmesini sağlamıştır 
(Williams 2017).

2000’li yıllarda bütün bu gelişmelerin bir araya gelmesiyle e-spor endüstrisi gelişimini 
arttırarak sürdürmüştür. Dijital video oyunları ve çevrimiçi oyunlar, oynanmaya devam ederek 
tanınırlığını arttırmıştır. Dünya genelinde internet kafelerin sayısı artarak, oyuncuların sahip 
olmakta zorlanacağı yüksek güçlü bilgisayarları oyunculara kiralayarak, onlara tekli ve 
çoklu oyuncu ortamında oyun oynama imkânı sunmuştur. Bu durum, kişisel bilgisayarlarda 
kullanılan donanımların gücünün artmasına ve fiyatının düşmesine sebebiyet vermiştir. 2006 
yılında FUN Technologies firması Worldwide Webgames Championship isimli bir dijital video 
oyunu turnuvası organize etmiştir. Bu turnuvaya katılan 71 oyuncu 1 milyon dolarlık büyük 
ödül için yarışmışlardır. 2000 yılında dünya genelinde yaklaşık 10 adet dijital oyun turnuvası 
düzenlenirken 2010 yılına gelindiğinde bu sayı 20’ye katlanarak senede yaklaşık 200’e çıkmıştır 
(Williams 2017).

2017 yılında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, e-sporun dünya genelindeki popülerliğini 
göz önünde bulundurarak, e-sporun yakın gelecekte bir gün olimpiyat oyunları arasında yer 
alabileceğini açıklamıştır. Oyunlar dünya genelinde bir spor organizasyonu olarak saygınlıklarını 
kazanıp büyümeye devam ettikçe, e-sporun geleceği oldukça açık görünmektedir.

3. E-SPOR TURNUVA MEKÂNLARININ İŞLEVSEL İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Turnuva mekânının, oyuncuların yoğunlukla kullanacağı mekânlar arasında; giriş, güvenlik, 
bekleme, mutfak, wc, dinlenme, izleme alanı, antrenman alanı ve oyun alanı olduğu 
düşünülmektedir. Oyuncular turnuva mekânına giriş yaptıktan sonra, kendilerine ait bir 
bekleme alanına yönlendirilmelidir. Bu bekleme alanı, oyuncuların mekânda ihtiyaç duydukları 
diğer işlevler arasında mekânsal bir köprü vazifesi üstlenmelidir. Oyuncuların müsabakadan 

önce takımları ve çalıştırıcılarıyla yapacakları görüşmeler için oluşturulması gereken toplantı 
alanına, diğer oyuncuların müsabakalarını seyredebilecekleri izleme alanına ve taktiklerini 
çalışabilecekleri antrenman alanına olacak kullanıcı dağılımının bekleme alanı üzerinden 
yapılması öngörülmektedir (Şekil 1). 

Oyuncuların müsabaka öncesinde, sonrasında ve bazen müsabaka esnasında verilen 
molalar için ihtiyaç duyduğu dinlenme alanı da oyuncular için e-spor turnuva mekânının 
önemli alt mekânlarından biri olarak görülmektedir. Dinlenme alanı; futbol stadyumlarında, 
maçtan önce ve sonra futbolcuların kullandığı soyunma odalarına işlevsel ve anlamsal olarak 
benzemektedir. E-spor oyuncularının müsabaka öncesinde bulunacağı son mekân dinlenme 
alanıdır. Bu sebeple algısal ve psikolojik bağlamlarda oyuncunun dikkatini dağıtmadan, 
oyuncunun müsabakaya yoğunlaşmasına yardımcı olmalıdır. Temel görevinin yanı sıra, 
oyuncunun duş-wc gibi konforunu etkileyecek olan hijyenik gereksinimleri karşılaması önem 
arz etmektedir (Şekil 1).

E-spor turnuva organizasyonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için büyük 
sorumluluk taşıyan kullanıcı tipi teknik ekip olarak adlandırılmaktadır. Teknik ekibin ihtiyaç 
duyabileceği mekanlar arasında; güvenlik, ışık, ses, görüntü gibi departman ofisleri, metal, 
ahşap, kumaş, plastik gibi atölyeler, server merkezi, dinlenme alanı, mutfak, wc, depo gibi alt 
mekanlar olduğu düşünülmektedir. Teknik personel, e-spor oyun turnuva alanına giriş yaptıktan 
sonra, görev aldığı departman ya da atölyede çalışmak için çalışma alanına yönlenmelidir. Işık-
ses ve görüntü departmanlarında çalışacak olan personelin çalışma performansı, turnuvayı 
doğrudan etkilemektedir. Mekân atmosferini oluşturan önemli olgular arasında gösterilen, 
ışık ve ses kullanımında yaşanacak olan gecikme ya da hatalar, izleyicinin turnuvaya olan 
konsantrasyonunu etkileyerek, dikkatinin dağılmasına sebebiyet verecektir. Canlı yayın akışının 
bozulmaması için, teknik personelin işini layıkıyla yerine getirmesi gerekmekte ve mekânın 
personelin üzerindeki bu görevi kolaylaştırması beklenmektedir (Şekil 2).

Metal, ahşap, plastik, cam işlerinin yapılacağı atölyelerin imalat amacı bulunmamalıdır. 
E-spor turnuva mekânı bu atölyelerde üretilmeyecektir. Atölyelerin, ihtiyaç halinde oluşabilecek 
eksiklikleri karşılaması gerekmektedir. Bu eksikliklere örnek olarak kırılan bir oyuncu koltuğunun 
menteşesi, koltuğun kolçağındaki bir sökük gibi tamirat gerektiren işler gösterilmektedir. 
Bahsedilen bu atölyeler tek bir büyük atölye mekânı altında kurgulanabileceği gibi birbirlerinden 
bağımsız fakat birbirleri ile ilişkilendirilmiş olarak da kurgulanabilmektedir. Işık-ses-görüntü 
departmanlarının teknik ekipman ve mobilya ihtiyaçlarını karşılayacak departman depolarının 
yanı sıra ofis işlevinin ihtiyacı olan, kırtasiye ürünleri, temizlik ürünleri gibi genel ihtiyaçlar 

Şekil 1. Oyuncu girişi işlev şeması (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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için depoların da oluşturulması gerekmektedir.  Turnuva yayınlarının sağlıklı ve problemsiz bir 
şekilde gerçekleştirilebilmesi için gereken en önemli ihtiyaçlardan biri de server merkezidir. 
Bu merkezde e-spor turnuvası esnasında yapılan yayınların izleyici ile buluşmasını sağlayacak 
gerekli teknolojik sistemlerin yanı sıra, personelin kullanacağı sanal verinin de depolanmasını 
sağlamaktadır (Şekil 2).

Teknik personelin ihtiyaç duyacağı bir diğer alan, genel çalışma alanı işlevlerinin ihtiyacına 
paralel olarak, çalışma aralarının değerlendirileceği, rekreasyon ve dinlenme alanlarıdır. Bu 
alanların algısal biçimlenmesinde, gün boyu bulunacağı teknolojik ekipmanlar kullanılan 
ve hareketsiz kalan personelin, fiziksel ve zihinsel konforunu düzenlemesi göz önünde 
bulundurulmalıdır. Benzer sebepler doğrultusunda yeme-içme alanı, kafeterya ve mutfak 
alanlarının da algısal yönetimine dikkat edilmelidir (Şekil 2).

Yönetim departmanı; e-spor turnuvalarının düzenlenmesi, duyurulması, takımların daveti, 
ödül havuzunun oluşturulması ve sponsor ilişkilerinin düzenlenmesi gibi bir çok ihtiyacın 
karşılanacağı mekanlara ihtiyaç duymaktadır. Diğer departmanlar, e-spor turnuva mekânı 
bünyesinde genellikle departmanlar arası ilişkilerde bulunurken, yönetim departmanı hem 
e-spor turnuva mekânlarının diğer departmanlarının yönetimiyle ilişkiliyken hem de turnuva 
mekânı dışındaki sektör paydaşları ve firmalarla ilişki halindedir. Bu sebeple yönetim-
departmanı mekânlarının algısal biçimlenişinde insan ilişkilerinin de yönetileceği göz 
önünde tutulmalıdır. Turnuva mekânında, idari çalışanların yoğunlukla kullanacağı mekânlar 
arasında; güvenlik, karşılama, bekleme, konferans salonu, toplantı odaları, yönetici ve yönetici 
yardımcıları odaları, dinlenme, revir, yeme-içme alanları, ibadet ve wc mekânları bulunmaktadır 
(Şekil 3).

İdari çalışanlar, yönetim departmanına giriş yaptıktan sonra, bireysel çalışma alanlarına 
geçmeleri gerekmektedir. Günlük ve haftalık planlarına göre, bireysel çalışma alanlarından 
gerekli görünen toplantı odaları, konferans salonu gibi diğer işlevlere rahatlıkla yönelmeleri 
gerekebilmektedir. Karşılıklı görüşmelerin ve insan ilişkilerinin ayrıca önemli olduğu bu 
mekânda algısal yönetimin işlevsel bir biçimde kurgulanması gerekmektedir. Yönetim 

Şekil 2. Teknik giriş işlev şeması (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

departmanı bir firmanın algısal yüzü olarak görülmektedir. Oyun sektörünün içinde barındırdığı; 
oyun geliştiricileri, e-spor takımları ve oyuncuları, teknoloji firmaları, sosyal kurum ve dernekler 
ile yapılacak görüşme ve anlaşmaların genellikle bu mekânda yapılacak olması sebebiyle, idari 
ofis alanlarının tasarımında, kullanıcı sirkülasyonu ve ek mekân ihtiyacı değişenlerinin de göz 
önünde bulundurulması, olası müşteri memnuniyetsizliğinin önüne geçilmesi konusunda yarar 
sağlayabilmektedir (Şekil 3). 

Yönetim faaliyetlerinin genel yapısı sebebiyle, iş saatlerinde çalışanların fiziksel ve zihinsel 
yoğunluklarını sabit tutmaları gerekmektedir. Firma politikasının uygun gördüğü çalışma 
biçiminin yanı sıra çalışma ortamının tasarımın ve algısal yönetiminin de çalışanın fiziksel ve 
zihinsel sağlığı üstünde rol oynadığı bilinmektedir. E-spor turnuva mekânlarının yönetim ofisleri 
tasarlanırken, bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Tasarımın algısal üslubunun önem arz 
ettiği düşünülen bu mekânın ana ihtiyacı olan yönetim dışında kalan, dinlenme, sağlık ve yeme-
içme gibi ihtiyaçların da benzer algısal üsluba uyum sağlanması beklenmektedir (Şekil 3).

E-spor turnuva mekânının asli öznelerinden olan izleyicilerin kullandığı alanların tasarımı, 
görsel anlamda en fazla göz önünde bulunan alanlardan biri olacaktır. Turnuva mekânı 
düşünüldüğünde zihinde canlanan görseller arasında ön plana çıkan görüntü, izleyicilerin 
bulunduğu tribün alanıdır. Diğer spor müsabakalarının yapıldığı alanın kullanıcı profili, yaş 
aralığı ve cinsiyet gibi kriterleri göz önünde bulundurulduğunda e-spor turnuva alanının diğer 
sporların turnuva mekânlarıyla benzeşmediği gözükmektedir. Farklılaşan kullanıcı profilinin 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tribün alanının algısal yönetimi mekâna yansıtılmalıdır. 
İzleyiciler hem müsabakanın heyecanına kendini kaptırarak organizasyonun bir parçası olmalı, 
hem de güvenlik açısından bir başka mekân kullanışı için tehdit oluşturmamalıdır. İzleyicilerin 
deneyimini kuvvetlendirmek için, akıllarında mekânın güvenliği ile ilgili kaygıların oluşmaması 
önem arz etmektedir (Şekil 4).

Turnuva mekânının, izleyicilerin yoğunlukla kullanacağı mekânlar arasında; giriş, güvenlik, 
danışma, yeme- içme alanları, izleme alanı, wc ve revir bulunmaktadır. Müsabakaları 
seyretmeye gelen izleyiciler, müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında bu mekânları 

Şekil 3. İdari giriş işlev şeması (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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kullanmaya ihtiyaç duyabilmektedirler. Müsabakaların süresinin de değişken olması sebebiyle, 
bu mekânların kullanım sıklığı da artış ve azalış gösterebilmektedir (Şekil 4).

4. SONUÇ

E-spor turnuvaları, günümüzde asli işlevi dijital oyun turnuvaları olan bir mekâna sahip olmadığı 
için, spor stadyumları, konser ve konferans salonları, oteller gibi mekânların geçici dönüşümü 
sayesinde e-spor turnuvalarının gerçekleştirilebileceği bir mekâna dönüştürülmektedir. İşlevin 
potansiyeli ve mekânsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda, e-spor turnuvalarının 
kendine ait bir spor kompleksine ihtiyacı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
gelişen teknolojik sistem ve olanakları vakit kaybetmeden bünyesine adapte eden oyun 
sektörünün zaman içerisinde artacak mekânsal ihtiyaçlarını, asli işlevi e-spor turnuvaları 
olmayan mekânların karşılamakta zorlanacağı düşünülmektedir. Her geçen gün artan e-spor 
turnuvalarının, e-spor oyuncularının ve dijital oyunların sayısı; oyun endüstrisinin küresel 
sıralamadaki yükselişi, yakın gelecekte e-spor turnuva mekânlarının kendine ait bir yapıya 
sahip olması fikrinin destekler niteliktedir.

Çalışma, henüz bahsedilen işleve sahip bir mekân olmadığından dolayı, mevcut spor 
turnuva mekânlarının, konser ve konferans salonlarının dönüşümü sonrasında oluşan geçici 
e-spor turnuva mekânlarının yorumlanması sonucu oluşmuştur. Bu sebeple karşılaşılan 
problemler arasında, temel olarak henüz bu işleve ait bir mekânın olmaması dolayısıyla 
incelenememesi önemli bir yer teşkil etmektedir. Aynı sebeple; oyuncular, sektör paydaşları ve 
çalışanlar ile ortak bir çalışma gerçekleştirilememiştir. E-spor turnuva mekânları ile doğrudan 
ilgili bir kaynağın oymayışı da karşılaşılan bir diğer problemdir. Bu çalışmanın gelecekte e-spor 
turnuva mekânlarının oluşmasında yardımcı kaynak olarak kullanılması amaçlanmıştır. İleride 
bu konu ile alakalı yapılacak olan araştırmaların, oluşturulacak olan e-spor turnuva mekânı 
projelerinin, oyuncular, sektör paydaşları, çalışanlar ve izleyicilerin de fikir ve talepleri göz 
önünde bulundurularak tasarlanması önerilmektedir.

Şekil 4. İzleyici giriş işlev şeması (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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3. Oturum | Onurcan Albayrak

“TEKNOLOJİ DESTEKLİ MEKÂN TASARIMININ 
KULLANICI KONFORUNA ETKİLERİ: ALCABIDECHE 
SOSYAL KOMPLEKSİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME”

Selin Alıcı 

Özet

Barınma ihtiyacımız var olduğu zamandan beri mekân kavramı tanımlanmakta ve tartışılmaktadır. 
Temelde “sınırlı büyüklükleri içine alan bir boşluk” olarak tanımlanabilecek mekân kavramı, 21. 
yüzyıl teknolojik gelişmeleri ile başkalaşım süreci içerisindedir. Teknolojinin hayatımıza kattığı 
yapay zekâ kavramı ve çeşitli teknoloji sistemleri mekân olgusunu yakından etkilemektedir. 
Mekânsal işlevlerin değiştiği bu yeni mekânlarda, kullanıcı mekânı kontrol edebilecek ve mekân 
kullanıcıya maksimum düzeyde hizmet verebilmek için kararlar alabilmektedir. Bahsedilen 
yeni mekân anlayışı, tasarım ve kullanım aşamasında içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli 
problemi olan kaynak problemine çözüm olarak mekân ölçeğinde enerji verimliliği sağlarken 
bunun yanında mekânlara entegre edilen yapay zeka sistemleri kullanıcının hayatını etkileyecek 
şekilde faydalarda bulunmaktadır. Kullanılan teknoloji sistemler ile bilgiye anlık ulaşım sağlayarak 
enerji verimliliğini optimize ederken, kullanıcı davranışlarına göre kendini şekillendirerek 
kullanıcının güvenlik ve konfor düzeyini artırmaktadır. Kullanıcısının davranışlarını analiz ederek 
geri bildirim verebilen bu mekânlar, özel durumları anlayıp karar verme mekanizmasına sahiptir. 
Çalışmada teknolojinin sunduğu imkânlar dâhilinde kullanıcının konfor düzeyine getirileri 
incelenmiştir. Yapılan teorik araştırma ve Portekiz’de yaşlılara yönelik tasarlanan Alcabideche 
Sosyal Kompleksi’nin incelemesi sonucunda teknoloji ile gelişen mekânsal işlevlerinin kullanıcı 
konforunu hayati düzeyde etkilediği görülmektedir. Çevresel faktörleri en iyi şekilde kullanarak 
insan sağlığını olumlu etkileyecek tasarımlar yapmak ve teknoloji desteğini kullanıcı-mekân 
ilişkisini artıracak şekilde kullanmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mekân, teknoloji, yapay zeka, kullanıcı konforu, kullanıcı-mekân ilişkisi

1. GİRİŞ

Günümüzde teknolojik gelişmeler insan yaşamını ve çevresini yakından etkilemektedir. 
Yeniliklere adaptasyon sürecinde insanın alışkanlıkları değişirken yaşam alanları ve 
yaşama şekilleri de değişim göstermiştir. Teknoloji, insan yaşamındaki gerçekleşen 
değişimin tetikleyicisidir. İnsan ve teknoloji arasında birbirini geliştiren ve değiştiren bir 
ilişki bulunmaktadır. İnsanlar teknolojiyi geliştirirken, teknoloji de insanı değiştirmekte ve 
insan yaşamını daha iyi bir noktaya doğru geliştirmektedir. İhtiyaçları doğrultusunda insanın 
teknolojiyi geliştirmesi hayatı kolaylaştırırken bunun yanında insan davranışlarının ve yaşam 
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alanlarının da evrilmesine sebep olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile konfor düzeyi artmış ve 
her geçen gün daha ileride bir gelişme düzeyi hedeflenmiştir. İnsanla birlikte, insanın yaşamını 
sürdürdüğü mekânlarda teknolojik gelişim sürecine paralel olarak ilerleme göstermiştir. Bu 
gelişmelerin getirileri mekânsal kullanım şekillerini sürekli gelişen ve kullanıcısına daha iyi 
hizmet vermeyi amaçlayan bir sürece sokmuştur. Yeni yapım teknikleri ve yeni malzemelerin 
oluşturulmasıyla mekânların biçimlenişi ve işlevleri değişirken, mekân ve kullanıcı ilişkisi de 
değişim ve gelişim göstermiştir. 

Çalışmanın amacı, insan yaşamını ve kullandığı mekânları etkileyen teknolojik gelişmelerin 
mekânsal ölçekte kullanıcıya etkilerini değerlendirmektir. İnsanların yaşam tarzlarını değiştiren 
teknoloji, vaktinin büyük çoğunluğunu kapalı ortamlarda geçiren insanın mekânsal alışkanlıklarını 
da değiştirmiştir. Mekânların teknoloji ile kurduğu ilişki kullanıcın hayat kalitesini etkilemekte, 
daha sağlıklı ve güvenli yaşamasını sağlamaktadır. Mekân tasarımında merkeze alınan insan 
faktörü ve kullanıcı konforu bu kapsamda teknolojiyle direkt ilişkili olarak gelişmektedir. Çalışma, 
mekân ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kullanıcı konforuna etkileri kapsamında inceleyerek 
mekânlarda kullanılan teknoloji sistemlerinin getirilerini değerlendirmektedir. Yapılan literatür 
taramasına ek olarak, Portekiz’de yaşlılar için tasarlanan Alcabideche'deki Sosyal Kompleks’i 
incelenerek mekânda kullanılan teknoloji sistemleri ve teknoloji destekli çözüm yöntemlerinin 
kullanıcıya etkilerini incelenmektedir. Örnek incelemesi yapılırken mekân tasarımında enerji 
verimliliği, iç mekân hava kalitesi, iklimlendirme, aydınlatma, güvenlik gibi birçok faktörü içeren 
tasarım kararlarının kullanıcıya etkileri değerlendirilmektedir. Yapılan literatür taraması ve 
örnek incelemesi sonucunda teknoloji destekli mekân tasarımının kullanıcı konforu açısından 
etkileri tartışılır.

2. TEKNOLOJİ VE MEKÂN İLİŞKİSİ

Mekân kavramı, belli sınırlar dâhilinde varlıkları içerisine alan bir alan olarak tanımlanmaktadır. 
Mekânı etkin olarak kullanan insan ile mekân arasında karşılıklı etkileşime dayalı bir iletişim 
mevcuttur. Teknolojik ilerlemeler ile gerçekleşen toplumsal değişimler mekânları değiştirerek 
geliştirmiştir. Mekân kavramının geçirdiği bu değişim ile mekânsal algı da farklılaşmıştır 
(Alaeddinoğlu ve Yıldız 2011, 846). Somut bir nesne olarak ele alınan mekân, entegre edilen 
sistemler sayesinde yaşayan soyut bir varlık şeklini almış ve kullanıcının davranışlarına karşılık 
verebilecek teknolojik donanıma sahip olmuştur. Bu gelişim mekânı kullanan insanın hayatına 
birçok artı getirirken mekânın bulunduğu çevreyi de olumlu yönde etkilemiştir. 

Bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ile mekan tasarımı süreci dijital bir ürün haline gelmeye 
başlamıştır. Tasarım sürecinin yanında kullanım aşamasında da bilgisayar teknolojileri 
mekânlara entegre edilerek kullanıcı konforunu artırıcı sistemler geliştirilmiştir. Simülasyon 
programlarıyla yapının malzeme, enerji, maliyet dâhil her açıdan tasarım sürecinde analiz 
edilmesi mekânlara kullanıcı konforu ve enerji verimliliği açısından büyük faydalar sağlamıştır. 
Projelerin tasarım aşamasında bilgilerin işlenmesi ile yapım, kullanım ve sonraki aşamalar 
problemsiz ve hızlı bir şekilde işlenebilir hale gelmiştir (Altun Akyol 2007, 81-82). Mekânların 
sürdürülebilirlik boyutunu etkileyen bu teknolojiler ile çevreye ve enerjiye duyarlı tasarımlar 
yapılmaktadır. Yapıların iklimlendirme, aydınlatma, enerji tüketimi, güvenlik gibi sistemlerinin 
kontrolünü sağlayarak mekânlarda enerji tüketimini optimize etmektedir (Yıldız 2014, 

85). İklimsel verileri algılayıp takip ederek depolayan bu sistemler kullanıcının taleplerine 
göre önceden programlanarak ya da yapay öğrenme yoluyla kendi karar mekanizmasıyla 
yönetebilmektedir (Altun Akyol 2007, 91). Mekânı kurgularken odak noktasına alınan insanı, 
günümüz mekânlar düşünüp karar verebilir olma özellikleri ile kendileri merkeze almakta ve 
onun için kendini değiştirebilmektedir. Kullanıcının evde hareketini algılayarak aydınlatma 
yoğunluğunu ayarlayan, dış mekândaki iklimsel verileri analiz edip iç mekân iklimlendirmesini 
düzenleyebilen ve kullanıcın rutin davranışlarını gözlemleyip ekstrem bir durum söz konusu 
olduğunda alarm durumuna geçebilen mekânlar üretilmektedir. Günümüzün mekânları 
kullanıcısını gözlemleyip onun konfor düzeyini yükseltmeye odaklı bir hal almıştır. Bunu 
yaparken hem kullanıcının isteklerini ve davranışlarını hem de doğada var olan dengeyi gözeten 
sistemler geliştirilmiştir. Enerji verimliliğine katkı sağlarken insanın hayat kalitesini güvenliğini 
sağlamaya yardımcı olan teknoloji destekli mekânlar gün geçtikçe gelişmekte ve teknolojiye 
adapte olmaktadır. 

Teknolojik gelişmeler dahilinde ilerleyen bilgisayar teknolojileri ile etkileşimli ve algılayıcı 
sistemler üretilerek iç mekânlara entegre edilmiştir. Mekanik ve otomasyon sistemleri ile 
mekânlarda kullanılarak kullanıcının hayatını kolaylaştıran akıllı mekânlar ortaya çıkmıştır 
(Yıldız 2014, 27). Bu teknolojiler çevresel verileri değerlendirerek enerji korunumunu sağlarken, 
kullanıcının davranışlarını algılayıp mekânı şekillendirmektedir. İç mekân tasarımında fikir 
oluşturma ortamları, kullanılan malzemeler, uygulama şekilleri, enerji tüketimi, kullanıcı 
konforunun sağlanması gibi çeşitli konulara teknoloji sistemleri destek vermektedir. Bilgisayar 
teknolojilerini içeren bu sistemler kullanıcıya verilen hizmeti iyileştirirken iç mekânda tüketilen 
enerji miktarını azaltmaktadır. Mekânsal değişimler konusunda karar verme yetisine sahip olan 
yapay zekâ sistemlerinin kullanılması kullanıcıya yeni mekânsal deneyimler sunmaktadır. Bu 
teknolojiler ile donatılan günümüzün akıllı mekânları fiziksel somut ve sabit bir nesne olmanın 
ötesinde kullanıcı ile iletişime girebilen ve kullanıcı davranışlarına göre bünyesinde değişimler 
yapabilen sistemler haline gelmiştir (Alıcı 2020, 16).

2.1. Teknoloji kullanımının mekânlara ve kullanıcı konforuna etkileri

Mekânlarda kullanılan teknolojilerin yapay zekâ sistemleri ile bütünleştirilmesi mekânlara, 
çevresel verileri ve kullanıcı davranışlarını algılayıp karar alabilme yeteneği katmıştır. Yapay 
zekâ temelli bilgisayar teknolojilerinin mekânlarda kullanılması mekân organizasyonlarını ve 
işlevlerini değiştirerek kullanıcı konforunu artırmıştır. İç mekân tasarımı sürecinde fikirlerin 
uygulamadan önce bilgisayar teknolojileri yardımıyla dijital ortamda mekânsal olarak 
gözlemlenebilmesi için gerçeğe yakın modelleme imkânı sunmaktadır. Bu imkân kullanıcının 
inşadan önce mekânı sanal ortamda görmesini ve deneyimlenmesini sağlamaktadır. Tasarımcı 
açısından uygulama aşamasında kolaylık tanıyan bu teknoloji desteği kullanıcı isteklerini 
algılayıp gerçekleştirmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığı yeni nesil mekânlarda asıl amaç tasarımcının 
desteklenmesi daha sonrasında ise mekânların tasarımcı yerine kararlar alabileceği 
sistemler tasarlamaktır. Kullanılan teknolojilerle bilgi mekânları oluşmuş ve kullanıcının 
mekânsal deneyimi esnasında gerçek zamanlı bilgiye ulaşımı sağlanmıştır. Gelişen teknoloji 
sistemleriyle birlikte kullanıcı ve mekân arasında duyusal olarak etkileşimin gerçekleşeceği 
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yeni mekân anlayışı ortaya çıkmıştır. Hayatımızın her yerine yerleşmiş olan bilgisayar ve yapay 
zeka teknolojileri mekânların içerisine entegre edilmiştir. Bilgisayarları kullanmamıza yardımcı 
olan ara yüzler günlük hayatımızı geçirdiğimiz mekânlarla bütünleşmiş ve mekânı oluşturan 
elemanlar bilgiye ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlamıştır. Bilgi mekânlarının ortak özelliği, 
kullanıcı alışkanlıklarını ve isteklerini algılayıp bu taleplere göre programlanabilir olmasıdır. 
Bilgisayar sistemleri ile desteklenen otomasyon sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen bu 
mekânlar kullanıcıya mekânla iletişime geçme ve konfor düzeyini maksimuma çıkarma imkanı 
sunmaktadır (Evci 2017, 183-184). Kendi kararlarını verebilir olmalarının yanında kullanıcı 
talebine göre komutlara karşılık verebilmektedir. Önceden programlanarak ya da insan 
davranışlarını analiz ederek çalışan bu sistemler gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmektedir.
Bilgisayar ve yapay zeka teknolojilerinin mekânlara entegre edilmesiyle kullanıcının hayat 
kalitesini yükseltmek hedeflenmiştir. Birçok sistemin bir araya gelerek tasarlandığı bu 
mekânlarda kullanıcının sağlığı ve güvenliği dikkat edilmesi gereken başlıca faktörlerdendir. 
Yapay zekâ destekli mekânlar kullanıcının davranışlarına göre plan çıkarıp buna göre mekânın 
fiziksel özelliklerini değiştirmektedir. Kullanıcı sayısına ve alışkanlıklarına göre mekânın 
özelliklerini revize eden sistemler hareketleri algılayarak sıcaklık, soğutma, aydınlatma, 
mekânlardaki geçişlerin açılıp kapanması, güvenlik sistemi gibi birçok faktörü revize etmektedir. 
Mekânın kullanıcısı yokken evcil hayvanların beslenmesini dahi sağlayan bu sistemler özellikle 
çok küçük ve büyük yaş grubundan insanlar ve engelliler için güvenli ve konforlu bir yaşam 
alanı sağlamaktadır. Acil durumlarda kullanıcının davranışlarını algılayıp müdahale için çağrıda 
bulunabilen mekânsal özellikler tasarlanabilmektedir. Bahsedilen teknoloji destekleri enerji 
verimliliği sağlarken, kullanıcı konforunu ve güvenliğini arttırmaktadır (Alıcı 2020, 53).

3. ALCABIDECHE SOSYAL KOMPLEKSİ

Portekiz, Cascais’in Lizbon bölgesinde bulunan Alcabideche Sosyal kompleksi, 2012’de 
tamamlanan yaşlılar için tasarlanmış bir konut projesidir. Sosyal kompleks Fundação Social do 
Quadro Bancário (Bankacılık Sektörü Sosyal Vakfı) tarafından finanse edilmiş ve Guedes Cruz 
Arquitectos tarafından tasarlanmıştır. Tasarımcılar 10.000m2’lik bir alanda Akdeniz yaşam 
tarzında var olan iç ve dış mekân arasındaki ilişkileri yeniden oluşturabilecekleri bir kompleks 
tasarlamayı amaçlamışlardır. Yapı kompleksinin tamamı insanı merkeze alan ve her zaman 
insana hizmet etmesi amaçlanan ilkeler doğrultusunda işlev görmektedir. Kullanıcı konforuna 
ve taleplerine dikkat çeken yapı, 2014 yılında sağlık ve zindelik kategorisinde Architizer ödülünü 
almıştır (Architizer nd; Inhabitat 2014).

Alcabideche Sosyal Kompleksi (Şekil 1) 52 konuttan ve bireysel olarak bakıma ihtiyacı 
olan ya da yatalak durumdaki kullanıcılar için odalardan oluşmaktadır. Kompleks içerisinde 
konutların yanı sıra bir ana destek binası bulunmakta, bu bina bütün konutlardaki acil 
durumları denetlemektedir. Ayrıca ana destek binası sosyal alanları barındırarak kullanıcıların 
sosyal aktivitelerini desteklemektedir. Kompleks içerisinde birçok havuz ve kamu terası 
bulunmaktadır (Inhabitat 2014).

Akdeniz yaşam tarzının yansıtılması amaçlanan sosyal kompleks tasarımında, yeni bir yaşlı 
topluluğu oluşturmak için mekân tasarımı yapılmıştır. Bu yaşam tarzına göre dış mekânlar, 
iç mekânların uzantısı olacak şekilde tasarlanmıştır. İç mekân ve dış mekân arasında böyle 
bir ilişkinin oluşturulması konut tasarımlarının daha küçük olabilmesini sağlamıştır (Inhabitat 
2014; Dezeen 2015) (Şekil 2).

Yaşlılar için tasarlanan komplekste merkezinde bir ana destek binası, bunun etrafında 
konut ve sosyal alanlar bulunmaktadır. Planda mavi olarak gösterilen havuzlar her evden 
ulaşılabilecek mesafededir (Şekil 3). Konutların etrafındaki bütün dolaşım aksları kolaylıkla 
ana destek binasına ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır (Şekil 3). Evlerin yaydığı ışıkla 
yönlendirmenin sağlandığı farklı genişliklerdeki sokaklar, meydanlar ve bahçeler bu konutlar 
sayesinde aydınlatılır. Kullanıcılar geceleri yapıların aydınlattığı çevrede güven içerisinde, 
endişelenmeden dolanabilmektedirler (Archidaily 2015; Architizer nd).

Şekil 1. Alcabideche sosyal kompleksi (Guedes Cruz Arquitectors 2012) 

Şekil 2. İç mekân ve dış mekân geçişleri (Guedes Cruz Arquitectors 2012)

123



124

Konutlar içerisinde oturma alanı, mutfak, banyo, yatak odası gibi işlevlerin bulunduğu bir 
kutu şeklinde oluşturulmuştur. Yapı kompleksinin ana malzemeleri brüt beton ve pleksiglastır. 
Bu malzemeler gün ışığının içeri girmesine izin vermesi ve yangına dayanıklılığı sebebiyle 
tercih edilmiştir. Her yapı birimi pleksiglas malzemenin çevrelediği beton bir çekirdekten 
oluşmakta ve tavandan tabana cam olması iç mekânlara bol miktarda doğal ışığın girmesini 
sağlamaktadır (Architizer nd) (Şekil 4).

 

Şekil 4. Konutlar, sokaklar ve bahçelerin ilişkisi (Guedes Cruz Arquitectors 2012)

Şekil 3. Alcabideche sosyal kompleksi plan eskizi ve vaziyet planı (Guedes Cruz Arquitectors 2012)

Yapı kompleksinde enerji verimliliğini sağlamak adına form, malzeme seçimi ve kullanılan 
sistemlerin imkanlarından faydalanılacak çözümler üretilmiştir. Yazın iç mekânların 
iklimlendirmesini sağlamak için beton duvarlar ve beyaz plastik çatı arasındaki birleşimden 
geçen güneş ışınları yapı tarafından yansıtılır. Kış aylarında ise, solar paneller yardımıyla 
üretilen enerji ile yerden ısıtma istemi kullanılarak yapı ısıtılırken, çatı ve yaşam alanı arasında 
oluşturulan hava yastığı sıcaklığı muhafaza ederek ısınan havanın çatıdan dışarı kaçmasını 
engeller (Şekil 5). Beyaz çatının yansıtıcı özelliği ve pleksiglas kutu ile beton taban arasında 
oluşturulan hava yastığı sayesinde ısıl denge sağlanmaktadır. Konut yapılarında var olan 
bütün sistemler ana merkez binasında da bulunmaktadır. Yapı kompleksinin enerji ihtiyacı 
fotovoltaikler tarafından karşılanmaktadır. Kompleks alanında oluşturulan yeşil alanların 
sulanması ve çevrenin temizliğinin sağlanması için yeraltı sularından faydalanılarak su tüketimi 
minimize edilmiştir (Architizer nd).

Konut kompleksinin ortasında bulunan kontrol istasyonu konutlarda bulunan yapay zeka 
sistemleriyle koordine çalışmaktadır. Küp şeklinde tasarlanan her bir konut geceleri sokakların 
aydınlatmasını sağlama işlevi görür ve beyaz birer kutu şeklinde görünmektedir (Şekil 6). 
Sokak aydınlatmasına ihtiyaç duyulmadan geceleri çevreyi aydınlatan konut yapıları sosyal 
komplekste barınan yaşlı insanların güvenliğine de ayrıca katkıda bulunmaktadır. Konut 
birimlerine entegre edilen yapay zeka sistemi acil durumları algılayarak konutun etrafa saçtığı 
ışığı beyazdan kırmızıya çevirerek ana kontrol binasına uyarı göndermektedir (Şekil 7). Bu 
sistem sayesinde kontrol istasyonunda bulunan görevliler en hızlı şekilde yardıma ihtiyacı olan 
kullanıcıya ulaşabilmektedirler (Architizer nd) (Şekil 8).

Şekil 5. İklimlendirme diyagramları (Guedes Cruz Arquitectors 2012)

Şekil 6. Aydınlatma diyagramları (Guedes Cruz Arquitectors 2012)
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4. BULGULAR

Toplumun belli bir kesimine hitap edecek şekilde tasarlanan Alcabideche Sosyal kompleksi, 
yaşlı insanların kullanıcı konforunu artırmak için özel sistemler içerecek şekilde tasarlanmıştır. 
İnsanı merkez alarak tasarlanan konut kompleksinde çevresel verilerin kontrolü ile enerji 
verimliliği sağlanırken, mekânlardaki teknoloji kullanımı ile kullanıcıya hizmet verilmektedir. 
Hedef kitleye göre oluşabilecek özel durumlarda konut içerisinde bulunan sistem durumu algılar 
ve alarm sistemini devreye sokmaktadır. Ana destek binasını uyaran sistem acil bir durum 
olduğunu ilgili kişilere bildirir ve kırmızı renge dönen konuta müdahale ekibi gönderilmektedir. 
Yaşlı insanların yaşam güvenliği için hayati önem taşıyan mekâna entegre iletişim teknolojileri 
anlık karar verme mekanizması sayesinde mekânsal özellikleri değiştirerek konut birimini 
alarm durumuna sokmaktadır. Kullanıcının yaşam güvenliğini olumlu yönde etkileyen bu 
teknoloji sistemi sayesinde yaşlı insanlar için yalnız yaşamak tehlike oluşturmaktan çıkar. 
Kullanıcı davranışlarını gözlemleyerek bu verileri depolayabilen sistem, mekânı gözlemleyici 
konumuna sokmaktadır. Gözlemlenen kişinin yaşam güvenliğini sağlamayı hedefleyen bu 
teknoloji sayesinde özel bir gruba hitap eden sosyal kompleks yaşlılara güvenli bir yaşam 
sunmayı hedefler. Bunun dışında konut tasarımında kullanılan pasif iklimlendirme ile yaz 
aylarında iç mekân hava kalitesi korunarak kullanıcıya daha sağlıklı mekânlar tasarlanmıştır. 

Şekil 7. Acil durumlarda konut birimi beyaz ışıktan kırmızı ışığa dönerek ana kontrol istasyonunu uyarır 
(Alıcı 2020)

Şekil 8. Ana kontrol binasına iletilen yardım çağrısıyla destek gelmektedir (Alıcı 2020)

Kış aylarında ise üretilen enerji ile yerden ısıtma sistemi uygulanmış ve konut bünyesinde hava 
yastığı oluşturularak ısıl denge sağlanmıştır. Fotovoltaikler sayesinde kompleksin ihtiyacı olan 
enerjini üretilmiştir. Konutlar tasarlanırken seçilen beton ve pleksiglas malzemenin uyumlu 
bir şekilde kullanılması sayesinde geceleri çevresel aydınlatmaya ihtiyaç duyulmamıştır. 
Kompleks tasarlanırken seçilen malzemeler, renkler, açıklıklar, kullanılan sistemler gibi bütün 
parametreler hitap edilen kullanıcı kitlesine göre seçilerek bir kullanıcı-fayda ilişkisi içerisinde 
düşünülmüştür. Enerji verimliliğini destekleyici sistemlerin çevreye faydası açıkça görülürken, 
kompleksin kullanıcıya sunduğu hizmetlerin psikolojik boyutunun analizi yapılmamıştır. Bu 
konuda eleştirilebilecek olan sosyal kompleks, acil bir duruma maruz kalan kişi açısında faydalı 
bir hizmet sunarken diğer konutlardaki kullanıcılar alarm durumundaki konutun kırmızıya 
döndüğünü gördüklerinde oluşabilecek psikolojik etkiler düşünülmemiştir. Mekân tasarımının 
yol açabileceği psikolojik etki göz ardı edilmesine rağmen teknoloji-mekân-kullanıcı konforu 
bağlamında başarılı sayılabilecek bir tasarıma sahip olan sosyal kompleks hitap ettiği kitlenin 
kullanıcı konforunu teknolojik destek sayesinde sağlamayı başarmıştır.

5. SONUÇ 

Teknoloji her geçen gün insan yaşamına ve günlük hayatta kullanılan mekânlara entegre 
olmaktadır. Mekân tasarımında teknoloji kullanımı insan yaşamını olumlu yönde etkilemekte 
bunun yanında enerji verimliliğine de destek sağlayarak gelecek nesillerin yaşam kalitesini 
yükseltmektedir. Mekânlarda kullanılan teknoloji sistemlerini kullanıcı konforu açısından 
incelediğimizde, bahsedilen sistemler iklimlendirme, aydınlatma, iç mekân hava kalitesi, 
güvenlik ve bilgiye ulaşım gibi birçok faktörü olumlu yönde etkilemektedir. İnsan ve 
mekân arasındaki iletişimi artıran bu sistemler, kullanıcı davranışlarını analiz edip kendini 
yenileyebilmektedir. Gerçek zamanlı bilgiye ulaşım özelliğine sahip olan teknoloji destekli 
mekânlar hareket algılama özellikleri sayesinde kullanıcının anlık ihtiyaçlarına yönelik kararlar 
vererek acil durumlara müdahale edebilmektedir. Mekânların algılayıp karar verebilir olması 
kullanıcı ve mekân arasındaki iletişimi güçlendirerek ve mekânlara canlı bir mekanizma olma 
özelliği katmıştır. Geleneksel yapılara oranla kullanıcıya ulaşılabilirlik, esneklik, güvenlik ve bilgi 
mekânları olma gibi özellikler katan teknoloji destekli tasarımlar insanların hayat kalitesini 
artırarak mekânların işlevlerini iyileştirmiştir. Yeni nesil bu mekânlar insanlığın ilerleyişine 
paralel olarak gelişmekte ve kullanıcının hayat kalitesini yükseltmektedir. Mekân tasarımında 
teknolojinin verimli kullanılması insan-mekân ilişkisini ve mekân-teknoloji ilişkisini olumlu 
yönde geliştirmektedir.
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“ANALYSING POTENTIALS FOR SMART HOME 
ADAPTABILITY OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN 
FAMAGUSTA, NORTH CYPRUS”
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Abstract

The future of the built environment is predictable. Nowadays people are more experienced 
to use new technologies in their daily life and the technology industry is growing very fast. 
Developments in IT and new technologies are known as a key influence on the future of 
buildings. Developments of technology may make changes in space, facilities, user, materials, 
and construction. When a building is adaptable to the new changes, it delays the urge to build 
a new building and decrease building demolitions and obsolesce. Moreover, these processes 
are not sustainable and make environmental risks. There is a lack of literature over discovering 
adaptable potentials of an existing building that were not designed adaptable, especially when 
technology developments are changing the functions and spaces. This study aims to analyze 
the adaptability of residential buildings to find adaptive potentials which are useful for future 
technological upgrades. The predicted future of the built environment, which is known as smart/
intelligent building, is considered as the origin of change. This study reviews recent academic 
literature related to building adaptability, intelligent and smart buildings. Furthermore, features 
of smart/intelligent buildings are categorized and recent residential projects in Famagusta, 
North Cyprus are analyzed according to the features as the case study. 

Keywords: Adaptable building, residential building, intelligent building, smart building, 
technology

1. INTRODUCTION

Architects and designers are concerning about environmental risks in today’s world and 
architectural projects play an important role in avoiding the risks. Sustainable buildings 
and energy saving solutions are one side of the architectural design role in sustainability. In 
addition, increasing useful lifetime of a building can decrease environmental risks. When a 
building lost its value and the users cannot find an answer for their new needs, obsolescence 
happens. The needs of owners and users change through the lifetime of a building, there are 
different reasons behind new needs and in all cases the buildings have to deal with the change 
(Heidrich et al. 2017). According to Ross et al. (2016, 420), ‘’Obsolescence is a widespread 
‘’hazard’’ to the built environment’’. Upon research, the main reason behind obsolesce and 
demolition in a built environment happens when the buildings are not adaptable to unpredicted 

environmental challenges (Manewa and others, 2016). There are different types of losing 
utility for a building as Rodi and others (2015) presented three types of obsolescence: 
physical obsolescence, external obsolescence and functional obsolescence in real estate 
market, functional obsolescence happens when the building is not flexible to new trends, 
developments of technology is known as a reason behind functional obsolescence. There are 
strategies that lead to reuse of an existing building. A building which is designed according 
to the expected future change or needs, it is an adaptable building which can answer to new 
trends, as a result, the number of building demolition and obsolesce will decrease. 

This paper finds adaptability as a strategy to decrease the negative results of changes 
from IT developments in the future. Today, people often try to improve their living quality with 
installing smart/intelligent gadgets and devices to fullfil their new needs, they get advantage 
from technological devices which are designed or programmed to ease user’s daily life. 
The process of becoming smart will make changes in the building, Ross and others (2016) 
presented the effectiveness of a change from developments in technology in building industry 
next to other reasons of change like climate change, terrorist activity and urbanization. In 
the last 30 years, the intelligent building was developed and researchers focused on them 
but recently smart buildings are discussed more often (Buckman, Mayfield, and Beck 2014). 
Smart homes and smart cities are known as the future of the built environment, they demand 
more functionality and accelerated technologies to increase the performance of the building 
(Buckman, Mayfield, and Beck 2014). 

The aim of this paper is to identify the potentials of adaptability for residential buildings 
with a focus on predicted changes from technology advancements in the future of buildings. 
In this research it is important to find architectural elements that can be designed adaptable to 
fulfill the future changes. The findings of the literature review and case study are presented in 
tables in this research. Finally, conclusions and direction for further researches are suggested.
 
2. METHOD

The study started with a literature review from various resources over smart and intelligent 
homes. Since the literature review of smart/Intelligent buildings is very diverse, only the special 
studies which are useful for adaptability were selected and tables were used to categorized 
data. The literature review in this paper also covers adaptability in architecture to identify 
types and definitions of an adaptable building design. 

Finally, a case study will collect data from residential buildings in Famagusta, North 
Cyprus the outcome from the literature review and current condition of the case study will be 
compared in order to evaluate the potentials and limitations of the North Cyprus buildings for 
future changes.

3. FUTURE OF BUILT ENVIRONMENT 

The technology is developing fast through the recent decade and the building category is not 
excluded from this development. Buildings are equipped with new and various technological 
devices and gadgets; users are now more familiar with new technologies and they are open 
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to accept and use new technological devices. Through academic literature, this development 
in buildings is discussed with intelligent and smart buildings. Arditi, Mangano, and Marco 
(2015, 533) states, ‘’Awareness of the importance of developing smart buildings is increasing’’. 
Intelligent buildings are known as an example of technology development in the building 
industry and later smart buildings have been researched through the recent literature. These 
terms are expected to be the future of the built environment as Buckman, Mayfield, and Beck 
(2014, 92-93) argues about the intelligent and smart buildings as a result of users demand for 
more functionality and mentioned smart cities as potential for the future of built environment. 
The literature over smart building is often started with reviewing diverse meanings of words 
‘’smart’’ and ‘’intelligent’’ and separating definitions of the intelligent buildings from smart 
buildings. (Buckman, Mayfield, and Beck 2014) defined the ‘’smart’’ as a different term from 
‘’intelligent’’, intelligent buildings have ability to control the environment and they are reactive 
but smart homes can adapt the building to new conditions. In the core of smart home is 
adaptability (Buckman, Mayfield, and Beck 2014) used flexibility as an important keyword to 
define smart homes. 

3.1. Aspects of intelligent/smart buildings

To identify components and features of a smart/intelligent homes (Table 1), literature 
review over smart and intelligent buildings confirms that there are a variety of actions 
and services that make a building ‘smart’ such as control systems, sensing technologies, 
tools for measurement and systems for analyzing data. Future buildings are equipped with 
intelligent/smart devices, these devices are known for energy saving, management of costs 
and controlling climate change, there are also sensors with reaction to human activity and 
thermal control (Arditi, Mangano, and Marco 2015). Omar (2018) defined intelligent buildings 
and presented intelligent building criteria such as usage of renewable resources like wind 
turbines and solar cells, intelligent skins, and interactive façade and interactive sensors. Wong 
and Wang (2005) reviewed literature over technologies and systems of an intelligent building, 
it includes lighting systems such as time-based lighting controls, fire protection systems, 
lift sensors and passenger detection, security systems and communication networks. The 
durability of materials and furnishings are also important for a smart building as (Buckman, 
Mayfield, and Beck 2014) argues that materials and construction of a smart building should 
support changes in climate and use of the building. in this research, the aspects of smart and 
intelligent buildings are limited to those which can get analyzed from architectural elements 
of an existing building.

Domain Systems / Feature Example Source
User comfort Fire Protection

Fire Detection
Alarm Systems

Sensors for detecting 
fire and automatic 
alarm system

Omar (2018), Wong 
and Wang (2005)

Security Monitoring Using systems for 
security protection

Wong and Wang 
(2005), Arditi, 
Mangano, and Marco 
(2015)

Entertainment Area Meeting and 
conference services

Omar (2018)

Energy saving Lighting control Using time-based and 
intelligent sensors for 
lighting control

Omar (2018), Wong 
and Wang (2005)

Vertical 
transportation

Smart Lift Lift sensors and 
detectors for 
passengers

Wong and Wang 
(2005)

Renewable energy Solar power
Wind Turbine

Omar (2018)

Communication 
systems

Communication 
Network

A network which 
sensors and devices 
sharing data/ Internet 
system/ Local area 
network (LAN)

Wong and Wang 
(2005)

Health and care Ventilation Control
Indoor air quality

Systems and sensors 
for controlling and 
monitoring air quality

Omar (2018), Wong 
and Wang (2005)

Material and 
construction

Intelligent skin Interactive Façade of 
the building

Omar (2018)

Material Durability Using durable 
materials

Buckman, Mayfield, 
and Beck (2014)

Table 1. Features and components of smart/intelligent building (Omar 2018), (Buckman et al. 2014), 
(Wong and Wang 2005)
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Table 2. Types of adaptability adapted from (Pinder et al. 2017; Heidrich et al. 2017)

4. ADAPTABILITY

Building adaptability is mostly considered as re-using an existing building in order to get an 
advantage from cost management, reducing the negative environmental risks and following 
legal issues for sustainable design. Remoy, Jong, and Schenk (2011) states that from the 
1960s, adaptability defined as an ability to increase usability and adding more functions to 
the building. Pinder and others (2017) defined adaptability in literature with presenting the 
idea of change, sometimes the change can be predictable depends on the type of building 
or location. Different types of adaptability can cover the function, location and size of the 
building to be changed in case of need. In the process of evaluating adaptable potentials, clear 
and available information about building reduce the risk of unsuccessful decisions (Ross and 
others 2016). This study used six types of adaptability to evaluate adaptable potentials of an 
existing building in case of changes from technology developments (Table 2).

5. CASE STUDY

In this research, data are being collected from newly constructed buildings in North Cyprus, 
Famagusta. The selected construction companies in this city are known for constructing 
residential apartments that are equipped with new technological devices as there is a demand 
from users in this market. Buildings for this data collection are limited to those that were built 
from 2017-2020.

The case study has not been finished since this paper is based on an ongoing master 
thesis and results may change until the end of the study. To evaluate the potentials of selected 
buildings for becoming smart/intelligent in the future, a checklist of intelligent and smart 
components and services has been used for data collection (Figure 1). The checklist table 
evaluates adaptability for smart domains and the durability of used materials. Since the 
selected construction companies are known for using new technologies in their projects, it’s 

Type of adaptability Definition Example
Adjustable Changing the task by users Using a room for multiple 

tasks
Versatile Changing the location of 

services and dimensions 
of space

Using moveable furniture, 
partitions and services

Refit-able Changing the buildings 
performance

Performance improvement 
of one part without changing 
the entire system

Convertible Changing the function and 
use of a building

Changing usage of an 
office building to residential 
purpose

Scalable Changing the size of building Increase or decrease the 
surfaces or volume of the 
building

Movable Changing the location of 
building

Moving entire building or 
being able to disassembly/
deconstruction

expected that some of the checklist items can be found in the current condition of the project 
and for the missed items the architectural elements of the building will be analyzed to find any 
adaptability potential.

So far, the case study results show that the parts of the building designed concerning the 
technological devices were more refit-able to future changes. The buildings are not adaptable 
for central ventilation control and controlling Indoor air quality because, in the analyzed 
buildings, each floor has a separate air conditioner placed on the façade of the building and 
it seems there is no central service room for controlling air quality. The skin of buildings is 
expected to be scalable for intelligent skin. Rooftop of analyzed buildings is convertible for 
adding solar cells and wind turbines. The height of floors is measured to evaluate convertible 
potentials to add conference room and entertainment areas.

6. CONCLUSION

To conclude, adaptability for the future of the built environment is not apart from the definitions 
and aspects of smart and intelligent buildings. Until now, the case study of this thesis shows 
that in general, buildings which are designed with consideration of technological devices, 
even if the devices are not smart/intelligent, may have better adaptability for becoming smart 
building in the future. It is expected that the outcome of this thesis will show the overall 
adaptability status of selected buildings and shows smart building potentials/limitations of 
the today trends in architectural design in North Cyprus. 

The result of this study may be useful for further research over adaptable architectural 
elements for smart homes. Since the building market of Famagusta is growing fast further 
research can focus on various aspects of the smart building market of North Cyprus in the 
future.

Figure 1. Case study checklist (Generated by the authors.)
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“HASTA ODALARINDA MANZARANIN 
HASTALARIN STRES SEVİYELERİNE VE 

İYİLEŞME SÜRELERİNE ETKİLERİ”

Özge Özmen, Sezin Tanrıöver

“DOĞAL VE YAPMA ÇEVRE UNSURLARININ 
MENTÂL İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ”

Hatice Aşkın, Burçin Cem Arabacıoğlu

“ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ GÜNDELİK 
EYLEMLERİNİN ESNEK İÇ MEKÂN 

TASARIMINA ETKİSİ”

Zübeyde Keskin, Ethem Gürer

“FİZİKSEL ÇEVRENİN ALZHEIMER HASTALIĞINDAKİ YERİ VE 
ÖNEMİ: FARKLI TİPTEKİ ÖZEL ALZHEIMER BAKIMEVLERİ İÇİN 

İÇ MEKÂN TASARIM KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ”

Dilek Şahin, Emine Görgül

“HASTA ODALARINDA MANZARANIN HASTALARIN 
STRES SEVİYELERİNE VE İYİLEŞME SÜRELERİNE 
ETKİLERİ”

Özge Özmen
Sezin Tanrıöver

Özet

Günümüzde Avrupa ve ABD’de hastane tasarımında işlevselliğin yanı sıra hastaların 
deneyimlediği “stresi azaltan”, “iyilik halini” ve “iyileşme sürecini” destekleyen tasarım 
yaklaşımları benimsenmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, hasta odasının doğayla bağa 
sahip olmasının hastanın stres seviyesini ve iyileşme hızını olumlu yönde etkilediğini ortaya 
koymuştur. Bu çalışmada, hasta odası manzarası ve hastanede doğa ile bağ kurma konularında 
“zemin ve zemine yakın katlarda” yapılmış diğer çalışmalardan farklı olarak, “yüksek bir yapı” 
olan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, tedavi 
gören hastaların stres seviyelerine ve taburcu olma hızlarına yapılı çevre ve doğal çevreye 
yönlenmiş hasta odalarında kalmalarının olası etkileri araştırılmıştır. 

Çalışma kapsamında öncelikle, 12. 13. 14. kat hasta odalarında 2011-2016 yılları ve 1 
Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılı çevre ve doğal çevre manzarasına bakan 
odalarda ameliyat sonrası tedavi sürecini tamamlayan hastaların kayıtları, kaldıkları odalar ve 
taburcu olma hızları arasındaki olası ilişki açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın devamında, 
1 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında tedavi gören hastalara “Hastane Stres Değerlendirme 
Ölçeği” ve ardından araştırmacı tarafından tasarlanan “Hasta Odası Penceresinden Görünen 
Manzara ve Dış Dünyayla Bağlantıyı Değerlendirme Anketi” uygulanmıştır. Bunlara ek olarak, 
hasta odası penceresinden görünen yapılı çevre ve doğal çevre manzaraları, yatağında yarı 
oturur pozisyondaki hastanın konumundan fotoğraflanarak bilgisayar ortamında manzara alan/
oran analizi yapılmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu katlarda yapılı çevre ve doğal çevre manzarasına 
yönlenmiş olan hasta odalarının, hastaların stres seviyelerine ve taburcu olma hızlarına 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak uygulanan manzara anketi 
sonucunda hastalar, deniz manzarasını; sakinleştirici, oyalayıcı, huzur verici ve mutlu edici 
bulduklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Hastane, hasta odası, stres, manzara, iyileşme süresi

1. GİRİŞ

Hastanelerde stres, hastalar için sürekli ve ciddi bir problemdir. Deneyimlenen stres hastaların 
beden ve ruh sağlığına zarar vermektedir. Hastalar için stresin iki ana kaynağı vardır. Birincisi; 
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hastalık ve hastanelik olmak, ikincisi ise; zorlayıcı fiziksel çevredir. Endokrinolog Hans 
Selye'ye göre stres, çeşitli hastalıklara sebep olan ve vücudun hormon dengesini bozan bir dış 
faktördür (Malkin 1992). Stres vücutta bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı dayanıklılığını 
azaltmakta, hastalıkların ilerlemesine ve hissedilen ağrıların artmasına sebep olmaktadır 
(Malkin 1992). Hatta, yukarıda bahsi geçen stres kaynaklarının hastaların iyileşme sürelerini 
ve ağrı düzeylerini olumsuz yönde etkilediği yapılmış bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. 

Ulrich ve diğerlerinin (2008) alanyazın derlemesinde, stres ve sağlık çıktılarına olumlu etki 
eden çevresel özellikleri tanımlamakta, doğanın gerçek veya benzer görüntülerini görmenin, 
psikolojik ve fizyolojik stresten iyileşme sağlayabileceğine dair çok sayıda çalışma yer almıştır. 
Bu çalışmalardan bazıları, hastanelerde doğaya bir pencereden bakıyor olmanın; doğa ile 
etkileşim içinde bulunmanın sağlık çıktılarını olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir (Ulrich 
1984, 1993, 2001; Marcus ve Barnes 1995).

Doğaya yönelik duyguları Amerikalı biyolog Edward O.Wilson (1984) biyofili hipotezi 
ile açıklamaktadır. Wilson'ın biyofili hipotezinde, insan benliğinin doğa unsurlarıyla ve diğer 
canlı türleriyle içgüdüsel bağlantılar kurmaya doğuştan eğilimi olduğunu savunmaktadır. 
Böylelikle insanların doğadan fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak olumlu yönde etkilendiğini öne 
sürmektedir. Ulrich ve diğerleri (1991), doğal çevreyle etkileşim içerisinde olmanın, yaşanılan 
stresin azalması, duygu durumunun onarılması ve iyileşme sürecinde olumlu etkiler sağlaması 
ile ilgili “Stress Recovery Theory” geliştirmiştir. Bu teoriye göre, doğal çevreler uyarılmaya 
sebep olup, stresli durumdan kurtulmayı sağlarken, aynı zamanda psikolojik ve fizyolojik 
olarak kişinin iyi olma hali üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

Hastanelerde doğa ile kurulan ilişkilerin hastaların stres seviyelerine ve iyileşme sürelerine 
olumlu yönde etkilerinin görülmesinin yanı sıra kat yüksekliğinin hastalarda olumsuz etkiler 
yarattığı düşünülmektedir. Endüstrileşme dönemi ile birlikte, teknolojik gelişmeler yüksek 
yapıların hızla artmasına sebep olmuştur. Bachelard (2008), kentlerdeki yüksek yapıların, yapıyı 
içinde bulunduğu doğadan kopararak makinenin bir parçası haline getirdiğini öne sürmektedir. 
Bu durum çok katlı konutlarda yaşayan insanların psikolojisine olumsuz yönde etki ettiği gibi 
hastane kullanıcılarının da psikolojisine olumsuz yönde etki etmektedir. Dolayısıyla hastalar, 
yüksek katlı hastanelerde dış dünyayla olan ilişkisini kente temas etmek ve dokunmaktan çok 
kente bakmak üzerine kurmaktadır. Alanyazın incelendiğinde, kalp hastalarının ameliyat sonrası 
nekahet dönemlerinde, hastalık süreci ile ilişkili yaşamış oldukları olumsuz deneyimlerin 
hastaların iyileşme sürecini ve psikolojik iyilik durumlarını olumsuz yönde etkileyebileceği 
belirtilmiştir. Hastaların büyük bir çoğunluğunda kaygı bozuklukları, travma sonrası stres 
bozukluğu ve depresyon gibi sorunlar görülmektedir. Buradan hareketle Ulrich ve diğerlerinin 
(1993), Uppsala Üniversitesi Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı geçiren hastaların, ameliyat 
sonrası dönemlerinde kaldıkları yoğun bakım ünitelerinde deneyimledikleri doğa görüntüleri 
(su ve bitki) ile etkileşimde olmalarının, hastaların iyileşme hızlarını arttırdığı ve daha az stres 
yaşadıklarını gösteren çalışmaları sebebiyle kalp hastalarının tedavi süreçlerinde doğaya 
bakmalarının pozitif etki içerdiği göz önüne alınarak bu çalışmanın örneklemini kalp hastaları 
oluşturmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında bu çalışma, hasta odası manzarası ve hastanede doğa ile bağ kurma 
konularında zemin ve zemine yakın katlarda yapılmış diğer çalışmalardan (Ulrich 1984; 
Verderber 1986) farklı olarak, çok katlı bir sağlık yapısı olan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve 

Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülmüştür. Çalışmada, kalp ameliyatı 
geçiren “yüksek katlarda” yatan hastaların stres seviyelerinin ve taburcu olma hızlarının “yapılı 
çevre(kent ve mezarlık)” ve “doğal çevreye(deniz ve gökyüzü)” yönlenmiş hasta odalarında 
kalmalarından etkilenip etkilenmediğinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmanın hipotezi, çok katlı 
hastanelerde pencereden görülen manzara (su, bitki, deniz, kent, gökyüzü vb.) hastaların 
deneyimledikleri stresin azaltılması ve iyileşme sürecinin hızlandırılmasına etki ettiği yönünde 
kurulmuştur.

Çalışma kapsamında öncelikle, 12. 13. 14. kat hasta odalarında 2011-2016 yılları arası 
(5 yıllık) ve 1 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılı çevre(kent ve mezarlık) ve doğal 
çevre(deniz ve gökyüzü) manzarasına bakan odalarda kalp ameliyatı sonrası tedavi sürecini 
tamamlayan hastaların kayıtları(cinsiyet, yaş, kalınan kat, hasta odası yönü(doğu, batı), 
ameliyat türü, hastanede kaldığı süre ve taburcu olma tarihi), kaldıkları odalar ve taburcu 
olma hızları arasındaki olası ilişki açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın devamında, 1 
Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında tedavi gören hastalara “Hastane Stres Değerlendirme 
Ölçeği” ve ardından araştırmacı tarafından tasarlanan “Hasta Odası Penceresinden Görünen 
Manzara ve Dış Dünyayla Bağlantıyı Değerlendirme Anketi” uygulanmıştır. Bunlara ek olarak, 
hasta odası penceresinden görünen yapılı çevre ve doğal çevre manzaraları, yatağında yarı 
oturur pozisyondaki hastanın konumundan fotoğraflanarak bilgisayar ortamında manzara 
alan/oran analizi yapılmıştır. Son olarak, ölçüm ve anket çalışmalarından elde edilen veriler 
istatistiksel olarak incelenmiş olup, bulgular kısmında değerlendirilmiştir.

2. HASTALARIN TEMEL PROBLEMİ STRES

2.1. Stres ve sağlık arasındaki ilişki

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iyi/sağlıklı olma halini 1940 yılından önce, “herhangi bir hastalık 
belirtisine sahip olmamak” olarak tanımlamaktayken, 1947 yılından sonra “yalnız hastalık 
ve sakatlığın olmaması durumu” olarak değil, “kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam 
anlamıyla sağlıklı/ iyilik hali” olarak yeniden tanımlamıştır. Wohwill (1968) ve Berlyne (1971) 
insanın iyilik halini, kişinin fiziksel ve sosyal çevre ile pozitif etkileşim içerisinde, beden ve ruh 
sağlığının dengede olma hali olarak tanımlamaktadır.

Hastalıkların patojenlerinde duyguların rol oynadığını ve bağışıklık sistemi bozukluklarına 
yol açtığını savunan psikolog Robert Ader (1975) tarafından “Psikonöroimmunoloji” (PNI) 
terimi ortaya atılmıştır. PNI’ye göre kanser, koroner kalp hastalıkları, enfeksiyon ve alerji gibi 
hastalıkların ortaya çıkmasını ve gelişimini duygular tetiklemektedir. Psikonöroimmunoloji 
alanında yapılan çalışmalar, bağışıklık sistemi fonksiyonlarının nöroendokrin etkileriyle 
ilgilenmekte; hem merkezi sinir sisteminin hem de bağışıklık sisteminin savunma ve 
adaptasyon fonksiyonlarını incelemektedir. Dr.George Solomon’a (1960) göre bu iki alan 
birbirileriyle bağlantılıdır. Merkezi sinir sisteminin kontrolü altında hormonların kritik bir 
önemi vardır. Duygular hormonlarla, hormonlar bağışıklık sistemiyle, bağışıklık sistemi ise 
merkezi sinir sistemiyle bağlantıdadır (Malkin 1992). Kişinin yaşadığı duygusal çatışmalar 
zamanla vücudun kimyasını değiştirmekte ve vücutta organ sisteminde fizyolojik zararlara yol 
açmaktadır. Dolayısıyla, stresin insanların davranışları, duyguları ve fizyolojik yapıları üzerinde 
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yarattığı olumsuz sonuçlar, hastalıkların ilerlemesine ve iyileşme sürecinin uzamasına yol 
açmaktadır. Hastanelerde zorlayıcı fiziksel koşullar, hastalar üzerinde olumsuz fizyolojik ve 
psikolojik etkiler yaratarak hastaların bulundukları çevrede stres yaşamalarına ve farklı sağlık 
sorunlarının doğmasına yol açmaktadır (Ulrich vd. 2008).

2.2. Hastane stres faktörleri

Isenberg ve Burns (1977), tıp ve cerrahi hastalarının yatış deneyimleri arasındaki farklılıkları 
analiz etmeye yönelik bir “Hastane Stres Değerlendirme Ölçeği” geliştirmiştir. “Hastane 
Stres Değerlendirme Ölçeği” faktörlerine göre, hastane stresini dört ana başlıkta incelemek 
mümkündür. Birincisi; hasta ve hastanelik olmak, yaşanılan hastalığın yaşamı tehdit etmesi, 
aniden başlaması, şiddetli ağrılara neden olması ve tedavinin güç olması gibi durumları ifade 
eden psikolojik faktörlerdir. İkincisi; aileden ayrılma ve sosyal çevreden uzak kalmayı ifade 
eden sosyal faktörlerdir. Üçüncüsü; hastalık nedeniyle iş ve maaş kaybetme korkusu ve 
hastane masraflarını karşılayamama korkusunu ifade eden ekonomik faktörlerdir. Dördüncüsü 
ise; doğal çevre (doğal ışık yoksunluğu, doğa ile bağ eksikliği, manzaradan yoksun olmak) ve 
yapılı çevre faktörlerini (kontrolsüz yapay ışık, iç mekân hava koşulları ve ısıl konfor koşullarının 
sağlanamaması, gürültü ve mobilya ve malzemelerin uygun niteliklerde olmaması) ifade eden 
fiziksel çevre faktörleridir (Malkin 1992). Hastaların fiziksel çevreleri, stres yapıcı unsur olarak 
değerlendirilerek hastalık süreciyle bağdaştırılmaktadır. Çünkü hastane ortamı hastaya ölümle 
ilgili durumları hatırlatmaktadır (Malkin 1992). 

3. HASTANE TASARIMINDA STRESLE BAŞ ETMEYE YÖNELİK KURAMSAL ALT YAPILAR VE 
GÜNCEL STRATEJİLER 

Erken dönemlerde tıp bilimi üzerine çalışanlar ruhsal doyumu sağlayan, huzurlu ve rahatlatıcı 
mekânların iyileştirici etkisini kavramıştır. 19. yüzyılda ise modern hemşireliğin kurucusu olan 
Florence Nightingale fiziksel çevre koşullarının hastanın iyileşme sürecinde, ruh ve beden 
sağlığı üzerinde önemli etkilerinin olduğunu gözlemlemiştir. Hastane tasarımda olması 
gereken ilk koşulun hastaneyi farklı pavyonlara ayırmak olacağını öngörmüştür. 20. yüzyılın 
büyük bir bölümünde hastanelerin tasarımında işlevsellik ön planda tutulmuştur. Bu durum 
işlevsel açıdan verimli ancak psikolojik açıdan iyileşmeyi/iyilik halini desteklemeyen mekânlar 
yaratmıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru, iyileşmeyi ve sağlığı desteklemek üzere hastanelerin 
hastaların stresle başa çıkmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmasını savunan “Destekleyici 
Sağlık Çevreleri Teorisi” öne sürülmüştür. Günümüzde ise, iyilik halini ve sağlığı desteklemek 
üzere tasarım kararlarını, yapılı çevre hakkındaki bilimsel araştırmalara dayandıran ve en iyi 
sonuçları elde etmeyi amaçlayan “Kanıta Dayalı Tasarım Yaklaşımı” öne çıkmaktadır.  

3.1. Florence Nightingale’in hasta bakımı çevrelerine yönelik tespit ve önerileri

Modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale, insanı ilgilendiren ‘‘sağlık’’, ‘‘hastalık’’ 
ve ‘‘çevre’’ kavramları üzerine odaklanmıştır. Nightingale, hastalar için sessiz, aydınlık ve temiz 
bir çevre düzenlemesinin, dışarıyı gören bir oda düzeninin sağlanmasının, uygun havalandırma 

ve ısıtma sisteminin ayarlanmasının ve hastanın çok iyi gözlemlenmesinin gerektiğini ileri 
sürmektedir (Çevik vd. 2004). Nightingale (1860), “Hemşirelik Hakkında Notlar” adlı kitabında 
şöyle yazmıştır: “Doğanın kendisi tedavi eder, hemşirenin yapması gereken hastayı doğanın 
ona yardımcı olacağı en iyi konuma getirmektir” (Yıldırım 2014). Nightingale, bu cümlesiyle 
hastaların tedavi sürecinde ve iyileşmesinde doğanın iyileştirici etkilerinin olduğunu 
düşündürmektedir.

3.2. Destekleyici sağlık çevreleri teorisi

Destekleyici Sağlık Çevreleri Teorisi, tasarım aracılığıyla mekânın iyileşme üzerine olan 
etkisini kavramsallaştırmaktadır (Ulrich 2001). Hastanelerin iyileşmeyi ve sağlığı desteklemek 
üzere hastane kullanıcılarının stresle başa çıkmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmasını 
öngörmektedir (Ulrich 2001). “Destekleyici Tasarım Teorisi” üç maddede ele alınmaktadır 
(Ulrich 2001). Birincisi; hastaneler hastaların yaşadıkları sıkıntılara katkıda bulunacak herhangi 
bir stres faktörü içermemeli ve stresle başa çıkmanın önündeki engelleri arttırmamalıdır. 
İkincisi; hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanları aynı derecede önemsenmelidir. Üçüncüsü 
ise; hastaneler stresi azaltıcı fiziksel özelliklere sahip olmalı ve kullanıcının sosyal desteğe 
erişimlerini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Davranışsal bilimler ve sağlıkla ilgili alanlarda 
yapılan araştırmalarda kontrol duygusunun, sosyal desteğin ve fiziksel çevrelerde pozitif 
dikkat dağıtıcıların kullanım koşullarının sağlanması durumunda sağlık çevrelerinde iyileşmeyi 
destekleyici bir tasarım yaklaşımından bahsedilebileceğini göstermektedir (Ulrich 2001).

3.3. Hastane tasarımında kanıta dayalı tasarım yaklaşımı

“Kanıta Dayalı Tasarım” “Evidence Based Design”, tasarım kararlarının geliştirilmesinde, 
bilimsel araştırma sonuçlarından yola çıkan bir yaklaşımdır. Cochrane (1960) tarafından, 
kanıta dayalı araştırma yöntemleri ile başlatılan kanıta dayalı uygulama, takip eden yıllarda 
Amerika ve İngiltere’de hastane organizasyonu ile sağlık çalışanı verimliliği arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyan çalışmalarla (Clipson ve Johnson 1987; Clipson ve Wehrer 1973; Malone ve diğ. 
2007) devam etmiştir. Günümüzde ise, “Amerikan Mimarlar Enstitüsü” (American Institute of 
Architects – AIA) öncülüğünde ön plana çıkarılmış olan Kanıta Dayalı Tasarım Yaklaşımı, “The 
Center for Health Design” kurumu tarafından desteklenmektedir. “The Center for Health Design” 
(2008) Kanıta Dayalı Tasarım Yaklaşımını; sağlığı ve iyilik halini desteklemek üzere tasarım 
kararlarını, yapılı çevre hakkındaki bilimsel araştırmalara dayandıran ve en iyi sonuçları elde 
etmeyi amaçlayan bir süreç olarak tanımlamaktadır. “The Center for Health Design” tarafından 
yapılan araştırmalar, fiziksel çevre ve uyaranların iyileşme sürecinde önemli bir rol oynadığını 
göstermektedir.

Kanıta Dayalı Tasarım Yaklaşımı tasarım araştırmaları, bulguları ve kullanım sonrası 
değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak, daha iyi ve daha güvenli hastanelerin 
tasarlanmasını amaçlamaktadır. Ulrich ve diğerleri (2004), Kanıta Dayalı Tasarım Yaklaşımını ve 
temel tasarım kararlarını bilimsel kanıtlar aracılığıyla hasta, sağlık personeli ve hasta güvenliği 
sonuçlarını geliştirmeyi hedefleyen bir çevresel tasarım yaklaşımı olarak tanımlamaktadır. 
Ulrich’e (2004) göre, hastane ve çevrelerinin hastalar için daha güvenli ve iyileştirici, aileler 
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için destekleyici, sağlık personelleri için ise daha verimli çalışma ortamı sağlayacak şekilde 
tasarlanması gerekmektedir. Hastanelerin tasarım sürecinde Kanıta Dayalı Tasarım Yaklaşımı 
kriterleri göz önünde bulundurularak hastaların hastanede kalma süresini, ağrının azaltılmasını, 
stresi, uykunun iyileştirilmesini ve diğer çevresel önlemler yoluyla sağlık çıktılarının 
geliştirilebildiği düşünülmektedir (Dijkstra 2009). Bu bağlamda, hastanelerde Kanıta Dayalı 
Tasarım Yaklaşımının amacının güvenilir kanıtlara dayanarak hasta güvenliği ve hasta bakım 
kalitesini arttırmak, stresi azaltan, iyileştiren çevreler yaratmak olduğu söylenebilmektedir. 

İnsanoğlunun, tarih boyunca doğa ile iç içe bulunmasının psikolojik ve fiziksel sağlık 
açısından çeşitli faydalar elde ettiği görüşleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Çevre psikolojisi 
üzerinde çalışanlar tarafından araştırılan ve alanyazında doğa ile iç içe yaşamanın potansiyel 
faydalarının olduğu ve doğa ile birlikteliğin insan psikolojisi üzerinde olumlu etkilerine yönelik 
görüşler yaygın olarak kabul edilmiştir. Hastaların doğa görüntülerinin etkisinde olmalarının, 
doğayı görmeleri ve doğada bulunmalarının fiziksel ve psikolojik sağlığına olumlu yönde 
etkileri üzerine yönelik alanyazında birçok çalışma yapılmıştır. 

Bu bilgiler ışığında bu çalışmada, hasta odalarında manzaranın hastaların stres seviyelerine 
ve iyileşme sürelerine etkileri ele alınmıştır. Hastanelerde hasta ve hastanelik olmanın yanı 
sıra hastaların iyileşme sürelerini ve ağrı düzeylerini olumsuz yönde etkileyen fiziksel çevrenin 
yarattığı stres hastaların beden ve ruh sağlığına zarar vermektedir. Stres, tedavi sürecini 
olumsuz etkileyerek hastaların daha uzun sürede iyileşmesine sebep olmaktadır. Yapılan 
bilimsel araştırmalar sonucunda hasta odasının “doğa manzarasına” sahip olmasının hastanın 
stres seviyesini ve iyileşme hızını olumlu yönde etkileyen bir faktör olduğu çeşitli çalışmalarla 
tespit edilmiştir. 

Alanyazında, hasta odası manzarası ve hastanede doğa ile bağ kurma konularında zemin 
ve zemine yakın katlarda yapılmış diğer çalışmalardan (Ulrich 1984; Verderber 1986) farklı 
olarak bu çalışma, çok katlı bir sağlık yapısı olan Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde yürütülmüştür. 
Çalışmada, kalp ameliyatı geçiren yüksek katlarda yatan hastaların stres seviyelerinin ve 
taburcu olma hızlarının “yapılı çevre(kent ve mezarlık)” ve “doğal çevreye(deniz ve gökyüzü)” 
yönlenmiş hasta odalarında kalmalarından etkilenip etkilenmediğinin tespiti amaçlanmıştır. 
Çalışmanın hipotezi, çok katlı hastanelerde pencereden görülen manzara (su, bitki, deniz, 
kent, gökyüzü vb.) hastaların deneyimledikleri stresin azaltılması ve iyileşme sürecinin 
hızlandırılmasına etki ettiği yönünde kurulmuştur.

4. SAHA ÇALIŞMASI YÖNTEMİ VE VERİLERİ

Bu çalışma; konumu, yönlenmesi ve kullanıcı sayısı bakımından uygun bulunan Dr. Siyami Ersek 
Hastanesi’nde yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini söz konusu hastanenin hastaları, örneklemini 
ise, 2011-2016 yılları arasında ve 1 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında kalp ameliyatı 
sonrası tedavi gören hastalar oluşturmaktadır. Bu grubun örneklem olarak seçilmesinde; Ulrich 
ve Lunden'in (1990) Uppsala Üniversitesi Hastanesi’nde açık kalp ameliyatı geçiren hastaların, 
ameliyat sonrası dönemlerinde kaldıkları yoğun bakım ünitelerinde gösterilen doğa görüntüleri 
ile etkileşimde olmalarının hastaların iyileşme hızlarını arttırdığı ve daha az stres yaşadıklarını 
gösteren çalışmaları etkili olmuştur. Bu tip çalışmaların çoğunluğunda gördüğümüzün tersine, 
yüksek bir hastanede kalp hastalarının iyileşme süreçlerinde doğa ve dış dünyayla pencere 

yoluyla bağlantı kurmanın, stresi ve iyileşme sürecine etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Hastane, dikdörtgen prizmatik, 22 katlı yüksek bir yapıdır (Şekil 1 ve 2). Hastane kardiyoloji, 

göğüs, kalp ve damar cerrahisi alanlarında hizmet ve eğitim vermektedir. Hasta odaları doğu 
ve batı yönlerine bakmaktadır. Odaların doğuya yönlenmiş olanları kent manzarasına; batıya 
yönlenmiş olanlar ise Haydarpaşa limanı ve deniz manzarasına bakmaktadır.

4.1. Çalışmanın veri toplama yöntemi

Saha çalışmasında veri beş aşamada toplanmıştır. Öncelikle, yüksek katlarda (12.13.14.) kent 
ve deniz manzarasına bakan odalardaki hastaların geçmiş yıllara ait (2011-2016) kayıtları, 
ardından 1 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasına ait hasta kayıtları incelenmiştir. Hasta 
kayıtlarının geçmiş 5 yıllık dönemde de ele alınmasının sebebi, farklı yönlenen odalarda, 
yöne bağlı olarak manzarası değişen odaların iyileşme süreçlerine etkisi olup olmadığını 
anlayabilmektir. 

Çalışmanın devamında, 1 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında tedavi gören hastalardan 
yukarıda bahsi geçen bilgiler toplanmış ve bunlara ek olarak, “Öz Bildirim Ölçeği”, “Hastane 
Stres Değerlendirme Ölçeği” ve “Hasta Odası Penceresinden Görünen Manzara ve Dış Dünyayla 
Bağlantıyı Değerlendirme Anketi” uygulanmıştır. Daha sonra ise, hasta odası penceresinden 
görünen kent ve deniz manzarasıyla ilgili “Manzara Analizi” (Alan/Oran) yapılmıştır. Bu veriler 
ilişkilendirilerek tartışma ve sonuç bölümünde yorumlanmıştır. Bu iki hasta grubunun yaş, 
cinsiyet, sağlık problemi, geçirdiği ameliyat, kaldığı kat, tedavi süresi, yattığı oda ve oda yönüne 
dair hasta kayıtları değerlendirilip bu tarihlerde kalınan “odaların yönü ve manzarasıyla taburcu 
olma hızı” arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkili olup olmadığına yanıt aranmıştır.

Hastaların yaşadıkları stres seviyesini ve stres faktörlerini ölçmeyi sağlayan “The Hospital 
Stress Rating Scale” (Hastane Stres Değerlendirme Ölçeği) ilk olarak J. E. Meissner (1975) 
tarafından geliştirilmiş ve yatan hastalar üzerinde uygulanmıştır. Daha sonra araştırmacı 
tarafından Türkçeye çevrilmiş ve ilgili katlarda yatan hastalara uygulanmıştır. Ölçek, kısa 
dönemli ya da ameliyata girmiş olan hastalar tarafından deneyimlenme ihtimali olan 49 olaydan 
bahsetmektedir. 1’den 49’a kadar her bir olaya ortalama stres değeri verilmiştir. “Hastane Stres 
Değerlendirme Ölçeği”, 1 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında ankete katılmaya gönüllü 
100 hasta ile söz konusu yüksek katlarda, kent ve deniz manzarasına bakan odalarda, yatan 

Şekil 1-2. Hastane konum (Google Earth/21.03.2018) (Solda) Hastane konum
(www. istanbulburda.com) (Sağda)
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hastaların stres seviyelerini tespit etmek için operasyon öncesi 1 kez ve operasyon sonrası 
iyileşme sürecinde 1 kez uygulanmıştır.

Hasta odalarından görünen yapılı çevre ve doğa manzarasının hastalarda bıraktığı izlenimi, 
odanın yönü, pencere boyutları, manzarası ve doğal ışık alımına dair beklentilerini tespit etmek 
üzere araştırmacı tarafından “Hasta Odası Penceresinden Görünen Manzara ve Dış Dünyayla 
Kurulan Bağlantı Değerlendirme Anketi” geliştirilmiş, hasta taburcu olmadan bir gün önce 
uygulanmıştır. Bu anket kapsamında odalarda hastaların pencere ve manzara ile olan ilişkisine 
yönelik, tedavi süresince deneyimledikleri manzara, dış dünya ile bağlantı, yatağın pencereye 
mesafesi, yataktan manzara hâkimiyeti, manzaraya yönelmeye dair 15 soru sorulmuştur. Bu 
sorular açık uçlu, önem derecesine göre sıralamalı, olumlu/olumsuz ve evet/hayır şeklindedir. 
Ayrıca, hastaların maruz kaldığı manzaranın ve onların stres ve iyileşme süreçlerine etki etmesi 
muhtemel unsurların tespiti için hastaların yataklarında, 45 derece yarı oturma pozisyonundaki 
göz seviyesinden fotoğraflar çekilmiş; AutoCAD10 programına aktarılarak bu unsurların alanları 
hesaplanmış ve oranları tespit edilmiştir.

5. VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR

2011-2016 yılları arasında kalp ameliyatı geçiren ve tedavi gören yatan hastaların istatistiksel 
verilerinin incelenmesinde; cinsiyet, yaş grubu, ameliyat olduğu yaş, kalınan kat, oda yönü, 
kalış süresi bilgilerine göre frekans ve yüzde dağılımlarına bakılmıştır. Ardından söz konusu 
hastaların hasta kalış süresinin, sosyo-demografik özellikler (cinsiyet, yaş ortalaması), kalınan 
kat, hasta odası yönü ve katlar içinde oda yönüne göre hastanede kalış süreleri ile ilişkisine 
bakılmıştır. 1 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında kalp ameliyatı geçiren ve tedavi gören 
hastaların istatistiksel verileri de aynı şekilde incelenmiş, ardından bu hastaların, ameliyat 
öncesi ve sonrası stres seviyeleri ilişkisine ve hasta stres seviyesinin sosyo-demografik 
özellikler (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, ameliyat türü), kalınan kat, oda tipi, 
hasta odası yönü ile ilişkisine bakılmıştır. 

2017 yılında hastalar tarafından yanıtlanan “Hastane Stres Değerlendirme Ölçeği” ve 
“Manzara Anketi” sonuçları SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programında 
analiz edilmiştir. Tüm verilerin çözümlenmesinde frekans, aritmetik ortalama, standart 
sapma, minimum, maksimum frekans, yüzde gibi betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. 
İki bağımsız grubun ortalama karşılaştırılmasında bağımsız t-testi, ikiden fazla bağımsız 
grubun karşılaştırılmasında ise one-way ANOVA testi kullanılmıştır. İlişki analizinde Pearson 
korelasyon katsayı hesaplanmıştır. Bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler arasındaki 
farklılıkların açıklanmasında ise MANOVA analizi uygulanmıştır.    
   
5.1. Hastane kayıtları incelemesi 

5.1.1. 2011-2016 (5 yıl) yılları arası kalp ameliyatı geçiren ve tedavi gören yatan hastaların 
istatistiksel verileri

Çalışmanın bu bölümünde, 12. 13. 14. kat servislerinde, 2011-2016 yılları arasında kalp 
ameliyatı geçiren ve tedavi gören yatan 6948 hastanın; yaş, cinsiyet, kat, oda yönü ve kalış 
süresine dair bilgileri istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 1’e göre çalışmaya katılan hastaların kalış süreleri ile kaldıkları oda yönleri arasında 
anlamlı bir ilişki görülmektedir (t:3,250; p:0,001≤0,05). Batı yönünde (deniz manzarası) kalan 
hastaların ortalama kalış süreleri (9.7 gün), doğu yönünde (kent manzarası) kalan hastaların 
ortalama kalış sürelerinden (9.1 gün) daha fazladır. 

5.1.2. Temmuz-10 Ekim 2017 (3 ay) tarihleri arası hastane kayıtları incelemesi 

Çalışmanın bu bölümünde, 12. 13. 14.  kat servislerinde, 2017 yılı 1 Temmuz-10 Ekim tarihleri 
arasında kalp ameliyatı geçiren ve tedavi gören yatan 100 hastanın; yaş, cinsiyet, sağlık 
problemi, geçirdiği ameliyat, kat, oda yönü ve kalış süresine dair bilgileri istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. Tablo 2’ye göre çalışmaya katılan hastaların kaldıkları odaların yönü ile 
kalış süreleri arasında anlamlı bir ilişki görülmemektedir (t: -1,164; p:0,247; p>0,05).

Oda Yönü N Ort. S.S. t p

Batı (deniz)
Doğu (kent) 

3340
3590

9,74
9,14

8,17
6,93

3.250 ,001*

*p ≤ 0,05

Oda Yönü N Ort. S.S. t p

Batı (deniz)

Doğu (kent) 

71

29

8,35

9,50

4,52

4,38
-1,164 ,247

Hasta Oda Yönü N Mean Std. Deviation

Kalış  süresi
Batı (deniz)

Doğu (kent) 

71

29

8,35

9,50

4,52

4,38

Tablo 1. Hasta odası yönü ile kalış süresi ilişkisi (2011-2016)
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Tablo 2. Hasta odası yönü ile kalış süresi ilişkisi (2017)
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Levene's Test for
Equality of Variences

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig(2-
tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

Kalış  süresi Equal 
variances
assumed

,862 ,356 -1,164 98 ,247 -1,148 0.986

Equal 
variances not 

assumed

-1,180 53,602 ,243 -1,148 0,973
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5.2. Hastaların stres düzeylerinin analizi (hastane stres değerlendirme ölçeği) 

Çalışmanın bu bölümünde, 12. 13. 14.  kat servislerinde, 2017 yılı 1 Temmuz-10 Ekim tarihleri 
arasında kent ve deniz manzarasına bakan odalarda yatan 100 katılımcı hastanın stres 
seviyelerini ölçmek için operasyon öncesi (yatış günü) ve sonrası iyileşme sürecinde uygulanan 
“Hastane Stres Değerlendirme Ölçeği” anket çalışmasından elde edilen veriler istatistiksel 
olarak değerlendirilmiştir.

Anket çalışmasıyla katılımcı hastaların stres seviyelerine etkisi olabileceği düşünülen 
sosyo-demografik özellikleri (cinsiyet, yaş grubu, medeni hal, eğitim durumu),  kalınan kat, oda 
tipleri, ameliyat türü, oda yönleri ve kalış süresi bilgileri yönünden kullanıcı görüşleri ayrı ayrı 
değerlendirilmiştir. 

Tablo 3’e göre çalışmaya katılan hastaların kaldıkları odaların yönleri ve ameliyat öncesi 
ve sonrası stres seviyeleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemektedir 
(Λ:0,436; p:0,648; p>0,05). Oda yönlerinin, her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi 
olmadığı görülse de ameliyat sonrası batı tarafında yatan hastaların stres seviyelerinde düşüş 
görülmekte iken, doğu tarafında yatan hastaların stres seviyelerinde ise artış görülmektedir.

5.3. Hasta odası penceresinden görünen manzara ve dış dünyayla bağlantıyı değerlendirme 
anketi (manzara anketi) 

Çalışmanın bu bölümünde Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü 12., 13., ve 14. kat servislerinde 
2017 yılı 1 Temmuz-10 Ekim tarihleri arasında (3 ay) kent ve deniz manzarasına bakan odalarda 

Ameliyattan önce Ameliyattan sonra

Hasta Oda Yönü N Ort. S.S. Ort. S.S.

Batı (deniz)

Doğu (kent) 

71

29

536,04

476,96

305,71

311,75

520,58

495,04

301,69

327,86

Wilk’s Lambda (Λ): 0,436; p:0,648; p>0,05

Tablo 3. Hasta Odası yönü, ameliyattan önce ve sonra stres seviyeleri ilişkisi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Multivariate Tests(a)
Effect Value F Hypothesis df Error df Sig.

Intercept Pillal’s Trace ,727 128,845b 2,000 97,000 ,000
Wilk’s Lambda ,273 128,845b 2,000 97,000 ,000
Hotelling’s 
Trace

2,657 128,845b 2,000 97,000 ,000

Roy’s Largest 
Root

2,657 128,845b 2,000 97,000 ,000

Hasta oda yönü Pillai’s Trace ,009 ,436b 2,000 97,000 ,000
Wilk’s Lambda ,991 ,436b 2,000 97,000 ,000
Hotelling’s 
Trace

,009 ,436b 2,000 97,000 ,000

Roy’s Largest 
Root

,009 ,436b 2,000 97,000 ,000

yatan 100 katılımcı hastanın iyileşme sürecinde “maruz kalınan manzaranın” hastaların 
deneyimlediği stres ve taburcu olma hızı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit 
etmek için hasta taburcu olmadan bir gün önce uygulanan “Manzara Anketi” çalışmasından 
elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesine yer verilmiştir.   

Tablo 4’e göre hastaların yüzde 50’si yatarak, gün içerisinde verilen akciğer egzersizlerini 
yaparak, pencere kenarında oturup manzarayı seyrederek, koridorda yürüyüş yaparak, 
televizyon izleyerek, sosyal ilişkiler kurarak zamanını geçirmektedir. Hastaların yüzde 4’ü 
ise yatarak, gün içerisinde verilen akciğer egzersizlerini yaparak, koridorda yürüyüş yaparak, 
sosyal ilişkiler kurarak zamanını geçirmekte olduklarını göstermektedir.

5.4. Manzara analizi (alan/oran)

Çalışmanın bu bölümünde, 12., 13., ve 14. kat servislerinde farklı yönlenmiş hasta odalarında, 
hasta yatağından 45 derece yarı oturma pozisyonu göz seviyesi yüksekliğinden pencereden 
görünen doğal unsur(deniz, gökyüzü) ve kentsel unsur(yapılı çevre, mezarlık) manzaraları 
hesaplanmış ve ortalama değerlere yer verilmiştir. 

Tablo 5’te 13. Kat, batı yönünde (deniz) 1312 numaralı odada yatan hastaların gördüğü 
manzaraya ait ortalama değerler gösterilmiştir. Buna göre, hastalar hasta yatağında 45 derece 
yarı oturma pozisyonu göz seviyesi yüksekliğinden, yüzde 7 deniz, yüzde 1 yapılı çevre, yüzde 
92 ise gökyüzü manzarası görmektedir. 

Tablo 6’da 13. Kat, doğu yönünde (kent ve mezarlık) 1302 numaralı odada yatan hastaların 
gördüğü manzaraya ait ortalama değerler gösterilmiştir. Buna göre, hastalar hasta yatağında 

Soru 1: Hasta odasında zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Sayı
(n)

Yüzde
(%)

Yatarak
Gün içerisinde verilen akciğer egzersizlerini yaparak
Pencere kenarında oturup manzarayı seyrederek
Koridorda yürüyüş yaparak
Televizyon izleyerek
Sosyal ilişkiler kurarak

50 50,0

Yatarak
Gün içerisinde verilen akciğer egzersizlerini yaparak
Pencere kenarında oturup manzarayı seyrederek
Koridorda yürüyüş yaparak
Sosyal ilişkiler kurarak

41 41,0

Yatarak
Gün içerisinde verilen akciğer egzersizlerini yaparak
Koridorda yürüyüş yaparak
Televizyon izleyerek
Sosyal ilişkiler kurarak

5 5,0

Yatarak
Gün içerisinde verilen akciğer egzersizlerini yaparak
Koridorda yürüyüş yaparak
Sosyal ilişkiler kurarak

4 4,0

Tablo 4. Hastaların, hasta odasında zamanı nasıl geçirdiklerine dair veriler
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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Tablo 5. Pencereden görünen manzaranın alan ve oran çalışması – Batı
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

45 derece yarı oturma pozisyonu göz seviyesi yüksekliğinden, yüzde 13 mezarlık, yüzde 10 
yapılı çevre, yüzde 77 ise gökyüzü manzarası görmektedir. 

6. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu bölümde, 12. 13. 14. kat servislerinde “2011-2016” yılları ile “1 Temmuz-10 Ekim 2017” 
tarihleri arasında kalp ameliyatı geçiren yatan hastaların kayıtları ve “1 Temmuz-10 Ekim 2017” 
tarihlerinde tedavi gören yatan hastalarla yapılan “Hastane Stres Değerlendirme Ölçeği”, “Hasta 
Odası Penceresinden Görünen Manzara ve Dış Dünyayla Bağlantıyı Değerlendirme Analizi” ve 
“Manzara Analizi” (Alan/Oran) değerlendirilmesine dair bulgular tartışılmaktadır.

2011-2016 yılları arasında (5 yıl) kalp ameliyatı geçiren ve tedavi gören yatan hastaların 
doğu/batı oda yönleri ile kalış sürelerinin değerlendirilmesi: Alanyazında yer alan son dönem 

Tablo 6. Pencereden görünen manzaranın alan ve oran çalışması – Doğu
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

çalışmalara bakıldığı zaman hastanelerde hastaların fiziksel çevrelerinde doğayı görmelerinin 
iyileşme süreçlerini olumlu yönde etkilediği ve hastaların kalış sürelerinin azalmasına 
etki eden faktörlerden biri olduğu görülmektedir. Örneğin, Ulrich (1984) tarafından cerrahi 
ameliyatı geçiren hastalarla yapılmış olan çalışmada, hastaların ameliyat sonrasında kaldıkları 
odaların manzarası ile kalış süresine etkisi karşılaştırıldığı zaman, duvar manzarasına bakan 
hasta grubuna kıyasla doğa manzarasına bakan hasta grubunun kalış sürelerinin kısaldığı 
görülmüştür. Bu çalışma özelinde ise, çalışmaya katılan hastaların kalış süreleri ile kaldıkları 
odaların deniz (batı) ve kent (doğu) manzarasına bakıyor olması arasında anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiştir. Tedavi süresince kent manzarasına bakan odalarda yatan hastaların ortalama 
kalış süreleri 9.1 gün iken, deniz manzarasına bakan odalarda yatan hastaların ortalama kalış 
süreleri 9.7 gün olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla 2011-2016 yılları arasında kalp ameliyatı 
geçiren doğu/batı oda yönlerinde tedavi gören yatan hastaların kalış süreleri ilişkisi istatistiksel 
olarak değerlendirildiğinde, hastaların deniz manzaralarına bakıyor olmasının kalış sürelerine 
etkisi görülmemiştir. Bunun sebebi olarak; hastaların sağlık durumuna veya bazı özel durumlara 
göre hasta odaları arasında değişimin olması, hastanın tedavi süresi boyunca aynı odada kalıp 
kalmadığı konusunda net bir bilginin olmaması ve hasta odalarının tek/iki kişilik olarak sabit 
oda olmamasının istatistiksel sonucu etkilemiş olabileceği düşünülmektedir.

2017 yılı 1 Temmuz-10 Ekim tarihleri arasında (3 ay) kalp ameliyatı geçiren ve tedavi gören 
hastaların doğu/batı oda yönleri ile kalış sürelerinin ve stres seviyelerinin değerlendirilmesi: Bu 
çalışma özelinde çalışmaya katılan hastaların kalış süreleri ve ameliyattan önce/ameliyattan 
sonra stres seviyeleri ile kaldıkları odaların deniz (batı) ve kent (doğu) manzarasına bakıyor 
olması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmese de; kent manzarasına bakan 
odalarda yatan hastaların ameliyat öncesinde stres seviyeleri ortalaması 311,75 iken ameliyat 
sonrasında 327,86 olarak artış görülmektedir. Deniz manzarasına bakan odalarda yatan 
hastaların ise, ameliyat öncesinde stres seviyeleri ortalaması 305,71 iken ameliyat sonrasında 
301,69 olarak azaldığı görülmektedir. Kent manzarasına bakan odalarda yatan hastaların 
ortalama kalış süreleri 9.5 gün iken, deniz manzarasına bakan odalarda yatan hastaların 
ortalama kalış sürelerinde 8.3 gün olarak düşüş görülmektedir. Dolayısıyla, deniz manzarasına 
bakan odalarda yatan hastaların kent manzarasına bakan odalarda yatan hastalara oranla 
daha az stres yaşadığı ve daha kısa süre hastanede kaldığı tespit edilmiştir. 

Hasta odası penceresinden görünen manzara ve dış dünyayla bağlantıyı değerlendirme 
analizi: Operasyon sonrası iyileşme sürecini yüksek katlarda, iki farklı manzaraya bakan 
hasta odalarında tamamlayan hastalarla, odalarının manzarasını değerlendirmeleri için 
gerçekleştirilen ankette; hastaların, zamanlarının bir kısmını pencere kenarında oturup 
manzarayı seyrederek geçirdiği ve manzarayı seyretmenin hastaları oyaladığı sonucuna 
varılabilmektedir. Alanyazında yer alan çalışmalar, yüksek katlı yapıların insanlarda korku, 
stres, davranış sorunları, intihar, zayıf sosyal ilişkiler, yardımseverliğin azalması gibi olumsuz 
sonuçlara sebep olduğunu göstermektedir (Gifford 2007). Örneğin, yüksek katlı binada kalan 
yaşlıların, alçak katlı binalarda kalan yaşlılara oranla, daha yüksek oranda depresyon, şizofreni 
ve korkular yaşadığı görülmüştür (aktaran; Gifford 2007). Bu çalışma özelinde ise, manzara 
görünümü(deniz) ve geniş çevreye hâkimiyet, hastaların yüzde 29’unu olumlu yönde etkilediği, 
yüzde 56’sını olumlu veya olumsuz hiçbir şekilde etkilemediği, hastaların yüzde 5’i ise yükseklik 
korkusu ve giriş kata yakın olamamaktan dolayı kat yüksekliğinin olumsuz yönde etkilediği 
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şeklinde ifadeler kullanmıştır. Hastaların yaklaşık 1/3’ünün olumlu ifadelerinin sebebinin 
manzara ve dolayısıyla geniş çevreye hâkimiyet olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca hastalar 
dış dünyayı görebilmek için pencere büyüklüklerinden ve bulundukları yatağın pencereye 
mesafesinden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Hastalar yattıkları yerden pencereden 
görmüş oldukları kent ve deniz manzaralarının sakinleşmelerine, huzurlu hissetmelerine, mutlu 
olmalarına, oyalanmalarına sebep olduğunu ve yataklarından kalkabilir duruma geldiklerinde 
ise, odada en çok pencere kenarında oturup manzarayı seyrettiklerini ifade etmişlerdir. 

Hastaların bulundukları odaların pencere ve manzarasına dair olumlu/olumsuz düşünceleri 
değerlendirilirken, hastaların kent (doğu yönü) manzarasına bakan odalarda yatan yüzde 23,0’ı 
pencerelerin açılmaması dolayısıyla odaya temiz hava girmemesi, pencerenin boyutunun yeteri 
kadar büyük olmaması ve doğu yönü manzarasının mezarlık ve kente (binalar, yollar, taşıma 
araçları vb.) bakıyor olmasına dair olumsuz düşünceleri yer almaktadır. Hastaların deniz (batı 
yönü) manzarasına bakan odalarda yatan yüzde 12,0’ı ise deniz manzarasının dikkatlerini 
mevcut durumlarından başka bir yöne çevirdiği, kendilerini sakinleştirdiği, huzur verdiği ve 
pozitif duygular yarattığı için olumlu düşünceler uyandırdığını ifade etmişlerdir.

Manzara Analizi (Alan/Oran): Alanyazında yer alan çalışmalar doğal manzaraların kent 
manzaralarına kıyasla iyileştirici etkilerinin olduğunu göstermektedir. Örneğin, Ulrich ve diğerleri 
(1990), doğal manzaralar ve kentsel manzaralar ile ilgili çeşitli görselleri test ederken, insanların 
doğa manzaralarına baktıklarında üç ile altı dakika içinde rahatlamanın meydana geldiğini tespit 
etmiştir. Taylor vd. (2002), tarafından yapılan başka bir çalışmada ise, yüksek katlı bir binada kalan 
insanların yaşadığı psikolojik sorunların doğaya erişimleri olduğu takdirde engellenebileceği 
tespit edilmiştir. Yüksek bir binadan görülen manzara ne kadar doğayı içerirse, insanların 
odaklanma, sabretme ve kendilerini disipline etme kabiliyetlerinin arttığı sonucuna varılmıştır. 
Markus, çalışmalarında manzaranın bilgisel içeriğinin kişinin pencereye dair memnuniyetinin 
belirlenmesinde önemli olduğunu öne sürmektedir ve iyi bir manzaranın niteliğinin gökyüzü, 
ufuk ve yer hakkında bilgi vermesi gerektiğini belirtmektedir (Collins 1975). Bu çalışma özelinde 
ise, 12. 13. 14. kat servislerinde farklı yönlenmiş hasta odalarında, hasta yatağından 45 derece 
yarı oturma pozisyonu göz seviyesi yüksekliğinden pencereden görünen doğal unsur (deniz, 
gökyüzü) ve kentsel unsur (yapılı çevre, mezarlık) manzaraları değerlendirildiğinde; hastalar, 
gökyüzü ve ufuk çizgisini görmektedir. Batı yönünde yüzde 92 ve doğu yönünde yüzde 77 olmak 
üzere gökyüzü manzarasının hâkim olduğu görülmektedir. Batı yönünde yatan hastalar, yüzde 3 
ile 7 arasında deniz manzarası ve yüzde 1 yapılı çevre manzarası görmekteyken, doğu yönünde 
yatan hastalar, yüzde 23 yapılı çevre ve mezarlık manzarası görmektedir.

Günümüzde hastanelerin tasarımında, fiziksel çevrenin hastaların tedavi ve iyileşme 
sürecine etkileri üzerinde yapılan çalışmalar alanyazında sıklıkla yer almaktadır. Hastane 
binaları tasarlanırken binanın iyi işlemesinin yanı sıra, mimari tasarım yoluyla hastalara “iyilik 
hali” hissi veren ve iyileşme sürecini destekleyen mekânlar tasarlanması amaçlanmaktadır. 
Hastane tasarımının, hastalık ve tedavi sürecine etkileri göz önüne alındığı zaman hem iyileşme 
sürecinin hızı hem de hastanın deneyimlediği stres üzerindeki etkileri büyük önem taşımaktadır.
Alanyazında yer alan çeşitli çalışmalarda doğaya yakın olmak, hastaların doğa ile olan ilişkisini 
güçlendirmektedir. Bu durum hastaların stres seviyeleri ve hastanede kalma süresi gibi hasta 
çıktılarının iyileştirilmesinde yararlı etkilerini göstermektedir. Ulrich’in (1984) hasta odası 
penceresinden hastaların doğayı görmelerinin iyileştirici etkilerinin incelendiği çalışması, bir 

hastanenin 2. ve 3. katlarında zemine yakın seviyede gerçekleşmiş olup doğa manzarasına bakan 
hasta grubunun kalış sürelerinin kısaldığı tespit edilmiştir. Ancak bu çalışmada, hastanenin 12. 
13. 14. katlarında zemine oldukça uzak bir seviyede, yüksek katlarda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 
hastalar yüksek katlardan, hasta yatağından 45 derece yarı oturma pozisyonu göz seviyesi 
yüksekliğinden yüzde 3 ile 7 arasında deniz manzarası görmektedir. Yani bu hastalar yüzde 88 
ile 92 arasında gökyüzü manzarasına bakmaktadır. Dolayısıyla, Ulrich’in (1984) çalışması ile 
bu çalışma karşılaştırıldığı zaman; yüksek katlarda gerçekleştirildiği ve hastaların yer seviyesi 
ve insan ölçeğinden kopmasına, yakın (doğal ve yapılı) çevreyle ilişkisinin azalmasına sebep 
olduğu için bu çalışmanın, her iki yöndeki manzaranın da hastaların “stres düzeylerinde ve 
taburcu olma hızlarında” istatistiksel olarak herhangi anlamlı bir etki etmediği düşünülmektedir. 
Ancak, 1 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında kalp ameliyatı geçiren ve tedavi gören yatan 
hastalarla yapılan “Hasta Odası Penceresinden Görünen Manzara ve Dış Dünyayla Bağlantıyı 
Değerlendirme Anketi” ile elde edilen hasta yorumları göz önüne alınarak; hasta odalarından 
görünen deniz manzarasının, kent manzaralarına oranla hastalar üzerinde sakinleştirici, 
oyalayıcı, huzur verici ve mutlu edici olumlu etkilerinin olduğu kanısına varılmıştır. Ayrıca 
deniz manzarasının hastaların dikkatlerini mevcut durumlarından başka bir yöne çevirdiği ve 
hastalarda pozitif duygular yarattığına dair ifadeler kayıt edilmiştir.

Sonuç olarak, söz konusu hastanede yapılan alan çalışmasında istatistiksel olarak herhangi 
anlamlı bir fark çıkmamış olsa da hasta odalarında dış dünya ile bağlantının ve doğa manzarasının 
hastaların stres ve iyileşme sürelerine olumlu etkileri görülmektedir. Alanyazında yüksek katlı 
hastane binaları üzerinde yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Alanyazında bulunan 
bu boşluk ileride yapılacak olan hastane çalışmalarında yüksek katlı binalar ile alçak katlı 
binalarda tedavi gören hastaların gördükleri doğa manzarasının karşılaştırılmasının yapılmasına 
imkân verebileceği düşünülmektedir.
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4. Oturum | Özge Özmen

“DOĞAL VE YAPMA ÇEVRE UNSURLARININ 
MENTÂL İYİ OLUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ”

Hatice Aşkın
Burçin Cem Arabacıoğlu

Özet

Doğal çevrenin bir parçası olan insanoğlu, korunma ve barınma amacıyla yapılaşma eylemine 
başlamıştır. Bu eylem zamanla o kadar hızlanmıştır ki yaşam alanlarında tahribatlara sebep 
olmanın yanı sıra insan-doğal çevre arasındaki etkileşimi de kısıtlamıştır. Özellikle şehirlerde 
doğal çevreden kopmuş olmak günümüzün yaygın problemlerinden biri haline gelmiştir. Yıllardır 
doğaya hükmetmeye çalışan insanoğlu, verdiği tahribattan sonra yarattığı çevreden rahatsız 
olmaya başlayarak doğal çevreyle uyum içinde yaşaması gerektiği gerçeğini kavramış ve çeşitli 
alanlarda çözüm arayışlarına girmiştir. 

Doğal çevre ile etkileşim halinde olmak insanların hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığı için 
önemlidir. İnsan hayatının ortalama yüzde 90’ının iç mekânlarda geçtiği göz önüne alındığında, 
bu etkileşimi iç mekânlarda kurabiliyor olmak son derece önemlidir. Bu çalışmada öncelikle 
doğal çevre-insan-mekân etkileşimleri, doğaya yönelme fikrinin sebepleri ve iç mekânlarda 
bu etkileşimin neden sağlanması gerektiği irdelenmiştir. Çalışmanın devamında iç mekânda 
doğal çevre ile etkileşimin mentâl iyi oluş üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere bir deney 
grubu oluşturulmuştur. Bu deney kurgusunda aynı katılımcılar tarafından üç aşamalı olarak; 
doğal çevre ile etkileşimi olan, sadece yapma çevre ile etkileşimi olan ve hem doğal çevre hem 
de yapma çevre ile etkileşimi olan sınıflarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların 
sonunda katılımcılar tarafından Mentâl İyi Oluş Ölçeği cevaplandırılmıştır ve alınan veriler 
hipotezi destekleyerek literatüre katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğal çevre, iç mekân, mentâl iyi oluş

1. GİRİŞ

Barınma ve korunma amacıyla yapılaşma eylemine başlayan insan, zamanla bu eylem 
ile parçası olduğu doğal çevreye zararlı olmanın yanı sıra ondan kopmaya da başlamıştır. 
Doğadaki yıkım zamanla çok büyük boyutlara ulaşırken, insan-doğal çevre arasındaki etkileşim 
de oldukça kısıtlanmıştır. Özellikle kentlerde doğal çevreden kopmuş olmak günümüzün 
yaygın problemlerinden biri haline gelmiştir. Doğa ile uyum içerisinde yaşaması gerektiği 
gerçeğini ondan yoksun kalınca kavrayan insan yine çözümü doğada aramaya başlamıştır. 
Konut seçimlerinde bulunduğu konuma dikkat edilmesi; deniz kenarına yakın veya deniz gören 
evlerin daha çok talep görmesi, yeşil alanlara yakın ev-iş yerlerinin tercih nedeni olması, iç 
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mekânlarda canlı bitki kullanımı gibi birçok seçim insanın yapma çevrede yeniden doğaya 
ulaşmaya çalıştığını gösterir niteliktedir. Ancak günümüz kentlerinin doğal çevre unsurları 
bakımından oldukça fakir olması ve kontrolsüz şehirleşmeyle birlikte gitgide fakirleşmesi bu 
imkânlara ulaşmayı zorlaştırmaktadır. 

Bu çalışmada iç mekânda doğal çevre unsurları ile etkileşim halinde olmanın kullanıcıların 
psikolojik iyi oluş durumlarını olumlu yönde etkilediği hipotezini test etmek üzere bir deney 
grubu oluşturulmuştur. Bu deney kurgusunda aynı katılımcılar tarafından üç aşamalı olarak 
doğal çevre ile etkileşimi olan, sadece yapma çevre ile etkileşimi olan ve son olarak da hem 
doğal çevre hem de yapma çevre ile etkileşimi olan sınıflarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmalar sonunda birçok alanda kullanılan nitel araştırma yöntemlerine dâhil olan veri 
toplama araçlarından mentâl iyi oluş ölçeği deney grubuna uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 
doğal çevre ile etkileşimi olan sınıfta yapılan mentâl iyi oluş ölçeği sonuçlarının, doğal çevre ile 
etkileşimi olmayan sınıfta yapılan mentâl iyi oluş ölçeği sonuçlarına oranla daha olumlu yönde 
sonuçlar vereceği beklenmektedir.

2. DOĞAL ÇEVRE, İNSAN VE MEKÂN TASARIMI

Doğal çevre, insan ve mekân arasındaki ilişkileri açıklamak adına öncelikle çevre kavramını 
ele almak gerekmektedir. Anlam bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan çevre, 
kolay açıklanabilir gibi görünse de karşımıza çok çeşitli tanımlamaları çıkmaktadır. Einstein 
“Ben olmayan her şey çevredir.” cümlesiyle bu çeşitliliğin kapsamının çok geniş olduğunu 
göstermektedir (Turgut 2001, 73; Sencar 2007). Bu çalışmada çevre öncelikle fiziksel çevre 
başlığı altında doğal ve yapma çevre, devamında ise sosyal çevre olmak üzere incelenmektedir.

Fiziksel çevre, insanın içinde yaşadığı, varlığını, özelliğini ve niteliğini fiziksel olarak 
algıladığı ortamdır ve oluşumu bakımından doğal ve yapma çevre olarak ikiye ayrılmaktadır 
(Keleş ve Hamamcı 2005). Doğal çevre, canlı ve cansız olmak üzere iki bileşeni olan, oluşumuna 
insanın katkıda bulunmadığı, hazır bulduğu bir çevredir. Doğal çevrenin canlı öğelerini insan, 
bitki, hayvanlar ve mikroorganizmalar oluşturmaktadır. Cansız öğelerini, canlıların yaşamlarını 
sürdürmeleri için gerekli olan hava, su, toprak, yer kabuğunu oluşturan katmanlar ve yer altı 
kaynakları oluşturmaktadır. Yapma çevre ise insanın doğal çevresinde bulmuş olduğu yer altı 
ve yer üstü kaynaklarını kullanarak yarattığı çevredir ve temel özelliği insan elinden çıkmış 
olmasıdır (Karataş 2013).

Doğal ve yapma çevre insanın fiziksel çevresini oluştururken, sosyal çevre ise kültürel 
çevresini oluşturmaktadır ve insanın ekonomik, toplumsal ve siyasal ilişkilerinin tümünü 
içinde barındırmaktadır (Tıraş 2012). Sanayi, turizm, ulaşım, tarım, madencilik gibi 
çeşitlendirebileceğimiz insan faaliyetlerinden soyutlanmış bir fiziksel çevre düşünülemediği 
gibi, orman, göl, nehir, mera, deniz, çöl, toprak gibi doğal çevre unsurlarından etkilenmeyen 
bir sosyal çevre de düşünülemez. Bu nedenle sosyal ve fiziksel çevre karşılıklı etkileşim içinde 
bulunan değişken ve çok boyutlu bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır (Atasoy 2015).

2.1. Doğal çevre ve insan

Doğal çevre ve insan arasındaki etkileşimi güçlendirmenin nedenlerini anlamak için insan ve 
çevre arasındaki etkileşiminin tarihine bakmak gerekmektedir.

Doğal çevrenin bir parçası olan insan göçebe olarak yaşadığı ilkel dönemde doğayla uyumlu 
bir şekilde yaşamını sürdürmüştür (Erdem 2016). Bu dönemde ağaç kovukları ve mağaralar 
barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçların karşılandığı ilk mekânlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Doğal çevre ve insan etkileşiminde tarım önemli bir yere sahiptir. Tarım göçebe 
olarak yaşayan insanları toprağa bağlayarak kalıcı yerleşim alanları benimsemesini sağlamış 
ve mekân tasarımını doğurmuştur. Tarımla birlikte başlayan sürekli ikamet durumu zamanla 
barınakların köylere, kasabalara ve kentlere dönüşmesine neden olmuştur (Roth 2014). 

Tarihteki en tartışmalı konulardan biri olarak görülen tarım devrimini bir kısım insanlığın 
gelişim ve refah yolunda attığı büyük bir adım olarak değerlendirirken, diğerleriyse insanın 
doğa ile uyumlu yaşamını bırakıp açgözlülük ve yabancılaşmaya doğru bir koşuşu olarak 
değerlendirmektedir. Buğdayı evcilleştirdik olarak aktarılırken aslında buğdayın bizi 
evcilleştirmiş olduğunu ifade etmekte olan Harari’ye (2015) göre insanlığın elindeki gıda 
miktarını artıran Tarım Devrimi yeni ve kolay bir yaşam biçimi sağlamaktan ziyade nüfus 
patlamasına yol açan dünyanın en büyük aldatmacasıdır (Şekil 1). Eski avcı toplayıcıların 
yaşam alanları tepeler, dereler, ağaçlar ve gökyüzüyle beraber kilometrekarelik çeşitli alanları 
kapsamakta iken tarım hayatına geçiş yapmış olan insanın yaşam alanı sadece tarlaları, meyve 
bahçeleri ve barınakları kapsamaktadır.

Sanayi Devrimi ile ise insan, etrafını çeviren ekosisteme bağlı kalmaktan da büyük ölçüde 
kurtulmuştur. Bunun neticesinde ormanları kesmiş, bataklıkları kurutmuş, barajlar yapmış, 
ovaları sulamış, binlerce kilometre demiryolu döşemiş ve gökdelenlerle dolu metropoller 
kurmuş olan insan, yeşil ve mavinin hâkim olduğu doğal çevreyi plastik ve betondan oluşan bir 
orman haline getirmiştir (Harari 2015).

Nüfus artışı ise Sanayi Devrimi ile birlikte hiç görülmeyen oranda artmıştır (Şekil 2). 1700 
yılında 700 milyon olan insan nüfusu, 1800 yılında 950 milyon, 1900 yılında 1,6 milyar, 2000 
yılına gelindiğinde 6 milyar, günümüzde ise neredeyse 7 milyara ulaşmış durumdadır (Ponting 
2012).  

Şekil 1. Dünya Nüfusu, MÖ. 10.000- Milat (Ponting 2012)
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Yapılaşma eylemi zamanla nüfus artışıyla birlikte o kadar hızlanmıştır ki insanların yaşam 
biçiminde ve çevredeki en büyük değişimlerden biri yaşanmış ve kentler, insanların oluşturmuş 
olduğu en büyük yapma çevreler haline gelmiştir (Ponting 2012). Kentleşme ise insan ve 
doğal çevre arasında kısıtlanan etkileşimi ve doğadaki tahribatı maksimum düzeye çıkarmıştır. 
İnsanların yaşam alanlarında erişilebilecekleri doğal çevre unsurlarının azalması zamanla 
doğal çevre ile etkileşim kurma ihtiyacının fark edilmeye başlanmasına ve bu ihtiyacın gün 
geçtikçe artmasına neden olmuştur. 21.yy.’a gelindiğinde ise insanoğlu bu problemlere çözüm 
arayışı içerisine girerek yeniden doğaya yönelmeye başlamıştır. Günümüzde bu ihtiyaçlar 
neticesinde mekân tasarımında korunak teşkil etme ve uygun iç mekân koşulları sağlamanın 
yanı sıra, doğal çevre koşullarını bozmadan çevreye duyarlı ve uyumlu yapılar inşa etmek temel 
amaçlardan biri haline gelmiştir. 

Doğal çevre, insan ve mekân tasarımı ilişkisi insanın yaratmış olduğu yapma çevre ile 
parçası olduğu doğal çevreden kopmasıyla ve hayatının %90’ını iç mekânlarda geçirmesiyle 
sonuçlanmıştır. Doğal çevreye olan ihtiyacın günümüzde fazlasıyla hissedilmeye başlandığı 
açıktır ve bunun yansımaları birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; doğaya daha yakın 
ve daha sakin bir çevreye sahip olma arzusu şehir merkezlerinden uzak bölgelere taşınma 
isteğini körüklemiştir. İronik olarak bu istek ile doğa içinde kurulan bölgelerin ortaya çıkması, 
doğal çevreye erişimi azaltmış ve doğada gerçekleştirilen yıkıma bir yenisini daha eklemiştir 
(McNally 2014). Benzer oluşumlara birçok yerde rastlanmaktadır ve doğal çevreye ulaşmaya 
çalışan insan oluşturmaya devam ettiği bu yapma çevre ile doğayı yıkmaya devam etmektedir. 

3. ALAN ÇALIŞMASI

On beş nesil önce atalarımız uyanık oldukları saatlerinin çoğunu dışarıda geçirmekte 
idi. Günümüzde ise insanlar hayatlarının %90’ını iç mekânlarda geçirmektedir (URL-1 
2018). “Zamanımızın çoğunu iç mekânlarda geçirmemize rağmen gerçekte biz dış ortam 
hayvanlarıyızdır.” diyen Nick Baker, çağdaş insanın genlerini seçen kuvvetlerin ovalarda, 
ormanlarda ve dağlarda açık havada bulunduğunu söylemektedir (Nute ve Weiss 2016). 
İnsanların günlük yaşantısı göz önüne alınırsa iç mekânlarda geçen sürenin azalma ihtimali 
görülmemektedir. Ancak doğal çevrenin bir parçası olan insanın iç mekânlarda iken de doğal 
çevre unsurları ile etkileşim kurabiliyor olmaları gerekmektedir.

Şekil 2. Dünya Nüfusu 1750-2000 (Ponting 2012) 

Bu çalışmada iç mekânda doğal çevre unsurları ile etkileşim halinde olmanın kullanıcıların 
psikolojik iyi oluş durumlarını olumlu yönde etkilediği hipotezini test etmek üzere bir deney grubu 
oluşturulmuştur. Katılımcılar iç mimarlık bölümü birinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır ve 
bölüm içeriğine uygun olarak bir çalışma planı oluşturulmuştur. Aynı kişilerden oluşan deney 
grubu ile üç aşamalı olarak; doğal çevre unsurlarından güneş ışığı ve deniz gören sınıfta, 
sadece yapma çevre unsurlarını gören sınıfta ve son olarak da doğal çevre ve yapma çevre 
unsurlarını bir arada gören sınıfta serbest el perspektif çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 
esnasında yapılan perspektif çizimleri bir değerlendirme ölçütü olarak kullanılmamıştır. Her 
çalışmanın sonunda 14 sorudan oluşmakta olan ve bireyin psikolojik iyi oluş durumunu 
ölçmek için kullanılan Mentâl İyi Oluş Ölçeği deney grubu tarafından cevaplandırılmıştır. 
Tennant vd. (2007) tarafından geliştirilen ölçek, Keldal tarafından “Warwick-Edinburgh Mental 
İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” ile Türkçe’ye uyarlanmıştır. 
5’li Likert tipinde cevaplama anahtarı bulunan ölçekte, en düşük 14 puan alınabilirken, en 
yüksek 70 puan alınabilmektedir. Ölçek sonucunda alınan yüksek puanlar yüksek mentâl 
iyi oluşu göstermektedir. Keldal (2015), geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan bu ölçeğin 
pozitif psikoloji alanında bu konuyla ilgili önemli bir eksikliği gidereceğini ve ayrıca bireylerin 
mentâl iyi oluş düzeylerini etkileyecek faktörlerin daha kolay değerlendirilmesini sağlayacağını 
belirtmektedir. 

Çalışma mekânı olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü 
Mimarlık Fakültesine ait üç sınıf kullanılmıştır. Mekân seçiminde yapının yerleşimi büyük bir 
öneme sahiptir. Çünkü hem doğal çevre unsurlarını hem de yapma çevre unsurlarını gören 
sınıfları mevcut olan yapının, ayrıca sadece binanın içinde kalan ve dış çevre ile etkileşimi 
olmayan sınıfları da mevcuttur. Mekânın bu avantajı sayesinde deniz gören, sadece yapma 
çevre unsurlarını gören ve son olarak da doğal çevre unsurlarından ağaçlar ile yapma çevre 
unsurlarını aynı anda gören sınıflarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 3’te ilk çalışmanın gerçekleştirildiği deniz gören sınıfın plan çiziminde bulunduğu alan 
1 rakamı ile gösterilmiştir. Bu sınıf binanın birinci katında bulunmaktadır.

Şekil 3. Birinci çalışmanı gerçekleştirildiği sınıf (Aşkın 2019)
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İlk çalışmanın gerçekleştirildiği sınıfın pencereleri doğrudan denize bakmaktadır (Şekil 4). 
Bu sınıfta yapılan çalışma ile doğal çevre unsurlarından güneş ışığının yanı sıra özellikle denizi 
görüyor olmanın katılımcıların mentâl iyi oluş durumları üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Şekil 5’te ikinci çalışmanın gerçekleştirildiği sınıf 2 rakamı ile üçüncü çalışmanın 
gerçekleştirildiği sınıf ise 3 rakamı ile gösterilmiştir. Bu sınıflar binanın ikinci katında 
bulunmaktadır.

Çalışmanın ikinci aşaması doğal çevre ile herhangi bir etkileşimi olmayan, sadece yapma 
çevresi bulunan bir sınıfta gerçekleştirilmiştir (Şekil 6). Üçüncü çalışmanın gerçekleştirildiği 
sınıf binalar, cadde, basketbol sahası gibi yapma çevre unsurlarını ve doğal çevre unsurlarından 
ağaçları aynı anda görmektedir (Şekil 7). Bu sınıfta yapılan çalışma ile doğal çevre ve yapma 
çevrenin bir arada olma durumunun mentâl iyi oluş durumuna olan etkileri değerlendirilmiştir.

Şekil 4. Birinci çalışmanın yapıldığı sınıf (Aşkın 2019)

Şekil 5. Plan üzerinde ikinci ve üçüncü çalışmaların gerçekleştirildiği sınıflar (Aşkın 2019)

Şekil 6. İkinci çalışmanın gerçekleştirildiği sınıf (Aşkın 2019)

Şekil 7. Üçüncü çalışmanın gerçekleştirildiği sınıf ve pencereden görülen alan (Aşkın 2019)

Şekil 8. Ortalama mentâl iyi oluş puanları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

3.1. Bulgular, değerlendirme ve tartışma

Sonuçlar değerlendirilirken öğrencinin almış olduğu puan, ölçek sonucunda alınabilecek en 
yüksek puan olan 70’e bölünüp, 100 ile çarpılarak 100 üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 
Yapılan çalışmaların sonunda katılımcıların almış olduğu mentâl iyi oluş ortalamaları Şekil 8’de 
sunulmuştur.

Ölçek sonuçlarına göre üç çalışma arasında katılımcıların mentâl iyi oluşu en yüksek deniz 
unsuruna sahip olan sınıfta yapılan çalışma sonucunda alınmıştır. Bunu hem doğal çevre hem 
de yapma çevre unsurlarına sahip olan sınıfta yapılan üçüncü çalışma izlerken, en düşük mentâl 
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iyi oluş sonuçları sadece yapma çevre unsurlarını gören ikinci çalışma sonunda alınmıştır. Bu 
çalışmanın verileri iç mekânda doğal çevre unsurları ile etkileşimde olmanın mentâl iyi oluş 
durumunda pozitif bir etkisi olduğu sonucunu göstermektedir.

Birinci çalışmada mentâl iyi oluşu en yüksek olan 3 katılımcının puanları Şekil 9’da, en 
düşük olan 3 katılımcının puanları ise Şekil 10’da gösterilmiştir.

Çalışmanın ikinci aşamasında mentâl iyi oluşu en yüksek olan 3 katılımcının puanları Şekil 
11’de, en düşük olan 3 katılımcının puanları ise Şekil 12’de gösterilmiştir.

İkinci çalışmada en yüksek mentâl iyi oluş puanına sahip olan katılımcılar, birinci çalışmada 
da en yüksek puana sahip olan 1, 14 ve 16 numaralı katılımcılar olmuştur. Ancak ikinci 
çalışmada bu katılımcıların mentâl iyi oluş puanları daha düşük çıkmıştır.

Şekil 9. Birinci çalışmada mentâl iyi oluşu en yüksek olan 3 katılımcının puanları
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 10. Birinci çalışmada mentâl iyi oluşu en düşük olan 3 katılımcının puanları
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 11. İkinci çalışmada mentâl iyi oluşu en yüksek olan 3 katılımcının puanları
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Hem en yüksek mentâl iyi oluş puanına sahip olan katılımcıların hem de en düşük puana 
sahip olan katılımcıların puanlarının ikinci çalışmada düşmüş olması, doğal çevre unsurları ile 
etkileşim kuruyor olmanın mentâl iyi oluş üzerinde sadece yapma çevre unsurlarıyla etkileşim 
kuruyor olmak ile karşılaştırıldığında pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu fark 
özellikle birinci çalışmada olduğu gibi doğal çevre unsurlarından deniz olduğu zaman daha 
fark edilir duruma gelmektedir. 

Çalışmanın hem doğal çevre, hem de yapma çevre unsurları gören sınıfta yapılan üçüncü 
aşamasında mentâl iyi oluşu en yüksek olan 3 katılımcının puanları Şekil 13’te, en düşük olan 
3 katılımcının puanları ise Şekil 14’te gösterilmiştir.

Katılımcı 1 ve katılımcı 14 ilk iki çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da en yüksek üç puanı 
alan katılımcılar olmuşlardır. Kendi içinde değerlendirildiğinde katılımcı 1 üç çalışma arasından 
84,29 ile en düşük puanını bu çalışmada almıştır. Katılımcı 14 ise üçüncü çalışmada 81,43 
alarak ikinci çalışmada almış olduğu puanla aynı puanı almıştır. Ancak birinci çalışmaya göre 
puanı düşmüştür. 

Şekil 12. İkinci çalışmada mentâl iyi oluşu en düşük olan 3 katılımcının puanları 
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 13. Üçüncü çalışmada mentâl iyi oluşu en yüksek olan 3 katılımcının puanları
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 14. Üçüncü çalışmada mentâl iyi oluşu en düşük olan 3 katılımcının puanları
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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4 numaralı katılımcı birinci ve ikinci çalışmada da en düşük mentâl iyi oluş puanına sahiptir. 
Ancak bu üç çalışma arasında kendi içinde değerlendirildiğinde en düşük puanı bu çalışmada 
almıştır. Katılımcı 11 ise 55,71 puan almıştır. Bu katılımcı ikinci çalışmada da aynı sonucu 
almıştır. Katılımcı 15 ise bu çalışmada 57,14 puan almıştır. Diğer iki çalışmada da en düşük 
mentâl iyi oluş puanı alan kişilerden olan katılımcı 15’in bu çalışmada aldığı puan kendi içinde 
değerlendirildiğinde aralarından en düşük puanı olmuştur.

20 katılımcıya ait genel grafiklerin yanı sıra mentâl iyi oluş durumu en yüksek ve en düşük 
olan 3 katılımcıya ait olan veriler bireysel değerlendirmede de iç mekânda doğal çevre unsurları 
ile etkileşim kurmanın, mentâl iyi oluş durumunda olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma kapsamında yapılan deney kurgusu ile görülmüştür ki doğal çevre ile etkileşim 
kuruyor olmak insanın psikolojik sağlığı için oldukça önemlidir. Bu etkileşimi sağlayan 
mekânların pozitif etkilerinin olduğu düşüncesi yapılan çalışma ile de desteklenmektedir.

Günümüzde doğal çevre ile etkileşim mekân tasarımında dikkat edilen bir unsur 
değildir. Yapılar ise bu etkileşimi sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Bu durumun değişmesi 
için yapma çevre sürecine dâhil olan bütün disiplinlerin doğal çevre ve insan arasındaki 
bağların koparılmaması gerektiğini kavraması ve bu hedefte yapma çevrenin tasarımı ve 
geliştirilmesinde doğal çevre ile etkileşimi sağlamaya yönelik bir yaklaşım benimseyerek 
hareket etmesi gerekmektedir. Yapma çevre oluşturulurken yapının çevresinin doğal 
çevre unsurlarını barındırmasına ve kullanıcıların iç mekânda iken bu unsurlar ile etkileşim 
kurabilecekleri şekilde tasarlanmasına dikkat edilmelidir. 

Çoğu insan iç mekânda doğal çevre ile ilişki kurmayı kolaylaştıran pencerelere sahip olan 
mekânlarda yaşantısını sürdürmeyi tercih etmekle birlikte her mekân bu imkânı sunmamaktadır. 
Bu tür kısıtlara sahip iç mekânlarda, doğal çevreye ait ve iç mekânda kullanılabilecek peyzaj 
unsurlarını tasarım yoluyla içeriye de taşımak, doğal çevre ve kullanıcı etkileşimini sağlamakta 
yardımcı olacaktır.

Özellikle şehirler çoğunlukla doğal çevre unsurlarından yoksundur. Doğal çevreye ulaşmanın 
zor olduğu bu durumlarda güneş ışığı, yağmur, su, rüzgâr gibi gözden kaçırdığımız doğal çevre 
unsurlarını tasarım yoluyla iç mekânlara dâhil etmek, doğal çevreden yoksun olan ortamlarda 
bu etkileşimin kurulması için kullanılabilecek bir yöntem olacaktır. 

Bu çalışmanın konusu insan ve yapı sürecini kapsayan birçok disiplin için son derece 
önemlidir. İnsanın doğal çevre üzerindeki tahribatı devam ettikçe de önemini sürdürecektir. 
İnsan hayatının yüzde 90’ının iç mekânlarda geçtiği düşünüldüğünde ise iç mekânlarda doğal 
çevre ile etkileşim kuruyor olmak da önemli olmaya devam edecek ve çözülmesi gereken bir 
durum olarak var olacaktır. 

Doğal çevre ve insan etkileşimi ile ilgili tasarımcıların yanı sıra kullanıcılar da 
bilinçlendirilmelidir. İnsan doğal çevrenin bir parçasıdır ancak oluşturduğu yapma çevre ile 
ondan uzaklaşmıştır. Bir parçası olduğu doğal çevre unsurları ile etkileşim halinde olması 
gerektiği gerçeğini kavramalıdır. 
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4. Oturum | Hatice Aşkın

“ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ GÜNDELİK 
EYLEMLERİNİN ESNEK İÇ MEKÂN TASARIMINA 
ETKİSİ”

Zübeyde Keskin
Ethem Gürer

Özet

Tasarımın kullanım odaklı olup kullanıcının sisteme değil, sistemin kullanıcıya hizmet 
etmesi esnek mekânların ortaya çıkmasını sağlar. İç mekânda kullanım odaklı tasarımların 
yaratılmasında kullanıcıların eylemlerinden altlık olarak faydalanılabilir. Eylemin bir tasarım 
altlığı olarak kullanıldığı mekânlarda, standart tasarımların dışına çıkılıp, tanımı konmadan 
esnek mekânlar yaratılabilir. Bu çalışmada, kullanıcı profili olarak 3-6 yaş aralığını kapsayan 
erken çocukluk dönemi gündelik eylemleri incelenecek; çocukların gündelik eylem repertuvarları 
görsel olarak çıkartılarak, iç mekân tasarımına esneklik boyutundaki katkısı tartışılacaktır. 

İlk bölümde çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi açıklanmaktadır. Tez çalışmasında 
çocukların sık kullandıkları eylemleri tespit ve kategorize etmek için uzun süreli gözlemler ile 
keşif rotası çıkarma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Çocukların eylemleri oyun deneyimleri 
üzerinden gözlemlenecek olup çalışmanın ikinci bölümünde, “Homoludens” oyun oynayan insan 
kavramı üzerinden eylemlerin oyun ile dışavurumu incelenmektedir. İfade biçimi olarak oyun 
incelendiğinden oyun çeşitlerinde eylemin önemi tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde büyüme 
ve gelişimin en hızlı olduğu evre olan erken çocukluk döneminde fiziksel gelişim incelenerek, 
bedensel beceriler üzerinde durulmaktadır. Son olarak bedensel becerilerinin sınırlandırdığı 
eylemleri oyunlaştırma ile oyunun eylemselliği irdelenmektedir. 

Çalışmanın son bölümünde ise alan çalışması kapsamında gözlemlenen eylemler ile bu 
eylemlerin tekrarlanabilirliği üzerinde durulmaktadır. Renk ve doku gibi ögeleri ihmal ederek 
sadece eylemler üzerinden oluşturulacak kurguda, ölçme yöntemi olarak zorlama olmayan ve 
temsile dökülebilen yöntemler kullanılmaktadır. Bu bağlamda duyularını temsile dökebildikleri 
açık uçlu, nitel yöntemlerden yararlanılıp karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışma 
ile hedeflenen, işlevsel dönüşüm ve zenginliği anlamında günümüz hâkim paradigmalarından 
mekânsal esneklik kavramını, yine esneklik noktasında üst düzey farklılıklar gösteren erken 
çocuk dönemi eylemleri üzerinden anlamak ve buna dönük öneriler yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, kullanım odaklı tasarım, gündelik eylemler, oyun

1. GİRİŞ

Temel hareketler dönemi olarak da adlandırılan motor becerilerin öğrenildiği ve geliştirildiği 
erken çocukluk döneminde, çocuk serbest ve öngörülemez hareketleriyle sürekli keşif 
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halindedir. Yetişkinlerden bu yönüyle ayrılan erken çocukluk döneminin eylemleri, esnek iç 
mekân tasarımında altlık olarak kullanılıp tasarıma katkıda bulunabilir. Esnek tasarımlar 
kullanıcıların değişen gereksinimlerine göre dönüşebilen farklı çözümlerle gerçekleşebilir. Bu 
nedenle, kullanıcı profilinin serbest eylemleriyle sürekli değişim halinde olan erken çocukluk 
dönemini kapsaması çalışmanın kurgusu ile paralellik göstermektedir. 

Okul öncesi dönemde, çocuklar veri seti olarak gözlemleyerek, eylemlerini oyunlaştırarak 
deneyim kazanır ve motor gelişimlerini tamamlarlar. Şehirlerdeki oyun alanlarındaki azalma, 
güvenli oyun alanlarına erişimdeki zorluklar ve gelişen teknolojiyle beraber dekonstrüktif 
yapıda olan “play” kavramının konstrüktif yapıda olan “game” ile ilişkilenmesi nedeniyle 
yirmi birinci yüzyılda çocuklar iç mekânda daha fazla vakit geçirmektedir. İç mekânlar artık 
temel barınma ihtiyacı dışında çocukların birçok beceri veya davranışının keşfedildiği oyun 
alanları haline gelmektedir. Çocukların mekân deneyimi ile oyun alanına dönüşen iç mekânlar, 
kullanıcının oyun sırasında gerçekleştirdiği eylem dizgileri ve bu eylemleri gerçekleştirirken 
bedenin hacimdeki sınırlarıyla incelenebilir hale gelmektedir. 

Bedenin hacimde yarattığı sınırları ve eylemleri temsil aracı olarak kullanan mimariden 
farklı birer disiplin olan dans ve sinemanın eylem ile olan ilişkisinden bahsetmek çalışmaya 
katkıda bulunacaktır. Erken çocukluk dönemi ile yapılan bu çalışmada çocukların yazılı ve 
sözlü anlatımları yeterli gelmeyeceğinden oyunları esnasında yapılmış uzun süreli gözlemler 
yapılması, gözlemlere dayalı verilerin bir araya getirilmesi ve plan düzleminde hareketlerin 
haritalandırılması gibi yöntemlerle ifade edilmesi gerekmektedir.

2. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE OYUN

Eylemlerin bir tasarım altlığı olarak kullanıldığı iç mekân tasarımı kurgusunda kullanıcı 
profili olarak erken çocukluk dönemi üzerinde çalışılması oyun kavramının incelenmesini 
gerektirmektedir. TDK’ya göre oyun: “1. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit 
geçirmeye yarayan eğlence 2. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi 3. 
Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında, İngilizce 
’de oyun için “play” ve “game” olmak üzere iki farklı kelime vardır. Play kelimesi kuralları ve 
amacı olmayan vakit geçirmek, eğlenmek için yapılan eylemler için kullanılabilirken; game 
kelimesi, belli bir amacı olan, önceden ya da o an belirlenen kurallara uyularak amaca 
ulaşmak için yapılan etkinlikler olarak tanımlanabilir. Bernard Suits oyun oynamayı (game 
playing) yalnızca belirli kuralların izin verdiği araçları kullanarak, kuralların izin verdiği araçlar 
kapsamda olacağından daha sınırlı olan belirli bir durum ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetlerde 
bulunmak olarak tanımlar (Suits 1967). Bu bağlamda Suits, etkinlikleri amacı kendinde olan 
etkinlik (play) ve bir amacın aracı olan etkinlik (game) olmak üzere iki başlıkta inceler. Buna 
göre oyun (game) konstrüktif yapıda olup belli kuralları ve amacı olan faaliyetlere denir. Ancak, 
çalışmada bahsedilen eylemler konstrüktif tanımın dışında kalarak, çocukların daha fazla motor 
becerilerini kullanmalarını sağlayıp mekân içerisindeki serbest eylemlerinin çeşitlenmesini 
destekleyen dekonstrüktif oyun (play) ile ilişkilendirilmektedir. 

2.1. Oyun ve Homoludens kavramı

Oyun (Play), belirli bir amacı olmadan ya da içgüdüsel olarak eğlenmek amacıyla,  bazen 
kuralları belirlenmiş ve bilinen,  bazen de kendiliğinden gelişen ve coşku, heyecan,  merak 
duygularını içinde barındırabilen kişinin deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini sağlayan 
eylem dizgisi olarak tanımlanabilir. Homoludens kitabında Huizinga’nın tanımına göre 
oyun hep var olana hatta bir toplumun kültürünü oluşturana denir (Huizinga 2018). Kelime 
anlamıyla oyun oynayan insan anlamına gelen Homoludens ile oyunu oynayan kişilerin yaş 
aralığı belirtilmeksizin, insanların sürekli oyun oynar bir halde oldukları anlatılmıştır. Ancak 
çocuklar özellikle altı yaşlarına kadar olan motor ve bilişsel gelişim süreçleriyle yetişkinlerden 
ayrılmaktadır. Kaliforniya'daki Ulusal Oyun Enstitüsü (National Institute for Play) kurucusu 
Dr. Stuart Brown oyunun anne karnında başladığını vurgulamıştır. Brown’a göre bebekler 
doğduklarında, kıvrılma ve kollarını sallama dürtüsü devam eder ve üç ila dokuz ayda ellerine 
ve dizlerine çıkabildikleri anda sallanıp sürünmeyi öğrenirler… ve bunlar rastgele hareketler 
değildir; keşif ve öğrenmeyi teşvik eden gerçek davranışlardır (Brown 2009).  Oyun oynamanın 
anne karnında başlayıp sürekli devam ettiğini göz önüne alınırsa, çocukların yetişkinlerden 
ayıran özelliğin keşfedecek çok şeyleri olmasıdır denilebilir. Çocuğun her gördüğü, tanıdığı, 
anlamlandırıp isimlendirdiği ‘şey’ oyuna dâhil olabilir. Hatta çocuğun soyutu anlamlandırması 
ve dilde karşılığını bulması da bir tür oyun olarak kabul edilebilir. 

Oyun denildiğinde ilk akla gelen tanımıyla eğlenceli heyecan veren sıfatlarından bağımsız 
olarak ciddi olabilir. Huizinga, oyunu herhangi bir sıfatla adlandırıp sınırlandırmak istemezken 
aynı zamanda oyunun güzellik barındırdığını ifade etmiştir. Oyun ritim ve armoniye sahiptir; 
güzeldir ve eğitici olmak zorunda değildir. Fakat eğitici olarak kurgulanmasa da her oyunun 
bir şekilde bir katkısı vardır (Huizinga 2018). Oyunun katkı sağlayan eğitici yönü özellikle 
erken çocukluk döneminde oyunlaşan eylemlerin kendisinde görülebilir. Brown, oyunlaşan 
hareketlerin öğrenmeye etkisine bir başka örnek olarak işitme engelli doğan bebekleri 
vermiştir. İşitme engeliyle doğan bebeklerin aslında fiziksel olarak iletişim kurmayı öğrenmek 
için oyun hareketlerini kullanmaktadırlar; ilk önce basit bir simetrik hareketlerle konuşmaya 
çalışırlar, bu da bir yetişkin sürekli olarak geri dönüş yaptığında yavaşça basit işaret dili haline 
gelir. Bahsedilen örnekte olduğu gibi rastgele gözüken oyunlaşan eylemler yeni ifade şekilleri 
oluşturup oyunun eğitici tarafını ortaya çıkarabilmektedir. Buna ek olarak, oyun kurgulanmış 
sınırları belli bir mekânda belli bir zaman aralığında gerçekleşir ve bu sınırları eylemler 
belirtmektedir. Bu sınırlar esnek olup çocuğun eylemleriyle genişleyip daralabilir. Bu yönüyle 
oyunun dönüştürücü etkisinden bahsetmek mümkündür. Oyun eylemlerle esnetilip, kendisini 
ve çevresini dönüştürür. Her ne kadar kuralları ve kurgusu ile başlangıcı ve sonu belli bir zaman 
aralığı gibi gözükse de; oyun devam ederken yenilenebilir. 

2.2. Oyun temelli yaklaşımlar
 

Erken çocukluk dönemi gelişimini destekleyen oyun kavramı, çeşitli eğitim yaklaşımlarında 
önemli yer tutmaktadır. Çocukların erken yaştan itibaren bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine 
katkıda bulunan oyun tabanlı tüm aktiviteler mekân içerisindeki eylemlerini inceleyen araştırma 
konusuyla paralellik göstermektedir. Bu noktada erken çocukluk dönemi aktivitelerine 
odaklanan yaklaşımları savunan isimleri ve çalışmalarını incelemek faydalı olacaktır.
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Okul öncesi eğitimi kapsamında “kindergarten” anaokulu kavramını ortaya çıkaran Alman 
pedagog Friedrich Froebel okul öncesi eğitim çalışmaları ile bilinmektedir. Oyun temelli, çocuk 
merkezli ve bütünsel bir bakış açısı Froebel eğitim yaklaşımının karakteristiğidir (Boss 2014). 
Froebel’in yaklaşımı oyun oynamanın gereksiniminden ve bedensel-ruhsal gelişim için oyunun 
öneminden bahsetmektedir. Okul öncesi eğitim modelleri arasında en çok bilinen yaklaşımlardan 
biri de Montessori eğitimi yöntemidir. Pediatri ve psikiyatri alanında uzmanlaşan Doktor Maria 
Montessori geleneksel eğitim modellerinde olduğu gibi öğretmenin komutlarının hakim olduğu 
sınıf ortamı yerine çocuk merkezli eğitim yaklaşımını benimsemiş, çocuğun kendi girişimiyle 
keşfederek öğrenmesini ve etkinlikte bulunmasını savunmuştur. Filozof ve eğitim kuramcısı 
John Dewey ise öğretim modeli olarak oyun, araştırma, doğa araştırması ve kendini ifade 
gibi aktivitelerin kullanılması gerektiğini savunmuştur. Dewey’e göre bu aktiviteler, öğreneni 
uyaracak ve ona önceki yaşantılarını hatırlatacak şekilde düzenlenmelidir (Selvi, Sönmez 
ve Özüdoğru 2014). Jean Piaget, bilişsel gelişim kuramında, en temel görüşlerini ve belirli 
yaşlarda çocukların düşünme özelliklerini belirtmiştir. Piaget’e göre oyun çocuğun kendini 
geliştirme yollarından biridir ve zihinsel gelişim ile arasında doğrudan bir ilişki vardır. Oyunun 
doğal bir şekilde içerdiği merak, deneme, bilgileri düzenleme, yeni durum ve bilgileri dağarcığa 
ekleme, uyuma ulaşma gibi durumlar Piaget’e göre oyunu aynı zamanda bilişsel bir iş haline 
getirir (Piaget 1962).  Piaget’e göre oyunun temel işlevleri, tekrarlama yoluyla mevcut becerileri 
geliştirmek ve çocuğa bir egemenlik duygusu kazandırmaktır. 

Bahsedilen dört alternatif eğitim yaklaşımı da çocukların, kendini kendine öğrenebilmesinden 
ve oyunlaştırdıkları eylemlerin olumlu sonuçlar meydana getirmesinden bahsetmektedir. Aynı 
zamanda serbest oyunun önemini vurgulayan bu yaklaşımlara göre, her çocuğun bireysel 
ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre yapılandırılmış mekân kurgusu önemlidir. Çocukların sosyal 
ve pratik becerilerinin oyun ile gelişeceğini düşünen yaklaşımlar, çocukların mekân içerisindeki 
becerilerinin ve serbest eylemlerinin çeşitlenmesini teşvik eder. 

2.3. İfade biçimi olarak oyun çeşitlerinde eylemin önemi 

Erken çocukluk dönemi eylemleri, çocukların motor ve bilişsel gelişimlerinin etkisiyle 
şekillenir. Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre erken çocukluk dönemi işlem öncesi 
dönem olarak tanımlanır. Piaget’e göre bu dönemde çocuklar işlem denilen beceriden 
yoksundurlar; işlemler daha önce fiziksel olarak yapılanları zihinsel olarak da yapmaya imkân 
veren içselleştirilmiş eylemlerdir (Piaget 1962). Bu dönemde çocukların düşünce yapıları 
benmerkezcilik (egosantrizm) kavramından dolayı sınırlıdır. Piaget’in işlem öncesi dönem için 
bahsettiği benmerkezcilik, çocuğun kendi bakış açısıyla diğerlerinin bakış açısı arasındaki farkı 
anlamamasıdır. Bu duruma bağlı olarak bu dönemde oyun çeşitlerinden sembolik oyun diğer 
bir deyişle taklitsel/simgesel oyun baskın olarak görülür. Sembolik oyunda çocuk çevresinde 
gördüğü nesnelere ya da olaylara, zihninde kurguladığı sembollerle çağrıştırır. 

Piaget’in işlem öncesi döneme ait görüşleri, ünlü sinema kuramcısı Eisenstein ile 
paralellik göstermektedir. Eisenstein, görme deneyimini benmerkeziyetçi bir faaliyet olarak ele 
almıştır. İzleyiciler, ekrandaki görüntüleri, onların biliş öncesi deneyimiymiş gibi kabullenirler 
(Dudley 2001). Eisenstein, montaj kuramıyla izleyicinin kendi özbiliş öncesi deneyimini 
gerçekleştiriyormuş gibi, imgeleri kendine mal ettiğini düşünmesini hedeflemiştir. Jean 

Piaget’in gelişim psikolojisiyle Eisenstein’ın montaj kuramı hakkındaki fikirlerinin paralel 
olduğunu görmek mümkündür.

2.4. Beden-mekân ilişkisinde eylem

Eylemi özneleştiren ve oyunlaştıran disiplinlerden dans, tiyatro ve sinema ile ilgili öne çıkan temel 
yaklaşımlar, beden ile mekân ilişkisini incelerken araştırma konusuyla paralellik göstermekredir. 
Belirli bir zaman aralığında yapılan eylem dizilimleriyle, bedenin mekân içindeki konumu ve 
yönelimi mekân tanımı yapılabilir. Eylem dizilimleri, bedenin fiziksel sınırlarıyla kişinin hacim 
içindeki sınırlarını oluşturur. Bedenin hacim içindeki konumu ile oluşan sınırların incelemek için 
Bauhaus için sahne tasarımları yapan ressam-heykeltıraş Oskar Schlemmer’in çalışmalarını 
incelemek yararlı olacaktır. Schlemmer, kübik mekân içinde, uzay-beden ilişkisini yakalamaya 
çalışmaktadır. Şekil 1’de görüldüğü üzere kübik mekân içerisinde görünmez doğrusal ışınlar 
mekân içinde tanımlı alan yaratmaktadır. Molnár bu ışınlardan görünmez doğrusal planimetrik 
ağlar ve stereometrik ilişkiler olarak bahsetmektedir: “Buradaki matematik, insan vücudunun 
doğal matematiğine karşılık gelir ve doğası gereği belirlenen hareketlerle mekanik ve rasyonel 
olarak dengelenir” (Schlemmer, Moholy-Nagy, Molnár 1961).

Schlemmer’e göre kübik mekândaki özne olan insan merkez kabul edilirse yalnızca 
matematiğin getirdiği doğrusal ışınlarla dikey ve yatay sabit tutmak yerine insanın duygusal 
hareketlerine bağlı olarak organik formda şekillenir (Schlemmer, Moholy-Nagy, Molnár 1961). 
Bedenin sınırlarıyla var olması ve bedenin belirlediği sınırlarla boşluğun tasarımının yapılması 
ilişkilidir. Beden mekânda statik değil tepki veren ve etkileyen olarak etkileşim içinde devinimini 
sürdürmektedir (Şekil 2).

Rudolf von Laban hareket konusunda akla ilk gelen teorisyenlerden biridir. Laban mekân 
ve hareketi söyle özetlemektedir: “Mekânı, değişimin meydana geldiği bir yer olarak tasavvur 
etmek faydalı olabilir. Bununla beraber ne yeri boş, hareketten ayrı bir mekân olarak ne de 
hareketi sadece tesadüfi bir olay olarak düşünmeliyiz. Çünkü hareket mekân içinde devamlılık 
arz eden bir akıştır ve bu mekânın temel yönüdür” (Laban 1988). Hareketlerin bir ifade aracı 
olarak geliştirilmesini düşünen Laban, dans notasyon sisteminin paralelinde insanların 
hareketlerini kaydetmiş ve analiz etmiştir (Şekil 3).

Şekil 1. Figür ve mekânsal çizgi - Figur und Raumlineatur (Schlemmer 1921)

177



178

Hareket akışının boşlukla olan ilişkisi soyut olarak mekân sınırlarını belirlemektedir. Laban’ın 
“kinesphere” olarak adlandırdığı bu hareket küresini insan bedenini sarmalayan ve hareketlere 
göre esneyip daralan ve sınırları sürekli değişen bir sınır olarak düşünmek mümkündür (Şekil 
4). Başka bir deyişle beden eylemleri gerçekleştirirken bulunduğu mekânı hareket küresinin 
sınırları içinde tanımlar.

Mekân ve bedenin etkileşim içindeki devingen ilişkisi tasarımda önemli bir yere sahiptir. 
Mekânın, herhangi bir kullanıcı için standart üretimi yerine, geniş bir öznellik yelpazesinde 

Şekil 2. Kendinden merkezli uzamsal çizgi - Egozentrische Raumlineatur (Schlemmer 1925)

Şekil 3. Labanotion (Laban dans notasyonu) (Rudolf 1988)

Şekil 4. Kinesphere (Hareket küresi) (Rudolf 1988)

deneyimleyen kullanıcılar için tasarlanması esnek iç mekân tasarımı için önemlidir. Erken 
çocukluk dönemi eylemlerini hedef almak, tasarımda söz konusu olan kullanıcı bedenini 
sınırlayan bir kurgu ortaya çıkarır. 

Sınırları bedenin yapabildiği eylemlerin belirlediği bir kurguda tasarımı çalışmak dans 
ve tiyatronun dışında sinemada da görülmektedir. Eylemin sinemadaki önemine değinen 
Eisenstein önemli sinema kuramcılarındandır ve hemen hemen bütün çalışmalarında montaja 
ilişkin kuramsal tartışmalar görmek mümkündür. Montajın sinema için elzem olduğunu 
belirten Eisenstein, onun görevinin ve amacının temanın, olay örgüsünün, film içerisindeki 
hareketin sergilenmesi olduğunu belirtir (Eisenstein 2006). İzleyicinin çok duyulu deneyime 
sahip olmasını isteyen Eisenstein’ın montaj kurgusu için her sekansta gerçekleşecek eylemleri 
detaylı olarak planladığı resimli taslaklarında görmek mümkündür. Bu resimli taslaklarda her 
bir sekanstaki eylemler, hareketlerin yönü ve yoğunluğuna bağlı olarak görsel ve işitsel tüm 
detaylarla eş zamanlı olarak kurgulanmıştır (Şekil 5).     

Eylemlerin temsile dökülmesi bakımından kurgulanmış eylemler dizilimine sahip olan bu 
örnekler tezin üst başlığıyla örtüşerek çalışmaya kaynak olabilecek niteliklere sahiptir.

3.  ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HACİM-SINIR İLİŞKİSİ

Erken çocukluk döneminde aynı zamanda temel hareketler dönemi olarak adlandırılan süreçte, 
motor gelişimleri devam eden çocuklar yetişkinlerin aksine sınırlı beden hareketlerinde 
bulunabilirler. Bu dönemdeki çocukların eylemlerini saptamak ve durum tespiti yapmak 
amacıyla bir alan çalışması yapılması planlanmaktadır. Tez çalışması kapsamında yapılacak 
alan çalışmasına hazırlık olarak gözlemler yapılmış; eylemleri değerlendirme ve temsile dökme 
yöntemleri üzerinde çalışılmıştır. Bu kapsamda gözlenen eylemlerin tekrarlanma durumu ve bir 
dizilim yaratabilme ihtimali odak noktasıdır. Yapılan gözlemler, çocukların serbest eylemlerine 
müdahale etmemek üzere iç ve dış mekânlarda gerçekleştirilmiştir. Yapılan gözlemler 
sonucunda ortak bulguların ortaya çıkma durumunun belirsizliğini gidermek amaçlanmıştır. 

Erken çocukluk dönemi eylemlerinin analizinden yola çıkarak gözlemlenen iç mekânlarda 
mekân-beden ilişkisi üzerinde durulmuştur. Gözlem için kolay erişilebilen kamusal alanlardaki 
oyun parkları ile kayıt altına alınmış oyun mekânları seçilmiş, özellikle ilgili yaş grubundaki 

Şekil 5. Alexander Nevsky (Eisenstein 2006)
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çocukların (3-6 yaş) eylemleri incelenmiştir. Gözlem süresinde çocuklar tarafından 
gerçekleştirilen tüm eylemler süresiyle beraber kayıt altına alınmıştır (Şekil 6). Oyun alanındaki 
çocuklardan her seferinde birinin eylemlerine odaklanılmış; diğer çocuklarla ve objelerle olan 
ilişkisi ihmal edilmiştir. 

Gözlem süresince kayıt altına alınan tüm eylemler süreleriyle beraber bir araya getirilmiştir. 
Kayıt altına alınan eylemlerden bazıları basamak çıkma, oturma, tırmanma, sürünme, ayağa 
kalkma, geriye dönme, rampadan kayma, koşma, sırt üstü uzanma, emekleme, dizleri üstünde 
durma şeklindedir. Eylemler gerçekleşirken mekânın kullanım yoğunluğu ve süresine bağlı 
olarak kategorize edilmiştir. Uzun süreli eylemler ana eylem olarak; kısa süreli eylemler 
ise tamamlayıcı/ikincil eylemler olarak kabul edilmiştir. Uzun süreli ana eylemler genellikle 
çocuğun motor becerilerini sonuna kadar kullandığı ve gayret sarf ettiği basamak çıkma, rampa 
tırmanma gibi eylemlerden oluşmaktadır. Bunun yanında kısa süreli tamamlayıcı eylemlerin 
ise bedensel işlevlerin gerçekleştiği dinlenme noktası ya da zihinsel işlevlerin gerçekleştiği 
karar verme noktası olduğu gözlemlenmiştir. Gözlemlenen ana eylemlerin tekrarlandıkları 
süreç içinde mekânda taradığı izler plan düzlemine aktarılmıştır (Şekil 7). Çocukların aynı rota 
üzerinde tekrarladıkları eylemlerin başkalaşarak yenisine dönüştüğü gözlemlenmiş ve buna 
bağlı olarak planlarda farklı taramalar ortaya çıkmıştır.

Şekil 6. Ön çalışma için seçilmiş örnek gözlem mekânlarından biri
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 7. Plan düzleminde eylemlerin taramasına örnek
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Ön çalışma kapsamında okul öncesi çocukların gözlenebilir ve yaygın motor davranışları 
incelenmiş; oyun alanları test mekânı olarak denenmiştir. Bununla birlikte esnek iç mekân 
tasarımında altlık olarak kullanılacak bir eylem repertuvarında erken çocukluk döneminin 
üzerinde çalışılması incelenmiştir. Bu dönemdeki çocukların tahmin edilemez muğlak 
eylemleri çalışmanın kurgusuyla paralellik göstermektedir. Ön çalışma için seçilen oyun 
alanlarında tekrarı yapılan gözlemler sonunda çocukların tanımlı, sınırları belli alanlarda daha 
uzun vakit geçirdikleri saptanmıştır. Gözlemlenen eylemlerin kısa süre içinde birbirine değişip 
dönüşmesi ve tekrarlanır olması yapılacak çalışmalar için araştırma soruları üretmiştir ve 
yapılan gözlemler ışığında tezin alan çalışması kurgulanmaktadır.  Yapılacak çalışmaların 
tekrarlanan eylemlere bağlı olarak bir eylem grameri oluşturma üzerine yoğunlaştırılması 
planlanmaktadır. Aynı mekânda ayrı gruplar üzerinde yapılması planlanan çalışmanın dijital 
ortamda eylemlerin analizinin yapılması kurgulanmaktadır. Bu bağlamda kullanılacak ara 
yüzün çocukların eylemleri gerçekleştirirken verecekleri kararları etkilememek üzere seçilmesi 
planlanmaktadır. Eylemlerin analizinin yapılması ve eylem dizilerinde birbirini tamamlayan 
eylemlerin çıkarılması için çocukların mekândan bağımsız olarak gözlemlenip analiz edilmesi 
teze katkıda bulunacaktır.
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“FİZİKSEL ÇEVRENİN ALZHEIMER HASTALIĞINDAKİ 
YERİ VE ÖNEMİ: FARKLI TİPTEKİ ÖZEL ALZHEIMER 
BAKIMEVLERİ İÇİN İÇ MEKÂN TASARIM 
KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ” Dilek Şahin

Emine Görgül

Özet

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaşlı nüfusun artmasıyla demans hastalığı ve demans 
hastalığının tanısı alzheimer hastalığı önemli bir sorun olmuştur. Dünya Alzheimer Raporu’nda, 
2015 yılında dünya genelinde 46.8 milyon kişinin demans yaşadığı tahmin edilmektedir. 2030 
yılında ise, bu sayının 74.7 milyona, 2050 yılında 131.5 milyona varacağı öngörülmektedir. Son 
zamanlarda Türkiye’de ise 600.000 kişinin bu hastalıkla mücadele ettiği düşünülmektedir. 

Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini, işlevselliklerini arttırmak için yaşadıkları fiziksel 
çevrenin tasarımının terapötik etkileri olduğu kabul edilir ve bu tasarımcılar için oldukça önem 
arz eder. 

İTÜ Bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenen bu çalışmada, mevcut 
araştırmalardan yola çıkılarak, fiziksel çevrenin Alzheimer hastalarının bakımındaki yerinin 
ve öneminin gösterilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, Türkiye’deki mevcut Alzheimer hastaları 
bakım politikaları incelenmiş, bakım merkezlerine yönelik incelemeler yapılmıştır. Çalışma 
süresince literatür taramasının ardından Türkiye Alzheimer Derneği’yle iletişime geçilerek 
Eskişehir Alzheimer Konuk Evi, Konya Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Mersin Yaşlı Yaşam 
Merkezi araştırma alanları olarak belirlenmiştir. Bu birimlerde, mekân ve kullanıcılar açısından 
gözlemler yapılmış, sağlık personelleriyle fiziksel çevre tasarımının hastaların davranışları 
üzerindeki etkisini saptamaya yönelik yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşmelerdeki niteliksel ve niceliksel incelemelerden edilen bilgilerin içerik analizi yapılmış, 
alan araştırmasına ilişkin gerekli bulgular elde edilmiştir. Bütün bu incelemeler ve ulaşılan 
bulgular eşliğinde, alzheimer hastaları bakım merkezlerine yönelik rehber niteliğinde mekânsal 
ve fiziksel öneri tasarım kriterleri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, sağlık yapıları, iç mekân tasarım kriterleri 

1. GİRİŞ

Alzheimer hastalığı, merkezi sinir sisteminde (MSS) beyin hücrelerinin kayıpları nedeni ile 
ortaya çıkan, bilişsel fonksiyonlarda azalma, özbakım yetersizlikleri, unutkanlık ve davranışsal 
bozukluklar şeklinde gelişen ve demans hastalığının en yaygın olan formudur (Özkay vd. 
2011). 2015 yılında Dünya Alzheimer Raporu’nda belirtildiği üzere dünya genelinde gitgide 

yaygınlaşan alzheimer hastalığını 46,8 milyon kişinin yaşadığı ve bu sayının 2030 yılında 
74,7 milyona katlanması ve 2050 yılında ise 131,5 milyon kişiyi etkilemesi öngörülmektedir 
(Alzheimer’s Disease International 2015).

Alzheimer hastalığı hafif unutkanlık ile başlamakta olup, hastanın kişilik değişikliği 
yaşamasına, sözel ve motor becerilerini kaybetmesine sebep olmaktadır. Hastalığın seviyesi 
ilerledikçe, hasta kendi başına günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayamaz ve öz bakıma muhtaç 
hâle gelmektedir. Sayısı her gün artan ve birçok bilim insanın dâhil olduğu araştırmalarda, 
alzheimer hastalarının yaşam kalitesi üzerinde bakım koşullarının, fiziksel çevre ortamının 
ve sosyal bakım ortamının olumlu veya olumsuz yönde etkili olduğu konusunda görüşler 
bildirilmektedir (Schwarz vd. 2004).

Bu gelişmelerin ışığında, bu çalışmada “Fiziksel çevre ve iç mekân tasarımının alzheimer 
hastalarının işlevsel yeterliliklerinin ve hayat kalitelerinin artması üzerinde etkisi var mıdır?” 
sorusundan hareketle; çalışmanın amacı, fiziksel çevrenin bu hastaların bakımı üzerindeki yeri 
ve öneminin saptanması ile günlük yaşam faaliyetlerine yönelik hastaların ihtiyaçlarının analizi 
ve elde edilen veriler eşliğinde alzheimer hastalarına yönelik tasarlanacak mekânlara tasarım 
önerileri geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Çalışma kapsamında, Alzheimer hastalarına yönelik ülkemizde kullanılan bakım politikaları 
incelenmiş, sonrasında Türkiye Alzheimer Derneği ile iletişime geçilip derneğe bağlı 
alzheimer bakım merkezlerine yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. Alan araştırması 
kapsamında incelenecek birimler, Eskişehir Alzheimer Derneği şubesine bağlı yatılı alzheimer  
bakım merkezi, Konya’da bulunan şubeye bağlı gündüz yaşam merkezi ve Mersin Alzheimer 
Derneği şubesine bağlı yatılı ve gündüzlü olan yaşlı yaşam merkezi olarak belirlenmiştir. 
Bu merkezlerin belirlenmesinde etkili olan nedenler arasında, Türkiye genelinde alzheimer 
hastalarına yönelik yeni ve kapsamlı olmalarının yanı sıra, Türkiye Alzheimer Derneği’ne 
bağlı olup yalnızca Alzheimer hastalarına bakım vermeleri ve onların günlük faaliyetleri, özel 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış örnekler olmaları büyük önem taşmaktadır.  

Çalışmanın yönteminde, elde edilen veriler ve gelişmeler ışığında yapılan alan araştırması 
nitel ve nicel araştırma yöntemlerin birlikte kullanılarak yürütüldüğü keşfedici bir araştırma 
modeli olarak uygulanmıştır. Araştırma kapsamında geniş bir literatür taramasından sonra elde 
edilen veriler eşliğinde seçilmiş olan bakım merkezlerinde mekan ve kullanıcılara ait niteliksel 
ve niceliksel verilerin toplanması ve elde edilen bulguların sentezlenmesi süresince karma 
yöntem kullanılmıştır. Çalışmada veri toplarken iki ayrı yol izlenmiştir. İlk aşamada örneklem 
grubunun sosyo-demografik verilerin elde edilmesi amacıyla kişisel bilgi formu oluşturulmuş, 
diğer taraftan araştırmaya katılan katılımcıların deneyimlerini derinlemesine tespit etmek için 
faydalanılan ve çalışmada kanıta dayalı tasarım yaklaşımının etkili olmasına sebebiyet veren 
görüşme tekniği kullanılmıştır. Kullanıcı mekân etkileşimi için yerinde gözlem yapılmıştır.

Katılımcılar ile yapılan görüşmelerin ardından niteliksel incelemelerden sağlanan verilere 
dair içerik analizleri yapılarak gerekli bulgular elde edilmiş ve bu incelemeler ile bulgular 
eşliğinde, alzheimer hastaları için gelecekte açılacak olan bakım merkezlerine yönelik 
mekânsal ve fiziksel kriterlere yönelik tasarım önerileri geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Alzheimer bakım merkezlerinin ülkemizde hem henüz yeni bir sağlık hizmeti olmasından 
hem bu konu hakkında Türkiye’de iç mekân ölçeğinde kapsamlı bir çalışma bulunmamasından 
ötürü hem de Türkiye Alzheimer Derneği işbirliğiyle bakım evlerinin iç mekân açısından ilk 
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kez bir akademik çalışma kapsamında irdelenmesi açısından özgün yöne sahiptir. Bu çalışma 
için İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan 
27.11.2017 tarihinde onay alınmış ve 41108 proje koduyla İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.

2. ALZHEIMER HASTALIĞINDA GÜNLÜK YAŞAM FAALİYETLERİ VE FİZİKSEL   ÇEVRENİN 
ÖNEMİ

Alzheimer hastalığı, hastalarda zihinsel gerileme ile birlikte çeşitli nöropsikiyatrik davranışsal 
rahatsızlıklara ve hastaların günlük yaşam aktivitelerinde (GYA) bozukluklara sebep olan 
progressif nörodejeneratif bir hastalıktır (Selekler 2003, s.2). 

Alzheimer hastalığında en önemli etkenlerden biri olan yaş faktörüne paralel olarak hasta 
sayısı da artmaktadır. Amerikan Alzheimer Derneği’nin yayınlamış olduğu rapora göre, 65-74 
yaş arası insanların %3’ü, 75-84 yaş grubundakilerin %17’si ve 85 yaş ve üstündeki insanların 
%32’sinde alzheimer türü demans hastalığına sahip oldukları saptanmıştır (Alzheimer’s 
Association 2017).

Gürvit (2010), alzheimer hastalarında zihinsel bozulmalarla meydana gelen bozulmalar 
temelde üç ana kategoride ele almaktadır. Bunlar; 

• Kognitif bozulmalar: Bellek, dikkat, konuşma, görsel-mekânsal işlevler,
• Davranışsal bozulmalar: Kişilik değişikliği, duygu-durum bozuklukları, algı bozuklukları 

(görsel ve halüsinasyonlar), düşünce bozuklukları,
• İşlevsel bozulmalar (GYA): Öz bakım becerileri (yemek yeme, yıknama vb.), mali işler, 

sosyal ilişkiler.

Alzheimer hastalığının klinik evrelendirilmesinde kullanılan (Clinical Dementia Rating 
Scale), evreleme ölçeğine göre sırasıyla hafif, orta ve ağır şiddetli evre olarak üçe ayrılmaktadır 
(Selekler 2003):

• Hafif şiddetteki Alzheimer evresi; görsel-mekânsal bozulmalar, uzak bellekte 
bozulmalar gibi kognitif bozukluklara rağmen hasta günlük yaşam faaliyetlerini kendi başına 
yerine getirebilmektedir. Halen tanıdık mekânlarda dolaşabilseler bile yabancı mekânlarda 
yönlerini karıştırabilir, eşya kaybetme gibi zorluklar deneyimleyebilirler (Selekler 2003).

• Orta şiddetteki Alzheimer evresi; hastanın ev yaşamında ve kendine bakımında 
sorunlar başlar, yakın geçmişi hatırlayamadıkları, uzak geçmişte ise ciddi kognitif zorluklar 
çektiği, zaman ve mekân konusunda oryantasyon bozukluğu olduğu gözlemlenir (Gürvit 2010).

• Ağır şiddetteki Alzheimer evresi ise; hastalar ciddi bellek kaybıyla beraber artık 
temel günlük yaşam aktivitelerinde tümüyle bağımlı yani, sürekli bakım hastası durumuna 
gelmişlerdir. 

Öz bakım becerilerini yerine getirmekte ve günlük yaşam aktivitelerinde zorluklar yaşadığı 
zorluklar alzheimer hastasını, hasta bakıcısını ve hastanın ailesinin yaşamını da olumsuz olarak 
etkilemektedir. Toplumun en küçük biriminin aile kurumu olduğundan, yukarıdaki sebeplerden 
ötürü alzheimer hastalarının bakımı toplumu ilgilendiren sosyal bir problem olduğu kabul 
edilmektedir.

Alzheimer hastası olan bireyin daha az bakıma ihtiyaç duyması hastanın ailesi ve bakım 

veren personeller üzerindeki baskının azalmasına yardımcı olabilir (DSDC 2013). Aynı zamanda, 
hastanın yaşadığı ortamın tasarımı yaşamını kolaylaştırıyorsa daha az stresli ve mutlu olması 
muhtemeldir. Alzheimer dostu mekân tasarımı hastanın daha sakin, bağımsız, kontrollü yani; 
hastanın işlevselliğini arttırıp, ihtiyaç duyduğu bakım miktarı azaltarak alzheimer hastalarının 
bakım sürecine olumlu katkıda bulunması sağlanabilir.

3. ALZHEIMER HASTALARINDA BAKIM EVİ MODELLERİ

3.1. Evde bakım

Hasta öz bakım ihtiyaçlarını kendi başına sağlayamayacak durumdaysa yerel yönetimler, 
hastaneler veya toplum sağlık merkezleri tarafından sağlanan hastanın günlük bakımını yapma, 
ailesine psikososyal destek verme, hastalık ve hastanın bakımı hakkında bilgilendirme hizmeti 
veren bakım türüdür (Lök vd. 2017). Evde bakım hizmeti alan alzheimer hastalarına bakım 
veren aileler, bir doktor ve hemşire evde hastayı muayene ederken, yaşlıya yara örtüleri, gerekli 
egzersizler, ilaçların temini gibi çeşitli hizmetlerden faydalanabilmekte ve aynı zamanda aile 
üyelerine sosyal ve psikolojik yönden de destek sağlanmaktadır (Lök vd. 2017).

3.2. Kurumsal bakım

Evde verilen bakıma rağmen desteğe, yardıma ihtiyaç duyan ya da bakım verecek yeterli 
donanıma sahip olmadığından aile yanında bakılamayacak hastaların uzman personeller 
eşliğinde bireysel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı, çeşitli aktivitelerin yapıldığı 
bakım türüdür (Dölek Önal 2012).

3.2.1. Yatılı bakım merkezi

Uzun süreli kurumsal bakım hizmetleri, ülkemizde 5378 sayılı 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olan “Engelli Kanunu ile Engellilere Yönelik Kurum Bakım Hizmetleri” kanunu çerçevesinde 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan ruhsat alan kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
verilebilmektedir (Özbabalık ve Hussein 2017). Yatılı yaşlı bakım merkezlerinde alzheimer 
hastalarına yönelik verilen hizmetler içerisinde özel bakım, tıbbi tedavi, fiziksel terapi, solunum 
terapisi, iş-uğraş terapisi gibi iyileştirici tedavi hizmetleri yer almaktadır (Dölek Önal 2012).

3.2.2. Kısa süreli bakım merkezi

Kısa süreli bakım hizmeti, evde bakım gören yaşlının bir gün, birkaç gün veya birkaç hafta 
boyunca yarı zamanlı ya da tam zamanlı çalışan bakıcılar tarafından sağlanan bakım desteğidir 
(Day vd. 2000). Alzheimer hastalarına bakım vermek zor ve zaman alan bir bakım süreci 
gerektirdiğinden bakım veren bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlık riskleri artmaktadır. 

3.2.3. Gündüz bakım merkezi

Gündüz bakım merkezleri rehabilitasyona ihtiyacı olan yaşlı bireylerin bakımını sağlayan, 
bağımsızlığını sürdürme süresini uzatmaya yönelik hizmet veren bir model türüdür (Lök vd. 
2017). Amacı ise, yaşlının iyilik halinin devamını sağlayıp, bağımsız ve güçlü yaşamasına 
yardım etmektir (Dölek Önal 2012). 
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Bu tür bakım merkezlerinde belirlenen programa göre hasta ve hastaya bakım veren ailenin 
gereksinimlerine yönelik sağlık hizmetleri, danışmanlık, beslenme, aktiviteler, gerekli tedaviler 
gibi imkânlar sunulmaktadır (Alzheimer’s Association 2017). 
4. ALZHEIMER BAKIM POLİTİKALARINA YÖNELİK DÜNYADAN ÖRNEKLER

Ülkemizde, Alzheimer hastalarına özel olan gündüzlü ve yatılı bakım merkezlerine yönelik bir 
standart henüz bulunmamakta ve yaşlılara hizmet verirken alzheimer yaşlıları için herhangi 
bir ayrım yapılmamıştır (Özbabalık ve Hussein 2017). Alzheimer hastaları için gündüz bakım 
merkezleri oluşturulurken dikkate alınan standartlar 2008 tarihli, “Yaşlı Hizmet Merkezlerinde 
Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”e göre alınmaktadır.
2017 yılında ilk defa yayınlanmış olan Türkiye Demans Raporu’nda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın desteği ile alzheimer hastalığına sahip bireylerin ve ailelerinin desteklenmesi ve 
mevcut alandaki ihtiyaca yönelik öneri getirilmeye çalışılmıştır (Özbabalık ve Hussein 2017).

Birçok ülkede demanslı bireylerin sayısı yüksek oranda olduğundan ve gelecekte de 
artması beklendiğinden (Şekil 1) demans sağlık politikası konusu öncelik ve önem kazanmıştır 
(Özbabalık ve Hussein 2017).

Ülkemizde yayınlanan Demans Bakım Raporu’nda (2017) yer verilmiş olunan Avrupa 
ülkelerinde uygulanan bakım modelleri ve hizmetlerinden bazıları şunlardır;

• Hollanda’da ulusal eylem planıyla desteklenmekte ve demans sebepleri, tedavi 
yöntemleri araştırılmaya yönelik çalışmalar için yüksek fonlar ayrılmaktadır (Özbabalık ve 
Hussein 2017, s.72).

• İngiltere, Alzheimer Derneği ile birlikte yürüttüğü ilk ulusal demans stratejisini 2009 
yılında, ‘Demasla İyi Yaşamak’ adıyla ortaya koymuş ve ‘Gelişmiş Farkındalık’, ‘Erken Tanı ve 
Müdahale’, ‘Yüksek Bakım Kalitesi’ ilke edinerek, alzheimer hastalarının tüm ihtiyaçlarının 
karşılanması yönünde karar vermiştir (URL-1).

• İskoçya ise, ilk Ulusal Demans Stratejisi’ni 2010’da yayınlamasının ardından, 2013 
yılında 2013-2016 yıllarına yönelik, ardından 2017-2020 yıllarına yönelik üç yıllık Ulusal Demans 
Strateji politikalarını yayınlamıştır (URL-2).

Şekil 1. Avrupa’da 60 yaş ve üzeri demans prevalansı, 2012 (Özbabalık ve Hussein 2017)

Şekil 2’de İngiltere, İskoçya, Hollanda ve Türkiye’de alzheimer hastalarının bakımına yönelik 
olarak günümüze kadar yayınlanmış olan stratejik planların yıllara göre gösterimi yapılmıştır.

5. ALAN ÇALIŞMASININ TANITIMI

5.1. Alan çalışması 1: Eskişehir Alzheimer Konuk Evi

Eskişehir Yaşam Köyü tesisi içerisinde iki farklı birimde Alzheimer hastaları için yatılı bakım 
hizmeti veren konuk evi ilk olarak 2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Yaşam köyü 
içerisinde bulunan bakım merkezi müstakil bahçe içerisinde, iki katlı olarak planlanmış. Kadın-
erkek olarak cinsiyete göre iki ayrı birime yerleştirilen yaşlıların bulunduğu konuk evinde her 
birimin kapasitesi yaklaşık 20 kişi olup, tesisin toplam kapasitesi 40 kişidir. 

İki kattan oluşan konuk evinin iki birimi de aynı olup, giriş katında hastaların televizyon 
izleyip oturdukları, yemek yedikleri ortak kullanım alanı, ortak kullanılan tuvaletler, idari 
personele ait ofis, fizik tedavi odası, mutfak ve teknik hacimler bulunmaktadır (Şekil 3).

Şekil 2. Ülkelerin yıllara göre yayınlamış oldukları demans raporları
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 3. Eskişehir Alzheimer Konuk Evi, zemin kat planı (Dernek arşivi)
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Yapının üst katında ise, 3 adet üç kişilik hasta yatak odası, 6 adet çift kişilik hasta yatak 
odası olmak üzere toplamda 9 adet hasta yatak odası ve ortak kullanılan ıslak hacim alanları 
bulunmaktadır (Şekil 4).

5.2. Alan çalışması 2: Konya Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi

2016 yılında faaliyete geçen merkez, ulaşımın kolay olduğu fakat şehir merkezinden uzakta, 
sakin bir bölgeye konumlanmıştır. Belediye tarafından hastaların ulaşımı için servis hizmeti 
de sağlanan gündüz yaşam merkezi iki katlı olarak müstakil, bahçe içerisine tasarlanmıştır. 
İki ayrı girişi bulunan yapıya yaklaşırken, girişte merdiven ve yaşlıların erişimi için rampa 
bulunmaktadır. Merkezin zemin katı alzheimer hastaları için gündüz yaşam merkezi olarak 
kullanılırken, idare katı olarak geçen birinci katta ise personel odaları, poliklinikler ve dernek 
üyeleri için ofis odaları ile toplantı odası bulunmaktadır. Tesisin arka tarafında Alzheimer 
hastaları üzerindeki iyileştirici etkileri sebebiyle geniş bir bahçeye yer verilmiştir (Şekil 5). 

Şekil 4. Eskişehir Alzheimer Konuk Evi, birinci kat planı (Dernek arşivi)

Şekil 5. Konya Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, vaziyet planı (URL-3)

Zemin katında binanın merkezinde bulunan giriş holünden üç tarafa dağılan, birbirine 
benzer ve her birinin 270 m² alandan oluşan ve kapasitesi yaklaşık 12 kişi olarak belirlenen 
üç farklı birim bulunmaktadır. Şu an için üç birimin ikisi kullanılmakta olunup, biri hizmet 
vermemektedir. Her bir birimde hastaların ortak alan olarak kullandıkları salon, yemek yeme 
bölümü, etkinlik odaları, mutfak, dinlenme odası, mescit, ıslak hacimler ve bahçeye açılan 
veranda yer almaktadır (Şekil 6).

5.3. Alan çalışması 3: Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi

Mersin’de 2016 yılında açılan yaşlı yaşam merkezinin bünyesinde sürekli bakım hizmeti, gündüz 
bakım evi, aktif yaşlanma merkezi ve evde bakım hizmeti olmak üzere dört farklı hizmet şekli 
barındırmaktadır. Yaşam merkezi dört kattan oluşan L formunda bir plan şekline sahiptir (Şekil 
7). 

Şekil 6. Konya Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, ünite planı (URL-3)

Şekil 7. Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi, giriş kat planı (Şahin arşivi 2018)
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Yaşam merkezi toplamda 68 kişilik yatak kapasitesine sahiptir. Merkezde bulunan 
alzheimer hastaları evrelerine göre ayrılmış, birinci katta ilk ve orta evre, ikinci katta ise ileri 
evrede daha çok yatalak olan alzheimer hastalarının yatak odalarına yer verilmiştir. Hasta 
odaları ikişer kişilik olup, her odada özel banyo bulunmaktadır. 

Terapötik etkilerinden dolayı bahçe tasarımına dikkat edilmiş ve hobi bahçesi, yürüyüş 
alanı, dinlenme alanı ile nostaljik tarzda bir veranda tasarıma dahil edilmiştir (Şekil 8).

6. ALAN ARAŞTIRMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULAR VE SONUÇLAR 

Alan araştırması sürecinde yapılan ziyaretlerde Alzheimer hastalarının rahatsızlık dereceleri 
göz önünde bulundurularak katılımcı olarak bakım veren sağlık ve bakım personellerinin 
gözlem ve objektif değerlendirmeleri önceden belirlenmiş olan yarı yapılandırılmış açık uçlu 
görüşme soruları üzerinden röportajlar yapılarak toplanılmıştır. Yapılan görüşmelerin ses kaydı 
tutulmuş ve sonrasında deşifre edilmiştir. 

Araştırma sırasında belirlenen üç ana başlığa göre sorular gruplandırılmış ve detaylandırılmış 
olarak toplamda 26 soru hazırlanmıştır. Sağlık personellerinin hem kendi deneyimleri hem 
de hastaların davranışlarına ilişkin gözlemlerinden hareketle mekân örgütlenmesi, iç mekân 
konfor koşulları ve iç mekân donatıları hakkında hastaların çevreyle etkileşimlerinin tespiti 
amaçlanmıştır.

Deşifrasyon sonrası elde edilen veriler kodlama yöntemi ile üç ana başlık altında saptanmış 
ve frekans yüksekliğine göre öne çıkan temalar sonucunda elde edilen bulgular tasarım 
kriterlerini belirlemede veri olarak ele alınmıştır (Tablo 1).

Şekil 8. Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi, bahçe (Şahin arşivi 2018)

Mekân Örgütlenmesi İç Mekân Konfor Koşulları Donatılar
T1: Konum T10: Malzeme Özellikleri T20: Acil Müdahale  Ekipmanları
T2: Ulaşım T11: Kapı T21: Aksesuarlar
T3: Bahçe T12: Duvar T22: Mobilya Özellikleri

T4: Plan Kurgusu T13: Zemin T23: Mekân-Donatı İhtiyaçları
T5: Boyut T14: Renk T24: Güvenlik Önlemleri

T6: Genel Mekân Nitelikleri T15: Renk Farklılıkları
T7: İç Mekân Nitelikleri T16: Aydınlık Düzeyi

T8: İç Mekân Fiziksel Özellikleri T17: Aydınlatma Özellikleri
T9: Etkinlikler/Eğitimler T18: İklimlendirme

T19: Gürültü

Tablo 1. Özet tema tablosu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Ana temalar:

• Konum:
Alzheimer bakımevlerinin şehir içerisinde bulunduğu konum için güvenlik düzeyinin yüksek ve 
çevresel gürültü düzeyinin az olduğu bir yer seçilmelidir. 

• Ulaşım:
Toplu taşımayla ulaşımın kolay olduğu bir yerde konumlanırken, yalnız başına gelmek 
durumunda kalan hastaların ulaşımı için de servis imkânı bulundurmalıdır.

• Bahçe:
Bakım merkezinde bahçe bulunmasının hastaların psikolojisi üzerinde iyileştirici etkisi 
bulunduğundan hastaların bahçede bolca vakit geçirebilecekleri dinlenme alanları, oturma 
alanları, yürüyüş alanı, hobi bahçesi bulunması gerekir.

• Plan kurgusu:
Bakım merkezlerinin plan kurgusu hastaların rahat adapte olmaları için basit ve kolay 
algılanabilir olmalı. Islak hacimler kolay ulaşılabilir ve görünür bir yerde konumlandırılmalıdır.

• Boyut:
Hastaların kullandıkları yaşam alanları, sosyal mesafeye uygun ve kendilerini iyi hissetmelerini 
sağlayacak şekilde olmalıdır. Koridorlar düz ve geniş, kapılar tekerlekli sandalyeye uygun 
ölçüde yapılmalıdır.

• Genel mekân nitelikleri:
Alzheimer bakım merkezlerinin hastaların kendilerini iyi ve güvende hissedebildikleri, aidiyet 
duydukları “ev gibi” bir tasarım anlayışına sahip olması olumlu sonuçlar sağlamaktadır. Bakım 
merkezleri geniş ve ferah, müstakil yapılar olmalı.

• İç mekân nitelikleri:
Hastaların vakit geçirdikleri yaşam alanları ile dış mekân arasında görsel iletişim olması 
psikolojileri üzerinde olumlu etki gösterdiğinden geniş pencere açıklıkları bırakılmalıdır. Islak 
hacimler engelli standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir.

• Etkinlikler:
Alzheimer bakım merkezlerinde yapılan etkinlikler, hastalar üzerinde fiziksel, sosyal ve 
psikolojik açıdan gelişmelerine yardımcı, iyileştirici, olumlu etkiler barındıran etkinliklerdir.

• Malzeme:
Alzheimer hastalığına bağlı meydana gelen algı bozukluklarından ötürü halüsinasyon, obsesif 
gibi durumlara sebebiyet verebileceğinden tekrarlayan desenli malzemeler veya çok parlak 
malzemeler kullanılmamalıdır. Malzemeler kolay temizlenebilir ve antibakteriyel seçilmelidir. 

• Duvar- zemin:
Düz ve homojen malzemeler seçilmeli, parlak veya yansıtan yüzeyler kullanılmamalı. Zemin 
kaydırmaz olmalıdır. Kullanılan malzemeler “ev gibi” hissini pekiştirmelidir.

• Renk:
Kullanılan renklerin aşırı uyarıcı olmasından kaçınılıp, açık ve pastel tonlara sahip renkler 
tercih edilmelidir. Renk farklılıkları ile renk kodlaması yapılması hastaların yer-yön bulmaları 
konusunda olumlu etkiye sahiptir.

• Aydınlatma:
Doğal ışık ile aydınlatma sağlanabilmeli, yetersiz kaldığı durumlarda ise yapay aydınlatma 
olarak genel aydınlatma gün ışığı renginde, sarkıt veya mobil olmayan aydınlatma elemanları 
ile sağlanmalıdır.
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• İklimlendirme:
İklimlendirme ve havalandırma koşullarının merkezi sistemle yapılması, ayarlanabilir olması ve 
homojen yayılması gerekmektedir.

• Gürültü:
Gürültü düzeyinin yüksek olması alzheimer hastaları üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Ses 
yalıtımlı kapı, pencere, duvar sistemleri kullanılarak gürültü düzeyi minimize edilmelidir.

• Acil müdahale ekipmanı:
Bakım merkezlerinde ilk yardım odası ve temel ilk yardım ekipmanlarının bulundurulması 
gerekmektedir.

• Aksesuarlar:
Hastaların sevdikleri, benimsedikleri tanıdık nesneler getirmeleri bellek yardımı sağlamaları ve 
bulundukları ortama aidiyet geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

• Mobilya:
Mobilyalar ergonomik, işlevsel ve sağlam olmalıdır. Güvenlik açısından hastaya zarar 
vermeyecek şekilde sivri köşeleri varsa yumuşatılmalıdır. “ev gibi” hissiyatını destekleyecek 
nitelikte mobilya ve aksesuar seçimi yapılmalı.

• Güvenlik:
Kullanılan güvenlik önlemleri görünmez ve izlenimci olmalıdır. Kameralar, pencerelerde çocuk 
kilidi, kapaklı prizler, kablo kanalları gibi. Hastalıklarından ötürü derinlik algılarını kaybeden 
yaşlılar için merdiven etrafına önlem alınmalı. Bakım ve sağlık personelleri ile güvenlik 
elemanları hizmet içi eğitim almış ve sivil görünümde bulunmalıdır.

Araştırmada ortaya çıkan bulgulara göre, iç mekân tasarımının ve fiziksel çevrenin alzheimer 
hastaları üzerinde doğru kurgulandığı takdirde terapötik etkileri olduğu gözlemlenmiştir. 
Hastalık her yaşlıda farklı evrelerde seyredebildiği için uzun süreli bakım merkezleri için kesin 
tasarım kriterleri geliştirmek güç olabilir. Yine de, ülkemizde bu konu hakkında toplum tabanlı 
bir yaklaşım ve etkin bir politikanın belirlenmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Alzheimer 
hastalığı bir toplum sorunu durumuna gelmeden bakım politikaları hakkında kapsamlı 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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Özet

19. yüzyılda yaşanan Sanayi Devrimi, İngiltere'de ortaya çıkmış ve aynı yüzyıl içerisinde geniş 
coğrafyalara yayılmıştır. Bu süreçte Avrupalı devletler tarafından inşa edilmeye başlanan 
demiryolları, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmaya başlanmış, uluslararası demiryolu hatları 
inşa edilmiştir. Osmanlı Devleti'nde, Anadolu topraklarında ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın arasında 
inşa edilmiş, 1856 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde yabancı yatırımcılar 
tarafından geliştirilen demiryolları 1923 yılında cumhuriyetin ilanıyla millileşme sürecine girmiş; 
yeni ulaşım güzergâhları, üretim tesisleri ve demiryolu personeli eğitim kurumları açılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye tarihinde öneme sahip demiryollarının, Halkalı-Kapıkule 
demiryolu hattı üzerinde bulunan tarihi istasyon binalarının özgün ve günümüz durumlarının 
saptanması ile bu sürecin bilimsel hale getirilmesidir.

Bu çalışma kapsamında 19. yy'da inşa edilen, günümüzde Halkalı-Kapıkule demiryolu 
hattı üzerinde bulunan tarihi istasyon yapılarının mekân analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
süresince öncelikle literatür taraması, gözlem ve ölçümler yapılmış, istasyon yapılarına ait rölöve-
restorasyon projeleri incelenmiştir. Elde edilen veriler; morfolojik kart, soyutlama ve grafiksel 
anlatım teknikleriyle analiz edilerek tablolar halinde görselleştirilmiştir. Tablolar, yapının kimliği, 
kütle-mekân analizi, iç mekân kurgusu ve uygulanan müdahaleler olmak üzere dört bölümde 
düzenlenmiştir. Bu yöntemle yapılara ait veriler genelden özele inecek şekilde düzenlenmiş, 
mekânsal özellikleri raporlanmış, yapılara ait tipoloji oluşturulmuş ve sonuç bölümünde de 
analiz edilmiştir. Bu çalışma ile istasyon yapılarının belgelenmesi, planlanan çalışmalar için 
kaynak oluşturulması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demiryolu mimarlığı, istasyonlar, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı, koruma

1. GİRİŞ

Tarih boyunca taşımacılık irdelendiğinde birçok uygarlık tarafından öncül olarak demiryollarının 
kullanılmış olduğu görülür. İlk örneklerinin M.Ö. 2000’li yıllarda Babil Uygarlığı tarafından, 
saltanat mensupları için oyulan taşlarla kullanıldığı bilinen bu sistemler, 1800’lü yıllarda ortaya 
çıkan Sanayi Devrimi’yle birlikte büyük bir ilerleme yaşamış, günümüz demiryolları ortaya 
çıkmıştır (Kösebay Erkan 2007). 
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Buhar Makinesinin icadıyla 27 Eylül 1825 tarihinde İngiltere Stockton – Darlington kentleri 
arasında insan taşıması amacıyla inşa edilen ilk demiryolu hattı günümüzde kullanılan raylı 
ulaşım sistemleri için önemli bir gelişme olmuş, ilerleyen yıllar içerisinde dünyanın farklı 
bölgelerinde inşa edilerek yayılım göstermiştir (Karabulut 1993). Bu durumun sonucu olarak 
hammadde taşımacılığını hızlandırmak isteyen İngilizler, Avrupa dışında Hindistan ve Mısır’da 
demiryolu hatları inşa etmeye başlamıştır. Osmanlı’nın bir toprağı olmasına karşın padişahtan 
onay alınmadan 1851 yılında İngilizler tarafından Mısır’da inşasına başlanan demiryolu hattı, 
1856 yılında açılarak Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki ilk hat olmuştur (Bora 2012). Bu 
demiryolu hattın ardından ticari amaçlarla Balkanlarda demiryolu inşasına başlayan İngilizler 
bir süre sonra Batı Anadolu’da da çeşitli imtiyazlar alarak yeni hatlar inşa etmeye başlamıştır 
(Yıldırım 2002).

Sanayi Devrimi’nde yaşanan gelişmelere paralel olarak, içerisinde bulunduğu sıkıntılı 
dönemden çıkmak için demiryollarını bir aracı olarak gören Osmanlı hükümeti konuyla ilgili 
olarak çalışmalara başlamış, İstanbul’u Avrupa kentlerine bağlayacak bir hat inşa edilmesini 
istemiştir. Bu amaçla bazı Avrupalı yatırımcılarla sözleşmeler yapılmış, gerçekleşen 
görüşmelerin ardından Avusturyalı banker Baron Hirsch ile anlaşmaya varılmış ve hattın 
yapımına başlanmıştır (Yıldırım 2002). Kısımlar halinde inşa edilen hattın İstanbul–Belgrad 
arasında toplamda 2000 km’ye ulaşması hedeflense de 1.279 km’lik bölümü inşa edilebilmiştir 
(Kösebay Erkan 2011). Yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte Osmanlı Devleti, Avrupa topraklarının 
bir bölümünü kaybettiğinde Balkanlarda kalan bu demiryolu hatları da bağımsızlığını kazanan 
ülkelerin kontrolüne geçmiştir.

1923 yılında Lozan Antlaşmasıyla çizilen Yunanistan sınırı ile demiryolu hattı, Uzunköprü 
(Hudut) noktasından Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına girmekte Pehlivanköy üzerinden Sirkeci’ye 
ulaşmaktaydı. Bu durum nedeniyle, Edirne’ye gitmek üzere İstanbul’dan kalkan bir trenin 
sınırı geçtikten sonra tekrar Karaağaç’ta ülke sınırlarına girmesi, Avrupa yönünde seyredecek 
trenlerin ise tekrar Yunanistan üzerinden seyahatlerine devam etmesi gerekmekteydi. Bu 
olumsuzluğun ortadan kaldırılması için 1971 yılında Pehlivanköy-Edirne-Kapıkule arasında 
bir demiryolu hattı inşa edilerek Avrupa yönünde Bulgaristan üzerinden ulaşım sağlanmıştır 
(Engin 1993). 

1870 yılında ilk bölümünün yapımına başlanan hat, 1980 yılında yapılan değişikliklerle 
günümüz güzergâhına ulaşmıştır. TCDD tarafından inşasına başlanan, Halkalı-Gebze arasında 
çalışacak banliyö hat projesiyle, Halkalı istasyonu gar olarak yenilenmiş, şehirlerarası trenlerin 
bu hat üzerindeki durma noktası olarak belirlenmiştir. Günümüzde Halkalı-Kapıkule hattı ana 
hat olarak hizmet vermekte, Kırklareli, Tekirdağ ve Uzunköprü bağlantı hatları bu güzergâh 
üzerinde bulunmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında ele alınan Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı üzerinde 3 gar, 13 
istasyon ve 20 adet durak noktası tespit edilmiştir. Bu çalışmada, hat üzerinde bulunan, 
19. yy’da inşa edilmiş istasyon binalarının mekânsal olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. 
Demiryolu hattı üzerinde yer alan 12 istasyon yapısı mekân ölçeğinden, mobilya ölçeğine 
kadar irdelenmiştir. Yapıların mekân analizleri morfolojik kartlar şeklinde görsel tablolar 
oluşturularak yapılmış ve günümüzdeki durumlar ayrıntılı olarak saptanırken, geleceğe yönelik 
öneriler geliştirilmiştir. 

2. DEMİRYOLLARI TARİHİ

Demiryolu taşımacılığının temelleri, M.Ö. 2000'li yıllarda Babil Uygarlığı’nda, saltanat 
mensupları için kullanılan ulaşım sistemine dayanmaktadır. Bir öncül olarak kabul edilen 
bu sistemde taşların oyulması ile taşıtların daha hızlı ve konforlu kullanılmasına imkan 
sağlanmıştır. Babilliler’den sonra Antik Mısır ve Yunan Uygarlıkları ile Roma İmparatorluğu'nda 
da anıtsal yapıların inşasında ve kaynakların nakledilmesinde farklı malzeme ve tekniklerle, 
benzer taşımacılık sistemleri uygulanmıştır (URL-1). 

17. yüzyılda Avrupa'da madencilik sektöründe kullanılmaya başlanan basit raylı sistemler 
geliştirilerek, ahşap malzemeden imal edilen ray ve vagon bölümleri saç levhalarla kaplanmış, 
daha sonra demir kullanılarak imal edilmeye başlanmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa ve 
Amerika'da artan makineleşme ile ülkelerin ticaret ağları geniş coğrafyalara yayılmıştır(Başar 
ve Erdoğan 2009). 

19. yüzyılın başlarında, buhar makinesinin kullanımıyla yük dışında, insan da taşımayı 
hedefleyen ilk demiryolu hattı İngiltere’de Stockton – Darlington kentleri arasında, 27 Eylül 
1825 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. Richard Trevithick'in tasarladığı lokomotifle çalışan 
tren, istenilen verimliliğe ulaşamayınca sistemin geliştirilmesi kararlaştırılmış ve bir yarışma 
düzenlenmiştir (Karabulut 1993). George Stephenson’ın, ‘Rocket’ adlı tasarımıyla kazandığı 
bu yarışma ile günümüzde kullanılan lokomotifin oluşmasında önemli bir adım atılmıştır. 6 
Aralık 1829 tarihinde düzenlenen yarışmayı kazanan Stephenson'ın lokomotifi, 1830 yılında 
Liverpool-Manchester hattı ile hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca bu yarışmanın düzenlendiği 
tarih dünyada ‘demiryolculuğun doğum tarihi’, hattın açıldığı 1830 yılı Eylül ayı ise ‘Demiryolu 
Çağı’nın’ başlangıcı olarak kabul edilmiştir (Bora 2012).

Demiryolları İngiltere'nin ardından 1830 yılında Amerika'da, 1832’de Fransa, 1834’te Belçika, 
1835’te Almanya ve 1837 yılında Rusya Çarlığı’nda inşa edilmeye başlanmıştır. 1843 yılında 
da Almanya ve Belçika arasında, Liege–Köln şehirlerini birleştiren hattın inşa edilmesiyle ilk 
uluslararası demiryolu hattı hizmet vermeye başlamıştır (Engin 1993).

19. yüzyılda yaşanan sanayileşme, kolonizasyon ve emperyalizm hareketleriyle Avrupalı 
devletlerin ticaret ağlarının güçlendirilmesi, taşımacılığın daha yüksek kapasite ve hızla 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla demiryolları Asya ve Afrika ülkelerinde de, İngiltere'nin 
öncülüğünde inşa edilmeye başlanmıştır. 1850 yılında Hindistan'a, 1851 yılında Mısır'a inşa 
edilen hatlarla başlayan bu süreç, farklı coğrafyalarda yayılımına devam etmiştir (Bora 2012). 
Dünya genelinde 1850 yılında 38.000 km olan demiryolu uzunluğu, 1860 yılında 108.000 
km, 1890 yılında 616.200 km uzunluğa ulaşmıştır. 1895 yılında, Amerika’da elektrikli trenin 
kullanılmasıyla demiryolları, mevcut yayılım hızının da üzerine çıkarak, 1905 yılında 860.000 
km ye, 1922 yılında 1.179.000 km’ye, 2018 yılı itibariyle de 1.370.000 km uzunluğa erişmiştir 
(Engin 1993). Bunların yanında 19. yy’da saatte 8 -10 km hıza ulaşan tren setleri ile başlayan 
süreç, günümüzde maglev teknolojisi ile 600 km hıza ulaşmaktadır. 

3. DEMİRYOLU MİMARLIĞI

Sanayi Devrimi ile birlikte hızla gelişmeye başlayan demiryollarının kullanım alanlarının ve hat 
uzunluklarının artmasıyla yeni mimari yapılar da ortaya çıkmıştır. Yolcu peronları, istasyon 
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binaları, yükleme–depolama birimleri ve demiryollarında görev alan personeller için tasarlanan 
birimler zamanla ‘Demiryolu Mimarlığı’nı ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda İngiltere'de 1829-
1830 yılları arasında inşa edilen Liverpool Crown Street İstasyonu, öncül bir örnek durumundadır 
(Biltekin Coşkun 2013). 

Demiryolu Mimarlığı kavramı genel olarak tren istasyon ve garlarının çevresinde inşa 
edilen yapılar bütününden oluşmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre Fransızca kökenli ‘istasyon’ 
kelimesi tren veya metro durağı, ‘gar’ ise demiryolu kullanıcılarının ihtiyaçlarının kapsamlı 
olarak karşılandığı büyük tren istasyonu olarak açıklanmaktadır (URL-2). Zaman zaman farklı 
biçimlerde tanımlanan demiryolu mekânları için Kösebay Erkan, trenlerin program gereği 
durabildiği yerleri “istasyon”, bunların küçüklerini “durak”, büyük yolcu tesis ve donatılarını 
içeren yapıları ise “gar”’ olarak açıklamaktadır. Ayrıca ‘istasyon’ terimi, trenlerin durakladığı 
alanın tümünü de terminolojik olarak karşılayabilmektedir. Nitekim bu istasyonlar da kendi 
aralarında hat üzerinde bulundukları konuma göre; ara, uç, kavşak, kesişme yeri ya da rıhtım 
istasyonu olarak beş başlıkla sınıflandırılmaktadır (Kösebay Erkan 2007).

Geniş bir kapsama sahip Demiryolu Mimarlığı kavramı, yolcu taşımacılığı veya yük 
nakliyatları için inşa edilen birimlerin dışında Cer Atölyeleri, demiryolu personelinin ve 
yolcularının ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen ek hizmet yapıları ve endüstriyel amaçla 
inşa edilen demiryolu yapılarını da kapsamaktadır. Ayrıca demiryollarının etkilediği sosyal 
ve ekonomik yaşam biçimlerinin getirdiği bazı yapılar da bu kavram ile bağlantılıdır. İstanbul 
Pera’da bulunan Pera Palas ve Metro Han yapıları bu anlamda örnek teşkil etmektedir 
(Yakartepe ve Binan 2011).

Demiryolu yapıları, inşa edildikleri bölgenin geleneksel mimari dilinden yola çıkılarak 
veya yatırımcılarının kendi ülkelerinde hakim olan üsluplarıyla tasarlanmıştır. Nitekim Türkiye 
Cumhuriyeti topraklarında yabancılar tarafından inşa edilen ilk istasyon yapılarında, İngiliz ve 
Fransız mimari dilinin etkilerini gözlemlenmektedir (Başar ve Erdoğan 2009).

Misak-ı Milli sınırlarında İngilizler tarafından inşa edilen ilk demiryolu hattının ardından, 
Fransız ve Alman yatırımcılar sürece dâhil olmuş, Osmanlı demiryolu mimarisi büyük ölçüde bu 
ülkelerin tasarımları doğrultusunda şekillenmiştir. Demiryolu mimarisinin Anadolu'da bulunan 
ilk örnekleri olan Alsancak ve Basmane İstasyonları, İngiltere’de uygulanan istasyon mimarisinin 
daha sade bir yorumlaması olarak inşa edilmiştir. Genel itibariyle iki katlı ana kütle ve ona bağlı 
tek katlı yan kütle veya kütlelerden oluşan yapılar; taş örtü ve düşük kemer kullanılarak inşa 
edilmiş ve ahşap taşıma elemanları üzerinde konumlanmış peronlar tasarlanmıştır (Şenyiğit 
ve Erten 2011). Sonraki dönemlerde Fransız yatırımcılar tarafından inşa edilen örneklerde de 
benzer biçimlerde Napolyon Dönemi'ne ait mimari detaylar kullanılmıştır. 19. yy sonlarında 
Rumeli ve Bağdat Demiryolları ile sürece dâhil olan Almanlar da Haydarpaşa ve Sirkeci Garları 
hariç olmak üzere hat üzerinde bulunan istasyonlarda tip projeler kullanmıştır (Kösebay Erkan 
2013).

1923 yılında cumhuriyetin ilanıyla birlikte, Atatürk'ün önem verdiği demiryollarında büyük 
bir gelişme gerçekleşmiştir. Anadolu'nun demiryolu mimarisi, yeni kurulan cumhuriyetin 
talepleri doğrultusunda biçimlenmeye başlamış, dönemin önemli mimarları tarafından çağının 
gerekliliklerine uygun ve özgün dile sahip yapılar inşa edilmeye başlanmıştır. Kemaleddin Bey 
tarafından tasarlanan Edirne Karaağaç ve Ankara (eski) DDY İşletme Binaları, Mimar Ahmet 
Burhanettin Tamcı tarafından tasarlanan Ankara Gazipaşa İstasyon Binası bu süreçte, anıtsal 

ölçekte inşa edilen önemli yapılardır. Ayrıca Adana, Kayseri, Ankara, Eskişehir, Konya ve Adana 
gar binaları da cumhuriyet sonrası dönemde inşa edilmiştir. 1930’lu yıllarda I. Ulusal Mimarlık 
Dönemi'nin etkilerinden uzaklaşılarak uluslararası mimari anlayışın bir getirisi olan Modern 
Mimari Akım’a geçiş başlamış, Ankara (yeni), Sivas, Malatya, Diyarbakır gar binaları da bu 
akımdan etkilenerek inşa edilmiştir (Başar ve Erdoğan 2009). 

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından, Trakya Bölgesel Tren 
Hatları kapsamında, İstanbul-Edirne arasında bulunan ana hat üzerinde hizmet veren Halkalı-
Kapıkule bölümünün temelleri 1870 yılında Osmanlı Devleti tarafından Baron Hirsch’in şirketine 
inşa ettirilen Rumeli Demiryolları’na dayanmaktadır.

1856 yılında Sultan Abdülmecit'in isteği üzerine Osmanlı Devleti ve Avrupalı Devletlerin 
demiryolu ile bağlaması amacıyla yatırımcı arayışına girilmiş, gazetelere ilanlar verilmiştir. 
Gerçekleşen görüşmeler ve yatırımcı müzakerelerinden sonra nihayet 1869 yılında Avusturyalı 
Banker Baron Hirsch ile yaklaşık 2000 km demiryolu inşası anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya 
göre merkezi Paris'te bulunan, Rumeli Demiryolları Şirket-i Şahanesi kurulmuş ve hattın inşası 
1870 yılında başlamıştır. 4 Ocak 1871 tarihinde Yedikule-Küçükçekmece arasında ilk bölümü 
açılmıştır (Engin 1993).

Kısımlar halinde inşa edilen Rumeli Demiryolları 1878 yılına kadar Baron Hirsch tarafından 
işletilmiştir. İnşa süreçleri, maliyede yaşanan anlaşmazlıkların ardından şirketin merkezi 
Viyana'ya taşınmış, ve ''Şark Demiryolları'' olarak isim değişikliği yapılmıştır. 1889 yılında 
şirket Almanlara devredilmiş, 1909 yılında da şirketin merkezi İstanbul'a taşınmıştır (Kösebay 
Erkan 2011). Şark Demiryolları 25 Aralık 1936 tarihinde millileştirilerek TCDD’ye bağlı olarak 
işletilmeye başlanmıştır.

4. HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI VE İSTASYON YAPILARININ MEKÂNSAL ANALİZİ

19. yy'da inşa edilen ve günümüzde İstanbul-Edirne arasında hizmet veren hat üzerinde zaman 
içerisinde bazı güzergâh değişiklikleri yapılmıştır. Lozan Antlaşması ile hattın bir bölümünün 
Yunanistan topraklarında kalması ile Edirne bağlantısı kopmuştur. Bu durumun düzeltilmesi 
amacıyla 1971 yılında Pehlivanköy istasyonundan sonra, Edirne üzerinden yeni bir hat inşa 
edilerek trenlerin Kapıkule’ye, oradan da Avrupa’ya devam etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca 
Ispartakule ve Çerkezköy arasında 1980'li yıllarda inşa edilen tünellerle güzergâh kısaltılmıştır 
(Kösebay Erkan 2011). Hattın hizmet vermeye başladığı dönemde Sirkeci-Edirne arası 319 km 
iken, günümüzde Halkalı’dan başlayan hat 289 km’ye düşürülmüştür (TCDD EMA 2018).  

Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı üzerinde 36 adet durak noktası tespit edilmiş olup, 
bunlardan 3 adedi gar, 13 adedi istasyon ve 20 adedi de durak olarak belirlenmiştir. Halkalı’dan 
itibaren sırasıyla Ispartakule, Çatalca, Kabakça, Sinekli, Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Seyitler, 
Lüleburgaz, Sarıcaali, Alpullu, Mandıra ve Pehlivanköy istasyonlarında, araştırma kapsamında 
mekân analizi gerçekleştirilen 19. yüzyılda inşa edilen 'İstasyon yapıları (yolcu binaları)' 
bulunmaktadır (Şekil 1). Bu yapılar dışında 1970 yılı sonrasında inşa edilen Kurfallı, Çayırdere, 
Velimeşe, Balabanlı, Kırcasalih, Abalar ve Tayakadın istasyon yapıları kullanım dışı kalmaları 
sonucu yıktırılmıştır. 1980 yılında yapılan güzergâh değişikliği ile Çatalca ve Ispartakule 
arasında bulunan Hadımköy İstasyon binası da kullanım dışı kalmış, belediye tarafından kültür 
merkezi olarak yeniden işlevlendirilmiştir (Kösebay Erkan 2011). Ayrıca günümüzde, hat ile 
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demiryolu bağlantısı bulunmayan Sirkeci ve Karaağaç Gar yapıları dışında, Halkalı, Edirne ve 
Kapıkule Gar binaları hizmet vermeye devam etmektedir. 

Bu çalışma kapsamında incelenen istasyon yapılarının analizinde; bir bütün olarak mekân, 
bölümler halinde incelenmiş, farklı bilimsel yaklaşımlarla mekân organizasyonu ile mekânın 
elemanları arasındaki ilişkilere ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma süresince alınan kararlar 
ve belirlenen alan üzerinde bulunan yapıların; mekân kurgularının, plan şemalarının, strüktürel, 
görsel ve birime dayalı mimari unsurlarının bütünlüğünün, yapıların tarihi kimliklerinin de ele 
alınarak analiz edilmesi, ayrıca bu verilerden yararlanılarak tipoloji çalışması oluşturulması 

Şekil 1. Analiz tablosu bölümleri (Özer 2019)

planlanmıştır. Bu amaçla yapıbilimsel kaynaklı ve görsel algılamaya dayalı bir anlatım 
yöntemi tercih edilmiş, toplanan veriler morfolojik yaklaşımla soyutlama ve grafik anlatımla 
tablolaştırılmış, ardından değerlendirme bölümüne geçilmiştir. Analiz tabloları oluşturulurken, 
Akar'ın (2004) tezinde kullandığı çözümlemeden yararlanılarak, verileri görsel algıya dayalı 
şekilde düzenleyerek bir strüktür tasarlanmıştır. Dört temel bölümden oluşan tablolarda künye 
bölümünde yapının kimliği ve görseli, ikinci bölümde yapının kütle-mekân analizi, üçüncü 
bölümde yapının iç mekân kurgusu ve son bölümde de uygulanan müdahaleler belirtilmiştir.
Hazırlanan bu çalışmada Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı üzerinde 36 adet durak noktası tespit 
edilmiş olup, bunlardan 3 adedi gar, 13 adedi istasyon ve 20 adedi de durak olarak belirlenmiştir. 
Halkalı’dan itibaren sırasıyla Ispartakule, Çatalca, Kabakça, Sinekli, Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, 
Seyitler, Lüleburgaz, Sarıcaali, Alpullu, Mandıra ve Pehlivanköy istasyonlarında, araştırma 
kapsamında mekân analizi gerçekleştirilen 19. yüzyılda inşa edilen 'İstasyon yapıları(yolcu 
binaları)' bulunmaktadır. Bu yapılar dışında 1970 yılı sonrasında inşa edilen Kurfallı, Çayırdere, 
Velimeşe, Balabanlı, Kırcasalih, Abalar ve Tayakadın istasyon yapıları kullanım dışı kalmaları 
sonucu yıktırılmıştır. 1980 yılında yapılan güzergâh değişikliği ile Çatalca ve Ispartakule 
arasında bulunan Hadımköy İstasyon binası da kullanım dışı kalmış, belediye tarafından kültür 
merkezi olarak yeniden işlevlendirilmiştir (Kösebay Erkan 2011). Ayrıca günümüzde, hat ile 
demiryolu bağlantısı bulunmayan Sirkeci ve Karaağaç Gar yapıları dışında, Halkalı, Edirne ve 
Kapıkule Gar binaları hizmet vermeye devam etmektedir. 

Bu çalışma kapsamında incelenen istasyon yapılarının analizinde; bir bütün olarak mekân, 
bölümler halinde incelenmiş, farklı bilimsel yaklaşımlarla mekân organizasyonu ile mekânın 
elemanları arasındaki ilişkilere ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma süresince alınan kararlar 
ve belirlenen alan üzerinde bulunan yapıların; mekân kurgularının, plan şemalarının, strüktürel, 
görsel ve birime dayalı mimari unsurlarının bütünlüğünün, yapıların tarihi kimliklerinin de ele 
alınarak analiz edilmesi, ayrıca bu verilerden yararlanılarak tipoloji çalışması oluşturulması 
planlanmıştır (Şekil 2). Bu amaçla yapıbilimsel kaynaklı ve görsel algılamaya dayalı bir anlatım 
yöntemi tercih edilmiş, toplanan veriler morfolojik yaklaşımla soyutlama ve grafik anlatımla 
tablolaştırılmış, ardından değerlendirme bölümüne geçilmiştir. Analiz tabloları oluşturulurken, 
Akar (2004)'ın tezinde kullandığı çözümlemeden yararlanılarak, verileri görsel algıya dayalı 
şekilde düzenleyerek bir strüktür tasarlanmıştır. Şekil 3'te A,B,C ve D olarak gösterilen, dört 
temel bölümden oluşan tablolarda künye bölümünde yapının kimliği ve görseli, ikinci bölümde 
yapının kütle-mekân analizi, üçüncü bölümde yapının iç mekân kurgusu ve son bölümde de 
uygulanan müdahaleler belirtilmiştir.
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Şekil 2. Kabakça istasyon binası analiz tablosu örneği (Özer 2019)

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı üzerinde bulunan 19. yüzyılda inşa edilen 13 istasyon 
yapısından 12 adedi araştırma kapsamında incelenmiş, Sarıcaali istasyon binası yerinde tespit 
edilememiştir. 2019 yılı itibariyle 12 yapıdan Seyitler ve Mandıra istasyon binaları atıl durumda 
olup, Kabakça ve Sinekli istasyon yapılarının restorasyon çalışmaları devam etmektedir. 
Ispartakule, Çatalca, Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Lüleburgaz, Alpullu ve Pehlivanköy binaları 
ise aktif olarak kullanılmaktadır. Buna göre genel olarak, istasyon yapıları giriş kat ve birinci 
kat olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. Bazı yapılarda depo bölümünün alt kısmında yarım 
bodrum kurgulandığı, dış cephelerinde sıva tekniği ile ahşap kaplama tekniklerinin kullanıldığı 
tespit edilmiştir. Yapıların dış duvarları, yığma kagir sistemle inşa edilmiş, dış duvarlarda taş, 
iç duvarlarda ise ahşap karkas ve harman tuğla kullanılmıştır. 

Araştırmanın yapıldığı 8 istasyon binasının bekleme salonlarının oturma kapasitelerinin 14 
ile 48 kişi arasında, mekân genişliklerinin ise 15 ile 80 m² arasında değiştiği tespit edilmiştir. 
Yapılara uygulanan müdahaleler sonucu iç mekânların farklı tasarım parametrelerine sahip 
olduğu gözlemlenmiştir. İç mekânlarda; malzeme, renk, doku ve mobilya gibi unsurlarda 
bütünlüğün bulunmadığı, yapıların özgün durumlarından uzaklaşıldığı saptanmıştır. Ahşap, 
metal ve kompozit malzemelerden imal edilen donatı elemanlarının da gerek kendi aralarında, 
gerekse yapının tarihi niteliğine uymayan ilişkisinin, mekân algısında karmaşaya neden olduğu 
düşünülmüştür. Benzer biçimde kullanılan aydınlatma ve ısıtma-soğutma sistemlerinin yapılara 
göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamında hazırlanan tipoloji çalışmasında, TCDD Emlak Müdürlüğü 
Arşivi’nden temin edilen çizimler ve saha ziyaretlerinden derlenen veriler kullanılmış, binaların 
giriş kat planları ve işlev şemaları grafik anlatım teknikleriyle gösterilmiştir. Buna göre giriş 

Şekil 3. Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı istasyon haritası (Özer 2019)
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katlarda, şef odası, hareket memuru odası, bekleme salonu, gişe ve birinci kata geçişi sağlayan 
merdiven tüm yapılarda bulunurken, depo ve lojman yapılara göre farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir. Tipoloji hazırlanırken binaların mekânsal büyüklükleri ile kütle formları dikkate 
alınmıştır. Sonuç olarak da yapılar Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 olmak üzere üç tipte sınıflandırılmıştır. 
Plan kurgusu ve kütle formundaki farklılıklardan dolayı iki yapı için Tip 1A ve Tip 1B grubu 
oluşturulmuştur. 

Hazırlanan bu çalışmada Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip demiryollarının, istasyon 
binalarının özgün ve günümüz durumlarının saptanması ile bu sürecin bilimsel hale getirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular ve değerlendirmeler ışığında da,  
demiryolu ulaşımının günümüzdeki öneminden hareketle bu konudaki mekânsal yerleşimlerin, 
yapısal tasarım ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeni araştırmaların yapılması gerektiği, 
kullanılan mekânların kalite ve konfor açısından aslına ve çağın gereklerine uygun bir şekilde 
yeniden düzenlenmesi ihtiyacının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 1A Tip 1B

- Çatalca,
- Sinekli,
- Çorlu,
- Lüleburgaz.

- Kabakça,
- Seyitler,
- Muratlı,
- Mandıra, 
- Pehlivanköy.

- Ispartakule - Çerkezköy - Alpullu

Tablo 1. İstasyon tipolojisi (Özer 2019)
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5. Oturum | Çağatay Özer

“KAYA OYMA MEKÂNLARIN TURİZM AMAÇLI YENİDEN 
KULLANIMI: ARGOS IN CAPPADOCIA ÖRNEĞİ”1

Aslı Kırbaş
Özge Cordan

Özet

Çağdaş koruma terminolojisine göre “kültürel peyzaj” olarak tanımlanan Kapadokya Bölgesi, 
doğa ve insan eli ile oluşmuş bir doğal ve kültürel miras alanıdır. Dünya ve Türkiye ölçeğinde, 
kültür turizminin önemli duraklarından biri olan Kapadokya’da yer alan kaya oyma mekanlar, tarih 
boyunca insanlığa hizmet etmişlerdir. Bölgede, kaya oyma mekanlar içinde, yeniden kullanım 
yoluyla zaman zaman çeşitli yapısal ve mekansal ekler alarak tasarlanan oteller, turizmin 
başat mekanlarındandır. Böylece, kültürel peyzajın yeniden kullanım yoluyla yaşatılması, 
sürdürülebilirliği ve korunması da sağlanmış olmaktadır. Çalışma kapsamında, kapsamlı bir 
literatür taraması yapılarak, korunmaya değer yapılarda yeniden kullanım, yeniden kullanımı 
gerektiren nedenler ve yeniden kullanımda müdahale yaklaşımları üzerinde durulmuştur. 
Çalışmanın alan çalışmasının örneğini teşkil eden “Argos in Cappadocia Otel Kompleksi” içinde 
yer alan ve 1996-2017 yılları arasında restorasyon ve yapımı tamamlanarak hizmete açılan yapı ve 
yapı grupları, Brooker ve Stone’un (2004) yeniden kullanım için iç mimarlık disiplini çerçevesinde 
önerdikleri, “analiz”, “strateji” ve “taktik” adımlarına göre incelenmiştir. Etapların belirlenmesinde; 
ilk ve son etaplar, farklı stratejik yaklaşımların ortaya konduğu etaplar ve ortak kullanım alanlarını 
içeren etaplar olması dikkate alınmıştır. “Argos in Cappadocia Otel Kompleksi” içinde yer alan 
kaya oyma mekanların otel olarak yeniden kullanımını belirlenen yönteme göre analiz etmek, bu 
çalışmanın temel amacıdır. Çalışmada kullanılan yöntem, diğer yeniden kullanım örnekleri için 
hem tasarım önerilerinin geliştirilmesi hem de bilimsel araştırma, inceleme ve değerlendirme 
çalışmaları için önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kapadokya, turizm, koruma, yeniden kullanım, iç mekân tasarımı 

1. GİRİŞ

Kapadokya, 1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun  “Dünya 
Doğal ve Kültürel Miras” listesine “Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya Kaya Ören Yerleri” ismi 
ve 357 Referans numarasıyla dahil edilmiş ve 1986 yılında Ulusal Park olarak korunmaya 
alınmış önemli bir koruma, araştırma ve çalışma alanıdır. Doğal özellikleri, tarihi değeri, mimari 
özellikleri, yaşam kültürü gibi çeşitli özellikleriyle arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarına 
sahip olan Kapadokya, Türkiye ve Dünya’da, kültür turizminin önemli duraklarındandır. 
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Turizm, doğru ve bütüncül politikalarla, kültürel ve doğal mirasın doğru anlaşılmasına, bilinç 
yaratılmasına, doğal ve kültürel varlıkların herkes tarafından erişilebilir olması ve yaşatılarak 
geleceğe aktarılması ve böylece sürdürülebilirliğin temin edilmesi yoluyla, bulunduğu yerin 
kalkınmasına ve ekonomik anlamda değer kazanmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle kültür 
turizmi; ekonomik gelişme ve kültür, doğa ve çevrenin korunmasında denge sağlamaktadır. 
Kültür turizmi sadece ekonomik getirileri göz önünde bulundurulan kârlı bir alan değildir. 
Bölgenin kalkınması ve korunması açısından sürdürülebilir ve sorumlu bir bakış açısına sahip 
olmak, kültür turizminin önceliğidir. 

Kültür turizminin dünyada ve ülkemizde önemli duraklarından biri olan Kapadokya’daki 
kaya oyma mekanların tarihsel, doğal ve kültürel varlığını korumak ve yeniden kullanım yoluyla 
sürdürülebilirliğini temin ederek yaşatmak önemlidir. Kapadokya’daki kaya oyma mekanlar, 
çoğunlukla konaklama amacıyla kullanılmaktadır. Kaya oyma mekanların otel olarak yeniden 
kullanımında amaç, sadece geçmişi zamanda dondurarak mevcut doğal, kültürel ve mimari 
mirası yaşatmaya çalışmak yerine, geçmiş, bugün ve geleceği de içine alan bir süreçte 
yaratıcı fikirlerle mevcut doğal ve kültürel çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu nedenle, 
Kapadokya’daki yanlış turizm uygulamaları, tahribat, plansız yapılaşma, yapılı çevrenin 
oluşturduğu kirlilik, ulaşım araçlarının verdiği zarar, floranın yok edilmesi, doğal oluşumların 
yanlış müdahale ile yok olmasının hızlanmasına karşı çıkmak, Kapadokya’yı korumak, iyi 
örnekleri öne çıkarmak, akademik çalışmaları artırmak, bu çalışmaları akademik ve günlük 
yaşam pratiklerinde kullanmak ve kültür turizminin önerdiği yaratıcı yöntemleri Kapadokya’ya 
uyarlamak önem arz etmektedir.

Çalışma kapsamında, kapsamlı bir literatür taraması yapılarak, yeniden kullanım hakkında 
bilgi verilmiş ve yeniden kullanımı gerektiren nedenler ve yeniden kullanımda müdahale 
yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Örnek incelemesi, Nevşehir İli’ne bağlı Uçhisar Köyü’nde 
bulunan ve iyi bir yeniden kullanım örneği ve konaklama merkezi olan “Argos in Cappadocia 
Otel Kompleksi”nin kaya oyma mekanlarına ilişkindir. Örnek incelemesinde, Brooker ve 
Stone’un, yeniden kullanım için önerdikleri, “analiz”, “strateji” ve “taktik” adımlarından oluşan 
yöntem kullanılmıştır. Çalışma, alan çalışmasından elde edilen bulgular, çalışma sonuçlarına 
ve geleceğe yönelik öneriler ile nihayetlendirilmektedir. 

2. KORUNMAYA DEĞER YAPILARDA YENİDEN KULLANIM 

“Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimi” ile ilgili ‘Valetta İlkeleri’nde 
(2011), koruma şu şekilde tanımlanmaktadır: "Tarihi kentler ile kentsel alanların ve çevrelerinin 
korunması, onarımı, konservasyonu, iyileştirilmesi ve yönetimi yanında, tutarlı gelişmeleri 
ve çağdaş yaşama uyarlanmaları için gerekli işlemleri kapsar”. Türkiye’de geçerli 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda (KTVKK) ise koruma kavramı şu şekilde 
tanımlanmaktadır: “Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafaza, bakım ve onarım, 
restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınmaz kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, 
onarım ve restorasyon işleridir”. John Earl’e göre (2003) koruma: “Bir kültürel varlığın gelecek 
için sağlama alınmasını hedefleyen her tür girişim”dir. Hasol (2010) ise “tarih ya da sanat 
değeri taşıyan yapıların, doğal değerlerin ya da kent parçalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için muhafaza, onarım ve bakımına ilişkin gerekli önlemleri alma” şeklinde koruma kavramını 
ele almaktadır. 

Korunması gerekli,  toplumsal bellekte yer etmiş ve toplumun hafızası olmuş yapıların, 
varlıklarını sürdürebilmesi için “bakım”, “onarım”, “bütünleme”, “yenileme”, “iyileştirme”, 
“restorasyon”, “yeniden yapım”, “taşıma” ve “yeniden kullanım” gibi koruma yaklaşımlarına 
ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu yaklaşımlar içinde yeniden kullanım, korumanın özel bir türü olarak yeni tasarımlar 
için mevcut özelliklerin yeniden okunması, keşfi, yorumlanması, ve tasarlanması ile ilişkilidir 
(Cordan 2019). Burden (2004) yeniden kullanımı, uyarlama sonucunda yeni ihtiyaçları 
karşılayabilir hale getirme olarak tanımlamaktadır (Burden 2004). Yapıların özgün tasarım ve 
bütünlüğünü bozmadan, tarihi bağlamından koparmadan ve yapıya fiziksel olarak çok fazla 
müdahale ve ekleme yapmadan uygun bir işlev ile yeniden kullanımını sağlamak önemlidir. 
Değişen ihtiyaçlar, yaşam koşulları, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik bağlam, 
yeni mekanların tasarlama sürecini de etkiler. Aynı şekilde mevcut ve korunmaya değer yapıları 
koruma sürecinde, yeni bir işlev yükleyerek yeniden kullanmak mümkündür. 

Tarihi, kültürel, doğal, simgesel vb. nitelikleriyle korunmaya değer yapıların yeniden 
kullanılması, doğal, kültürel ve yapısal çevrenin sürdürülebilirliğini temin etmektedir. Mevcut 
yapıya yeni işlev verilirken, özellikle iç mekanda mekansal ve işlevsel düzenlemeler ve teknik 
altyapının yenilenmesi gerekmektedir. Yeniden kullanımda müdahaleler, strüktürel, iç mekân 
bileşenleri veya her ikisini kapsayacak biçimde olabilir (Burden 2004). Yeniden kullanımda, 
yapının özgün tasarımına ve kullanım amacına uygun, tarihi katmanlarını yok etmeyecek, 
çevresi ile ilişkisini sürdürebilecek bir yaklaşım ile dönüştürülmesi önem arz etmektedir. Bu 
süreçte yapının sahip olduğu özelliklere göre yeniden yorumlanması, tarihsel değerinin devam 
ettirilmesi, özgün mimari ve mekansal niteliklerinin korunması önemlidir. 

Van Uffelen (2011), yeniden kullanım sürecinde yapılan değişikliklerin, yapıyı malzeme ve 
nitelik açısından değiştirdiğini ifade etmekte ve mevcut strüktürü, estetik özellikleri veya daha 
ekonomik olması sebebiyle korumayı önermektedir. Böylece, yeni kullanıma ilişkin işlev ve 
müdahale önerisi, yapının mevcut değerleriyle uyumluluk gösterir ve bağlamsal ilişki kurulabilir. 
Davies ve Begg’in (2010) “Converting Old Buildings into New Homes” kitabında, mevcut bina 
stoğunun canlı tutulması, kendine özgü karakteri ile hayatta kalması ve yeni bir amaç için 
yeniden kullanılması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda yeniden kullanım sadece 
bir koruma değil aynı zamanda “dönüştürülmeye değer mevcut bir binanın tekrar kullanılması 
ve bu binanın kendine has bir karaktere sahip olması” olarak tanımlanmaktadır (Davies ve 
Begg 2010). Lanz’a (2018) göre yeniden kullanım, çoğu zaman ihmal edilmiş, terk edilmiş ya 
da yanlış kullanılmış fakat tarihsel, kültürel ya da ekonomik olarak yok olmaması gerektiği 
düşünülen bir yapıya yeni bir hayat getirmeyi amaçlayan tasarım temelli bir müdahaledir.

Yapının içinde yer aldığı yapısal çevre, sözkonusu çevrenin özgün nitelikleri, yapının 
bulunduğu çevrede kattığı sosyal, kültürel, doğal, simgesel, estetik, ekonomik değer, yeniden 
kullanım kriterlerini belirler. Bu kriterlere ilişkin detaylı analizler doğrultusunda, öncelikle 
yeni kullanım stratejisinin belirlenmesi ve ardından önerilen işleve göre yapının fiziksel 
dönüşümünün gerçekleştirilmesi, pek çok aktörün rol aldığı yeniden kullanımın karar alma 
süreçlerinde etkili olacaktır. Bu süreç, uygulandığı yapı/yapılara özgüdür ve sözkonusu yapıların 
anlamsal, kültürel, doğal, simgesel, tarihi ve fiziksel özelliklerine göre belirlenir. Korunmaya 
değer yapılara, çoğunlukla kamu yararı göz önünde bulundurularak, kamusal amaçlı işlevler 
verilmektedir. Yeniden kullanımda kamusal yarar boyutu, Venedik Tüzüğü’nde (1964), ilke 
olarak benimsenmiştir (Ahunbay 2009).
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2.1. Yeniden kullanımı gerektiren nedenler

Yapıların yeniden kullanımı, onları fiziksel olarak ayakta tuttuğu gibi yapıya uygun müdahalelerle 
yapının fiziksel olmayan değerlerini de sürekli kılar. Bu bağlamda; korunmaya değer yapı/
yapıların yeniden kullanımını gerekli kılan nedenler, yapıların sahip olduğu değerler ile ilişkilidir. 
Hangi yapıların korunmaya değer olduğu sorusunun cevabı, yapının özelliklerine göre farklılık 
da gösterebilir veya bu özelliklerden bir ya da birkaçı öne çıkıp belirleyici olabilir. Yapının 
coğrafi konumu, doğal oluşum şekli ve inşa teknikleri, tarihteki konumu, işlevi, kültürel ve 
sosyal özellikleri, toplum belleğindeki yeri, önemli olaylara tanıklık etmesi gibi birçok etken söz 
konusudur. 

Yapıların sahip olduğu değerlerin korunması, işlevler değişmiş olsa dahi yapı ömrünün bu 
değerlerle sürdürebileceği anlamına gelmektedir. Literatürde yer alan bilgiler doğrultusunda, 
korumayı ve yeniden kullanımı gerektiren nedenlerin birbirleriyle ilişkili olduğu söylenebilir. 
Bu kapsamda, korumayı ve yeniden kullanımı gerektiren nedenler aşağıdaki gibi özetlenebilir 
(Altınoluk 1998; Latham 2002; Bloszies 2012; Scott 2008):

•     Kültürel, politik, ekonomik ve psikolojik nedenler 
•     Tarihsel nedenler
•     Çevresel nedenler
•     Estetik nedenler
•     Fonksiyonel nedenler
•     Sürdürülebilirlik

2.2. Yeniden kullanımda müdahale yaklaşımları

Yapının ayırt edici kimliğini oluşturan özgün karakteristik özellikleri ile uyumlu bir işlev 
dönüşümünü sağlayan müdahaleler gereklidir. Bir yapının yeniden kullanımı söz konusu 
olduğunda, müdahale kapsamı, yapının dışı ile ilişkili olduğu kadar içiyle de ilgili olacaktır. Dışa 
nazaran iç mekan, tarihi yapıların en çok müdahale edilen kısmıdır. Yeniden işlevlendirilmek 
üzere dönüştürülen tarihi yapılarda iç mekan, yeni işlevin gerektirdiği temel fonskiyonları 
gerçekleştirme performansına sahip olmalıdır. Yeni işlev belirlenirken, yeni işlevin mevcut 
yapıya uygunluğu, yapının geçmiş kullanımları, tarihi, bağlamı, yapı teknolojisi ve  içinde 
yaşanılan çağın ve zamanın ruhu önemli kriterler haline gelmektedir. İç mekâna yönelik yeniden 
tasarlama sürecinde, mevcut ihtiyaçları yorumlayan, bunlara uyan ve doğal olarak yapıyla ilişki 
kuran bir strateji tanımlamak gerekmektedir. Bir başka deyişle, yeniden kullanım sürecinde, 
tasarımcılar tasarımlarına yön veren bir tasarım yaklaşımını benimsemektedirler.   

Yeniden kullanımdaki yaklaşımlar, ‘uyum’ ve ‘zıtlık’ olarak iki ana kategoride ele alınmaktadır 
(Cordan vd. 2014; Cordan 2019). Bloszies (2012) yeniden kullanım sürecindeki müdahaleler için 
bir zıtlık (kontrast) derecesi önererek, eskiyle yeni önerinin nasıl harmanlanacağı konusunda bir 
yaklaşım ortaya koymaktadır. Bloszies (2012), kontrasta dayalı yaklaşımını, “aşırı”, “ölçülü” ve 
“referansa dayalı” olarak üç kategori altında gruplandırmaktadır. Plevoets ve Cleempoel, 2009 
yılında yayınladıkları “Retail-Reuse of Historic Buildings” adlı kitapta, “probleme dayalı yaklaşım” 
ve “fırsata dayalı yaklaşım” başlıklarında yeniden kullanım stratejilerini açıklamışlardır. Söz 

konusu kitapta, tarihi ve kültürel önemi olan binalarla uğraşırken çoğu zaman probleme dayalı 
bir yaklaşım uygulandığı, bununla birlikte fırsata dayalı bir yaklaşımın, çok fazla potansiyel 
barındırdığı üzerinde durulmaktadır. Aynı araştırmacıların 2014 yılında yayınladığı "Retail-
Reuse: An Interior View on Adaptive Reuse of Buildings" kitabında ise yeniden kullanıma 
ilişkin yaklaşımlar, “tipolojik yaklaşım”, “teknik yaklaşım”, “programatik yaklaşım” ve “stratejik 
yaklaşım” olarak 4 ayrı başlık altında incelenmektedir. Brooker ve Stone’un (2004), “Re-
Readings: Interior Architecture and The Design Principles of Remodelling Existing Buildings” 
kitabında da, yeniden kullanımda iç mekâna yönelik müdahaleler için “Analiz”, “Strateji” ve 
“Taktik” adımlarından oluşan bir altlık önerilmektedir. 

3. ALAN ÇALIŞMASI: ARGOS IN CAPPADOCIA OTEL KOMPLEKSİ

Benzersiz doğa ve kültür zenginliği yüzyıllar öncesine dayanan ve birlikte yaşam kültürünün 
harmanlandığı evrensel değerleri ile Kapadokya, sadece Türkiye açısından değil Dünya mirası 
açısından da insanlığın önemli ve ortak değerleri arasındadır. Kapadokya Bölgesi, doğal 
özellikleri ile olduğu kadar kültürel ve yapısal özellikleri ile de dikkat çekicidir. Kapadokya, 
insanoğluna çok eski çağlardan beri evsahipliği yapmış eşsiz bir coğrafyadır. Şekil 1’de, 
Kapadokya Bölgesi’ndeki yerleşimin tarihçesi, kronolojik olarak verilmektedir.  

Kapadokya, 1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun 
“Dünya Doğal ve Kültürel Miras” listesine “Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya Kaya Ören 
Yerleri” ismi ve 357 Referans numarasıyla dahil edilmiştir ve 1986 yılında Ulusal Park olarak 
korunmaya alınmıştır (URL-1). Kapadokya’nın, evrensel değerinin belirlenmesinde, Dünya 
Mirası Listesine alınmak için göz önünde bulundurulan kriterler arasından, 1, 3, 5 ve 7. kriterler 
belirleyici olmuştur (URL-1).

İdari sınırlar olarak Nevşehir’in Merkez ilçesine bağlı olan ve Nevşehir’in 6 km doğusunda 
peribacalarının başladığı noktada yer alan Uçhisar’ın 1960’lı yıllarda, yerleşik halk tarafından 
terk edilen bölgesinde bulunan ‘Argos in Cappadocia Otel Kompleksi’, 1500 yıllık bir geçmişe 

Şekil 1. Kapadokya Bölge tarihi kronoloji diyagramı (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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Şekil 2. Uçhisar’ın günümüzdeki durumunu etkileyen 1960-2019 yılları arasındaki gelişmeleri gösteren 
kronolojik diyagram (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

sahip manastır dokusu içinde yapımına başlanan ve bugün kentsel sit alanında yer alan 
yaklaşık 20 harap yapı kalıntısının rekonstrüksiyonu ve restorasyonu ile inşası süren bir yapı 
kompleksidir. Güvercinlik Vadisi'ne bakan yamaçta yer alan bu kompleksin, 1997 yılında 
başlayan projesi, bölgenin yetenekli taş, ahşap, demir ustalarının yetişmesine aracı olmuş, 
birçok mimarın bölgede çalışmasını sağlamış ve etkileşime açık öğrenme ve üretmeye dayalı 
bir çalışma ortamı yaratmıştır. Bu sürecin ilk yıllarında rölöve ve tipolojik araştırma çalışmaları 
ile başlayan tasarım süreci, ekibe sanat danışmanı olarak fikirleriyle öncülük eden Turgut 
Cansever’in deneyimleri ile gelişmiştir. Turgut Cansever, 8 yıl boyunca etaplar halinde projeye 
danışmanlık yapmıştır.

Argos in Cappadocia’nın tasarım, restorasyon ve yapım sürecine, ortak değerleri koruyarak 
katkı sunan pek çok mimar, iç mimar, restoratör, tasarımcı, zanaatkar, tekniker dahil olmuştur. 
Sürece dahil olan tasarımcıların yer yer kendilerine ait mimari yaklaşımları gözlenmekle birlikte, 
ortak bir bakış açısına sahip oldukları söylenebilir. Projenin uzun yıllar sürmesi, bugünkü 
karakterini kazanması ve bütüncül bir yaklaşımı kaybetmemesi ise Turgut Cansever’in uzun 
yıllar süren danışmanlığından kaynaklanmaktadır.    

Uçhisar’ın yerleşim ve turizm hareketliliğini etkileyen önemli tarihlerden biri de, ‘Argos 
in Cappadocia’nın restorasyon çalışmalarının başlaması ve faaliyet göstermesidir (Şekil 
2). Kesintisiz süren restorasyon çalışmalarının ardından 2010 yılında hizmete açılan otel, 
bugün tarihi köyün yarısı sayılabilecek yaklaşık 30 dönümlük bir alanda hizmet vermeye ve 
restorasyon ve yapım çalışmalarına devam etmektedir. Otel 50 civarı konaklama biriminin yanı 
sıra çok amaçlı etkinlik salonları, restoran, bar, mahzen, genel kullanıma açık teraslar, geniş 
bağ sekileri, özgün yer altı tüneli ve sebze bahçeleri barındırmaktadır.

Argos Yapı tarafından ‘etaplar’ olarak ifade edilen projelendirme süreci;

•     Etap 1: 1996-2002 | Manastır Konak ve Bezirhane
•     Etap 2: 2001-2006 | Tünelli Konak, 
•     Etap 3: 2005-2009 | Vasil Konak, 
•     Etap 4: 2006-2009 | Gemil Konak, 
•     Etap 5: 2010-2011 | Beyaz Konak, 
•     Etap 6: 2012-2013 | Tıraz Konak, 
•     Etap 7: 2014-2016 | Kavak Konak
•     Etap 8: 2015-2017 | Müze Salon, etaplarından oluşmaktadır.

3.1. Argos in Cappadocia’da incelenen kaya oyma otel örnekleri

Kapadokya’nın Uçhisar bölgesinde yer alan “Argos in Cappadocia Otel Kompleksi”ni oluşturan 
yapı ve yapı grupları, alan çalışmasının örnek incelemesini ve öznesini oluşturmaktadır. 
Argos in Cappadocia Otel Kompleksi’ni oluşturan yapı ve yapı grupları; Brooker ve Stone’un 
(2004), yeniden kullanım için iç mimarlık disiplini çerçevesinde önerdikleri yönteme göre 
incelenmişlerdir.  Yönteme ilişkin adımlar, “analiz”, “strateji” ve “taktik” adımlarından 
oluşmaktadır. 

Yeniden kullanıma analiz ile başlanmalıdır. Mevcut bina ile yeni öneri arasındaki ilişkiyi 
sağlam bir zemine oturtmak için yapılan analiz çalışmaları, ikisi arasında tatmin edici 
bir ilişkinin varlığını, var olan ihtiyacın durumunu etkileyen faktörlerin anlaşılmasını, yeni 
yaklaşımın sebeplerinin gerekliliğini ortaya çıkarmayı amaçlar. Mevcut niteliklerin analizi 
sonucunda, yeni bir iç mekân atmosferi yaratmak için konsept geliştirmeye dayalı strateji ve 
taktikler belirlenmektedir. Strateji, iç tasarım için mevcut binanın genel bilgisi iken taktikler, 
tasarım önerisinin ayrıntıları ve alana karakter kazandıran unsurlardır. Önerilen yönteme ilişkin 
adımlar, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te yer almaktadır.

Şekil 3. Analiz adımları (Brooker ve Stone 2004)
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Çalışma kapsamında, ‘Argos in Cappadocia Otel Kompleksi’nin, restorasyon ve inşa süreci 
tamamlanan ve hizmete açılan sekiz etabından dördü, Brooker ve Stone (2004) tarafından 
geliştirilen analiz, strateji ve taktik adımlarına göre incelenmiş ve analiz edilmiştir. İncelenen 
etapların belirlenmesinde; ilk ve son etaplar, farklı stratejik yaklaşımların ortaya konduğu 
etaplar ve ortak kullanım alanlarını içeren etaplar olması, dikkate alınmıştır. 

Şekil 4. Stratejiler (Brooker ve Stone 2004)

Şekil 5. Taktikler (Brooker ve Stone 2004)

Bu çerçevede; 1996-2017 yılları arasına tarihlenen ve çalışma kapsamında incelenen 
etaplara ilişkin analiz çizelgeleri, Şekil 6-14 arasında yer almaktadır: 

• Etap 1: 1996-2002 | Manastır Konak ve Bezirhane (Şekil 6 ve 7),
• Etap 4: 2007-2009 | Gemil Konak (Şekil 8 ve 9),
• Etap 7: 2011-2016 | Kavak Konak (Şekil 10 ve 11),
• Etap 8: 2015-2017 | Müze Salon (Şekil 12, 13 ve 14).

Şekil 6. Manastır Konak ve Bezirhane; analiz ve strateji çalışması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

Şekil 7. Etap 1: Manastır Konak ve Bezirhane; taktik adımları çalışması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 
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Şekil 8. Etap 4: Gemil Konak; analiz ve strateji çalışması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

Şekil 9. Etap 4: Gemil Konak; taktik adımları çalışması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

Şekil 10. Etap 7: Kavak Konak; analiz ve strateji çalışması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

Şekil 11. Etap 7: Kavak Konak; taktik adımları çalışması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 
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Şekil 12. Etap 8: Müze Salon; analiz çalışması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

Şekil 13. Etap 8: Müze Salon; strateji çalışması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

Şekil 14. Etap 8: Müze Salon; taktik adımları çalışması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

4. BULGULAR

Brooker ve Stone’un (2004), “analiz”, “strateji” ve “taktik” adımlarına dayalı olarak, ‘Argos in 
Cappadocia Otel Kompleksi’nin, 1996-2017 yılları arasına yayılan dört etabına ilişkin bulgular 
şöyledir: 

• Analiz
Kaya oyma mekanlar, özgün dokuları, doğal özellikleri ve tarihi katmanları nedeniyle mekan 

karakteri üzerinde önemli bir role sahip olsa da, tasarımcının mimari tavrı ve dili, yeni tasarıma 
dair strateji ve taktiklerin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Ayrıca, yapının hikâyesi, 
önceki kullanımları, çevre, bağlam ve form, yapı ve biçim, yeni işlevin ve tasarımcının tavrını ve 
mimarinin dilini belirlemede etkili olmaktadır. Brooker ve Stone’un analiz için önerdiği adımlar 
olan "form/biçim ve yapı", "tarih ve işlev", "bağlam ve çevre", "önerilen işlev"’e yönelik analizler, 
Şekil 6-14’te yer almaktadır. Tablo 1’de ise ‘Argos in Cappadocia’da incelenen tüm etaplar 
için form, yapı ve biçim özellikleri, ‘yer altı kaya oyma mekan’, ‘yerüstü ek yapı’ ve “yerüstü 
oyma+kaplama’ başlıklarında analiz edilerek elde edilen bulgular, yer almaktadır.

• Strateji
‘Argos in Cappadocia’da restorasyon çalışmalarını, kısa bir süre için değil uzun soluklu 

ve kalıcı olarak ileri taşımak hedeflenmiştir. Süreç içerisinde, yapısal özellikler, malzeme ve 
detaylar konusunda deneyim elde edilmiş, çeşitli ölçeklerde projelendirmeler yapılmış ve bu 
süreç, ilgililer ile paylaşılmıştır. Öncelikle mevcut dokuyla uyumlu olmak hedeflenirken bazı 
uygulamalarda yeni teknikler denenmiş ve yeni ek ve ilaveler yapılmıştır. Bir başka deyişle 
Argos in Cappadocia’da, yeniden kullanımda benimsenen yaklaşım, çoğunlukla mevcut dokuya 
uyumdur. Nadir olmakla birlikte, mevcut dokuya zıtlık yoluyla yapılan ek ve ilaveler de söz 
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Tablo 1. Argos in Cappadocia’da form, biçim ve yapıya ilişkin analiz
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

Tablo 2. Argos in Cappadocia’da uygulanan stratejiler
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

ETAPLAR ANALİZ
Yeraltı kaya oyma Yerüstü ek yapı Yerüstü oyma 

+kaplama 
ETAP 1 (1996-2002): 
Manastır Konak ve 
Bezirhane

• • •

ETAP 4 (2007-2009): 
Gemil Konak

• • •

ETAP 7 (2011-2016): 
Kavak Konak

• • •

ETAP 8 (2015-2017): 
Müze Salon

• • •

ETAPLAR STRATEJİLER 
Müdahale Ekleme Yerleştirme

ETAP 1 (1996-2002): 
Manastır Konak ve 
Bezirhane

•

ETAP 4 (2007-2009): 
Gemil Konak

•

ETAP 7 (2011-2016): 
Kavak Konak

• • •

ETAP 8 (2015-2017): 
Müze Salon

• •

konusudur. ‘Argos in Cappadocia’da incelenen örneklerde benimsenen tasarım stratejileri, 
çoğunlukla ‘müdahale’ ve ‘ekleme’dir. Müdahale, çoğunluğu harabe halinde olan yapıların 
onarımı ve yeniden yapımı şeklinde gerçekleşirken, eklemeler, Uçhisar’ın eski fotoğraflarında 
yer alan yığma yapı fotoğraflarda yer alan veya diğer yapılarla uyumlu yapım faaliyetleri şeklinde 
gerçekleşmektedir. Zaman zaman bu iki stratejinin birlikte ele alındığı da görülmektedir. 
‘Yerleştirme’ stratejisine yalnızca bir örnekte rastlanmıştır. İncelenen örneklerde kullanılan 
stratejiler, Tablo 2’de yer almaktadır. 

• Taktik
‘Argos in Cappadocia’da, daha çok detaylarda kendini gösteren taktiksel kullanımlar, her 

yapı grubunun özelliklerine ve gereksinimlere göre değerlendirilmiştir. Mevcut dokuya saygılı 
tasarım yaklaşımı çerçevesinde, amaca hizmet edecek şekilde yeni uygulama ve çözümler 
geleneksel uygulama ve çözümlere, adapte edilmiştir. ‘Argos in Cappadocia’da, özenle 
tasarlanmış mimari, peyzaj ve dekorasyon, dozunda bir yerellik ve sadelik içermektedir. Kullanılan 
bezeme yoğunluğu oldukça sade ve inceliklidir. Hareketli mekanlar ve bu mekanları birbirine 
bağlayan ara mekanlarda, kullanıcılara Kapadokya’da olduğunu hatırlatan açıklık ve avlular 

bulunmaktadır. Bölge mimarisinin özelliklerinden biri olan labirentvari mekanlar, tasarlanmış 
bir kurguda kontrollü bir kaybolma ve mekânı deneyimletme unsuru olarak kullanılmaktadır. 
Tek tek tasarlanan silme, konsol, harpuşta, saçak (daha önceleri dışarıdan mağara oymak için 
açılan kapıların zamanla eriyip bozulmasını yavaşlatabilmek amacıyla kayaların önüne yapılan 
giriş tonozları), sabunluklar, şömineler, düzlem ve yüzeylerin tasarımı vb. mimari detaylar ve 
çözümler, doğal taş malzemenin dokusundan ve renginden ilham almaktadır. Bir başka deyişle, 
bölgenin mimarisinin gücünü aldığı doğal taştan vazgeçilmemiştir. Odaların banyolarında 
seramik yerine traverten kullanılmıştır. Taş duvarlar ve hezen tavanların (kavak taşıyıcı / ahşap 
kirişlemeli) kaya-oyma nişlerin yüzeylerine kattığı dinamik etki, mekanların baskın karakterini 
oluşturmaktadır. Kullanılan mobilyalar, bölgenin buluntu pek çok nesnesinin temizlenerek ve 
onarılarak mekâna kazandırılması yolu ile elde edilmiştir. Birçok odanın yeraltı kaya oyma 
mekanlardan oluşması ve üst katlara doğru bu mekanların yönlendirilmesi referans alınarak 
konumlandırılan yığma yer üstü mekanların eklenmesi ile her bir oda farklı bir karaktere sahip 
olmaktadır. Kaya oyma mekanlarda, taşın sağladığı organik yüzey ve düzlemlerden, moloz/
kaba-yonu taşlarla örülü mekanlarda ise dik açılı yüzey ve düzlem kullanımı hakimdir. Mekanlar 
hacimsel olarak korunurken, gereksinimler sebebiyle kaya-oyma mekânların bazıları banyo 
mekanlarına, bazıları yatak odası, bazıları ise havuzlu mekanlara dönüştürülmüştür. Özgün 
mekânsal özelliklerini korumaya devam eden bu hacimler arasındaki mekânsal ilişkiler ve 
eklenen iç mekân mobilya ve donatılarının mekanla ilişkileri alışıldık çözümler içermektedir. 
Fakat yer yer yerelle uyumlu olsa da, farklı ve özgün tasarım uygulamaları mevcuttur. Gün ışığı, 
kayanın izin verdiği ölçüde açıklıklardan iç mekanlara alınmaktadır. Açıklıklar, mekanlara erişimi 
sağlayan avlular veya mekanlar arasındaki geçişleri sağlayan ara geçitlerde bulunmaktadır. 
Aynı renk ve dokudaki taşlar, ışığın etkisi ile farklı görünümler oluşmasına sebebiyet vermekte 
ve bu da mekana dinamik bir etki kazandırmaktadır. Gizli aydınlatmalar, ham halleriyle ve sınırlı 
kullanılan ahşap mobilyalar, beyaz fener lambalar, beyaz çarşaf ve perdeler, banyolardaki 
vitrifiye elemanları ile yeni ve eski arasında uyum sağlanmaktadır. ‘Argos in Cappadocia’da 
incelenen örnekler ışığında, düzlemsel eklemeler, nesne kullanımı ve plan bazında dolaşımın 
kurgulanması, öne çıkan taktiksel adımlardır. İncelenen etaplarda, taktiklerin kullanılmasına 
ilişkin saptamalar, Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3. Argos in Cappadocia kullanılan taktikler
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.) 

ETAPLAR TAKTİKLER
Düzlem Nesne Aydınlatma Yüzey Açıklık Hareket/

Dolaşım
ETAP 1 (1996-2002): 
Manastır Konak ve 
Bezirhane

• • •

ETAP 4 (2007-2009): 
Gemil Konak

• • • •

ETAP 7 (2011-2016): 
Kavak Konak

• • •

ETAP 8 (2015-2017): 
Müze Salon

• • • • • •
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, Kapadokya sınırları içerisinde Uçhisar’da yer alan ve kaya oyma mekanların yeniden 
kullanımında otel olarak işlevlendirilen bir yapı grubu olan, ‘Argos in Cappadocia’ üzerinedir. 
Çalışmada, Brooker ve Stone’un (2004) iç mimarlık disiplini çerçevesinde yeniden kullanım 
için önerdikleri, ‘analiz’, ‘strateji’ ve ‘taktik’ adımlarından oluşan yöntem dahilinde, ‘Argos in 
Cappadocia’daki yapı ve yapı grupları analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan yöntem, bölgedeki 
diğer yeniden kullanım örnekleri için de, hem tasarım önerilerinin geliştirilmesi, hem de bilimsel 
araştırma, inceleme ve değerlendirme çalışmaları için önerilmektedir. ‘Argos in Cappadocia’nın 
yeniden kullanım sürecinde, mimarın tavrı ve koruma anlayışının ve belirlenen tasarım ilke 
ve kararlarının da, mevcut doğal ve yapısal çevre ile uyumlu bir atmosfer yaratmak amacını 
taşıdığı ve bölgenin coğrafi, tarihi ve kültürel özelliklerini öncelediğini söylemek mümkündür. 

Terk edilmiş bir köyde, uzun yıllar molozlar altında kalan kaya oyma mekanların otel olarak 
yeniden işlevlendirildiği “Argos in Cappadocia”, öncelikle bir turizm yatırımıdır ve Uçhisar’ın, 
ölçek olarak yarısı kadar bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu yayılım ve büyüme, ilerleyen 
zaman sürecinde, köyün giderek bir otele dönüşmesine ve yerel halkın bu dönüşüm karşısında 
ister istemez kendi mülklerini otelin hizmetine vermesine ya da satmasına sebebiyet 
verebilir. ‘Argos in Cappadocia’ otel kompleksinin ortaklarından biri olan Gökşin Ilıcalı, köyün 
hali hazırda elit bir yer olması gerektiğini savunmakta ve bunu yapacak kişilerin de köylüler 
olduğunu belirtmektedir (URL-2). Köylülerin evlerini dönüştürüp kendi sosyal hayatlarını 
zenginleştirmeleri bu düşünceye göre imkân dahilindedir. Ancak, köylülerin kendi yaşam 
alanlarını terk etmesiyle sonuçlanacak bir durumda, bu öngörü kısmen gerçekleşebilmiştir. 

ICOMOS’un Kültürel Turizm Tüzüğü’nde, ilke 2.6’da da dikkat çekildiği üzere büyük ölçekli 
turizm yatırımları, her durum ve koşulda gözden geçirilmelidir. Bahsi geçen ilke ışığında, 
‘Argos in Cappadocia’nın, Uçhisar’ın içinde kalan değil, köyü içine alan bir fiziksel büyüme 
göstermemesi için de gerekli önlem ve tedbirler alınmalıdır. Kapadokya’nın geleceği için bir 
turizm planının acil olarak hazırlanması ve hayata geçirilmesi gereklidir. Ayrıca, özel sektör, 
yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin karar süreçlerinde paydaş olarak etkin katılımı teşvik 
edilmeli ve sağlanmalıdır. Bu gerekliliğin yanında uzun vadede bölge halkına turizm dışında 
alternatif bir istihdam alanı sağlanması konusunda da çalışmalar yapılmalıdır. Aksi durumda 
ranta dayalı bakış açısı zaman içerisinde, hem sayıları yılda iki milyonu aşan turistler açısından 
mutenalaştırılmış bir çevre ile karşı karşıya kalma riskini doğurabilir, hem de bölge halkı için 
ekonomik ve sosyal anlamda bozulmuş bir sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve sosyo-kültürel 
ortamın oluşmasına zemin hazırlayabilir.  

Notlar

1 Otel, “Argos in Cappadocia” olarak adlandırılmaktadır (www.argosincappadocia.com).
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5. Oturum | Aslı Kırbaş

“MİMARİ KORUMA VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME 
KAVRAMI, TARİHİ İZMİR GÜMRÜK BİNALARI”

Gizem Büke Öztürk
Can Mehmet Hersek

Özet

Günümüzde mimari koruma anlayışı tek yapı ölçeğinden kentsel doku ölçeğine kadar gelişerek, 
pek çok disiplinin ilgi alanı haline gelmiştir. Çağdaş koruma anlayışı kültür varlığı olarak kabul 
edilen yapıların tüm mimari, teknolojik ve artistik öğelerini koruyarak olabildiğince özgün 
şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını öngörmektedir. Zaman içerisinde değişen yaşam 
koşulları ve teknolojik ilerlemeler sonucunda kültür varlığı niteliğindeki yapının özgün işlevinin 
sürdürülememesi ve yapıların terk edilerek işlevsiz kalmasına neden olmuştur. Yapıların 
korunurken herhangi bir toplumsal faaliyete tahsis edilmesi ve yaşatılması mimari koruma 
anlayışının ana hedefleri arasındadır. Bugün ülkemizde çok sayıdaki arkeolojik ve tarihi yapı 
işlevsiz ve atıl durumdadır. Bu yapı stoğunun içinde 19. Yüzyıla ait çok sayıda endüstri ve 
kamu yapıları bulunmaktadır. Son yıllarda bu yapılardan bazılarının restore edilerek üniversite, 
okul, müze ve A.V.M. gibi işlevlere tahsis edilmiş olduğu görülmektedir.Yukarıdaki gerekçeler 
doğrultusunda yeniden işlevlendirme uygulamalarının irdelenmesi amacıyla araştırma 
kapsamında Osmanlı Döneminde inşa edilen ve günümüzde Konak Pier A.V.M. olarak bilinen 
gümrük ve antrepo yapı grubu ele alınmıştır. Söz konusu yapı grubunun ‘Osmanlı Gümrük ve 
Antrepo Binası’ olarak inşa edilmişken yapının günümüzde restorasyon, onarım ve koruma 
çalışmaları sonrasında ‘Konak Pier Alışveriş Merkezi’ olarak işlev değişikliğine uğramasıyla, 
özgün tarihi, kimliği ve artistik özelliklerini ne derece koruduğunun incelenmesi amaçlanmıştır. 
Aynı zamanda Konak Pier Yapı Grubu’nun tarihsel gelişimi, özgün yapısı ve zaman içerisinde ki 
işlev değişiklikleri incelenmiştir. Çalışmasının sonucunda günümüzün koruma ve restorasyon 
uygulamalarına yönelik bir değerlendirme yapılmış yeni yapılacak olan benzer uygulamalar için 
dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koruma, yeniden işlevlendirme, Konak Pier yapı analizi, özgünlük

1. GİRİŞ

Günümüzde varlıklarını devam ettiren yapılar tarihi bilincimizi oluşturmaktadır. Söz konusu 
yapılar bizlere geçmiş uygarlıkların yaşayış biçimlerini, kültürel düzeylerini, sosyal ve 
ekonomik durumlarını anlatan belge niteliği taşımaktadırlar. Bu yapılara sahip çıkılması ve 
yapıların özgün dokularına zarar verilmeden sonraki kuşaklara aktarılması önemlidir. Zamanla 
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toplumların, kültürel mirasın korunması konusunda bilinçlenmesiyle birlikte koruma anlayışı da 
olumlu yönde gelişim göstermiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra, teknolojinin ilerlemesi, taşradan 
büyükşehirlere göçün artması, rant değerlerinin ivme yapması, altyapı ve sağlık hizmetlerinin 
ihtiyaçları karşılayamaması gibi nedenlerden dolayı tarihi yapıların özgün dokuları zarar görerek 
her geçen gün yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebepler kültürel mirasın 
korunması için ivedilikle gerekli önlemlerin alınması zorunluluğunu gündeme getirmiştir. 
Diğer yandan mimari koruma kavramı çok eski dönemlere dayansa da, 19. yy sonlarında yapılan 
çalışmalar Avrupa’da koruma kavramının ilk kuramsal temellerinin atılmasını sağlamıştır. 
Özellikle Avrupa’nın II. Dünya savaşında kent dokusu ve yapısının önemli ölçüde zarar 
görmesiyle bu alanda yapılan çalışmaların hız kazanmasına, ülkelerin yasalarında korumaya 
yönelik hükümlerin yer almaya başlamasına sebep olmuştur (Ahunbay 2016). İlerleyen süreçte 
koruma çalışmaları devam etmiş, özellikle uluslararası düzeyde mimarlık alanında koruma ve 
restorasyon konularını temel alan pek çok toplantı yapılmış, sonuç bildirgeleri yayınlanmıştır. 
Zaman içerisinde çalışmalar devam ettirilerek toplantılar ve tüzükler ile konunun güncelliği 
günümüzde de sağlanmaktadır. Bu doğrultuda yakın tarihte yeniden işlevlendirilerek AVM’ ye 
dönüştürülen tarihi İzmir Gümrük Binaları’ nın dönüşüm süreci araştırmaya değerdir. Konumu 
itibariyle Konak semtinde yer alan, şehrin simgeleri arasında bulunan yapı grubunun mimari, 
estetik ve tarihi değerleri ile korunmaya değer nitelik taşıması İzmir kenti ve ülkemiz için önem 
arz etmektedir. 

2. İZMİR GÜMRÜK BİNALARI (KONAK PİER) YAPI GRUBU’NUN TARİHÇESİ

18. yüzyılda Avrupa’da sanayi devriminin yaşanması hammadde ihtiyacını doğurmuştur. 
Osmanlı Devleti de dönemin hammadde yönünden zengin ülkeleri arasında yer almaktaydı. 
Aynı zamanda devletin kapitülasyonlarla Avrupa ülkelerine vermiş olduğu imtiyazlar 
sonucunda tüccarların ve ticaretle uğraşan kesimin yoğun ilgisini çekmekteydi. Diğer yandan 
Ege Bölgesinin ürünlerinin giriş çıkışı da İzmir Limanı’ndan sağlanmaktaydı. 

Dolayısıyla 19 yy’ a gelindiğinde mevcut gümrük ve çevresinin giderek artış gösteren 
ticaret hacmini karşılayamaması, kamu binalarının ve sosyal hayatın da bu bölgede yer alması, 
gemilerin yüklerini boşaltabileceği muntazam yolların olmaması gibi sebeplerden dolayı sahil 
şeridinin ivedilikle yenilenmesi gerektiği gündeme gelmiştir (Pekin 2005). Şekil 1 ve 2’de 
Fransız Gümrük Yapısının inşa edilmeden önce mevcut durumu gösterilmektedir.

Şekil 1. Fransız gümrük yapısı inşa edilmeden önceki durumu (URL-1)

Şekil 3. Fransız gümrük yapı grubu’nun yapım yıllarına göre etaplarının gösterimi 
(Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden alınan belge ve kaynaklardan faydalanılarak çizilmiştir.)

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’ ten gerekli izinlerin alınmasıyla Fransızlar tarafından sahil 
şeridinin genişletilmesi ve yeni bir gümrük binasının yapılması için çalışmalar başlatılmıştır. 
İlk olarak sahil şeridi doldurulmuştur. Dolgu zemin üzerine 1860-1913 yılları arasında inşa 
edilen gümrük yapı grubu zaman içerisinde dönemsel eklentilerle tamamlanmıştır (Kütükoğlu 
1979). Araştırma kapsamında söz konusu eklentiler dört etapta incelenerek, Şekil 3’te 
gösterilmektedir. Buna göre, I. Etapta 1860-1865 yılları arasında Fransız Gümrük Binası ve 
Kılavuz Kaptanlar Köşkü inşa edilmiştir. II. Etapta, 1865-1870 yıllarında Taş Bina ve her iki 
yanında simetrik olarak depo binaları yapılmıştır. III. Etapta, 1870-1875 yılları arasında dolgu 
zemin üzerine Antrepo Binalarının yapılmasıyla yapı grubu kısmen tamamlanmıştır (Atay 1998). 
IV. Etapta ise, Büyük Hol binasının da yapılmasıyla Fransızlar tarafından yapımı gerçekleştirilen 
Gümrük ve Antrepo Yapı grubu tamamlanmıştır.

Şekil 2. 19. yy başlarında gümrük ve çevresinin mevcut durumu (Yaranga 2002)

233



234

Şekil 4-5. Otopark olarak kullanımı (URL-2) (Solda) Balık hali olarak kullanımı (URL-3) (Sağda)

1954 yılına kadar liman ve gümrük işlevi ile hizmet veren yapının zamanla artan ticaret 
hacmini mevcut depo ve antrepo binalarının karşılayamaması taşınması ihtiyacını doğurmuştur. 
Bu durum yapının işlevsiz kalmasına ve kent yaşamından soyutlanmasına neden olmuştur. 
Aynı dönemde yapı grubu Türk Denizcilik İşletmeleri, Deniz Kuvvetleri ve İzmir Belediyesi’nin 
kullanımına sunularak araç sevk ve otobüs hareket amirlikleri, koltuk ambarları, çeşitli atölyeler, 
balık pazarı, otopark gibi pek çok işleve tahsis (Pekin 2005) edilmiştir. Şekil 4 ve 5’te Balıkhali 
ve otopark olarak kullanıldığı dönemlere ait görsellerden de anlaşıldığı gibi söz konusu işlevler 
yapıya fazla müdahale gerektirdiğinden özgün dokusuna zarar vermiş, halkla olan ilişkisinin 
zayıflamasına neden olmuştur.

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı 20 Ocak 1994 tarihinde, Eski Gümrük Depoları ve 
yakın çevresi İzmir 1 No’lu K.T.V.K Kurulu’nun ’Tarihi Sit Alanı’na dair 4840 No’ lu kararı ile 
tescillenerek, yapının mülkiyeti Türk Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne verilmesine, yapının 
halkla olan bağının tekrar sağlanması adına 1995-1997 yıllarında projelendirilerek yeniden 
işlev çalışmalarının yapılarak, ‘’Konak Pier’’ ismi ile Alışveriş, Kültür ve Eğlence Merkezi olarak 
topluma kazandırılması hedeflenmiştir. 36 ay süren onarım ve işlev dönüşümü sonucunda 
Alışveriş ve Eğlence Merkezi olarak 2002 yılında halkın kullanımına açılmıştır (Pekin 1998).

3. YENİ İŞLEVİN İŞLEVSEL KURGUSU VE MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tarihi yapının Konak Pier A.V.M olarak yeniden işlevlendirilmesi ile yapı genelinde çeşitli 
müdahalelerde bulunulmuştur. Verilen işlevin yapıya uygulanabilmesi için mekânlar 
birleştirilmiş, bölünmüş, asma-ara kat eklemeleri ile mekânın yeniden kullanımı sağlanmıştır. 
Yapı grubunu oluşturan sekiz binanın zaman içerisinde çeşitli işlev değişiklikleri sonucunda 
müdahalelerinin incelenmesi için üç dönem belirlenmiş ve Tablo 1’de gösterilmiştir.

DÖNEMLER YÜKLENEN İŞLEV

I. DÖNEM Cumhuriyet Öncesi; Gümrük İşlevi

II. DÖNEM Denizcilik İşletmeleri, Otopark, Balıkhane, Atölyeler

II. DÖNEM Alışveriş Merkezi (A.V.M)

Tablo 1. Gümrük yapı grubuna A.V.M öncesi verilen işlevlerin dönemsel gösterimi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Söz konusu yapı kompleksi içerisinde Fransız Gümrük Binası’ nın işlevsel dönüşümü 
değerlendirildiğinde II. Dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Denizcilik 
İşletmelerine kiralanarak, çalışanların ofisleri olarak kullanılmıştır. III. Dönemde mağaza 
işleviyle ön cephesindeki açıklıklar vitrin olarak düzenlenmiş, iç mekânda ofis ve sergileme 
mekanları planlanmıştır. Şekil 6’da plan şeması üzerinden yapılan değişiklikler gösterilmektedir.

Aynı yıllarda inşa edilen Kılavuz Kaptanlar Köşkü II. Dönemde kılavuz kaptanların 
dinlenme ve çalışmaları için kullanılsa da III. Dönemde kat eklemesi yapılarak otel ve restoran 
olarak işlevlendirilmiştir. 1865-70 yılları arasında inşa edilen Taş Bina, II. Dönemde Deniz 
Kuvvetleri’nin kullanımında trafo, kazan dairesi, revir, depo vb. mekânsal bölüntülere maruz 
kalmış, III. Dönemde iç mekânda katlar arası sirkülasyonu sağlayan özgün merdiven yerine 
yürüyen merdiven planlanmıştır. Şekil 7’de yer alan iki katlı Taş Binanın, restorasyon sonrası 
(Şekil 8) kat eklemesi ile üç katlı mağaza olarak halkın kullanımına sunulmuştur.

Aynı yıllarda taş binanın her iki yanında simetrik olarak yapılan Depo binaları da Deniz 
Kuvvetleri tarafından kullanılmıştır. III. Dönemde sinema salonları, restoran, mağaza, acil 
çıkış koridorları ve ıslak hacimler planlanmıştır. Yapı bünyesinde yer alan Antrepo Binaları 
ise,  Türk Denizcilik İşletmeleri’ nin kullanımına tahsis edilmesi ile hurda ambarı, palamar 
servisi, bakım atölyeleri ve otopark olarak işlevlendirilse de son dönemde giyim mağazaları, 
sinema salonları, restoranlar ve servis mekanları ile hizmete açılmıştır. Dönemsel eklentiler 
yapılarak tamamlanan yapı kompleksinin bünyesinde son olarak Büyük Hol binasının 
yapıldığı bilinmektedir. Söz konusu yapı II. Dönemde otopark olarak kullanılmıştır. Bu süreçte 
yapının taşıyıcı sistemi büyük oranda zarar görmüştür. Son dönemde yeniden işlevlendirme 
çalışmalarıyla güçlendirme yapılarak iç mekanda birçok mağazaya tahsis edilmiştir. Yapılan 

Şekil 6. Fransız gümrük binası plan şeması üzerinden değişikliklerin gösterimi
(Metin yazarları tarafından çizilmiştir.)

Şekil 7-8. 1980 yılı taş bina ön cephesi (İzmir 1 No’ lu koruma kurulu fişleri) (Solda); Restorasyon 
sonrası taş bina (Doğru arşivi) (Sağda)       
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analizler sonucunda yapı kompleksi, yapım yılı olarak değerlendirildiğinde II. Etap’ta inşa 
edilen Kılavuz Kaptanlar Köşkü’nün, A.V.M. öncesinde kat eklemesi, sirkülasyon ve iç mekanda 
çeşitli eklemelerin yapılması gibi değişiklikler sonucunda plan şeması, cephe karakteristiği 
ile özgünlüğünü kaybettiği; A.V.M. sonrasında ise yapının olabildiğince özgün durumuna 
geri döndürülerek onarıldığı tespit edilmiştir. Kılavuz Kaptanlar Köşkü’nün plan ve malzeme 
açısından, Fransız Gümrük Binası ile aynı özelliklere sahip olduğu dikkate alınırsa günümüzde 
binanın özgün mimari elemanları kapsamında kapıların pencereye, pencerelerin kapıya 
dönüştürülmesi, kat eklemeleri, yapı malzemelerinin değiştirilmesi sonucunda ise yine kısmen 
özgünlüğünü kaybettiği saptanmıştır.

Tasarlandığı dönemde gümrük ve depo ihtiyacını karşılamak için yapılan ve Fransızlar 
tarafından inşa edildiğinden dolayı Fransız Gümrüğü olarak adlandırılan yapının zaman 
içerisinde gümrük işlevini yitirmesi ile balık hali, otopark, askeri yatakhane, depo, tamirhane, 
vb. işlevler ile mekânsal müdahaleler sonucunda yapının mevcut dokusu zarar görmüştür. 
Diğer yandan yapılan analizler sonucunda cephelerin özgün kimliğinin korunduğu anlaşılmıştır. 
Fakat her ne kadar cephelerin özgün kimliği korunmuş olsa da, iç mekânda yapılan eklentiler, 
kapatılan açıklıklar ve işlev değişiklikleri yapının plan şeması, özgün mimari elemanları 
değerlendirildiğinde mekân algısının önemli ölçüde zarar gördüğü saptanmıştır.

4. SONUÇ

Yapılan  çalışmalar  kapsamında özgün işlevini kaybederek atıl duruma düşmüş olan İzmir Tarihi 
Gümrük Binası yeniden işlevlendirilerek günlük yaşama kazandırılması doğru bir yaklaşımdır. 
Böylece onarım ve restorasyon gören yapı grubu strüktürel açıdan sağlamlaştırılmış ve bazı 
mimari unsurlarının bakımı ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Ancak buradaki sorun yeni işlevin 
özgün işlevden çok farklı olan bir ticaret merkezine dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu yeni işlevin yapının özgün plan, cephe ve mekân özelliklerine çok büyük oranda müdahale 
edilmesini zorunlu kılması büyük sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle 
özgün işlevsel kullanımını kaybeden yapılara yönelik olarak yapılacak koruma çalışmalarında 
doğru bir yeni işlev seçimi en temel unsur olmalıdır. Ayrıca yapılan işlev değişikliği, onarım ve 
restorasyon çalışmaları yürütülürken bu alanda uzman kişilerin aktif olarak rol alması önemle 
üzerinde durulması gereken konular arasında olduğu sonucuna varılmıştır. Günümüzde bu 
çalışmalar yapılırken iç mimarların da yer alması yapının özgün kimliğinin, mevcut iç mekân 
karakteristik özelliklerinin ve tarihi niteliğinin korunması açısından daha olumlu ve başarılı 
sonuçlar doğurabileceği aşikârdır. Ayrıca iç mimarların iç mekanların tefriş, dekorasyon ve 
organizasyonlarında daha doğru çözümlerin üretilmesine katkı sağlayacakları göz ardı 
edilmemelidir. Koruma anlayışının zaman içerisinde gelişmesiyle, koruma bilinci yalnızca 
tarihi ve arkeolojik yapılar değil daha günümüze yakın yapıları da kapsar duruma gelmiştir. 
Ülkemizde 19.yy’da yapımı gerçekleşen günümüzde işlevini yitirerek atıl duruma gelen daha 
pek çok kamu ve endüstri yapısı mevcuttur. Günümüzde bu yapılardan bir bölümü onarılmış bir 
bölümü de onarılmayı beklemektedir. Bu yapıların da sürdürülebilirliklerinin sağlanması adına 
benzer çalışmaların yapılması gerekli olup bu tür araştırma çalışmaları ile uygulamaların kritik 
edilmesi gelecekte gerçekleştirilecek benzer çalışmalarda daha doğru sonuçlara ulaşılmasına 
katkı sağlayacaktır.
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5. Oturum | Gizem Büke Öztürk

“KÜLTÜREL MİRAS DÖNÜŞÜMÜNDE İÇ MİMARİ 
SORUNSALI: ANKARA HAMAMÖNÜ BÖLGESİ ÖRNEĞİ”

Gülistan Pişkin
Çiğdem Berdi Gökhan

Özet

Günümüzde değer taşıyan yapıtlar geçmişle günümüzü bağlayan ‘’değerler’’ yani ‘’kültürel 
miraslarıdır’’. Bir yapı, yapının formu, kent dokusu içindeki yeri kadar iç mekân elemanlarının 
nasıl şekillendiği, biçimlendiği ve ilişkilendiği hakkında da önemli bilgiler içerir. Ülkemizde 
yapımları binlerce yıl geriye dayanan tarihi binalar mevcuttur. Türk evleri ve mahalleleri de 
bunlardan biridir. Ancak miras yapılarının yenilenmesi sırasında iç mekânların tarihi dönem ve 
kültürel değerler açısından değerlendirilmesi genellikle göz ardı edilmektedir. Bu bakış açısıyla 
örnek alan olarak Ankara Hamamönü’ndeki yenileme alanı seçildi. 

Çalışma, Hamamönü Mahallesi’ndeki yapıların yeniden işlevlendirilmiş (adeptive re-
use) örneklerini ve bu konuda yapılmış çalışmaları karşılaştırmayı hedeflemiştir. Bu kapsam 
dahilinde Hamamönü’nde dışı ve içi yenilenmiş bazı kriterler dikkate alınarak örnekler seçilmeye 
çalışıldı. Bunlarla beraber eldeki eski eser sınıflandırma belgelerine göre ile bugünkü durumları 
karşılaştırıldı. Karşılaştırmada iç mekân elemanları ve detayları kriter olarak kullanıldı. Yapılan 
çalışmadaki örneklerde, belirlenen binaların iç mekânları dikkate alındığında orijinal ruhlarını 
kısmen yansıttığı, bazılarının ise hiç yansıtmadığı anlaşıldı. 

Anahtar Kelimeler: Koruma, restorasyon, uyarlanabilir mimarlık, kültürel miras, iç dizayn 
restorasyonu

1. GİRİŞ

Ülkemizde miras yapılarından önemli bir gurubu geleneksel Türk evleri meydana getirmektedir. 
Türk evleri farklı yörelerde yapılsalar bile inşa edildikleri coğrafya, topoğrafya, iklim, malzeme, 
ekonomik durum vb. nedenler farklılıklar göstermektedir. Bu miras yapıları KTKB1 tarafından 
tescil ve tamir edilerek topluma kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada bunun önemi ve 
yenilenme sırasındaki iç mekân sorunsalı üzerine bir tartışma yaratılmıştır.  

2. ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI   

Tarihi yapılarda yenileme, restorasyon, renovasyon ve adaptive re-use (yeniden kullanım) gibi 
yöntemlerle uygulanır. Bu çalışmada, Ankara’daki (Şekil 1) Hamamönü alanının seçilme nedeni 
bu alanın 1427 yıllarından beri kullanılmakta olup KTKB tarafından yenilenmiş ve toplum 
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tarafından en çok kullanılan bir mekân olması ile bir örnek oluşturmaktadır. Bundan dolayı 
yapı düzeni olarak baktığımızda belirli sokaklarda tipik geleneksel Türk evleri halen mevcuttur. 
Sonuç olarak Hamamönü bölgesinin genelini kapsayarak sınır belirlenmiştir. Burada yapılan 
Sokak Sağlıklılaştırma ve Restorasyon çalışmaları, KTKB tarafından 2000 ve 2007 yılları 
arasında çalışmaya karar verilip başlanmıştır. Ve yapılar yeni kullanıcılar ile yaşamaya ve 
çalışmaya başlamıştır. 

2.1. Çalışmanın metodu

Çalışmada aşağıdaki kriterlere göre Hamamönü’nde bir bölge ve o bölgede bazı binalar 
seçilmiştir.

I. Binaların Seçim Kriterleri; 

a. Orijinal hali az restore edilmiş ve yeniden işlevlendirilmiş
b. Orijinal hali az yenilenen ve yeniden işlevlendirilen 
c. Bina cephelerinin sadece dokuya uygun olarak yenilenmiş olması ve iç mekânda ve diğer 
alanlarda hiç değişiklik yapılmamış olması

Alan içinde gerçekleşen mimari ve iç mimari çalışmalar için belirlenen kriterler 
doğrultusunda bir değerlendirme yapılmıştır (Şekil 2). Bu kapsama bağlı kalarak çalışmanın 
aşamaları şu şekildedir: 

• Ankara kentinde Hamamönü semtinin tarihi koruma bölge olma özelliğinin 
belirlenmesi 

• Kültürel miras alanı olan Hamamönün’de koruma çalışmaları nasıl yapıldığı, 
aşamaların nasıl ilerlediği 

• Alanda yapılan restorasyon çalışmalarının bölgede uygulama oranı  

Şekil 1. Ankara ilçe haritası (URL-1) Şekil 2. Altındağ Belediyesi  (Altındağ Belediyesi 2019)  

Şekil 3. Altındağ Belediyesi restorasyon öncesi (Solda) ve sonrası (Sağda) (Altındağ Belediyesi 2019)  

• Yenileme çalışmalarının şu anki durumu 
• Dış cephe yenilenmesi sağlanan yerler, iç mekânlarla bütünlük sağlamış mıdır? 
• Geleneksel Türk evlerinde bulunan iç mimari öğeler mevcuttaki yapılarda nasıl, ne 

durumda bulunmaktadır? 
• Ankara’da yenileme geçiren bu bölge Hamamönü yaşayan halkı olarak, ticari alanlar, 

planlamacılar ve ziyaretçiler olarak nasıl algılanmaktadır?  

2.2. Çalışma alanının tarihçesi ve yenilenmesi 
 
Hamamönü semti adını bölgedeki en eski eserlerden biri olan Karacabey tarafından yaptırılmış 
olan Karacabey Hamamı’ndan almıştır (Şekil 3).  

3. İÇ MİMARİ ÖĞELERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Hamamönü semti kültürel miras alanı olduğu için içerisinde birçok tescilli ve tescilsiz taşınmaz 
tarihi yapı mevcuttur. Aynı zamanda içerisinde kültürel değerler barındırır. Bunlar:
Çeşme, anıt, meydan, hamam, müze, han, konak, dergâh-cami, sanat evi, tarihi evler, geleneksel 
evler. 
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Bu bölgede en dikkat çeken alan Fırın Sokak alanındaki şu anda içinde yaşam olan 
binalardır. Sokakta 9 adet geleneksel Türk evi mevcuttur. Bu yapılar arasından 2 ev konutu 
çalışma analizi için seçilmiştir, diğer 4 yapı ise farklı yapı tiplerinde seçilmiştir. Seçilen konutlar 
özellikle iç mekân incelemeleri ve iç mekân detaylarına bakılarak ve yukarıda belirtilen seçim 
kriterleri göz önüne alınarak seçilmiştir.  

Bu konut tipleri (Şekil 4): 

• 2 adet yaşayan hane konutu (Gülseren Hanım ve Ayşe Hanım'ın Evleri) 
• 1 adet Müze Kütüphane (Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi) 
• 1 adet Vakıf (Siyasal Bilgiler Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)
• 1 adet Ticari Alan (Altındağ Kültür Sanat Evi / Ney’hane)  
• 1 adet konak (Kamil Paşa Konağı) 

• 

3.1. Geleneksel Türk evleri

Geleneksel Türk evlerinin genel cephe özelliklerini anlamak için yapıda içten dışa bakmamız 
yeterlidir. Yapının dış cephesini tamamen içerideki yerleşim belirler.  

Geleneksel Türk evlerinde (Şekil 5) iç mimari öğeler: 

• Avlu                                      
• Nişler                                  
• Cumba                                
• Güsülhane 
• Sofa                                     
• Dolap / Yüklük 

Şekil 4. Araştırmacının belirlediği yapılar (Altındağ Belediyesi vaziyet planı) (Altındağ Belediyesi 2019)  

Şekil 5. Tipik Türk evi öğeleri örneklendirme (URL-2) 

• Zemin / Duvar / Tavan         
• Ocak 
• Merdiven 
• Kapı / pencere
• Isıtma Elemanları

Tipik Türk evi öğeleri örneklendirme açıklamaları (Şekil 5):

a. Gusülhane             
b. Sofa
c. Tipik oda / Kapı, pencere

Bu kriterler dikkate alınarak seçilen yapılarda, iç mekân ve iç mimari öğeleri analiz edilip 
gözlemler yapılmıştır.  

4. ÇALIŞMA YÖNTEM

 4.1. Gözlem – analiz 

Hamamönü’nde mevcut yapılar gözlemlendi ve ardından yukarıda 2.1’de belirtilen kriterlere 
göre yapılar ve sokaklar seçildi. Aynı süreçte, seçili alanda farklı işlevli yapılar ve en iyi durumda 
olanlar seçildi. Aşağıdaki yapılar, yukarıda 2.1 de belirtilen a, b, ve c kriterlerine göre seçilmiştir. 
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Tablo 1. Mehmet Akif Ersoy Yapısı görsel betimleme analizi (Pişkin arşivi 2019-2020) (URL-4)

1. Konum

2. Dış Fotoğraf a. Taşıyıcı Sistem 
b. Doğramalar  
c. Cumba / Çıkma 
d. Saçak 
e. Merdiven

3. İç Fotoğraf a. Dolap/ Yüklük
b. Yer Döşemesi
c. Ocak (Şömine)
d. Tavan             
e. Sedir

4. Fonksiyonel 
Mekânlar

a. Sofa                      
b. Oda                      
c. Wc + Banyo          
d. Merdiven
e. Avlu

5. Röleve (Araştırmacının görsel 
analizinden örnekler, 2019 – 
2020)

+
+
+
+

+
+
+

+

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Öncesi ve Sonrası (Altındağ Belediyesi Arşiv 2018)

4.1.1. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi / Örnek 
tip 1.a 

İncelenen örnek aşağıdaki kriterler dikkate alınarak seçilmiştir:

• Yapının işlev ve genel tarihçe web sayfasında mevcuttur. (URL-2)
• İç mekân yenilemesinin oluşu, bu işlem restorasyon sırasında gerçekleşmiştir (Tablo 
1). 

Yapıda zemin döşemeleri ahşap yapıya uygun olmadan döşenmiştir. Isıtma elemanları 
olarak kalorifer kullanılmaktadır. Tırabzanlı merdiven ve küpeşteleri geleneksel Türk evi 
merdiven uygulaması ile aynı değildir, yeni yorumlar eklenerek yapılmıştır.

4.1.2. Kamil Paşa Konağı / Örnek tip 2.a

İncelenen örnek aşağıdaki kriterler (Tablo 2) dikkatte alınarak seçilmiştir:

• Kamil Paşa Konağı, 19. yy’ın sonlarına doğru inşa edilmiştir. 

Yapı diğer seçilen yapılara göre sokak sağlıklaştırma projesinde iç mekân olarak da ele 
alınarak diğer yapılara göre daha iyi durumdadır. Yapıda ahşap tavanlar ve göbekleri her odada 
önemine göre farklı tasarlanmıştır.  Fakat yapı geleneksel yapı tasarım detaylarına tam olarak 
uymamaktadır ve yapıda yeni eklemeler vardır. 

Tablo 2. Kamil Paşa Konağı kriterlere göre özet değerlendirme (Pişkin arşivi 2019-2020) (URL-4)

1. Konum

2. Dış Fotoğraf a. Taşıyıcı Sistem 
b. Doğramalar 
c. Cumba / Çıkma 
d. Saçak 
e. Merdiven

3. İç Fotoğraf a. Dolap/ Yüklük
b. Yer Döşemesi
c. Ocak (Şömine)
d. Tavan             
e. Sedir

4. Fonksiyonel 
Mekânlar

a. Sofa                      
b. Oda                      
c. Wc + Banyo          
d. Merdiven
e. Avlu

5. Röleve (Araştırmacının görsel 
analizinden örnekler, 2019 – 
2020)

+
+
+
+

+
+

+
+

+

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Öncesi ve Sonrası (Altındağ Belediyesi Arşiv 2018)
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Tablo 3. Siyasallılar Vakfı değerlendirme resimlerinden örnekler
(Pişkin arşivi 2019-2020) (URL-3) (URL-4)

1. Konum

2. Dış Fotoğraf a. Taşıyıcı Sistem 
b. Doğramalar 
c. Cumba / Çıkma 
d. Saçak 
e. Merdiven

3. İç Fotoğraf a. Dolap/ Yüklük
b. Yer Döşemesi
c. Ocak (Şömine)
d. Tavan             
e. Sedir

4. Fonksiyonel 
Mekânlar

a. Sofa                      
b. Oda                      
c. Wc + Banyo          
d. Merdiven
e. Avlu

5. Röleve (Araştırmacının görsel 
analizinden örnekler, 2019 – 
2020)

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

4.1.3. Siyasallılar Vakıfı / Örnek tip 3.b

İncelenen örnek aşağıdaki kriterler dikkatte alınarak seçilmiştir:

• Yapının detay analizleri için (Tablo 3)’e bakınız.

Yapı kendi bünyesinde çok amaçlı salonlar barındırır. Aynı zamanda şark odası ve 
kütüphanesi mevcuttur. İç mimari detaylar, yapıda geçmişten önemli yansımalar taşımaktadır. 
Ancak bazıları tipik Türk evlerinde görülebilen detaylar (tavan süslemeleri gibi) iken) bazı 
detaylar yeni yorum olarak değerlendirilmiştir.  Avlu özelliğini kaybedip depo işlevi görmektedir. 
Yapının en büyük odasındaki tavan işlemeciliği dikkat çekmektedir. Yapıda restorasyon 
öncesindeki halinde var olan avlu şu anki yapıda kapatılmıştır. Modern bir şekilde tasarlanarak 
cam ile kapatılmıştır. İçerisinde dolap yapılarak depo olarak kullanılmaktadır.

Tablo 4. Fırın Sokak yaşayan hane görsel betimleme (Pişkin arşivi 2019-2020) (URL-4)

1. Konum

2. Dış Fotoğraf a. Taşıyıcı Sistem 
b. Doğramalar 
c. Cumba / Çıkma 
d. Saçak 
e. Merdiven

3. İç Fotoğraf a. Dolap/ Yüklük
b. Yer Döşemesi
c. Ocak (Şömine)
d. Tavan             
e. Sedir

4. Fonksiyonel 
Mekânlar

a. Sofa                      
b. Oda                      
c. Wc + Banyo          
d. Merdiven
e. Avlu

5. Röleve (Kültür Turizm ve Koruma 
Bakanlığı Arşiv, 2019 – 2020)

+
+
+
+

+
+
+
+
+

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

4.1.4. Ayşe Hanım’ın Konutu / Örnek tip 4.c

İncelenen örnek aşağıdaki kriterler (Tablo 4) dikkatte alınarak seçilmiştir:

• Yapı, Hacettepe Mahallesi’nde Fırın Sokak’ta bulunmaktadır. 

Yapı Sokak Sağlıklaştırma projesinde yer almış uygulamalar gerçekleştirmiş fakat yapıya 
hiçbir müdahale olmamıştır. Yapıda sadece dış cephenin yapılmış olması çözüm olmamıştır. 
Telif hakları nedeniyle yapının plan ve detaylarına ulaşılamamıştır.
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Tablo 5. Dutlu Sokak yaşayan hane konutu görsel betimleme (Pişkin arşivi 2019-2020) (URL-4)

1. Konum

2. Dış Fotoğraf a. Taşıyıcı Sistem 
b. Doğramalar 
c. Cumba / Çıkma 
d. Saçak 
e. Merdiven

3. İç Fotoğraf a. Dolap/ Yüklük
b. Yer Döşemesi
c. Ocak (Şömine)
d. Tavan             
e. Sedir

4. Fonksiyonel 
Mekânlar

a. Sofa                      
b. Oda                      
c. Wc + Banyo          
d. Merdiven
e. Avlu

5. Röleve (Kültür Turizm ve Koruma 
Bakanlığı Arşiv, 2019 – 2020)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

4.1.5. Gülseren Hanım'ın Konutu /Örnek tip 5.c

İncelenen örnek aşağıdaki kriterler (Tablo 5) dikkate alınarak seçilmiştir:

• Yapı Hacettepe Mahallesi’nde Dutlu Sokak’ta bulunmaktadır. 

Yapı Sokak Sağlıklaştırma projesinde yer almış uygulamalar sağlanmış fakat yapıya 
müdahale olmamıştır. İç mekân detayları yapıda mevcuttur (Tablo 5). Telif hakları nedeniyle 
yapının plan ve detaylarına ulaşılamamıştır. Yapıda yaşayan hane olmasına rağmen yapı 
kullanım olarak yeterince olumsuz koşullara sahiptir. Yapı içerisinde dolap/yüklük barındırır. 
Merdiven altı yüklüğe sahip bir yapıdır. Isıtma olarak soba kullanılmaktadır.

Tablo 6. Altındağ Kültür Sanat Evi görsel betimleme (Pişkin arşivi 2019-2020) (URL-4)

1. Konum

2. Dış Fotoğraf a. Taşıyıcı Sistem 
b. Doğramalar 
c. Cumba / Çıkma 
d. Saçak 
e. Merdiven

3. İç Fotoğraf a. Dolap/ Yüklük
b. Yer Döşemesi
c. Ocak (Şömine)
d. Tavan             
e. Sedir

4. Fonksiyonel 
Mekânlar

a. Sofa                      
b. Oda                      
c. Wc + Banyo          
d. Merdiven
e. Avlu

5. Röleve (Kültür Turizm ve Koruma 
Bakanlığı Arşiv, 2019 – 2020)

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

Restorasyon Sonrası (Araştırmacının Görsel Analizi 2019 – 2020)

4.1.6. Ney’Hane / Altındağ Kültür Sanat Evi / Örnek tip 6.b

İncelenen örnek aşağıdaki kriterler (Tablo 6) dikkate alınarak seçilmiştir:

• Yapı Hacettepe Mahallesi’nde Dutlu Sokak içinde bulunmaktadır. 
• Yapı Altındağ Kültür Sanat Evi olarak hizmet vermektedir.  

Telif hakları nedeniyle yapının plan ve detaylarına ulaşılamamıştır (Tablo 6). Yapı arazi 
olarak büyük bir alana sahiptir, ön, orta ve arka avluları vardır. Yapıda ısıtma olarak soba 
kullanılmaktadır. Kemerli kapı girişlerine sahiptir. Yapıda siyah taş kullanılmıştır fakat yapının 
orijinalinin böyle olmadığı tahmin edilmektedir. Yapının lavabo ve banyo kısmı yapının 
malzemelerinden bağımsız bir şekilde yapılmıştır.
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5. SONUÇ VE ÖNERILER 

Tarihi yapıları korumanın en iyi yollarından biri yeniden kullanım uygulamalarıdır. Ancak 
bu uygulamalar yapılırken de özgün yapının içine müdahalenin kaçınılmaz olarak çağdaş 
olabileceği ve özgün kimlikten uzaklaşılabileceği düşünüldüğünden çalışma kapsamında 
seçilen örnekler incelenmiştir. Aynı zamanda yapıların yeniden işlevlendirilirken sadece dış 
cephe değil içlerinin de konut olarak ancak çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden 
işlevlendirilmesi gerektiğini, bunun için de özel bir finansman modeli ile bu yenilemenin 
yapılabileceği anlaşılmıştır.

Çalışmada örnek alınan bazı binalarda görüldüğü gibi Koruma kurulunun röleve çizimleri iç 
mekân alanlarını da kapsamaktadır. Ancak örnek olarak seçilen Fırın ve Dutlu Sokak’taki konut 
olarak kullanılan yapılar tescilli olmalarına karşın röleve (hali hazır durumu gösterir) çizimler 
yapılmamıştır. Oysa binaların dışı yenilenmiş ve çevreye uyum sağlanmıştır.  Altındağ Sanat 
Evi olan Ney’hane yapısınıda yenileme yapılmış olmasına karşın yenileme projesi telif haklarına 
müdahale gerekçesi ile verilmemiştir. Dolayısı ile iç mekâna ne kadar müdahale edildiğine ait 
bir belirleme yapılamamıştır.  

Yapılan analizlerde ince yapı malzemelerindeki değişikler yanında mobilyalar, aksesuarlar 
da değerlendirmeye alınmış, ancak çelişen durumlarla karşılaşılmıştır. (Lambalar, bazı halı 
örnekleri, dolaplar, perdeler, asılan duvar çerçeveleri hane konutlarının dışındaki yapılarda 
tamamen yeni ve uyumsuz olarak gözlemlenmiştir. (Detaylı karşılaştırma Tablo 7, 8 ve 9’da 
görülebilir.) 

Tablo 7. Araştırmacının analizi (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Gülseren 
Hanım'ın Evi

Ayşe Hanım'ın 
Evi

Ney'Hane Müze Vakıf Konak

Vaziyet planları

Ada Parsel No 112 117 5881 366/7

Mahalle Hacettepe Hacettepe Hacettepe Hacettepe Hacettepe Hacettepe

Sokak Adı Dutlu Fırın Dutlu Sarıkadın Fırın Hamamönü

Kapı No 17 10 16 47 3-5 26

Restorasyon + + - - + +

Yenileme + + + + + +

Dış Cephe + + + + + +

İç Mekân - - - - - +

Geleneksel Türk Evi + + - + Kısmen Kısmen

Tablo 8. Araştırmacının analizi / taşıyıcı malzemeler (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Gülseren 
Hanım'ın Evi

Ayşe Hanım'ın 
Evi

Ney'Hane Müze Vakıf Konak

Vaziyet planları

Kat Sayısı 2 1/2 2 2 2 2

Yapı Tekniği Yığma, Ahşap Yığma, Ahşap Yığma, Taş Yığma, Ahşap Yığma, Ahşap Yığma, Ahşap

Çatı + + + + + +

Saçak + - + + + +

Sofa + - - + + +

Cumba + - - + + +

Merdiven Tahta Yıkılmış Ahşap 
Korkuluk, Taş

Tahta, Trabzanlı Tahta, Trabzanlı Tahta, Trabzanlı

Malzemelerde Bozulma Yapı İçi Yapı İçi, Kapı Avlu Yapımı, 
Wc, Mutfak

- Merdiven, 
Duvar, Boya

-

Tablo 9. İncelenen yapılar içinde ince yapı malzemeleri dağılımı /
araştırmanın görsel çalışma özeti (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Gülseren 
Hanım'ın Evi

Ayşe Hanım'ın 
Evi

Ney'Hane Müze Vakıf Konak

Vaziyet planları

Kapı Tahta Eski Tahta Taş Kemer, 
Ahşap

Ahşap Tahta Ahşap Tahta Ahşap Tahta

Pencere Tahta Tahta Ahşap Ahşap Ahşap Kaplama Ahşap

Nişler + - + + + +

Dolap / Yüklük + + - - + -

Gusülhane - - - - -

Wc Banyo Banyo + + + +

Wc Basamak Kapısı + - + - - -

Aydınlatma Ampul, Avize Avize, Fener Avize, Fener Avize Avize

Tavan Formu Eski Kaplama Göbek, Ahşap Göbek, Ahşap Göbek, Ahşap Göbek, Ahşap

Isıtma Elemanları Soba Soba Soba Kalorifer Kalorifer Kalorifer

Yapılan analizlerde ‘’Sokak Sağlıklaştırma’’ projesinin yapıldığı fakat yapıların içine müdahale 
edilmediği gözlemlenmiştir. İç mimari olarak birçok eksik mevcuttur. Yapılarda özellikle 
yaşayan hanelerin olduğu Fırın sokakta yapılara hiçbir müdahale olmamıştır ve 9 evden 6 ev 
halen yaşamlarını devam ettirmektedir. Bazı haneler geçim kaynağı olarak yapılarının altında 
ya da yakın çevrede ticari iş yerleri işletmektedirler. Diğer haneler ise maddi durum olarak çok 
kötü bir durumda yaşamaktadırlar. Bununla yanında yapılarının iç durumunu gözlemleyince 
birçok açık, kırık ve onarılmamış pencereler olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bazı 
evlerde ıslak hacim dışarıda bulunmaktadır. Banyo ve wc beraber olan evler mevcuttur. En 
büyük sorunlarından biri ısıtma problemleridir. Kullanıcıların en çok söyledikleri sobasız bir 
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yapıya çıkma istekleridir. 
 Çalışma alanında yapılan restorasyon uygulamaları daha çok cephe yenilemesi üzerine 

yoğunlaşmıştır. Geleneksel tipik Türk evi analizi olarak baktığımızda ise yenilenmiş yapılarda 
bile birçok eksiklik ve yanlışlıklar mevcuttur. Örneğin, yapılardaki avlular depo gibi işlevsiz 
kalmaktadır. Merdiven küpeşteleri aslından farklı uygulanmışlardır. Aydınlatma tavanlarında 
görülmesi gereken el işi süslemeciliği yapılmaya çalışılmış fakat daha farklı sonuçlar ortaya 
çıkmıştır.  

Sonuç olarak yapılara gerekilen müdahaleler olmamıştır ve birçok değerli geleneksel 
Türk evi eskimeye bırakılmıştır. Tarihi mirasın korunması, hele de Türk evi olunca ciddi bir 
sorunsalı beraberinde getirmektedir. Yapılar aynı şekilde korunduğunda çağdaş yaşamın 
gerektirdiği donatıdan yoksun olmakta, bu donatılar ilave edilmeğe çalışıldığında ise yapılar 
özgün karakterini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Yenilemede bir diğer iç 
mekan sorunsalı eski yapıların tarz olarak çağın tasarımcılarca bilinen genel tarzından farklı 
olmaktadır. Çoğu eğitim kurumunda mimarlara iç mimarlara geleneksel Türk evi tarzı bilgisi 
aktarılmamaktadır. Yukarıdaki incelemelerde  uyumsuz veya farklı olarak görülen iç mekan 
öğelerinin oluşmasındaki bir nedenin bu olduğu düşünülmektedir. Öte yandan çağdaş beklenti 
ve beğeni talebinin de tasarımcıları yönlendirdiği düşünülebilir. Binaların tek başına korunması 
genellikle Türk Evi korunmasında yeterli olamayacağı için mahalle/komşuluk konut gruplarının 
korunmasına, yani doku korunmasına gidilmesi benimsenmiş bir tutumdur. Ancak bu dokuda 
yer alan binaların yaşamlarına devam edebilmeleri için onarımları ve sağlıklaştırılmaları 
yapılmalıdır. 

Notlar

1 KTKB: Kültür Turizm ve Koruma Bakanlığı
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“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MEKÂNLARINDA GÜNEŞ IŞIĞI”

Özet

Bu çalışma, güneş ışığının okul öncesi çocuklar üzerindeki rolünü incelemekte ve okul öncesi 
öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Güneş ışığının olumlu 
etkilerinden dolayı, çocukların daha fazla maruz kalmaları gerekirken, eğitim ortamlarında 
çoğunlukla yapay aydınlatma altında zaman geçirmektedirler. Işık ve çevre arasındaki ilişkiyi 
anlamak, tasarımcıların veya içmimarların daha iyi performanslı iç mekanlar geliştirmelerine 
yardımcı olabilir. Eğitim ortamlarında, okuma veya diğer görsel görevleri yerine getirebilmek 
yeterli ve uygun bir aydınlatma ile gerçekleşebildiğinden, öğrenme ortamlarının aydınlatılmasının 
özel bir öneme sahip olduğu ortadadır. Bu çalışmada, İzmir Buca’da bulunan özel bir 
anaokulundan okul öncesi dönemdeki çocukların güneş ışığına yönelik tercihleri incelenmiştir. 
İncelemede araç olarak anket formu, değişen pencere boyutlarına sahip maket ve karşılaştırmalı 
iç mekan görüntüleri çocuklara ve öğretmenlerine sunulmuştur. Ayrıca, sınıf ortamında güneş 
ışığı ve yapay ışık ile ilgili tercihler karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, çocukların daha istekli olmalarını 
sağladığı için oyun etkinlikleri sırasında güneş ışığını tercih ettiklerini göstermektedir. Ayrıca, 
istenen güneş ışığı seviyelerine ulaşıldığında sınıf etkinliklerinde daha aktif oldukları görülmüştür. 
Araştırmada, okul öncesi eğitim sınıflarında güneş ışığından faydalanılabilecek yöntemler ve iç 
mekan tasarımında güneş ışığının önemi tartışılmış ve iç tasarım önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, güneş ışığı, öğrenme ortamları, içmimarlık, 
konsantrasyon

1. GİRİŞ

Güneş ışığı, zamanlarının çoğunu iç mekânlarda geçiren insanlar için bir enerji kaynağıdır. 
Güneş ışığı, insan gelişimi için önemli bir enerji kaynağıdır. Güneş ışığının çocuklara çok fazla 
olumlu etkisi olduğundan daha fazla güneş ışığına maruz kalmaları gerekirken, haftada 40 
saate kadar eğitim ortamlarında çoğunlukla yapay aydınlatma altında zaman geçirmektedirler. 
Bu olumlu etkiler arasında tutum ve performansa (Samani ve Samani 2012, 127) ile akademik 
test puanlarındaki yükselen oranlar (Tanner 2009, 381-399) bulunmaktadır. Ayrıca güneş 
ışığının odaklanma ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkileri olabileceği bulunmuştur (Taylor 
ve Kuo 2011, 281-303). Bu çalışmanın amacı, güneş ışığının okul öncesi çocuklar üzerindeki 
rolünü incelemekte ve okul öncesi öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

İklime Polat Yalçıner
Deniz Hasırcı
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Öğrenme döngüsünün ilk adımı dikkattir (Ratey 2001). Dikkatin nörolojik tanımı, gerçek ve 
hayal edilen motor görevlerin gerçekleştirilmesi sırasında farklı korteksler arasında yaygın 
aktivasyon dokuları olarak tanımlanır (Oakley 2004). Biyofilik ortamların bir özelliği olarak 
güneş ışığı, okul öncesi öğrenme ortamlarında dikkati yönlendiren önemli bir iç mekân olgusu 
olabilir.

1.1. Öğrenme ortamlarında biyofilik özelliği/olgusu olarak güneş ışığı 

Kellert ve Wilson (1995, 416), biyofilya terimini doğa ile ilişki kurma eğiliminde olmak olarak 
açıklamışlardır. Biyofilya hipotezlerine göre, insanların doğa ile güçlü bir içgüdüsel bağa sahip 
olduklarını öne sürmüşlerdir. Gerçek bir doğal ortamda bulunmak gerekmeksizin, sadece 
manzara fotoğraflarını veya videolarını izlemek gibi doğal uyaranları görmek dahi, olumlu ruh 
hali, artan hafıza, dikkat kapasitesi ve öznel iyi oluş gibi birçok olumlu sonuca yol açabilmektedir. 
Ulrich (1984, 420-1), çalışmalarında biyofilik tasarıma değinerek, doğa görüntülerine maruz 
kalmanın bile hastaların zihinsel sağlığı ve iyileşmesi üzerinde onarıcı etkileri olduğunu ifade 
etmektedir. Bulgular, güneş ışığı, bitkiler, ağaçlar ve hatta uysal hayvanlar gibi biyofilik stres ve 
kaygıyı azaltan unsurlardan yararlanabilecek bir tasarım yaklaşımını desteklemektedir.

Çocukların sosyal, psikolojik, akademik ve fiziksel bağlamda gelişimi, doğada bulunma 
deneyimleriyle bağlantılıdır (Kellert 2005, 63-89). Bulundukları ortamlar çocukları becerileri ve 
olumlu davranışları açısından etkiler (Cohen, Glass ve Singer 1973, 407-422). Aslında doğanın 
etkisi çeşitli yaş ve geçmişe sahip çoğu insan için stresi azaltarak psikolojik anlamda iyi 
olmayı sağladığı, ruh hali ve konsantrasyonu geliştirdiği için onarıcı ve faydalıdır (Greenwood 
ve Gatersleben 2016, 131-139). Kaplan ve Kaplan (1989), çalışmalarında insanların doğada 
zaman geçirdikten sonra ya da sadece doğa resimlerine baktıktan sonra bile daha iyi konsantre 
olabileceğini belirtmiştir.

Öğrenme alanlarının aydınlatılması, başarılı bir yaşam, çalışma ve öğrenme ortamı yaratmak 
için önemli bir rol oynamaktadır (Samani ve Samani 2012, 127). Yüksek öğrenme verimliliği ile 
motivasyonun yanı sıra görsel rahatlığı artırmak için öğrenme ortamlarının tasarımına güneş 
ışığının dâhil edilmesinin gerekliliği ortadadır (Erlalelitepe, Aral ve Kazanasmaz 2011, 39-51)

1.2. Güneş ışığı, doğa, DEHB olan çocukların gelişimi

Çocuk sağlığı çeşitli bağlamlarda doğadan olumlu şekilde etkilenmektedir, örneğin yaratıcılık, 
problem çözme, bilişsel yetenekler geliştirme, dikkat eksiliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) 
ile stres belirtilerini azaltma gibi (Kellert 2005, 63-89). DEHB, karşıt meydan okuma davranış 
bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve depresif bozukluklardan daha fazla listelenen en yaygın 
okul öncesi çocukluk dönemi psikiyatrik bozukluklarından biridir (Egger ve Angold 2006, 
313-337). Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü (NIMH 2016), DEHB'yi devam eden dikkatsizlik veya 
hiperaktivite/ dürtüsellik modeli nedeniyle işleyişi veya gelişimi etkileyen bir beyin bozukluğu 
olarak tanımlamaktadır. Doğa, görevlere odaklanmaya ve kolayca dikkati dağılma zorluğundan 
kaynaklanan zihinsel yorgunluğu gidermeye yardımcı olur. Doğal ortamlar özellikle DEHB 
olan çocuklar için dikkati arttırmaktadır (Kaplan 1995, 169-182). Çocukların doğa ile teması 
dikkatlerini arttırır ve yeşil alan aktivitelerinden sonra çocuklar dikkatlerini toplamak için daha 
az desteğe ihtiyaç duyarlar (Taylor, Kuo ve Sullivan 2001, 54-77).

Yeşil ortamlara maruz kalma, çocukların DEHB belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur 
(Taylor, Kuo ve Sullivan 2001, 54-77). Daha fazla güneş ışığı alan dersliklerin akademik başarıyı 

arttırdığını, biyolojik ve zihinsel refah sağladığını gösteren çalışmalarına dayanarak Arns, 
Heijden, Arnold ve Kenemans, (2013, 585-590), yüksek güneş ışığı yoğunluğuna sahip alanların 
DEHB yaygınlığının daha düşük olduğunu belirtmektedirler.

2. DOĞAL ÖĞRENME ORTAMLARI

Öğrenme ortamlarının niteliklerinin öğrenci performansı üzerinde doğrudan etkisi vardır 
(Sanoff ve Sanoff, 1981). Tanner, öğrenme ortamlarındaki doğal ışık veya manzara gibi fiziksel 
ortam parametrelerinin çocukların testlerdeki puanlarını etkilediğini belirtmektedir (Tanner 
2009, 381-399).

Görsel konfor, okullardaki sağlık ve refaha etki etmenin yanında çocukların öğrenme ve 
görsel performansını da arttırmaktadır. Görsel duyusal bir unsur olarak güneş ışığı, konforun 
sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Güneş ışığı okuma, görev katılımı, üretkenlik, refah 
duygusu, ruh hali, konfor, mekân algısı, deneyim ve davranışları etkilemektedir. Güneş ışığının 
yanı sıra sınıfın manzarası da görsel konforun bir parçası olarak düşünülmelidir (Korsavi, 
Zomorodian ve Tahsildoost 2016, 305-318).

Sınıfların fiziksel özellikleri ve tasarımı çocukların öğrenmesini ve akademik ilerlemesini 
etkiler. Işık, sıcaklık, hava kalitesi, karmaşıklık ve renk gibi önemli tasarım parametreleri 
akademik ilerlemeyle bağlantılıdır. İyi doğal ışık, fiziksel ve zihinsel rahatlık duygusu yaratmaya 
yardımcı olur. Bu anlamda, tasarım ilkesi olarak “doğallık” öğrenme üzerindeki etkinin yaklaşık 
%50'sini oluşturmaktadır (Barrett, Fay, Zhang ve Barrett 2015, 118-133). 

3. YÖNTEM

Bu çalışma güneş ışığının okul öncesi çocuklar üzerindeki rolünü analiz etmekte ve 
çalışmadan faydalanılan çıktılar ışığında tasarım önerileri sunarak okul öncesi öğrenme 
ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Veriler, İzmir'deki Buca 
Bayındır Anaokulu'nda okuyan 6 yaşında 18 katılımcıdan toplanmıştır. Değerlendirme anket ve 
öğretmen raporları ile yapılmıştır. Çocuklar isimleri gizli tutularak kendilerine verilen sayılar ile 
değerlendirildi, isimler tüm çalışma sonuçları boyunca gizli tutuldu ve tutulacaktır.

Başlangıçta bu vaka çalışması hem DEHB olan hem de olmayan çocukları içermeyi 
amaçlamıştır, ancak çeşitli yöntemler geliştirilmesine rağmen koşullar uygun olmadığından, 
İzmir, İstanbul ve Milano'daki kurum müdürleri, psikologlar, psikiyatristler, kurumsal yöneticilerle 
görüşmeler yapılmasına rağmen vaka çalışmasına DEHB olan çocuklar dâhil edilememiştir.

3.1. Katılımcılar

Altı yaşındaki 18 çocuk ve üç öğretmen çalışmaya dâhil edilmiştir (Şekil 1). Tüm katılımcılar 
çalışmaya gönüllü olarak katılmış ve çocukların ailelerinden ve okul yönetiminden gerekli 
izinler alınmıştır. Etik kurul da çalışmayı onaylamıştır.
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3.2. Yer

Buca Bayındır Anaokulu İzmir, Türkiye konumunda bulunmaktadır. Uygulamanın yapıldığı sınıf 
23 metrekare olup doğuya bakmaktadır. Okulun binası üç katlı olup küçük bir yan bahçeye 
sahiptir. Seçilen sınıfta iki pencere vardır. Şekil 2, boyutları G: 210cm.xY: 120cm. olan pencere-
1'i (resmin sol tarafında) ve boyutları G: 140cm.xY: 120cm olan pencere-2'yi (resmin sağ 
tarafında) göstermektedir.

Şekil 2. Solda Pencere-1 / Sağda Pencere-2 (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 1. Okul öncesi sınıftaki katılımcılar (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

3.3. Yöntem ve malzemeler

Güneş ışığının okul öncesi çocukların odağı üzerindeki rolünü değerlendirmek üzere Buca 
Bayındır Anaokulu'nda vaka çalışmasının yapılacağı sınıfın ölçekli bir maketi hazırlanmıştır. 
Ayrıca hem çocuklar hem de öğretmenler için ayrı anketler hazırlanmıştır. Eyüp Sabri Ercan’ın 
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ölçüm-Öğretmen Formu'ndan (Ercan, 2001) uyarlanan 
öğretmen anketi öğrencilerin değerlendirmesi için kullanılmıştır.

3.3.1. Maket

Buca Bayındır Anaokulu'ndaki uygulamanın yapılacağı sınıfın 1/20 ölçekteki maketi, 
sınıflarındaki pencere tercihleri yoluyla çocukların konsantrasyonuyla ilgili güneş ışığından 
nasıl etkilendiklerini sormak için hazırlanmıştır. Değişkenleri ortadan kaldırmak için maket 
soyut olarak hazırlanmış ve özellikli mobilyalar yerine sadece beyaz küpler konulmuştur 
(Şekil 3). Odağın sadece sınıfa gelen güneş ışığını doğrudan etkileyen pencerelerde olması 
istenmiştir.

Pencere başına iki farklı boyutta alternatif önerilmiştir (Şekil 4). Sınıftaki pencerelerin 
gerçek boyutlu maketleri G: 210cm.xY:120cm ve G: 140cm.x.Y: 120cm boyutlarındadır. Diğer 
dört seçeneğin boyutları; pencere-3 G: 210cm.xY: 210cm; pencere-4 G: 300cm.xY: 210cm; 
pencere-5 G: 140cm.xY: 210cm; pencere-6 G: 240cm.xY: 210cm.

Şekil 3. 1/20 ölçekli soyut maket (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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3.3.2. Anket

Çocuklara ve öğretmenlere uygulanan anketler çalışmadaki her iki gruptan elde edilen 
bulguların karşılaştırılmasına yardımcı olmuştur.

3.3.2.1. Çocuk anketi

SketchUp+Vray 2017 programı ile hayali bir sınıfın 3D modellemesi hazırlandı. Her render, 
aynı açıdan üç farklı aydınlatma ayarıyla aynı sınıfı göstermektedir. İlk sahne (Şekil 5-üstteki 
görüntü) tavandan yapay aydınlatma armatürleri ile aydınlatılan sınıfı içerir ve o anda perdeler 
kapalıdır. İkinci sahnede (Şekil 5-ortadaki görüntü) ışıklar kapalıdır, ancak perdeler açıktır, sınıf 
dışarıdan gelen güneş ışığı ile aydınlanmaktadır. Üçüncü sahne (Şekil 5-alttaki görüntü) hem 
açık perdeli hem de ışıklı, mümkün olan en iyi seviyede aydınlatma sağlayan bir sınıfı temsil 
etmektedir.

Çocukların oynamak ya da çalışmak istedikleri sınıf resmini konsantrasyonlarına olan 
etkisine odaklanarak seçmeleri beklenmekteydi. Bu fotoğraf seçimi genel bir mekândaki 
aydınlatma tercihlerinin bir ölçütü olarak kullanılmıştır.

Şekil 4. Farklı boyutlardaki pencere varyasyonlarının örneği
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 5. Farklı aydınlatma ayarlarıyla hazırlanan sınıfın görselleri
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

3.3.2.2. Öğretmen anketi

Toplam 30 soru içeren öğretmen anketi iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümdeki 18 
soru Eyüp Sabri Ercan’ın Dikkat Eksiklikleri Hiperaktivite Bozukluğu Ölçümü-Öğretmen 
Formu’ndan uyarlanmıştır. İkinci bölümdeki 12 soru ise güneş ışığı, doğal unsurlar gibi genel 
özelliklerin çocukların odaklanma ve öğrenme alanlarına etkisine dair yorum sorusu olarak 
hazırlanmıştır. Eyüp Sabri Ercan'ın testiyle aynı testin kullanmasına rağmen, Likert tipi soru 
formatı benimsenerek, cevaplara çekimser kalma hakkı verme ve sonuçların güvenilirliğini 
ve geçerliliğini artırma amacıyla şıklara 'kararsız' seçeneği eklenerek cevap anahtarı yeniden 
düzenlenmiştir (O'Muircheartaigh, Krosnick ve Helic 1999).

3.4. Uygulama

İlk olarak, okuldaki sınıflar güneş ışığını en çok alan sınıfı bulmak için incelenmiştir. Seçilen 
sınıf sabah 10:00'da en iyi güneş ışığına sahiptir. En iyi sonuçları almak için uygulama günün o 
saatinde, bir günde iki saat içinde yapılmıştır.

Öncelikle, çocuklar 1 ile 20 arasında numaralandırılmış, ancak 10 ve 16 numaralı çocuklar 
okula gelmediği için değerlendirilmemiştir. Sınıfın 1/20 maketi tüm çocukların maketi 
görmesini sağlamak için sınıfın ortasına yerleştirilmiştir (Şekil 6).
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Uygulamanın prosedürü çocuklara açıklanmıştır. Çocuklara güneş ışığının yararları ve güneş 
ışığı, mimari ve mekân arasındaki ilişki hakkında bilgi verilmiştir. Pencerelerin içinden tutulan 
mini lamba güneş ışığını temsil etmektedir (Şekil 7). Tüm çocuklar maketin yanına birer birer 
davet edilmiştir. Çocuklar, güneş ışığı olarak lambanın sınıfı belirli büyüklükteki pencerelerle 
nasıl aydınlattığını görmüşler ve kendi pencere seçimlerini yapmışlardır (Şekil 8). Her iki tarafın 
da en büyük pencere seçeneklerine sahip olduğu versiyon sıklıkla tercih edilmiştir (Şekil 9). Bu 
arada çocuklar, güneş ışığının kararları üzerindeki etkisini, kişisel tercihleri hakkında soruları 
yanıtlamışlardır.

Şekil 6. Uygulama hazırlığı (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 7. Büyük boy pencereli 1/20 ölçekli maket (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 8. Maket aracılığıyla sınıfın pencere boyutlarını yeniden tasarlama
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 9. Her iki tarafın da en büyük pencere seçeneklerine sahip olduğu versiyon
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Sonunda tüm çocuklar beyaz küplerle maket sınıflarını kendi görmek istedikleri gibi 
tasarlamışlardır (Şekil 10). Oturma elemanlarını büyük pencerelerin yanına koymayı seçtiler 
ve bu seçimlerini güneş ışığı ile aydınlanan alanlarda oynamaya daha istekli olmalarına 
bağlamışlardır.
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Öğretmenlerden anketler toplandıktan sonra, çocuklar 3D sahne tercihleriyle ilgili 
sorgulanmıştır (Şekil 5). Çalışmanın sonunda teşekkür amaçlı çocuklar ve öğretmenler için 
küçük hediyeler dağıtılmıştır.

3.5. Bulgular ve tartışma

Değerlendirme sonuçlarının kolayca karşılaştırılabilmesi için Tablo 1'deki üçlü görsel 
hazırlanmıştır. Sonuçlar (Şekil 11) maket aktivitesinde en küçük boyutlu pencerenin 13 kez 
seçildiğini, orta boyun dört kez seçildiğini ve en büyük boyutlu pencerenin 19 kez seçildiğini 
göstermektedir. Çocuklar, ışığın oyun isteklerini etkilediğini ve güneşli havalarda iç mekânın 
aydınlıkken daha “keyifli” bir yer olduğunu eklemişlerdir. 

Şekil 10. Çocuklar sınıflarını birlikte tasarlamışlardır (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Tablo 1. Maket, modelleme ve öğretmen anketinin sonuçları
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

MODEL RENDER TEACHER'S QUESTIONNAIRE
CHILD WINDOW 1 WINDOW 2 SCENE SA A U D SD
1 MIDDLE SMALL N
2 SMALL SMALL A
3 SMALL SMALL NA 4
4 BIG BIG A
5 MIDDLE SMALL N 2
6 SMALL SMALL NA 5
7 BIG BIG A 1
8 BIG SMALL N 2 3
9 BIG BIG NA
11 BIG BIG A 1
12 MIDDLE SMALL NA
13 BIG BIG NA
14 BIG MIDDLE NA
15 BIG SMALL A 6
17 BIG BIG A 1
18 BIG BIG A
19 BIG BIG N
20 SMALL SMALL N

SMALL: 13
MIDDLE:4
BIG:19
TOTAL 18 CHILDREN
TOTAL 36 CHOICE

A:7
N:5
NA:6
18 CHILDREN
18 CHOICE

A: ARTIFICIAL LIGHT
N: NATURAL LIGHT
NA: NATURAL +

ARTIFICIAL LIGHT

SA: STRONGLY AGREE
A: AGREE
U: UNDECIDED
D: DISAGREE
SD: STRONGLY DIASGREE

Şekil 11. Modelleme sonuçları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 12. Çocukların anket sonuçları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Tablo 1'de, çocukların farklı aydınlatma derecelerine sahip 3D sınıf görsellerini seçme 
anketi bir sütunda gösterilmektedir. N doğal aydınlatmayı, A yapay aydınlatmayı ve NA doğal 
aydınlatmayı + yapay aydınlatmayı temsil etmektedir. Tablo bazı çocukların maket ve sahne 
seçiminde tutarsız bir şekilde cevap verdiğini göstermektedir. Bunun sebebi seçim yaparken 
farklı noktalara odaklanmaları olabilir.

Yapay aydınlatma, çocukların anket sonuçlarında en yüksek puanı almıştır (Şekil 12). 
Ancak, doğal aydınlatma seçiminde ve doğal aydınlatma + yapay aydınlatma seçiminde 
toplamda daha yüksektir. Sonuçlarda yapay aydınlatmanın diğerlerine göre daha çok tercih 
edilmesinin nedeni, daha sakin bir arka plana sahip olması olabilir. Doğanın çocuklar üzerinde 
olumlu etkileri vardır, ancak belirli durumlarda karmaşıklığa da neden olabilir.
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Öğretmen anketi (Tablo 2), çocukların sınıfta istenen seviyelerde güneş ışığına maruz 
kalması durumunda derslerde daha aktif hale geldiklerini ve çocuklar üzerinde olumlu etkileri 
olduğunu özetlemektedir. Öğretmenler, çocukların güneşli alanlarda daha bilinçli ve öğrenmeye 
istekli olduklarını bildirmişlerdir. Öğretmenlerden biri, aydınlık ortamlarda çocukların daha 
hızlı odaklandığını, diğeri ise kontrollü güneş ışığının daha iyi olduğunu söylemiştir. Sonuçlar 
okuryazarlık gibi materyaller gerektiren aktiviteler sırasında içeride daha fazla güneş ışığının 
gerekli olduğunu göstermektedir.

Bu çalışma 18 okul öncesi seviyede çocuk ve üç öğretmen ile yürütülmüştür. Çocuklardan 
SketchUp+Vray sürüm 2017 ile hazırlanan ve farklı aydınlatma seviyeleri ile sunulan sahnelerden 
kendiler için en ideali yansıtan sınıfı seçmeleri istenmiştir. Ayrıca, çocuklara sınıflarının 
1/20 ölçekli maketi aracılığıyla farklı boyut pencere seçeneklerinden ve istenen güneş ışığı 
seviyelerinden kaynaklı tercihleri hakkında sorular sorulmuştur. Son olarak, öğretmenler, 
güneş ışığı ve çocukların öğrenme ortamları arasındaki ilişki hakkında bir anket yanıtlamıştır.

4. SONUÇ

Biyofilik bağlamda insanların doğa ile yakın temas eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. 
Güneş ışığı bu anlamda doğanın önemli bir yönü olarak görülür. Birçok çalışma DEHB olan 
ve olmayan çocukların güneş ışığına maruz kalmaları sonucunda güneş ışığının çeşitli 
faydalarından yararlandıklarını göstermektedir. Çalışmanın bulgularına göre, çocuklar 
güneşe daha sık maruz kalabildikleri ortamları seçmekte ve bu ortamlarda görevlere daha 
iyi odaklanabilmektedir. Buna dayanarak, güneş ışığının çocukları olumlu bir şekilde etkilediği 
ve bu bilgilere göre tasarlanan okul öncesi ortamlarının çocukların öğrenmelerine katkıda 
bulunduğu söylenebilmektedir. Sonuç olarak, kontrollü güneş ışığı almayı sağlayan geniş 
pencereler veya çatı pencereleri gibi içmimari müdahalelerin, okul öncesi öğrenme ortamında 
çocukların odaklanmasına katkıda bulunabileceği söylenebilmektedir.

Proje çıktılarına göre iç mimarlara, tasarımcılara ve okul yöneticilerine yardımcı olmak 
için yönergeler hazırlanmıştır. Çocuk ortamları tasarlanırken biyofilik tasarım öğeleri 
dikkate alınmalıdır. Örneğin, mekâna güneş ışığının girmesinin sağlanması, çocukların daha 
odaklanmış ve istekli görünmelerine yardımcı olan ağaç ya da çimen gibi doğal görüntülerin 
sağlanması buna fayda sağlayabilir.

•     Daha büyük pencereler çocukların istek ve performansı üzerinde olumlu etki sağlar.
•     Gerektiğinde uygun yapay aydınlatma ile desteklenen kontrollü güneş ışığı, öğrencilere 

en iyi aydınlatma koşullarını sağlar. Uygun gölgeleme cihazlarının yardımıyla parlama 
problemlerinden ve görsel rahatsızlıklardan kaçınılmalıdır.

Tablo 2. Öğretmenlerin anket sonuçları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Teacher’s Questionnaire Results
Sunlight Positive effects/ more active / more conscious / willing 

to learn/ focus faster / controlled sunlight
Natural elements Natural elements make children calmer / contribute 

focus
General features Organization of the furniture / ergonomics /airy and 

luminious / noise and darkness controll

•  İç mekânları dış mekân ile ilişkilendirmek, çocukların fiziksel aktivitelerinin miktarını ve 
kalitesini etkiler ve onların gerçekliği deneyimlemelerine ve odaklanmalarına katkıda bulunur.

•  Güneş ışığı, görevleri tamamlamaya çalışırken gözler üzerinde stres yaratan yüksek 
kontrastları engellemek için alana birden fazla yönden girecek şekilde düzenlenmelidir.

•      Oturma birimlerini pencerelere yakın yerleştirmek çocukların oyunlarına ve öğrenmelerine 
daha iyi konsantre olmalarına yardımcı olur.

Bu çalışma, güneş ışığının okul öncesi çocukların konsantrasyonu üzerindeki rolünü 
aydınlatmayı ve okul öncesi öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Araştırmacılar, tasarımcılar ve uygulayıcıları destekleyerek hem teori hem de 
uygulamada öğrenme ortamlarına katkı sağlamak çalışmanın ana amacıdır. Çocuk mekânları, 
bulundukları görevlerde konsantrasyon sağlamak için güneş ışığına ihtiyaç duymaktadır. Aynı 
zamanda ruh halleri ve davranışları için olumlu bir gelişme ve motivasyon kaynağı olarak da 
gereklidir. Yaşam kaynağı olan ve sadece çocuk ortamlarında değil, tüm insanlığın işgal ettiği 
iç mekânlarda gerekli olan güneş ışığına dair öğrenecek çok daha fazla şey olduğu açıktır.

Notlar

1 Etik kurul onay kodu: B.30.2.İEÜ.0.05.05-020-059  
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6. Oturum | İklime Polat Yalçıner

“ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MEKÂNSAL 
KALİTE: ORTAKLAR KÖY ENSTİTÜSÜ ÜZERİNDEN 
DEĞERLENDİRME”

Özet

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı sonrası kalkınma projeleriyle başta Ankara olmak üzere, ağırlıklı 
olarak kentlerde modernleşme sürecine yönelik adımlar atılmıştır. Bu sürece paralel olarak, 
okuma yazma oranının düşük olduğu kırsal kesimde eğitim odaklı aynı zamanda üretim ve refahı 
artırarak köyleri canlandıracak projelere de yer verilmiştir. Kültürel ve sosyal yapıyı destekleyici, 
köylünün tarımsal üretim ve toprakla olan ilişkisini düzenleyen Köy Enstitüleri projesi de bunlardan 
biridir. Türkiye’nin toplam 21 farklı bölgesinde kurulmuş Köy Enstitüsü yerleşkeleri, sahip olduğu 
bilimsel, yenilikçi ve uygulamalı eğitim anlayışı ile çağdaş bir neslin yetişmesinde öncü olmuştur. 
Aynı zamanda; yerel kaynaklarla beslenen, devlet ve yurttaş işbirliği ile tamamlanmış, dönemin 
mimari ortamı etkisinde şekillenen özgün mekânlara sahip, modern köy oluşumlarıdır.

“Erken Cumhuriyet Dönemi Yapılarında Modernist Yaklaşımlar: Köy Enstitüleri Üzerinden 
Değerlendirme” adlı yüksek lisans tez çalışması kapsamında hazırlanan bu bildiri metninde, 
öncelikle literatür çalışması ile dönemin içinde bulunduğu sosyo-kültürel duruma değinilmiştir. 
Ayrıca, kalkınma sürecinde döneme ait mimari yaklaşımların analizine yer verilmiştir. Ardından, 
Türkiye kırsalının modernleşmesinde rol oynamış referans projelere, mimarlara ve aynı dönemde 
inşa edilen eğitim yapılarına değinilerek Köy Enstitüsü projelerinde ele alınan mekânsal 
unsurların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu mekânsal unsurlar kapsamında, Aydın Ortaklar Köy 
Enstitüsü özelinde yerel malzemenin işlenişi ve kullanımı, özgün eğitim modeline sahip eğitim 
yapılarına getirilen yorum, bina yerleşimi ve programına değinilmiştir. Bina programının yerleşim 
planı ve yapıların iç mekân kurgusuna olan yansımaları oluşturulan değerlendirme parametreleri 
üzerinden ele alınmıştır. Buna ek olarak, plan şemasının iç mekân tasarımına hangi yönlerden 
yansıtıldığı ve iç mekânı oluşturan unsurların Cumhuriyet sonrası kalkınma ideolojisi ile ilişkisine 
yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Köy Enstitüleri, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, modernizm, eğitim 
yapıları ve mekânları

1. GİRİŞ

1923 yılında Cumhuriyet’in ilanının ardından savaştan yakın zamanda çıkmış Türkiye’de, 
ekonomiden eğitime siyasal ve toplumsal pek çok alanda sorunla karşı karşıya kalınmıştır. Bu 
dönemde, kent ve köylerde ulusal kalkınmada kilit role sahip modernleşme sürecinin parçası 

Işınsu Dikmen
Gülnur Ballice
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projelere yer verilmeye başlanmıştır. 1930’lu yılların ortalarında nüfusun büyük bir kesiminin 
kırsal yerleşimlerde olması, bu bölgelerde tarımsal üretim ile toprakla ilişkileri düzenleyen ve 
çağdaş eğitim anlayışına sahip politikalara öncelik verilmesini sağlamıştır. Kültürel, bilimsel ve 
uygulamalı ders içeriklerine yer veren, özgün eğitim ve yerleşke organizasyonuna sahip Köy 
Enstitüleri projesi de bunlardan biridir.

2. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIRSAL YERLEŞİMLERİN DURUMU VE GETİRİLEN 
ÇÖZÜMLER

Türkiye’de 1923 yılındaki Cumhuriyet’in ilanı sonrasında, Kurtuluş Savaşı sırasında aksayan 
sanayileşme faaliyetleri nedeniyle hammadde, sermaye ve teknolojik yetersizliklere sahip bir 
ekonomik yapı içerisine girilmişti (Koç 2000). Ekonomik duruma paralel olarak, eğitimin içinde 
bulunduğu durum ulusal kalkınmada temel sorun olarak görülmeye başlamıştı. 1935’te yapılan 
nüfus sayımına göre, toplam nüfusun %80’ini aşan kesimi köylerde yaşarken; erkeklerin %76,7’si, 
kadınların ise %91,8’i okuma yazma bilmemekteydi (Gedikoğlu 1971). 10 binden az nüfuslu 
yerlerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı %89,3’e kadar yükseliyordu. Eğitim çağındaki 1,8 
milyon çocuğun %70’i okula gitmemekte ve bunların %90’ı da köylerde bulunmaktaydı. Ülkede 
mevcut 40 bin köyün 31 bininde okul yoktu (Tonguç 2019).

Ülkenin yeni ulus inşası sürecinde bütüncül bir modernleşme ve kalkınma anlayışının bir 
yandan da mimarlık ve mekân aracılığı ile gerçekleştirilmesi hedeflenmişti. Buna paralel olarak, 
başta başkent Ankara olmak üzere, şehir planlarının oluşturulması, cumhuriyet meydanlarının, 
kamu ve okul yapılarının tasarlanması ile kentlerde modernleşme sürecine girilmiştir (Baysal 
2006).

Modernite projesinin diğer önemli ayağını da, kırsal yerleşimlerdeki uygulamalar oluşturur. 
Nüfusun ağırlıklı olarak köylerde yaşaması ve bu kişilerin düşük eğitim düzeyine sahip olmaları, 
yeni ulusun inşası sürecinde temel sorunlardan birisi haline gelmiştir. Bu soruna çözüm getirmek 
için eğitim odaklı aynı zamanda üretim ve refahı artırarak köyleri canlandıracak projelere yer 
verilmiştir. 1924’te çıkarılan Köy Kanunu ile köylünün çağdaş üretim yöntemlerine kavuşması, 
sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılarak yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Buna 
ek olarak, örnek köyler tasarlanarak kırsal konut yerleşkelerine modern yorumlar getirilmiştir. 
Kır/köy- şehir/kasaba arası sağladığı birleştirici ağ ile ülke bütünlüğünün simgesi haline 
gelmiş demiryolu yatırımlarıyla hammadde ve hizmetlerin ülke boyunca homojen dağılması 
amaçlanmıştır (Tanyeli 1998) (Şekil 1).

Şekil 1. Cumhuriyet sonrası ele alınan modernleşme projeleri
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Bu bildiri kapsamında, üzerinde durulacak konu bu süreçteki eğitimde yapılan reformlardır. 
Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’de yaptığı konuşmada ulusal eğitimin temelinin “eğitim çağındaki 
çocuklara toplumsal ve ekonomik alanlarda etkin ve üretken olmaları için gerekli bilgileri 
uygulatarak öğretme yaklaşımı” olduğunu savunmuştur. Bu duruma çözüm olarak, eğitim 
seviyesini ve bilincini arttıracak; yere özgü kaynaklardan beslenen, kalkınmayı destekleyecek 
özgün eğitim kurumlarının arayışlarına başlanmıştır (Şimşek ve Mercanoğlu 2018).

Dönemin İlköğretim Genel Müdürü, eğitim bilimcisi ve Avrupa’nın birçok şehrinde eğitim 
pedagojisi üzerine araştırmalar yapmış olan İsmail Hakkı Tonguç’a göre köylerin bir kaynak 
olarak ele alınması gerekmektedir. Bu düşünceye göre kalkınma yere özgü kaynaklardan 
beslenir. Bu nedenle, bu süreçte, köylünün köyde büyüyen kişiler tarafından yetiştirilmesi ilkesi 
benimsenmiştir. Atatürk, orduda çavuş ve onbaşı olarak görev yapan köylerdeki gençlerin 
geçici eğitmen olarak kullanılmak üzere eğitim alabileceği fikrini öne sürmüştür. 1936 yılında 
Eskişehir, Çifteler'de Pilot Eğitmen Kursu başlatılmıştır. Sonraki yıllarda çeşitli yerlerde altı-yedi 
aylık yeni kurslar açılmıştır. Bu kursların mezunları köylerine 'Eğitmen' olarak geri gönderilmiştir. 
Eğitmenler; çocuklara ve yetişkinlere rehberlik ederek sağlıkta, tarımda ve okuma yazmada 
eğitim vermeye başlamışlardır (Altunya 2012). Daha kalabalık nüfuslu köylerde ise İlköğretimin 
5 sınıfını da kapsayacak şekilde eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmek üzere Köy Öğretmen 
Okulları açılmıştır (Bozdağ 2019). Bu denemelerin başarılı olması sonucu, 17 Nisan 1940’ta 
3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu çıkarılarak, bu kurumlar Köy Enstitülerine bağlanmıştır 
(Resmî Gazete 1940) (Şekil 2).

3. KÖY ENSTİTÜLERİ
 

3803 sayılı kanunun ilk maddesinde, “Köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını 
yetiştirmek üzere, ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde Maarif Vekilliğince köy 
enstitüleri açılır.” denmektedir (Resmi Gazete 1940). Bu maddeye göre, enstitülerde sadece 
köy öğretmeni değil, köylerde köylüye yardımcı olabilecek tarım, hayvancılık, sağlık ve 
teknik konulara hâkim meslek sahibi bireyler yetiştirilecektir. Enstitü yerleşkelerinin köylerde 
uygulanması öncesi Tonguç’un belirlediği ölçütlerle (Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi 1940), 
1940 yılında ulusal mimarlık yarışması açılmıştır (Şekil 3). Yatakhaneler, yemekhane-mutfak, 
çamaşırhane-banyo, açık hava muslukları, tuvaletler, revir ve fırına ek olarak kooperatif, ahır, 
ağıl, kümes, arılık, balıkhane vb. gibi yapılarla birlikte su deposu ve havuz, depo alanları, elektrik 

Şekil 2. Kırsalda eğitim sistemi yapısı (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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santrali, bağ, bahçe, tarla alanları, fidanlık, koruluk, yönetim binaları, öğretmen lojmanları, 
derslikler, kütüphane, laboratuvarlar, işlikler, müzik tiyatro ve toplantı salonu ile spor alanları, 
uygulama alanları ve çocuk bahçesi enstitülerin barındırması gereken ortak ve temel birimlerdir 
(Türkoğlu 2000). Yörenin özelliklerine göre şekillenen farklı ihtiyaçlara karşılık yapılan binalar 
ile açık hava tiyatrosu, müze ve sergi yapısı gibi sosyo-kültürel yapılar da yerleşkelerde 
yerini almıştır. Açık alanların düzeninde ise tarım faaliyetlerinin gerçekleşeceği alanlar, tören 
alanları ve açık spor alanları etkin rol oynamıştır. Böylece, açık alanlar ve yapıların yerleşke 
içinde kurgulanmasında, günlük yaşantı ve mekânsal ihtiyaçların göz önünde tutulması 
öngörülmüştür. 

Şartnamede belirtildiği üzere, yarışmaya katılan mimarlardan istenilen, yeni bir hayata 
yönelik mekân önerileridir. Bu durumun şekillenebilmesi için, şartnamede mimarların yarışma 
projesi açılan alanda en az 3 gün geçirerek arazinin genel durumunu, yerel inşaat tekniklerini 
ve malzemelerini deneyimlemesi istenmiştir. Enstitünün kurulacağı yerin yerel özelliklerinin, 
gelir kaynaklarının, özellikle demiryolu ile desteklenen dış bağlantı yollarının, manzara, orman 
ve deniz gibi unsurların iklimsel koşulları dikkate alınarak hem vaziyet planında binaların 
konumlandırılması hem de mekâna yönelik organizasyon kurgusunda bu verilerin göz önünde 
bulundurulması beklenmiştir (Keskin 2012).

21 Köy Enstitüsü’nün 15’inin projesi açılan ulusal yarışmalar kapsamında elde edilmiştir. 
Tablo 1’de Köy Enstitülerinin bulunduğu konumlara, yarışma teslim tarihlerine, şartnamede 
talep edilen bina sayılarına ve kazanan mimarlara yer verilmiştir. Cılavuz, Dicle, Ernis, Kızılçullu 
ve Ortaklar Köy Enstitüsü için yarışma açılmamış, proje üretimi o dönemin Hasanoğlan Yüksek 
Köy Enstitüsü yapı kolu başkanı Y. Mimar Mualla Eyüboğlu-Anhegger tarafından gerçekleşmiştir 
(Keskin 2012) (Şekil 4).

Şekil 3. İvriz ve Pamukpınar Yarışma Şartnamesi, 1943
(Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 5, Sayı 226, 31 Mayıs 1943, 185-186)

Şehir Köy Enstitüsü 
Adı

Birincilik 
Ödülü 

Kazanan 
Mimar(lar)

İkincilik 
Ödülü 

Kazanan 
Mimar(lar)

Üçüncülük 
Ödülü 

Kazanan 
Mimar(lar)

Dördüncülük 
Ödülü 

Kazanan 
Mimar(lar)

Yarışma 
Teslim Tarihi

Yerleşke Bina 
Sayısı

Antalya Aksu Asım Mutlu, 
Ahsen Yapanar

Fazıl Aksu Necmi Ateş x 15.07.1940 44

Samsun Akpınar Leyla A. Turgut Celal Biçer Neriman 
Birce

Tahir Tuğ 22.07.1940 46

Malatya Akçadağ Ahsen 
Yapanar, Asım 

Mutlu

Bekir İhsan 
Unal

Orhan Safa, 
Adnan 

Kuruyazıcı, 
Behçet Ünsal

Seyfi Arkan 10.08.1940 57

Trabzon Beşikdüzü Ahsen 
Yapanar, Asım 

Mutlu

x Bekir İhsan 
Ünal

x 15.08.1940 42

Balıkesir Savaştepe x Tahir Tuğ Muhittin 
Güreli yrd. 
Bekir İhsan 

Ünal

Seyfi Arkan 24.08.1940 44

Kocaeli Arifiye Recai Akçay Leyla A. 
Turgut

Orhan Safa, 
Adnan 

Kuruyazıcı, 
Behçet Ünsal

Tahir Tuğ 16.09.1940 55

Isparta Gönen Celal Biçer Asım Mutlu Necmi Ateş Orhan Safa, 
Adnan 

Kuruyazıcı, 
Behçet Ünsal

14.10.1940 46

Kayseri Pazarören Ahsen 
Yapanar, Asım 

Mutlu

Bekir İhsan 
Ünal

Recai Akçay Ali Saim 
Ülgen

04.11.1940 58

Kastamonu Gölköy Asım Mutlu, 
Ahsen Yapanar

Leyla A. 
Turgut

Bekir İhsan 
Ünal

Muhittin 
Güreli

14.11.1940 58

Adana Düziçi Recai Akçay Bekir İhsan 
Ünal

Tahir Tuğ Muhittin 
Güreli

16.12.1940 46

Kırklareli Kepirtepe Emin Onat, 
Leman Tomsu

Bekir İhsan 
Ünal

Tahir Tuğ Leyla A. 
Turgut

30.12.1940 44

Eskişehir Çifteler Emin Onat, 
Leman Tomsu

Seyfi Arkan,
Ali Saim 

Ülgen

Asım Mutlu Muhittin 
Güreli

02.01.1941 65

Ankara Hasanoğlan Kemal Ahmet 
Aru, Orhan 

Safa, Adnan 
Kuruyazıcı

Sedad Hakkı 
Eldem

x x 03.07.1941 136

Sivas Pamukpınar Mukbil 
Gökdoğan, 

Eyüp 
Kömürcüoğlu, 

Emin Necip 
Uzman

Kemal Ahmet 
Aru, Mehmet 
Ali Handan, 
Orhan Safa

x x 14.07.1943 81

Konya İvriz Mukbil 
Gökdoğan, 

Eyüp 
Kömürcüoğlu, 

Emin Necip 
Uzman

Kemal Ahmet 
Aru, Adnan 
Kuruyazıcı, 
Orhan Safa

x x 14.07.1943 81

Tablo 1. Ulusal Mimarlık Yarışması sonucunda projeleri üretilen Köy Enstitüleri ve yarışmaları kazanan 
mimarlar (Keskin 2012)
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Şekil 5. Yarışmaya katılan mimarlar (1933-1934 yılı Güzel Sanatlar Akademisi eğitmenler ve öğrencileri) 
(URL-1) 

Şekil 4. Türkiye haritası üzerinde köy enstitülerinin dağılımı (Şimşek ve Mercanoğlu 2018)

Yarışmaya katılmış mimarlar ve Mualla Eyüboğlu-Anhegger’in dönemin Batı ekolüne 
dayanarak eğitim veren İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nde Ernst 
Egli öncülüğünde eğitim almaları, yarışma projelerinde Bauhaus anlayışının görülmesinde etkili 
olmuştur (Çetin ve Kıran 2019) (Şekil 5). Ernst Egli’nin Kemalist anlayışın gücünü devletin yeni 
inşa edilen ve Batının damgasını taşıyan yapılar üzerinde gösterilerek modernizme uluslararası 
yeni bir kültür olarak temsiliyet kazandırmıştır (Atalay Franck 2011).

Enstitülerin eğitim programı, yerleşkenin fiziksel özellikleri ve mekânsal olanaklarına 
paralel olarak kurgulanmıştır. Üç bölüm halinde hazırlanan kültür dersleri, tarım çalışmaları 

ve teknik ders içerikleri; mekânın günlük yaşamının temellerine uygun, enstitünün kurulum 
sürecine özellikle inşaat aşamasında katkı sağlayarak ve Tonguç’un “iş içerisinde iş ile eğitim” 
anlayışıyla örtüşen enstitüde yer alan bireylerin aktif katılımıyla gerçekleşir (Şekil 6 ve 7). 
Kültür dersleri, mekân arayışı gözetilmeksizin uygulamalı eğitimle desteklenerek işlenmektedir 
(Baysal 2006).

4. KULLANICI İHTİYAÇLARI VE MEKÂNSAL KALİTE

İnsanın mekân ile etkileşiminde, sahip olduğu kültürel yapılanma, yaşam tarzı, yaş ve 
cinsiyetine göre farklılaşan o alana ait davranışlar, mekânları yaşanılabilir kılar. Mekânın insan 
ile kurduğu etkileşimin devamlılığını sağlamak, tasarım sürecinin ilk adımı olarak nitelendirilir.

Bir mekânın kullanıcının ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayabildiği ne gibi durumlar için 
elverişli olduğu ve kullanıcının davranışlarını nasıl yönlendirdiği mekânsal kalite ile doğrudan 
ilişkilidir. Bir mekânın ölçülebilir fiziksel özellikleri ve onu deneyimleyen insanların hissettikleri 
ve düşünceleri iç içe geçmiştir. İşlevsel açıdan etkin, yapısal açıdan sağlam ve görsel açıdan 
çekici bir yapı kaliteli olarak tanımlanabilir (Beardsley 1998). Dolayısıyla, mekân hem nesnel 
hem öznel açıdan kullanıcıyı tatmin ettiği doğrultuda kaliteli olarak tanımlanabilir (Kahraman 
2014).

Kullanıcının bakış açısıyla şekillenebilen mekânsal kalite ölçülebilirdir ve dört ana başlıkta 
incelenebilir: işlevsel kalite, estetik kalite, ekonomik kalite ve teknik kalite (Van der Voordt ve 
Wegen 2005) (Şekil 8).

Van der Voort ve Wegen, devamında bu kalite ölçütlerini detaylandırarak; mekânın, içerisine 
tasarlanan bina ile ilişkisinin, binanın da iç mekân kurgusuyla ilişkisinin değerlendirileceği 
kalite parametreleri belirlemiştir (Şekil 9).

Bu bildiri kapsamında, Ortaklar Köy Enstitüsü özelinde yerleşim planının mekânsal kurgu, 
bina, programı ve iç mekân tasarımına yansımaları bu kalite ölçütlerine göre değerlendirilecektir. 
Ulaşılabilen projeler, mekânlara ait görseller, yerinde gözlem ve sözlü tarih çalışmalarıyla elde 
edilen veriler ile desteklenecektir.

Şekil 6-7. Dönemin ders başlıkları (Solda) ve Ortaklar Köy Enstitüsü 1948-1949 ders programı (Sağda) 
(Dikmen arşivi 2019)
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Şekil 8. Mekânsal kalite göstergeleri (Van der Voordt ve Wegen 2015)

Şekil 9. Mekânsal kalite değerlendirme ölçütleri (Van der Voordt ve Wegen 2005)

5. ORTAKLAR KÖY ENSTİTÜSÜ

Ortaklar Köy Enstitüsü, Aydın’ın Ortaklar bucağında ve tren istasyonuna iki kilometre uzaklıkta 
Adabelen Tepesi olarak anılan yerde kurulmuştur. 16 Ağustos 1944’te temeli atılan yerleşkenin 
kurulum sürecinde İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsünün öğretmen ve öğrencileri görev almışlardır. 
Enstitü için ayrılan arazi 2800 dekardır, 500 dekar ekilebilir araziye ek, 100 dekar zeytinlik 50 
dekar sebze bahçesi, 250 dekarlık buğday ve pamuk ekimine başlanılmıştır. Demir işliği, ahır ve 
kümes yapıları ilk inşa edilen yapılardır. Daha sonralarında derslik, yatakhane, lojmanlar ve idari 
binaların yapımına devam edilmiştir. 1945-1946 öğretim yılında Kızılçullu Köy Enstitüsü’nden 
gelen öğrencilerle öğretime başlayan enstitüde, 15’i lojman, 18’i idari bina, derslik ve işlikler 
olmak üzere toplam 33 adet bina bulunmaktaydı (Köy Enstitüleri I-II 2003) (Şekil 10). 

Köy Enstitüleri arasında yirminci enstitü olan Ortaklar için yarışma açılmamış, proje üretimi 
yine o dönemin Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü yapı kolu başkanı Y. Mimar Mualla Eyüboğlu-
Anhegger tarafından gerçekleşmiştir. Eyüpoğlu-Anhegger enstitünün yer seçimini ve vaziyet 
planını hazırlamış, dershaneler ve öğretmen evlerini inşa etmiştir. 1954’e kadar 5 yıllık eğitim 
veren Köy Enstitüsü, sonrasında 1974’e kadar 6 yıllık eğitim veren İlköğretmen Okulu, ardından 
1989’a kadar 4 yıllık eğitim veren Anadolu Öğretmen Lisesi, 2014’ten günümüze kadar ise 4 
yıllık eğitim veren Fen Lisesi olarak kullanılmıştır (Şekil 11). Enstitü yapıları, Aydın Koruma 
Kurulu tarafından koruma altına alınmıştır. Binalarının çoğunluğu kullanılamaz halde olmasına 
rağmen, günümüzde enstitü yerleşkesinde yer alan yapılardan bir kısmı hala eğitim amaçlı 
olarak kullanılmaktadır.

Şekil 10. Ortaklar Köy Enstitüsü yerleşim krokisi (Mustafa Özmen arşivi)
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Şekil 11. Ortaklar Köy Enstitüsü Yerleşkesi’nin zaman içinde değişimi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 12. Köy enstitüsünün yerleşke içinde konumlanması
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Malzeme ve ihtiyaçların temini ile öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak için dönemin yaygın 
ulaşım aracı olarak demiryolu kullanılması planlanmış, enstitünün konumlandırılmasında bu 
duruma önem verilmiştir. İdari binalar, eğitim ve işlik alanları ile sosyal, kültürel ve barınma 
işlevli yapıların bulundukları alan yerleşkeyi meydana getirirken, tarımsal faaliyetlerin yer aldığı 
kısım uygulama bölümünü oluşturur (Şekil 12).

Enstitü bünyesindeki yapılar genellikle az katlıdır ve yerel malzeme kullanılarak ders 
kapsamındaki iş gücüyle inşa edilmiştir. Kızılçullu Köy Enstitüsü’nden getirilen öğrencilerin 
oluşturduğu yapı ekibine öğretmen ve ustalardan oluşan öğretici ekip gözetmenlik yapmıştır 
(Çetin ve Kıran 2019). Kroki incelendiğinde, yerleşkenin ikiye ayrılarak projelendirildiği görülür. 
Yol aynı kotta olan birinci aks üzerinde öğretmen lojmanları ve spor yapısı yer almaktadır. 
İkinci aks ise eğitim amaçlı yapıların konumlandığı Adabelen Tepesi üzerinden başlamaktadır. 
Öğretmen lojmanları ve spor salonu gibi ikincil işlevlerin yerleşke girişine yakın; eğitim yapıları, 
idari bina ve yatakhanelerin yer aldığı kampüsün ana işlevini içeren yapıların ise erişimin 
daha zor olduğu ikinci aksta çözüldüğü görülür. Buna paralel olarak, eğitim alanları ile zirai 
alanlar birbirlerine yakındır. Yönetim yapısı, derslik ve yatakhaneler ile lojmanların bir kısmının 
kümelendiği kuzeydoğu bölümünde geometrik bir düzen hâkimdir. Benzer ve birbirini tekrar 
eden kütleler arasında dolu/boş-açık/kapalı alan dengesi sağlanmıştır. Modern anlayışın hâkim 
olduğu, sade ve işlevsel tasarımlar, yalın cepheler ve temel geometrik formlar ön plandadır. 
Yerleşkeye daha sonraki kullanım amaçları doğrultusunda eklenen yapılara bakıldığında tek 
hacimden oluşan büyük yapı kütleleri görülür (Çetin ve Kıran 2019) (Şekil 13).

Şekil 13. Ortaklar Köy Enstitüsü’nün tarihsel değişimi. a. Kuruluşunun ilk yıllarında lojman ve eğitim 
yapılarına öncelik verilmiş ve tamamlanmıştır. b. Kuzeydoğu aksının sonuna idari binanın inşaatına 
başlanmış, Atatürk büstünün yer aldığı meydan tasarlanmıştır. c. İlk Öğretmen Okulu yıllarında öğrenci 

kapasitesinin artmasıyla ek derslik binası yapılmıştır. (Kemal Kocabaş Arşivi)

a

b

c
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Kuzeydoğuda yer alan aksın sonuna iki katlı, dersliklerin ve idari işlerin yapılacağı birimlerin 
yer aldığı, yalın ve simetrik bir plan şemasına sahip ana bina inşa edilmiştir. Önünde süs 
havuzu ve peyzaj düzenlemesinin yapıldığı, merkezinde Atatürk büstü yer alan bir meydan 
bulunmaktadır. Bu uygulama ile Cumhuriyet idaresi görsel ve mekânsal yönde vurgulanmıştır 
(Halkevleri ve Halkodaları 1942) (Şekil 14-16). Enstitünün kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek 
amacıyla tasarlanan meydan hem Tören Alanı olarak kullanılmakta hem de içerisinde yer alan 
beyaz duvar sayesinde film gösterimlerinin yapıldığı bir alana dönüşmektedir. Böylece günlük 
yaşantıyla da ilişkilendirilmiştir (Şekil 17). 

Birbirini tekrar ederek kümelenen lojmanlarda kullanıcı profili ön plandadır. Öğretmenin 
medeni hali ve aile yapısına göre yerleşkede yer alan lojmanlar da farklılık göstermiştir. 1+1, 
2+1 seçenekleri ile kullanıcının mekânsal ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır (Şekil 18-20). 

Şekil 14-15. Ortaklar Köy Enstitüsü, okula giden ana yol ve bu yolun nasıl yapıldığını ne şekilde 
ağaçlandırıldığını gösteren kesit (İlköğretim Dergisi, Cilt 10, Sayı: 189-191, 15 Ekim 1945, 7478) (Solda) 

Ortaklar Köy Enstitüsü’nde Meydan, Aydın, 1952 (Kemal Kocabaş arşivi) (Sağda)

Şekil 16. Ortaklar Köy Enstitüsü ana bina meydanı ve Atatürk büstü (Dikmen arşivi 2019)

Şekil 17. Ortaklar Köy Enstitüsü, tören sırasında kullanılan meydan (Kemal Kocabaş arşivi)

Şekil 18. Dönemin doktor lojmanı (Dikmen arşivi 2019)
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Şekil 19. Doktor lojmanı iç mekân (Dikmen arşivi 2019)

Şekil 20. Lojman mutfak (Dikmen arşivi 2019)

Enstitü genelinde binaların çoğunda çok fonksiyonluluk görülür. 1975 İlköğretim Okulu 
dönemi mezunlarından Cezmi Dikmen ile yapılan sözlü tarih çalışmasında elde edilen verilere 
göre, enstitü döneminde derslik olarak kullanılan yapılara kapasite artışıyla yatakhane 
fonksiyonu da eklenmiş, bazı iç mekânlarda hareketli mobilyaların kullanımıyla fonksiyon 
değişimine gidilmiştir (Şekil 21-24).

Şekil 21. ‘Eski’ derslik binası (Cezmi Dikmen arşivi 2014)

Şekil 22. İdari Bina yol boyu dizilen derslik ve yatakhane binaları (Cezmi Dikmen arşivi 2014)
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6. SONUÇ

1940-1954 yılları 14 yıllık kısa bir süre içinde uygulanabilmiş Köy Enstitüleri projesi Cumhuriyet’in 
çağdaşlaşma amacına uygun, kalkınma odaklı, özgün oluşumlardır. Günlük yaşantıyı içinde 
barındırarak mekansal kurgusu ile bütünlük oluşturan Köy Enstitüleri ruhu, bu yönüyle 
dönemin hâkim anlayışı Bauhaus akımının sahip olduğu bütüncül yaklaşımla paralel anlamlar 
taşır. Enstitüler, döneme ait yerel malzeme kullanımını, dönemin mimarlarının yereli nasıl ele 
aldığını ve modernin kırsala uygun nasıl şekillendiğini gösteren çağdaşlaşma projesinin önemli 
parçalarından biridir. İş içinde eğitim anlayışıyla, uygulamaya dönük eğitim programlarına sahip 
aynı zamanda kültürel ve sanatsal becerilere destek veren atölye çalışmalarıyla zenginleştiren 
köy enstitüleri, kampüs niteliğindedir. Birçok zorlukla mücadele etmiş; eğitim, sağlık, erişim 
gibi haklardan yoksun şekilde yıllarca yaşamış köylünün ihtiyaçlarına yanıt verebilen, kullanıcı 
katılımlı ve insan ölçeğine uygun tasarımlarla canlanmayı hedefleyen kampüs oluşumları, 
modern köy modeli niteliği taşır. Bu yapıların çürümeye terk edilmiş olması ve sahipsiz 
bırakılması modern mimarlık belleği açısından önemli bir kayıptır. Bu özgün ideolojiye sahip 
yerleşkelerin belgelenmesi ve korunması büyük önem taşımaktadır.

Şekil 23-24. ‘Eski’ derslik binasında mekânın çok yönlü kullanımı (URL-2) 
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6. Oturum | Işınsu Dikmen

“NOSTALJİYİ YORUMLAMAK: İÇMİMARLARIN 
ÇOCUKLUK EVLERİ”

Özet

Evlerimiz fiziki barınaklarımız olmanın yanında bizlere manevi bir ortam sunarlar. Bu durum 
sadece evin işlevleri ile ilgili olmayıp, daha geniş bir çerçevede psikolojik sığınak olarak da 
değerlendirilebilecek yuva kavramı ile ilgilidir. Dolayısıyla, birey olarak her bir kişi için önemli olan 
evlerin iç mekânları, karakter ve psikolojik gelişim sürecinde olan çocuklar için çok daha fazla 
önem arz etmektedir. Bu çalışma, çocukluk evlerinin içmimarlar için anlamını ve günümüzdeki 
profesyonel hayatlarına olan etkilerini keşfetmeyi amaçlamakta ve bu özel mekânların bugünkü 
tasarımları üzerinde olası yansımalarını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede yapılan 
durum çalışması uluslararası ölçekte tanınmış sekiz Türk içmimar ile gerçekleştirilmiştir. 
Çocukluklarına ait ev ortamlarına ilişkin en değerli hatıraları canlandırmak amacıyla her biri ile 
röportajlar yapılmış; hatıralarında canlandırdıkları bu özel mekânları nasıl hatırladıkları ve sonraki 
meslek hayatlarında, ürünlerini tasarlarken bu evlerden nasıl etkilendikleri irdelenmiştir. Verilerin 
detaylandırılması amacı ile, gerçekleştirilen röportajlarda sorulan sorular çerçevesinde, çocukluk 
ev ortamları ile ilgili çizim yapmaları ve not almaları için katılımcılara gönderilen eskiz defterleri 
elde edilen çalışma bulgularını desteklemekle kalmayıp, görsel olarak da zenginleştirmiştir. 
Durum çalışması ile, katılımcıların çocukluk ev ortamlarına ilişkin hatıralarından, ilgili evlerin 
sosyal ve fiziksel yönleri analiz edilmiş ve bu özel mekânları yorumlamaları ile birlikte şimdiki 
tasarım yaklaşımları, süreç ve üretimlerine olan etkilerine ilişkin bulgular elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ev, yuva, içmimar, çocukluk ev mekânları, konut iç mekân tasarımı

1. GİRİŞ

Mekânlar ile insanlar arasında sürekli olduğu kadar derin ve samimi bir ilişki vardır (Goldberger 
2009). Bu ilişki düzeyi, çocuklar ile evleri arasında en üst seviyeye çıkmaktadır. Çünkü evler 
onların ilk evrenleridir (Bachelard 1994). Bu nedenledir ki, çocukluğumuza ait anıların önemli 
bir bölümüne ev sahipliği yapan ev mekânları bugün kim olduğumuz ile doğrudan ilişkilidir. Ev 
ortamlarının kalitesi ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini konu alan birçok çalışma yapılmış 
olmakla birlikte, bu kapsamda içmimarları odak noktasına alan, bu mekânların onların 
tasarımlarına olan etkilerini araştıran çalışmalara fazla rastlanmamaktadır.

Bu çalışma ile evlerin iç mekânlarını tasarlayan içmimarların, yaptıkları iş ile genelde 
tüm kullanıcılar olmakla birlikte özellikle çocukların ne kadar çok etkilendikleri konusunda 

Merve Çelebi
Deniz Hasırcı
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dikkatlerini çekmek istenmiştir. Bir ev tasarlanırken, bir çocuğun yetiştirileceği bu mekânın 
aynı zamanda onun dünyayı keşfetmesi için bir platform niteliğinde olacağı hususu, alınacak 
tasarım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken en önemli kıstaslardan biri olmalıdır. 
Bu çalışma ile tasarımcıların bir evi tasarlarken sadece bir mekânı değil, aynı zamanda anılara 
ve ruhlara da şekil verdikleri konusunda farkındalıklarını arttırmak amaçlanmıştır.

2. YUVAYI ANLAMLANDIRMAK

Birçok düşünür ve psikolog bir evin nasıl yuvaya dönüştüğü sorusuna cevap aramıştır. İnsanların 
içinde yaşadıkları yuvaları ile kurdukları duygusal ilişki, onların psikolojileri üzerine etki ederler. 
Geçmişimize, bugünümüze ve geleceğimize ilişkin yansımaların hayat bulduğu yuvalarımız 
sıradan bir mekândan çok daha fazla anlamları bünyesinde barındırmaktadır (Graham vd. 
2015). Kontrolümüz dışında olan dış dünya ile kıyaslandığında yuvalarımız kontrol altına 
alabildiğimiz, güven içinde olduğumuz ve kimliğimizi açıkça ortaya koyabildiğimiz yerlerdir.

Günlük işlerimizi gerçekleştirdiğimiz evler, içinde yaşanılan sosyal ilişkiler ile toplumun 
fiziksel bir parçası olmasının çok ötesine geçerek, özel bir anlam ifade eden yuva kavramına 
dönüşmektedirler (Bech-Jorgensen 1994). Kişiden kişiye değişkenlik gösteren yuvaya yüklenen 
anlam, zamanla bir kişi için de farklılaşabilir (Fox 2006; Fox O’Mahony 2013). Bu sebeple 
yuvayı tanımlamak araştırmacılar için problemli bir konudur. Günlük hayatımızda çok merkezi 
bir konuma sahip olan yuvalarımızın tanımlanmasındaki bu zorluk farklı anlam katmanlarına 
sahip olmasından da ileri gelmektedir (Moore 2000). Rybczynski (1986), bu durumu evlerimizi 
bir soğan ile karşılaştırarak açıklamaya çalışmıştır. Dışarıdan bakıldığında aldatıcı bir şekilde 
basit görünmekle birlikte bir soğanın içinde birçok katman bulunmaktadır. Her bir katmanın 
ayrı bir tanımı olsa da, oluşturdukları bütünün formu ve taşıdığı anlam çok daha farklıdır. 

Mahremiyet, güven ve kimlik, yuvayı tarif ederken kullanılan en önemli kavramlardır 
(Cristoforetti vd. 2011). Kamusal alan ile özel alanın birbirinden kesin olarak ayrıştırılmasıyla 
birlikte, yuvanın mahremiyet alanı kavramsal olarak daha da güçlenmiştir. Neticede yuva, 
yabancıların ve içinde oturmayanların dışarıda bırakıldığı bir yer olarak tarif edilmeye 
başlanmıştır (Twigg 2006). 

Çocukluğumuzdan itibaren bir takım önemli fiziksel çevre ile olan güçlü bağlarımız 
psikolojik gelişimimizi etkilemiştir (Cooper-Marcus 2006). Bu bağların en önemlisi evlerimiz ile 
kurulandır. Bu nedenledir ki bize kim olduğumuzu söyleyen evlerimiz aynı zamanda bizi temsil 
de ederler. Yuvaların iç mekânları genellikle içinde yaşayanların kendileri ile olan duygularını 
yansıtmaktadır. 

3. ÇOCUKLUK YUVA ORTAMLARI

Günlük rutin aktiviteler, deneyimler, sosyal ilişkiler, anılar ve duygularla şekillenen yuva, fiziksel 
olduğu kadar hissi bir mekândır. İnsan hayatının merkezinde yer alan bu çok özel alan, birçok 
anlamı, duyguyu, deneyimi ve ilişkiyi içinde barındırır (Blunt ve Varley 2004; Blunt 2005). Okul 
öncesi çocuklar için yuvanın karakteristik özelliği seven ya da cezalandıran, izin veren ya da 
kısıtlayan olmasından ziyade, çevresel deneyimlerine ve duygularına yön vermesidir (Rikkinen 
2000). Dolayısıyla yuvasında yaşamayı öğrenen çocuklar kendi kültürlerinin “habitus”unu da 
öğrenirler (Casey 2001). 

Geçmişi anımsama kabiliyeti ve hatıraları başkaları ile paylaşma, insanın bilme yetisinin 
en önemli temel özelliklerindendir. Farklı zamanlara ait anılarımız arasında karışık bir ilişki 
vardır (Spanou 2008). Örneğin, daha önce deneyimlediğimiz bir yere benzeyen mekânda rahat 

etmemiz doğal olarak karşılanmakla birlikte bunun arkasında kişinin içinde yetiştiği kültür gibi 
çok basit olmayan faktörler de etken olmaktadır. Zamanla daha da güçlenen bağlılık ve kök 
salma duygusu ile benzerlik bir alanı bir mekâna dönüştürür (Goldberger 2009). 

Deneyimlediğimiz maddi öğelere anlam yükleriz. Dolayısıyla, anılar mekânsaldır ve yuvalar 
da birer anı koleksiyoncusudur. İlk deneyim ve keşifler hayatımız boyunca bize yol gösterirken, 
bu deneyim ve keşifleri yaşadığımız ilk evlerimizin başlangıç ve varış mekânı olarak sembolik 
bir gücü vardır (Mallet 2004). Bu çok özel duygu yüklü evler, pek çoğumuz için özgün 
kişiliklerimizin şekillendiği mekânlardır.

Mekânları yetişkinlerden daha farklı deneyimleyen çocuklar, fiziksel bir çevre ile etkileşimde 
bulunmak ve bu mekânda bir şeyler öğrenmek için bütün duyularını kullanırlar. Bu çoklu duyu 
deneyimi yuva ortamının karmaşık yapısı ile birleştiğinde, gelişimsel bir ortam olarak bugüne 
kadar yansımaları hissedilen yuvaların analizine ihtiyaç doğurmaktadır (İltuş 2007). 

4. ÇALIŞMANIN TASARIMI

Çalışmanın uygulaması için yaşları, üretkenlikleri ile yerli ve uluslararası tasarım platformlarında 
tanınırlıklarına göre aktif olarak çalışan sekiz içmimar seçilmiştir.

4.1. Yöntem

Veri toplama yöntemi olarak iki yöntem kullanılmıştır; katılımcılar ile yapılan röportajlar ve bu 
röportajları destekleyecek çocukluk yuvalarına ilişkin illüstrasyonlar çizebilecekleri, eskizler 
yapabilecekleri, notlar alabilecekleri ve/veya görseller tedarik edebilecekleri kendilerine 
gönderilen eskiz defterleri. Sekiz içmimardan yedisi söz konusu defterlere eskizlerini çizip ve 
notlar alıp geri göndermiş, biri ise çocukluk evine ait dijital fotoğraflar ve vaziyet planlarını 
temin etmiştir. 

4.2. Çalışmanın katılımcıları

Çalışmaya katılımcı olmayı kabul eden içmimarların en yaşlısı 1969, en genci ise 1981 
doğumludur. Dolayısıyla katılımcılar 70’lerin ve 80’lerin çocukları olup, röportaj tarihlerine göre 
aşağıda sıralanmışlardır:

• Nazar Şigaher: d. 1981 İstanbul.
• Emre Evrenos: d. 1977 İstanbul.
• Onur Karlıdağ: d. 1978 Samsun.
• Bersun Ertürk: d. 1980 Eskişehir.
• Engin Öncüoğlu: d. 1972 Ankara.
• Yalın Tan: d. 1969 İzmir.
• Durul Onaran: d. 1972 İzmir.
• Levent Tümer: d. 1972 Ankara.

295



296

4.3. Röportaj ve eskiz defterlerine ait bulgular ve tartışmalar

35 ila 45 dakika süren röportajlarda yöneltilen sorular aşağıda sıralanmıştır: 

• Soru 1: Çocukluğunuzun geçtiği evi tarif eder misiniz? 
• Soru 2: Çocukluğunuzun geçtiği zamanki aile hayatınızı anlatır mısınız? 
• Soru 3: İlgili evin en çok nesini severdiniz? Neden? (Örnek: mekân, oda, aydınlatma, 

mobilya, eşya, v.b.) 
• Soru 4: İlgili evin en çok nesini sevmezdiniz? Neden? (Örnek: mekân, oda, aydınlatma, 

mobilya, eşya, v.b.) 
• Soru 5: Günümüzün başarılı bir içmimarı olarak, fırsatınız olsaydı, ilgili evin iç 

mekânını tekrar nasıl tasarlardınız? 
• Soru 6: Tasarım dilinizin şekillenmesinde etkili olduğunu düşündüğünüz ve bu evde 

yaşadığınız 3 deneyiminizi anlatır mısınız? 
• Soru 7: Çocukluğunuzun ve ilgili evde geçirdiğiniz hayatınızın bu döneminin bugünkü 

tasarım dilinizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? 
• Soru 8: Çocukluk ev mekânınız ile bugün sizin tasarladığınız iç mekânlar arasında ne 

tür bir ilişki bulunuyor? 
• Soru 9: Bugün yaşadığınız evinizin tasarım dilinde, çocukluğunuz ve çocukluk 

evinizden esinlendiğiniz ne gibi yönler bulunuyor?

4.3.1. Çocukluk evinin tarifi

Katılımcıların çocukluk evleri hakkında genel bir fikir edinmek amacı ile yöneltilen ilk soruya 
cevap olarak evlerinin lokasyonu, yerleşim planı ve genel olarak çocukluk yıllarındaki tasarım 
eğilimlerinden bahsedilmiştir.

1960’lar, 1970’ler ve 1980’lerde inşa edilmiş söz konusu evler, katılımcılar tarafından 
modernist, retro ya da eklektik olarak ifade edilen dönem mimarisini yansıtmaktadırlar. Büyük, 
yeterli ya da küçük olarak değerlendirilen evlerin planlarının problemleri ya da iyi düşünülmüş 
çözümleri ile ilgili de saptamalar yapılmıştır. Katılımcılar ayrıca evin gün ışığı alma durumları ile 
ilgili de tespitlerde bulunmuşlardır. Mesleklerinden dolayı tüm katılımcılar çocukluk evlerindeki 
mobilyaların detaylarını, kullanılan malzemeleri, renk ve tonları, genel sirkülasyonu ve evin 
yakın çevre ile olan ilişkisini hatırlamaktadırlar.

4.3.2. Çocukluk evindeki aile hayatı

Katılımcıların aile bireylerini tanımak ve evdeki sosyal hayat ile ilgili bilgi almak için sorulan 
soruda katılımcıların dördünün tek çocuk olduğu, üçünün bir kardeşi ve birinin de bir ablasının 
bir de ikiz kardeşinin olduğu tespit edilmiştir. Bütün katılımcıların en az bir ebeveyni mimar, 
resim öğretmeni, müzisyen ya da inşaat mühendisi olmasından dolayı, çocukluklarında sanat 
ve tasarım ortamında yetişmişlerdir. Altı katılımcı çocukluklarında evde müzik dinlendiğini 
ifade etmişlerdir.

4.3.3. Çocukluk evinin en sevilen tarafları

Katılımcıların çocukluk evlerine ilişkin severek hatırladıkları şeyler ile birlikte zevklerini ve 
tasarım anlayışlarını öğrenmek için sorulan soruda söz konusu evlerde en sevdikleri şeylerin 

o dönem yaşadıkları güzel anılarla ilgili olduğu görülmüştür. Aile bireyleri ve komşularla 
sosyalleştikleri salonlar, mutfaklar, merdiven boşlukları bu kapsamda öne çıkmaktadır. Ayrıca 
içine oturup dışarısı ile iletişim kurabildikleri geniş denizlikli pencereler ve oyun odaları da en 
çok vakit geçirilen yerler arasında sıralanmıştır. Dönemin retro ya da modern eşyaları, evin iyi 
gün ışığı alması çocukluk evinin yine severek hatırlanan diğer taraflarıdır.

4.3.4. Çocukluk evinin en sevilmeyen tarafları

Bir önceki soruyu da destekleyen bu soru ile katılımcıların çocukluk ev ortamlarının sevmedikleri 
tarafları keşfedilirken, aynı zamanda tasarım anlayışları hakkında daha fazla bilgi edinilmiştir. 
Alınan cevaplarda çocukların negatif hayal gücünü aktive eden uzun koridorlar, karanlık odalar, 
dik ve dar merdivenler gibi unsurlarla birlikte problemli plan çözümleri, küçük mutfaklar ve 
evin yetersiz ısıtma sistemi sevilmeyen unsurlar olarak ifade edilmiştir. Ayrıca 1980’li yılların 
mobilyaları rahatsız edici ve zevksiz olarak nitelendirilmiştir.

4.3.5. Çocukluk evimizi tekrar şekillendirecek olsak

İmkân olsa, çocukluk evlerini bugün kendi tasarım anlayışları ile nasıl tasarlayacaklarının 
araştırıldığı soruda katılımcıların tasarım konusundaki önceliklerinin neler olduğu keşfedilmeye 
çalışılmıştır. Alınan cevaplarda çocukluk evlerinin problemli ya da zevksiz bulunan taraflarının 
yeniden tasarlanabileceği, ayrıca daha az sayıda, hafif ve mümkün olduğu takdirde gömme 
mobilyalar tercih edileceği görülmüştür. Ayrıca daha az malzeme kullanarak, gözü rahatsız eden 
renk ve doku çeşitliliğini azaltacakları ifade edilmiştir. Evin içinde mekânlar arası geçirgenliği 
arttırırken, dışarıya karşı mahremiyeti sağlamak adına kararlar alabilecekleri görülmüştür. 
Evlerin karanlık bölümlerini aydınlatmak amacıyla yeni teknolojileri kullanacakları, bu şekilde 
doğal ışığı arttırabilecekleri ve yaratıcı suni aydınlatmalar uygulayabilecekleri ifade edilmiştir. 
Ayrıca ıslak alanların sayısını ve büyüklüklerini arttırmak isteyecekleri görülmüştür.

4.3.6. Tasarıma etki eden deneyimler

Katılımcıların çocukluk evlerinde yaşadıkları hangi deneyimlerin bugünkü tasarım dillerine 
etki etmiş olabileceğinin araştırıldığı soruda hem pozitif hem negatif deneyimler anlatılmıştır. 
Pozitif deneyimler arasında özel ve kişisel alanlar, geniş pencereler, sonradan yaratılmış oyun 
alanları, oynanan çeşitli oyunlar, tasarımcı ebeveynlerin işleri, aidiyet duygusu, fonksiyonellik 
ve mobilyalarla kurulan bağlar sıralanırken, problemli yerleşim planları, yetersiz aydınlatma ve 
başarısız malzeme kombinasyon ve uygulamaları negatif deneyimler olarak dile getirilmiştir.

4.3.7. Çocukluk evinin bugünkü tasarıma etkisi

Çocukluk evlerinin katılımcıların bugünkü tasarım pratiklerini nasıl etkilediğinin araştırıldığı 
soruya verilen cevaplarda, yaşam koşullarının, entelektüel aile ortamının, görsel sanatlarla 
deneyimin, evdeki oyunların ve karşılıklı iletişimin katılımcılar üzerinde doğrudan etkisi 
olmasa da başarılarına katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Tasarımcı olmalarından dolayı 
katılımcıların en çok karikatür kitapları, sanat albümleri, kendileri gibi tasarımcı ya da sanatçı 
olan ebeveynlerinin illüstrasyonları ve eskizleri gibi görsellerden etkilendikleri görülmüştür. İyi 
iç mekân çözümlerinden ve tasarım mobilyalardan etkilendikleri, oyun blokları gibi oynanan 
oyunların da katılımcıların modüler tasarım yapma eğilimlerine katkısı olduğu söylenebilir.
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4.3.8. Çocukluk evi ile bugün tasarlanan iç mekânlar arasındaki benzerlikler

Katılımcıların çocukluk ev ortamları ile bugünkü tasarımları arasındaki bağlantıların 
sorgulandığı soruya verilen cevaplarda, çocukluk evindeki gibi, her projede kullanıcının 
ihtiyaçları doğrultusunda özel bir yer ya da mobilya tasarladıkları, hala yüksek tavanlı ve geniş 
pencereli mekânlar tasarlamayı sevdikleri, gün ışığını içeri almaya çalıştıkları, ebeveynlerinin 
plan çözümlerinden ve detaylarından hala referans aldıkları, geniş salon ve ona entegre geniş 
mutfakların evler için vazgeçilmez olduğunu düşündükleri, o zamanki evlerindeki fonksiyonelliği 
bugün kendi tasarımlarına uyguladıkları ifade edilmiştir.

4.3.9. Bugünkü ev ile çocukluk evi arasındaki iletişim

Son soru ile katılımcıların çocukluk ev ortamlarının bugünkü evlerinde yansımalarının olup 
olmadığı araştırılmıştır. Şigaher hala çocukluk evinde oturmasından dolayı bu soru kendisine 
uygulanamamıştır. Evrenos’un bugün yaşadığı evinde, çocukluk evindeki gibi, aile bireylerinin 
dışarısı ile irtibata geçmesine olanak veren geniş pencereler bulunmaktadır. Karlıdağ’ın 
bugünkü evi ile çocukluk evinin modern ve minimalist olan tasarım dillerinin çok benzer olması 
kendini mutlu etmektedir. Ertürk çocukluk yıllarında olduğu gibi hala göçebe bir hayata sahiptir. 

Çocukluk evinde kullanılan malzemelerin fazlalığından rahatsız olan Öncüoğlu, bugün 
kendi evinde malzeme kullanımını minimumda tutmuştur. Tan, çocukluk evinde kullanılan 
koyu renklerin aksine, kendi evinin iç mekânında daha sakin ve açık renkleri tercih etmiştir. 
Oğullarının yatak odasının duvarına uyguladığı kâğıdın, kendi çocukluk evindeki rölyef gibi 
çocukları üzerinde iz bırakacağını ve gelecekte de hatırlayacaklarını düşünmektedir.

Onaran çocukluk evi ile çok benzer bir iç mekân tasarımına ve yaşam stiline sahip bir evde 
oturmaktadır. Aynı çocukluk evinde olduğu gibi, aile bireylerinin aynı mekânı paylaşıp bir arada 
olabildiği geniş bir mutfak ve salona sahip olup, yatak odaları yine eskisi gibi sadece uyumak 
için kullanılmaktadır. Çocukluk evinde olduğu gibi, Tümer bugün yaşadığı evinin tüm alanlarını 
fonksiyonlarına uygun olarak tasarlamış olup, sirkülasyon ve ölü alanları minimuma indirmiştir.

5. SONUÇ

Bu çalışmada, çocukluk ev ortamlarının sosyal ve fiziksel şartlarının, içmimarların bugünkü 
tasarımlarına olan etkileri araştırılmıştır. İçmimar katılımcılarla gerçekleştirilen uygulamada 
çocukluk evlerini ve anılarını ilgiyle dinleyecek birine anlatma fırsatı vermek, katılımcılar için 
büyük bir keyif olmuştur. Daha da önemlisi, bu röportajların katılımcılara yıllar önce kaybettikleri 
çok değerli bir şeyi tekrar bulmuş gibi bir rahatlama duygusu da verdiği düşünülmektedir. 
Ailelerin yaşam biçimleri, ebeveynlerin meslekleri, aile bireyleri arasındaki iletişim, oynanan 
oyunlar, komşularla ilişkiler, evin içinden dışarısı ile kurulan etkileşim, katılımcılar için önemli 
faktörlerdir. Katılımcıların evleri lokalizasyon, büyüklük ve kompozisyon bakımından birbirinden 
farklıdır. Evin gün ışığı alması, iyi bir yerleşim planına sahip olması, sirkülasyon çözümleri, ilgili 
dönemin tarzını yansıtan mobilyalar, ekipmanlar, objeler, renkler, dokular ve evin yakın çevresi 
ile olan ilişkisi tüm katılımcıların değer verdiği ortak noktalardır.

Katılımcıların aileleri ve hayat tarzları benzerlik göstermektedir. Ailelerin entelektüel 
ve eğitimli olması, bu ortamda yetişen katılımcıların daha sonraki mesleklerine katkıda 
bulunmuştur. Oynanan oyunlar ya da aile bireylerinin kendi içlerinde sosyalleşmeleri gibi pozitif 
anılar, en değerli deneyimler olarak hatırlanmaktadır. Dolayısıyla salon, mutfak, yemek odası, 

merdiven boşluğu ya da geniş denizlikler gibi evin özel köşeleri, katılımcıların sosyalleştikleri 
ya da dışarısı ile etkileşim kurdukları alanlar olması nedeniyle öne çıkmaktadır. Oyun odaları ya 
da yemek masasının altı gibi çocuğun kendisinin yarattığı oyun alanları, oyuncak gibi kullanılan 
obje ve mobilyalar, katılımcıların çocukluk anılarında yer alan keyifli unsurlardır. Katılımcıların, 
kendilerine gönderilen defterlere yaptıkları eskizler de yapılan röportajlarda alınan sonuçları 
desteklemektedir (Şekil 1).

Nostalji Yunanca eve dönüş anlamına gelen “nostos” ve acı anlamına gelen “algo” 
kelimelerinden türetilmiştir. Dolayısıyla gurbet ve eve olan özlem anlamına gelmektedir 
(Chambers 1990; Blunt 2003). Bu sebeple, bu çalışmada içmimarlarla “nostaljiyi yorumlamak”, 
onların çocukluk evleriyle ilgili canlı anılarını gün yüzüne çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda 
onlara yıllar sonra bile bu çok değerli mekânların bugünkü tasarımları üzerindeki etkilerini 
görme fırsatı da vermiştir. 

De Botton’un “Mutluluğun Mimarisi”nde ifade ettiği gibi, “Bir ev, içinde yaşayanların pek 
çok sorununa çözüm getiremez belki ama evin odalarına bakınca insan burada yaşayanların 
mutlu olduğunu anlayabilir. Kuşkusuz bu mutlukta mimarinin payı büyüktür” (2006). Çalışma 
sonunda evlerin iç mekân tasarımları konusunda daha yapacak çok şey olduğu ortaya çıkmış 
olup, kullanıcılara özel köşelerin tasarlanması ve daha iyi bir ev hayatı için alternatif çözümler 
aranması gibi konulara yoğunlaşmakta fayda görülmektedir. İnsan hayatındaki ilk anıların 
şekillendiği evlerin tasarımı, ilerideki tercihlerimize de şekil verecek bir güce sahip olmasından 
dolayı, ağır bir sorumluluktur.

Notlar

1 Yazarlar, Bersun Ertürk, Durul Onaran, Emre Evrenos, Engin Öncüoğlu, Levent Tümer, Nazar Şigaher, Onur Karlıdağ ve 
Yalın Tan'a çalışmaya olan çok değerli katkıları için teşekkürler eder. Bu çalışmanın kapsamlı İngilizce bir bölümü, 
WCES 2020 konferansında sunulmuş ve konferans çıktısı olan Global Journal of Arts Education'da yayınlanacaktır.

Şekil 1. Katılımcı içmimarların eskiz defterlerine çizdikleri çizimlerin bir kısmı. Sol baştan itibaren saat 
yönünde sırasıyla: Bersun Ertürk, Yalın Tan, Emre Evrenos, Nazar Şigaher, Levent Tümer, Onur Karlıdağ, 

Engin Öncüoğlu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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“ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE YEME-İÇME 
ALANLARINA YÖNELİK TASARIM GEREKSİNİMLERİ”

Özet

Günümüzde üniversite kampüsleri sadece akademik eğitim yapılması amacıyla bir araya gelen 
alanlar değil; aynı zamanda farklı kültür ve sosyal yapılara sahip öğrenci ve akademisyenlerin 
fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşıladıkları alanlardır. Kampüs yerleşkeleri; sosyal alanlar, 
derslikler, kütüphane, spor alanları, yurtlar gibi farklı ihtiyaçlara cevap veren yapıları içinde 
bulundurmasıyla üzerinde çalışmaya değer birçok faktör barındırmaktadır.

Bu çalışma kapsamında üniversite kampüslerinde yer alan yeme-içme alanlarının tasarım 
ve işlev yönünden kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verme, kampüste yer aldığı konumun çevre ve 
kullanıcı davranışlarına olası etkileri gibi farklı etkenler üzerinden önemi incelenmiştir.

Bu amaçla yapılan alan çalışması için İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü 
seçilmiştir. Kampüs yerleşim planı yapıların fonksiyonlarına göre analiz edilmiş ve kampüsün 
yapısı incelenmiştir. Sonrasında ise; ulaşılan çıktılar yeme-içme alanları özelinde değerlendirilerek, 
tasarım ve işlev gereksinimleri belirlenmiştir. Elde edilen verilerin kampüs yerleşkesine sahip 
olan üniversitelerde, kampüsün ve içerisinde yer alan alanların yeme-içme mekanları özelinde 
tasarım girdisi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite kampüsleri, üniversite planlaması, yeme-içme alanları

1. GİRİŞ

Üniversite kampüsleri bireylerin yetişkin hayatlarına geçiş dönemlerinde, sosyal bağlamda 
kendilerini geliştirme olanakları buldukları mekanlardır. Farklı sosyal ve kültürel ihtiyaçların bir 
arada bulunması sebebiyle farklı fonksiyonlara sahip yapılar; mekanın temel işlevi dışında yeni 
misyonlar kazanır.

Yemekhaneler başlıca buluşma noktalarından birisi olması sebebiyle kampüste önemli 
sosyalleşme mekanlarından biridir. Etkili sosyalleşme ve  verimli bir kullanım için tasarım 
kriterlerinin belirlenmesi için, yemekhanelerin mekân tasarımı ve işlev kalitesinin arttırılması 
üzerine öneriler geliştirmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda üniversite 
kampüslerinin ve yemekhanelerin, yerleşim modelleri  ve özellikleri incelenmiştir. Buna bağlı 
olarak alan çalışması için seçilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü 75.Yıl 
Yemekhanesi’nin mekânsal tasarım gereksinimleri değerlendirilecektir.

Bu çalışmada kampüs ve yemekhane plan tipolojilerinin incelendiği bir literatür taraması 
yapılmıştır. İTÜ Ayazağa Kampüsü ve 75.Yıl Yemekhanesi’nde yapılan alan çalışmasından elde 

Beyza Özdeniz

edilen veriler ışığında tasarım ve işlev yönünden kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verme, kampüsün 
ve konumunun kullanıcı davranışlarına olası etkileri gibi farklı etkenler analiz edilmiş ve 
mekânsal gereksinimlere dair önerilerde bulunulmuştur. 

2. ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİ VE YERLEŞİM MODELLERİ

Üniversite kampüsleri sadece akademik eğitim yapılması amacıyla bir araya gelen alanlar değil; 
aynı zamanda kullanıcıların fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşıladıkları alanlardır. Gelişmiş 
bir kampüs üniversitesinin başlıca işlevleri olan eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama 
eylemlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek ve kullanıcılarının (öğrenci, akademik-idari 
personel) çalışma, barınma, beslenme, spor, sağlık ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için, her türlü imkana sahip olması gerekmektedir (Türeyen 2002).

Sadece kentlerin değil kampüslerin de gelişimini ve tasarımını etkileyen çok sayıda 
faktör vardır. Kampüsün yer aldığı kent, ülkelerin kültürel ve mimari özellikleri, yapıldığı 
tarih ve teknolojik gelişmeler, iklim koşulları bu faktörlerden bazılarıdır. Kampüs tasarımları 
birçok faktöre bağlı olmasına rağmen biçimlerine ve fonksiyonlarına göre farklı sistemlerle 
sınıflandırılmıştır.

Maki’ye göre, ‘Toplu Biçim’ (Collective Form) kavramı kentlerimizin bir kısmını oluşturan 
binaların gruplarını temsil eder. Bununla beraber Toplu Biçim, birbirleriyle ilişkisiz ayrı binaların 
koleksiyonu değildir, fakat beraber olmaları için sebepler olan binalardır (Maki 1964; Çınar 
1998, s33). 

Maki, toplu biçimi (Türeyen 2002) yapısal özellerine göre 3 ana yaklaşım altında toplamıştır:

•     Kompozisyonel biçim
•     Megastrüktürel biçim
•     Grup biçimi

Linde (1971), üniversite kampüslerinde uygulanan yerleşim ve buna bağlı büyüme 
modellerini 6 başlık altında toplamıştır. Bunlar; yaygın tip, merkezi tip, moleküler tip, ağ tipi, 
haç tipi ve lineer tip (Tablo 1) yerleşim modelleridir (Erkman 1990; Irgatoğlu 2011).

Erkman’a göre, bir kampüs üzerinde yer alan işlevlere dayalı olarak 4 ana bölgeden (Türeyen 
2002) oluşmaktadır:

•     Akademik bölge
•     İdari bölge
•     Dinlenme ve rekreasyon bölgesi
•     Barınma bölgesi

3. KAMPÜSLERDE YEME-İÇME ALANLARI VE YEMEKHANELER

Üniversitede kampüslerinde yer alan dinlenme ve rekreasyon bölgesi öğrencilerin, akademik 
ve idari personellerin fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama misyonuna sahiptir. Barınma 
ve beslenme birimleri bir üniversite kampüsü içerisinde olması gereken öncelikli alanlardır. 
Kampüsteki yeme-içme alanlarının tek öğün kullanıcısı olduğu gibi, tüm öğünlerini de bu 
alandan karşılayan kullanıcılar vardır. 
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Yerleşim Modeli Özellikleri Diagramı

Yaygın Tip • Ortak kullanım alanları 
merkezde, akademik yapılar 
çevresine yayılmıştır.
• Düşük yoğunluktadır.
• Yeni merkezi birimler 
oluşabilir.

Merkezi Tip • Ortak kullanım alanları 
merkezde yer alır.
• Yüksek yoğunluktadır.
• İçe dönük kapalı bir sistemdir.
• Yaya için ulaşıma uygundur.

Moleküler Tip • Planlama sistemleri farklı 
çekirdeklerden oluşan bir 
sistemdir.
• Kendi merkezleri bulunan 
sistemlerden oluşur.
• Birimler kendi içlerinde 
yüksek yoğunluktadır, genel 
yoğunluk düşüktür.

Ağ Tipi • Merkezi olmayan 
organizasyonel yapı
• Tüm fonksiyonların ızgara 
sistemi ile birbiriyle kesiştiği 
avlulardan oluşur.
• Yüksek yoğunluktadır.
• İç ulaşım kolaydır.

Haç Tipi • Temelde ana iki aks vardır.
• Akademik yapılar ile ortak 
tesisler birbirini haç şeklinde 
keser.

Lineer Tip • Akademik yapılar ile ortak 
tesisler doğrusal uzanan bir 
bant üzerinde yer alırlar.
• Yoğunluk fazladır.
• Birimler arasında kopukluk 
yaşanmaz.

Tablo 1. Üniversite kampüsleri yerleşim modelleri (Gürün ve Çınar 2006; Açıkay 2015) Üniversiteler sahip olduğu öğrenci çeşitliliği ve sayısına bağlı olarak farklı yeme-içme 
alanları bulunmaktadır. Bu arz-talep ilişkisi içerisinde süregelen bir süreçtir. Kullanıcılar başka 
alanlarda olduğu gibi yeme-içme alanlarında da tek bir birime bağlı olmak istemezler. Talep 
edilen bu çeşitlikle birlikte üniversite kampüslerinde farklı türlerde yeme-içme alanının yer 
alması kaçınılmazdır. Kampüslerde yer alan yeme-içme alanlarını genel olarak şu şekilde 
kategorize edebiliriz:

•     Yemekhaneler 
•     Restoranlar 
•     Fakülte kantinleri 
•     Kafeler

Yemekhaneler her üniversitenin kendi sorumluluğu altında öğrencilerine, akademik ve idari 
personellerine hizmet eden, belirli hijyen ve kalori standartlarına sahip olması gereken ayrıca 
periyodik tetkiklere tabii yaptırımlar içeren temel yeme-içme alanlarıdır. Kampüste yer alan 
yeme-içme alanları içerisinde en çok kullanılan alanların yemekhaneler olduğu görülmektedir. 
Bu araştırmada yeme-içme alanları özelinde en çok kullanıcıya hitap eden ve her üniversitenin 
kendi alt yapısını oluşturduğu mekanlar olan yemekhaneler, kullanıcı sirkülasyonu ve plan 
tipolojileri bağlamında incelenmiştir.

Yemekhaneler, çok sayıda insana hızlı bir şekilde hizmet vermeye yönelik mekanlardır. Bu 
mekanlardaki yüksek kullanıcı sirkülasyonu oranı göz önüne alındığında, genellikle üniversite 
kampüsü ya da bir kompleksin bir parçası olarak programlanırlar. Bu nedenle, yemekhaneler, 
kampüs ya da kompleks içindeki diğer tesislerle birbirlerini tamamlayıcı bir eleman olarak 
görülür.

3.1. Yemekhane yapısal özellikleri
 

Yemekhane yapılarını 2 başlık altında inceleyebiliriz:

•     İşlevsel tasarım faktörleri 
•     Mekân türleri ve organizasyon 

3.1.1. İşlevsel tasarım faktörleri

Hedeflenen mekân tasarımına temel tesis işlevine ulaşmak için birçok tasarım yaklaşımı 
olduğundan, tasarıma başlamadan önce bazı temel işlevsel kararlar alınmalıdır (URL-1). Bunlar;

•     Hizmet verilecek kişi sayısı
•     Menü ve yemek programı
•     Ödeme şekli
•     Gıda dağıtım ve yeme yöntemleri
•     Belirli bir tesiste barındırılan tüm ek işlevler 

Yemekhanelerin düzenli kullanıcı kitlesini oluşturmasında belli bir düzen içerisinde 
sistematik olarak işlemesi etkilidir.
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3.1.2. Mekân türleri ve organizasyon

Kullanıcı ve hizmet sirkülasyonunun yoğun olduğu mekanlarda organizasyonun aksamadan 
işlemesi önemlidir. Bunun için tüm eylemlerin sistemde kendi içinde ve birbiriyle olan 
ilişkilerinin kurgulanması gerekmektedir. Mekan kurgusunun düzgün işlemesiyle birlikte 
verilmesi gereken bir takım tasarım kararları ortaya çıkmaktadır. İhtiyaca en uygun yemekhane 
planının oluşturulması bu kararlardan biridir.

Yemekhanelerde ihtiyaç programlamasında yer alması gereken eylemler ve bunların 
gerektirdiği fiziksel olanaklar farklı etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir 
(Şekil 1). Bu etkenler arasında kampüs ve yemekhanenin büyüklüğü, kullanıcı sayısı, zaman, 
bütçe gibi faktörler yer almaktadır. Yemekhane plan tipolojileri temel olarak üç grup altında 
sınıflandırılabilir (Şekil 2);

a) Bütünleşik Plan 
b) Ayrık Plan
c) Hibrit Plan

Şekil 1. Yemekhane fonksiyon şeması (URL-1)

Şekil 2. Yemekhane plan tipolojileri (URL-2): Bütünleşik plan tipi (Solda),
Ayrık plan tipi (Ortada), Hibrit plan tipi (Sağda) 

a) Bütünleşik Plan: Yeme-içme alanlarında en çok karşılaşılan plan tipidir (Şekil 2). 
Yiyecekler arka kısımda yer alan mutfakta depolanır ve servise hazırlanır. Servis hattındaki 
personeller, tezgah hattında bekleyen kullanıcılara yemek servisi yapmaktadır. Servis alanı ile 
oturma alanı birbirinden tamamen ayrıdır. Masalar, servis alanı dışında kalan tüm mekâna 
sirkülasyon hattını koruyarak yayılım gösterir (URL-2). Bu tipoloji, yemekhaneler için verimliliği 
yüksek bir plan tipi olmasına karşın, yemekhanenin alan büyüklüğü arttıkça kullanıcı deneyimini 
olumsuz etkileyecek bir yapıya dönüşmektedir.

b) Ayrık Plan: Bu plan tipolojisinde, ana servis hattı ve mutfak yoktur. Her birinin kendi 
mutfak ve servis hattına sahip olduğu mekana dağılmış farklı birimlerden oluşmaktadır 
(Şekil 2). Bu düzen, sunduğu yiyecek çeşitliliği ve erişim kolaylığı ile pozitif kullanıcı deneyimi 
sunmaktadır. Ancak merkezi bir hazırlık mutfağının eksikliği işlevsel verimliliği ve işletme 
maliyetlerini olumsuz etkilemektedir (URL-2).

c) Hibrit Plan: Mutfak ve servis hattının mekana dağılmış birimlerle birlikte bir arada 
kullanılmasıyla oluşmaktadır (Şekil 2). Mutfakta depolanan ve hazırlanan yiyecekler hem temel 
servis hattında hem de yarı dağınık birimlerde servis edilir (URL-2).

4. İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ 75.YIL ÖĞRENCİ SOSYAL MERKEZİ YEMEKHANESİ

Bu araştırma kapsamında çalışma alanı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, 
75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi seçilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi ana yerleşim birimi olan, 247 hektarlık bir alanı kaplayan Ayazağa 
Kampüsü’nde Rektörlük ve yönetim birimlerinin yanı sıra 13 fakülteden 8′i ve 5 enstitüden 4′ü 
bulunmaktadır (URL-3). Bu kampüste bulunan Mustafa İnan Merkez Kütüphanesi, Kültür ve 
Sanat Birliği, Spor Birliği ve 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi kampüsün yoğun yaşam alanlarıdır. 
Kampüste bulunan 12 bloktan oluşan toplamda 2.604 öğrenciye hizmet eden farklı özelliklerde 
İTÜ öğrenci yurtları bulunmaktadır (URL-4). Bu sayılara lojmanlarda ikamet eden akademik ve 
idari personel sayısı da eklendiğinde kampüsün oluşturduğu kent ölçeği ön görülebilir. 

İTÜ Ayazağa Kampüsü’nün yerleşim planı incelendiğinde ‘Ağ Tipi Yerleşim Sistemi’ 
özelliklerini taşıdığı görülmektedir (Şekil 3). Ağ tipi yerleşim sisteminde kampüs, tüm 
fonksiyonların ızgara sistemi ile birbirleriyle kesiştiği avlulardan oluşur (Açıkay 2015). İTÜ 
Ayazağa Kampüsünde tüm ortak kullanım alanları, araştırma merkezleri, sosyal tesisler, 
barınma birimleri ve tüm diğer rekreasyon alanları, akademik yapıları ağ gibi sarmaktadır. 
Kampüste birden çok merkezi odak noktası oluşmaktadır. Kullanıcılar beslenme, barınma, 
eğlence ve spor ihtiyaçları için kampüse yayılmış olan farklı seçeneklere sahiptir.

Şekil 3. İTÜ Ayazağa Kampüsü vaziyet planı (İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2020)
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İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde yer alan yapıların fonksiyonlarına göre dağılımı Şekil 4’te 
akademik yapılar, idari birimler, ar-ge merkezleri, sosyal tesisler, yurt ve lojmanlar başlıkları 
altında gösterilmiştir. Kampüsteki yapıların yerleşkeye dağılımı, yemekhanenin konumu ve 
akademik yapılara olan mesafesi Şekil 4’te görülmektedir.

İTÜ 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi ikiye ayrılmıştır;

•    Akademik ve İdari Personel Yemekhanesi
•    Öğrenci Yemekhanesi 

Eğitim-öğretim döneminde öğle yemeklerinde yedi bin kişi, akşam yemeklerinde ise üç 
bin kişi olmak üzere günde toplam on bin kişi (ortalama) yemekhaneden yararlanmaktadır 
(Tablo 2). Eğitim-öğretim dönemi boyunca yemekhanelerde hafta içi 11.30-14.00 saatleri 
arasında öğle yemeği, 17.30-19.30 saatleri arasında ise akşam yemeği servisi yapılmaktadır. 
Eğitim-öğretim dönemi dışında ise sadece 12.00-13.30 saatleri arasında öğle yemeği servisi 
yapılmaktadır (URL-5). Yemekhanelerde sadece iki öğün yemek çıkmakta, sabah öğünü 
bulunmamaktadır. Aylık ve günlük menüler İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı internet 
sitesinde ilan edilmektedir (URL-6).

Şekil 4. İTÜ Ayazağa Kampüsü yapıların fonksiyonlara göre dağılımı (Özdeniz 2020)

Tablo 2. İTÜ 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi yemekhanesi hizmet verilen kişi sayısı ve yemek saatleri 
(İTÜ Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü 2020)

Hizmet Verilen
Yemek Saatleri

Öğünlerde Hizmet 
Verilen Kişi  Sayısı 

(Ortalama)

Günlük Hizmet Verilen 
Toplam Kişi Sayısı 

(Ortalama)
Eğitim döneminde Sabah: -

Öğle: 11.30-14.00
Akşam: 17.30-19.30

Sabah: - 
Öğle: 7.000

Akşam: 3.000

10.000

Eğitim dönemi dışında Sabah: -
Öğle: 12.00-13.30

Akşam: -

Sabah: - 
Öğle:3.000
Akşam: -

3.000

Yemekhanelerin fiziksel yapısı birbirine birinci kattan tünel bağlantısı bulunan, iki katlı ana 
bina ve sonradan yapılan üç katlı ek bina olmak üzere iki ayrı binadan oluşmaktadır (Şekil 
5). İlk yapılan ana yapı önceleri hem öğrencilere hem personele hizmet ederken, ek yapının 
tamamlanmasıyla bu yapı artık sadece öğrencilerin kullanımı için özelleşmiştir. Ek yapı ise 
hem öğrenci hem de akademik-idari personel için hizmet vermeye başlamıştır.

Öğrenci Yemekhanesi, iki katlı ana yapının sadece 1. katında ve üç katlı ek yapının 2. ve 
3. katında servis ve yemek yeme alanı olarak hizmet vermektedir. Akademik ve İdari Personel 
Yemekhanesi, ek yapının 1. katında servis ve yemek yeme alanı olarak hizmet vermektedir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi 
Yemekhanesi’nin planı incelendiğinde ‘Bütünleşik Plan Tipi’ özelliklerini gösterdiği görülmektedir 
(Şekil 5). Servis alanı ile oturma alanı birbirinden tamamen ayrılmıştır (Şekil 6). Depo, soğuk 
odalar, yemek hazırlık, bulaşık ve diğer operasyon kısımları servis alanının kullanıcıya kapalı 
olan arka tarafında çözümlenmiştir (Şekil 6). 

Kullanıcılar yemeklerini servis hattından alıp, tüm mekana yayılım gösteren açık ve kapalı 
oturma alanlarına yönelmektedirler (Şekil 6). Yemekhanede bulunan altı yemek yeme alanından 
beşi öğrenciler, biri ise akademik personel için ayrılmıştır.

75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi’nin ana yapısında 1. kattan yemek yeme 
alanına açılan iki adet (Şekil 8), zemin kattan ise bilet holüne açılan iki adet (Şekil 8) olmak 
üzere toplam dört adet girişi bulunmaktadır (Şekil 7). 

Ek yapının cadde cephesindeki zemin kat girişinde kafe ve oturma alanı bulunmaktadır 
(Şekil 7). Ana yapının cadde tarafındaki 1. kat girişinde engelli kullanıcılar için rampa yer 
almaktadır (Şekil 7). Tünel bağlantısı (Şekil 8) ile 1.kat girişinin olduğu ek yapı cephesinde ise 
iç avluya bakan tarafta mal kabul ve depo alanı bulunmaktadır (Şekil 7).

Şekil 5. İTÜ Ayazağa Kampüsü 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi yemekhane 1.kat planı (İTÜ Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı 2020)

Şekil 6. İTÜ 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi yemekhanesi (Özdeniz 2020): yemek servis alanı (Solda) 
oturma alanı (Soldan ikinci), oturma alanı (Sağdan ikinci), dış mekân oturma alanı (Sağda)
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Havalandırma sistemleri, ana yapıda caddeye bakan, yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 
cephede yer almaktadır (Şekil 8). Yemek saatlerinde çevreye yoğun koku yaymakta ve yapının 
çevresindeki insanları rahatsız etmektedir.

5. SONUÇ 

Yeme-içme alanları kampüs içerisinde öğrenci ve akademisyenler için önemli bir yer 
tutmaktadır. Bununla birlikte yemekhanenin kampüs yerleşkesindeki konumu; akademik 
yapılara, idari birimlere ve rekreasyon alanlarına olan mesafesi tercih edilmesinde etkin rol 
oynamaktadır. İTÜ Ayazağa Kampüsü 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi kullanıcı 
sirkülasyonu ve plan tipolojileri bağlamında değerlendirilmiştir:

• Öğrenci ve akademik-idari personellerin çoğu, beslenme ihtiyaçlarını gidermek için 
kampüsteki yeme-içme alanları içerisinde yemekhaneleri tercih etmektedirler. Yemekhanenin 
kolay erişebilir olmasının yanında, yemek ücretinin kampüs içindeki diğer seçeneklerden daha 
düşük olması, yemek servis saatlerinin ve menü seçeneklerinin sabit olması da bu tercihte 
etkilidir.

• Yemekhane hizmet kapasitesini artırmak için, yapı ile 1. kattan tünel bağlantısı olan 
üç katlı ek bir yapı inşa edilmiştir. Akademik personel ve öğrencilere verilen hizmet alanlarının 
ayrılması ve çoğalması hizmet kalitesini artırmıştır.

• Yemekhanede tek bir mutfak vardır ve tüm servis alanları bu mutfağa bağlıdır. Her 
250 kişilik oturma alanı için bir yemek servis alanı ve bulaşıkhane hizmet vermektedir. Eğitim 
dönemi içerisinde artan yoğunluğa bağlı olarak hizmet veren servis alanı sayısı değişmektedir

• Bütünleşik Plan Tipi’ne (Şekil 2) sahip olan yemekhanede, servis alanı ve oturma 
alanı birbirinden tamamen ayrıdır. Oturma alanlarında masalar sirkülasyon aksını sağlayacak 
şekilde yerleştirilmiştir. Yemek servisi ve oturma alanının birbirlerinden tamamen ayrı olması 
kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemektedir.  

Şekil 7. İTÜ 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi yemekhanesi girişleri (Özdeniz 2020): Ana bina 1. kat girişi 
(Solda) Ana bina zemin kat girişi (Soldan ikinci), Ek bina bağlantısı ve girişi (Sağdan ikinci), Ek bina 

zemin kat girişi (Sağda)

Şekil 8. İTÜ 75.Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi (Özdeniz 2020): Ana bina 1. Kat girişi (Solda) 
Ana bina zemin kat girişi (Soldan ikinci) Ek bina bağlantı ve girişi (Sağdan ikinci) Ana Bina (Sağda)

Araştırma kapsamında gözlemler ve değerlendirmeler yapılarak kampüs içerisindeki 
yemekhane, kullanıcı sirkülasyonu ve plan tipolojileri kapsamında incelenmiştir. Kampüs ve 
yemekhane tasarımında dikkate alınması gereken birtakım öneriler geliştirilmiştir:

• Üniversite kampüs yerleşkeleri, tasarımın ilk aşamasında tahmini kullanıcı sayısı 
ön görülmeli ve yapılar bu bağlamda kurgulanmalıdır. Kampüs içindeki yapıların gelecekte 
genişletilmeye elverişli olması; doğması muhtemel yeni sorunların önüne geçilmesi için 
gereklidir.

• Yemekhanelerde sıklıkla kullanılan Bütünleşik Plan Tipi (Şekil 2); yemek servisi ve 
oturma alanının birbirinden tamamen ayrı olduğu, masa ve sandalyelerin tek düze sıralandığı 
bir yapıya sahiptir. Mekandaki kullanıcı ve yemek sirkülasyonu yoğunluğunu azaltmak, ayrıca 
mekanı daha etkili kullanmak için Hibrit Plan Tipi’nin (Şekil 2) kullanılması önerilmektedir. 
Bu plan tipindeki ana servis hattından bağımsız servis birimlerinin olması, mekanın etkin 
kullanılması ve kullanıcı deneyiminin artırılması için önemli rol oynamaktadır.

• Yemekhane girişinin direkt yemek servis alanına bağlanması gerekmelidir. Mekana 
giren kullanıcı oturma alanındaki yoğunlukla karşılaşmadan yemek servisini alabilmelidir. 
Bulaşık alanı ve çıkışın birlikte kurgulanması, mekân sirkülasyonunun sorunsuz işlemesi için 
önemlidir.

• Bu çalışma kampüs yemekhanelerinde tasarım gereksinimlerinin, sirkülasyon ve plan 
tipi özellikleri açısından belirlenmesine yönelik yapılmıştır. İnceleme ve öneriler ışığında elde 
edilecek sonuçların, gelecekte yapılacak yemekhane tasarımlarının daha nitelikli mekanlar 
olması adına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Notlar

1 Bu araştırma, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülmekte olan İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında, Prof. Dr. Bilge Sayıl Onaran’ın danışmanlığında devam eden 
bir tez çalışmasıdır.
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“KAMUSAL İÇ MEKÂNLARDA ÇEVRESEL ALGI VE 
DUYGULANIM ETKİLEŞİMİ: İSTANBUL ADLİYE 
BİNALARI İÇ MEKÂNLARI DEĞERLENDİRİLMESİ”

Özet

Kamusal iç mekân, kent ölçeğinde en fazla kullanıcı etkileşimine sahip olan alanlar olarak 
aynı zamanda mekânsal ve toplumsal kimlik okumaları için de son derece elverişli alanlardır. 
Bu çalışma, kamusal iç mekân ve birey arasındaki etkileşimi; bireylerin kamusal iç mekânlara 
verdikleri tepkiler üzerinden araştırmayı hedeflemiştir. Bahsedilen bu tepkiler ise, kısaca “içinde 
bulunulan çevreye verilen duygusal tepkiler” olarak tanımlanabilecek “affekt” yani duygulanım 
kavramıdır.

Çalışma kapsamında; son yıllarda İstanbul’da inşa edilmiş olan adliye yapılarına 
odaklanılmıştır. Diğer kamu binaları gibi adliye yapılarının da halkı etkileme potansiyelinin 
olması hipotezinden hareket eden çalışma; bu etkileşimin ne yönde olacağı, kişilere ilham mı 
vereceği, onları rahatlatacağı mı yahut onlarda adaletin gücünü mü uyandıracağı gibi bir dizi 
duygu değişiminin adliyelerin mekânsal tasarımlarıyla doğrudan ilgili olduğu düşünülmektedir.

İstanbul’daki 2000 sonrasında inşa edilen yeni adliye binaları, önceden kullanılan diğer binaların 
tek bir yapı altında birleştirilerek merkezi karaktere bürünmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu 
merkezi adalet yapıları ise, yapılış sırasıyla Bakırköy, Çağlayan ve Kartal adliyeleridir. Yapılan alan 
araştırmaları sonucunda, adliye binalarında bahsedilen bu merkezileşme ve beraberinde gelen 
radikal değişimin ise, mekân algısını etkileyen affektlerde/duygulanımlarda farklılık gösterdiği 
sonucuna varılmıştır. Çağlayan Adliyesi ile Beykoz Adliyesi arasında yapılan gözlem ve anket 
çalışmasından oluşan alan araştırması ile affekt-iç mekân etkileşimine yönelik ilgili okumalar 
yapılmıştır. Alan araştırmasından elde edilen veriler ise nitel ve nicel değerlendirme yöntemleri 
içeren karma analiz modeliyle yorumlanmıştır.

Çalışmanın bulguları, kamusal iç mekân-birey etkileşimini bir arada okuyarak, tasarım ve 
affekt/duygulanım arasındaki etkileşimin varlığını ve farklı tasarım kararlarının bu affektleri/
duygulanımları nasıl tetiklediğini irdeler ve tartışmaya açar.

Anahtar Kelimeler: Adliye binaları, mekânsal algı, kamusal iç mekân, duygulanım, insan-çevre 
etkileşimi

1. GİRİŞ

Bu çalışma, kamusal iç mekân-birey etkileşimini, kamusal iç mekânın bireyler üzerindeki 
etkisi ya da diğer bir ifadeyle, bireylerin kamusal iç mekânlara verdikleri tepkiler üzerinden 
araştırmayı hedeflemiştir. 

Özgün Ayhan 
Emine Görgül
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Bahsedilen bu tepkiler ise kısaca “içinde bulunulan çevreye verilen duygusal tepkiler” olarak 
tanımlanabilecek “affekt” yani “duygulanım” kavramıdır. Tez çalışması kapsamında bu kavrama 
odaklanmanın gerisinde, günlük hayatta kullanıcının maruz kaldığı, içinde bulunduğu ya da 
kısaca deneyimlediği kamusal iç mekânın, kullanıcı üzerinde nasıl bir etkide bulunduğu, ne gibi 
ruh hallerini tetiklediği, nasıl izler bıraktığı vb. temel sorular belirleyici olmuştur.

Öte yandan, kamusal iç mekân örneklerinden biri olarak değerlendirilen adliye binalarında, 
son dönemde görülen radikal değişimin mekân algısını etkilediği ve bireysel deneyimlerdeki 
duygulanımları (affektleri) belirlediği düşünülmektedir ve bu öngörü, araştırmanın temel 
hipotezini oluşturmuştur. Araştırmada kamusal iç mekânın birey ile olan etkileşimdeki 
belirleyiciliği, bir ara yüz olarak nasıl çalıştığı duygulanım (affekt) üzerinden irdelenmiştir. Bu 
bağlamda, ülkemizde henüz çalışmamış olan affekt ve adliye mekânları etkileşimi konusunda 
literatüre katkı verecek bir çalışmanın oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle literatür taraması yapılmış 
ve affekt ile tasarım arasındaki etkileşimin okunabilmesi için temel kavramlar tanımlayıcı bir 
model çerçevesinde ele alınmıştır. Daha sonra alan araştırması ile çalışma desteklenmiş; 
öncelikle seçilen adliye binalarında gözlem, ön değerlendirme ve fotoğraf çekmek için izin 
alınmış ve ziyaretler yapılmış, akabinde internet üzerinden kullanıcıların anonim olarak 
katılabildikleri anket çalışması yapılmıştır.

2. DUYGULANIM (AFFEKT) VE TASARIM

İlk olarak, psikoloji disiplininden gelen affekt kavramının derinlemesine anlaşılması için 
duygu, his ve algı gibi teorik terimlerin yanı sıra beynin algılama sürecinin de ele alınması 
gerekmektedir.

2.1. Teorik bilgiler, duygulanım (affekt) kavramı ve tasarım

Duygu (emotion); deneyimsel, davranışsal ve psikolojik unsurlara verilen kompleks tepkiler 
düzeninin bütününe denilmektedir (APA 2006). Joseph LeDoux'e göre (2000) ise duygu beyne 
gelen uyarıların değerlendirilmesiyle oluşan olguya denir.

His (feeling) ise, tamamen zihinsel bir süreçtir; çevresel etkenlerden bağımsızdır ve 
tamamen özneldir (APA 2006). Başka bir ifadeyle, duygu çevreye verilen tepkileri içerirken; 
aslında bu tepkileri, kişinin zihninde oluşturduğu hislerin bir yansıması olarak düşünebiliriz.

Beynin, algılama sürecinde farklı sistemleri ve bölgeleri uyardığı bilinmektedir. Sinir 
sisteminin alt-sistemi olan, sempatik sistem kalp atışını hızlandırırken, parasempatik sistem 
ise başka bir nedenle yavaşlatabilmektedir (Craig 2005). Başka bir ifadeyle; bir bina kişiyi 
yüksek enerji harcatmaya ve heyecanlandırmaya yöneltirken tam tersine ona rahatlatıcı bir 
ortam da sunabilmektedir.

Türkçe’ye, “duygulanım” olarak çevrilen affekt kavramı; temel olarak psikolojide bir uyarana 
içgüdüsel olarak verilen tepki olarak tanımlanabilir (APA 2006). Göregenli’ye (2010) göre, 
insanların yaşadıkları yerle ilgili olarak hissettikleri olumlu ya da olumsuz duygularına ilişkin 
tepkileri duygulanım olgusunu oluşturur. Yani duygulanım insanların, yaşadıkları sosyal-fiziksel 
çevreye ilişkin genel duygusal tepkilerinin bir bütün olarak temsil edilişidir. Kısacası affektif 
tepkiler sadece fiziksel çevreye ilişkin anlamlar barındırmaz; aynı zamanda fiziksel çevrenin, 
birey ve çevreden kaynaklanan uyaranların buluşma noktasının da ele alınmasına imkân sağlar.

Flatley’e (2008) göre de duygulanım olgusu, duygu (emotion) ile arasındaki fark üzerinden 

anlaşılabilir. Duygu içeride gerçekleşen ve dışa vurulan bir şey iken, duygulanım daha ilişkisel 
ve dönüştürücü duruma işaret eder. Kişinin duyguları (emotion) vardır, ancak kişi insanlar ya 
da objeler tarafından etkilenir (affekt edilir). 

Duygulanım, bireylerin affekt altında kaldığında verdikleri tepkilerin türüne göre ikiye 
ayrılmaktadır. Pozitif duygulanım hoş (pleasant) tepkileri örneğin; heyecan, heves, güven gibi 
kapsarken; negatif duygulanım ise, hoş olmayan (unpleasant) tepkileri kapsamaktadır. Örneğin; 
korku, utanç, tehdit vb. kapsamaktadır (Watson ve Clark 1984).

Duygulanımın birey ile fiziksel çevre arasında bir bağlantı yaratması ve farklı duygulanımların, 
farklı uyarıcılar aracılığıyla tetiklendiği göz önünde bulundurulduğunda mekânın ve tasarımın 
duygulanım ürettiği önermesine ulaşılabilir. Örneğin, Mimarlık psikolojisi ile ilgilenen Sanat 
Tarihçisi Heinrich Wöfflin, Barok Mimarisi’nin bireyler üzerindeki etkisinin çok güçlü olduğunu, 
ancak bir süre sonra bu etkinin yerini tatminsiz bir beklenti ve tükenme ile değiştirdiğini 
belirtmiştir (Vidler 2000). 

Öte yandan, İngiliz yazar Vernon Lee, ressam Clementina Anstruther-Thomson (1912) ile iş 
birliği içinde, bir dizi deney yoluyla binaları görüntüleyen insanların fizyolojik tepkilerini içeren 
bir çalışma yapmıştır (Lee ve Anstruther-Thomson 1912). Çalışma süresince kişilerin solunum 
düzenlerindeki değişimler gibi fizyolojik unsurları da göz önünde bulundurun sanatçılar deney 
sonunda Santa Maria Novella kilisesine ait cephenin kişiler üzerinde “ahenk içinde bir bütünlük” 
hissi uyandırdığına değinmiştir (Şekil 1).

Sonuç olarak, duygulanım kavramı kendisi tarafından tetiklenen bedenin verdiği etkileşim 
ve reaksiyonların bütünü olarak tanımlanabilir. Bu kavramı daha iyi özümseyebilmek için 
beden ve çevre arasındaki etkileşim göz önüne alınmalıdır. Öte yandan, bilinçdışı gerçekleşen 
duygulanım ile bilinçli mekânsal deneyime bağlı olarak gelişen duygulanım arasındaki ilişkiyi 
irdelemek de söz konusu bu çalışmanın kamusal iç mekân tasarımı ve affekt/duygulanım 
ilişkisinin ortaya konmasına hizmet eden bir diğer alt-parametre olacaktır. Başka bir ifadeyle, 
adliye binasında bilinçli olarak bulunurken deneyimlenen bu mekân ile, dolaylı olarak 
çağrıştırdığı adalet kavramına ilişkin bilinçdışı etkilenmenin arasındaki korelasyon da alan 
araştırmasının bir diğer kaygısı olacaktır.

Şekil 1. Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella, Floransa (URL-1)
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3. KAMUSAL İÇ MEKÂN OLARAK ADLİYELER VE AFFEKTİF KAPASİTELERİ

3.1. İdeoloji, mekân ve toplum etkileşimi

Steen Eiler Ramussen’e göre (1960), mimari toplumun istek ve ihtiyaçlarını dışa vurarak o 
toplumu yansıtır Dolayısıyla, mimari toplumun ihtiyaç ve değerlerinin fiziksel bir dışavurumu 
olduğu için, o toplumun ideolojileri de mimari üzerinden analiz edilebilmektedir. Çoğunlukla, bir 
toplum yeni bir ideolojiye geçerken buna paralel olarak yeni bir mimari dili de sahiplenmektedir 
(Choay 1969) ve bu tür değişimlerde, ideolojilerin en doğru okunabileceği yapılar genellikle 
kamu binalarıdır.

3.2. İstanbul’da son on yılda yapılan adliye binaları

1990’ların sonunda gelişen ve İstanbul’da dağınık olarak yer alan tüm yargı birimlerini merkezi 
bir “Adliye Sarayı” çatısı altında bir araya getirme fikrinden hareketle, sırasıyla Bakırköy Adalet 
Sarayı (Şekil 2), Çağlayan Adalet Sarayı (Şekil 3) ve Kartal (Anadolu) Adalet Sarayı (Şekil 4) inşa 
edilmiştir. Çağlayan Adliyesi yapıldığı sırada Avrupa’nın en büyük adliyesi iken, sonrasında inşa 
edilen Kartal Adliyesi bugün dünyanın en büyük adliyesi olarak anılmaktadır.

Adliye sistemindeki bu merkezileşme reformu ile İstanbul, son on yılda üç adet anıtsal ve 
benzer mimari özelliklere sahip adliye binalarına sahip olmuştur.

Şekil 2. Bakırköy Adalet Sarayı (URL-2)

Şekil 3. Çağlayan Adalet Sarayı (URL-3)

Şekil 4. Kartal Adalet Sarayı (URL-4)

Şekil 5. The Salos dos Passos Perdidos  (Solda) ve Fransa’daki Paris Adliyesi (Sağda) (URL-5 ve URL-6)

Bu üç adliye binası da kent ölçeğinde yoğun ulaşım aksları üzerinde yer almakla birlikte, 
büyük hacimsel kütleleri nedeniyle çevreleriyle herhangi bir ilişkisi olmayan adalar olarak 
algılanmaktadır. Ayrıca, üç adliye binasının da mimarları, anıtsal binalar yoluyla adaletin ve 
hukukun üstünlüğünü ifade etmeye çalıştıklarından verdikleri röportajlarda değinmişlerdir. 
Anıtsallık hissi için yüksek binalar tasarlayan mimarların, iç mekânda da “hukukun üstünlüğü” 
nü hissettirebilmek için özellikle giriş alanlarının tasarımında binaların yüksekliğinden 
faydalandıkları görülmüştür.

Son olarak, benimsenen bu yeni adliye tasarımının sadece ülkemizle sınırlı kalmadığı ve 
aslında dünya çapında son on yılda bu değişimin görüldüğü fark edilmiştir. Dünyadan örnek 
olarak Brezilya’daki The Salos dos Passos Perdidos ve Fransa’daki Paris Adliyesi gösterilebilir 
(Şekil 5).

4. ALAN ARAŞTIRMASI VE DENEY

4.1. Alan araştırmasına giriş

Çalışmanın konusu daha önce araştırılmamış bir konu olduğu için; alan araştırmasının literatüre 
katkı sağlaması ve daha sonraki araştırmalara bir altlık görevi görmesi amaçlanmıştır. İlk 
olarak, önceden yapılmış araştırmalar ve onların yöntemleri göz önünde tutulmuştur. Sanal 

323



324

olarak işleyen çok katılımcılı bir araştırma olarak kurgulanan deney, kamusal iç mekân ve 
duygulanım ilişkisi üzerine odaklanmıştır.

Tasarım ve duygulanım arasında bir etkileşimin olup olmadığına ve eğer var ise; farklı 
tasarım kararlarının bu durumu nasıl etkilediği görülmeye çalışılmıştır. İki bölümden oluşan 
deneyin ikinci kısmı, farklı iki farklı adliye mekânına odaklanarak ayrışır ve mekân tasarımına 
ilişkin farklı kararlarının, duygulanımların farklılaşmasına neden olduğu öngörüsünü ölçmeyi 
hedefler.

4.2. Alan araştırmasının yöntemi ve içeriği

Katılımcılara internet üzerinden ulaşılmıştır ve deneye anonim olarak katılmaları istenmiştir. 
Basit demografik bilgileri (cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve meslek alanı) dışında özel bilgileri 
alınmamıştır. Meslek alanı sorusu kapsamında, kişilerin profesyonel geçmişinin mekânsal 
algılarına etkisini de görebilmek amacıyla mimari, hukuk ve diğer olarak üç seçenek 
sunmaktadır.

İki bölümden oluşan deneyin ilk kısmında katılımcıların adalet ve adliye algıları ölçülmeye 
çalışılmış ve son dönemde yapılan adliyelerin mekânsal tasarımları ile oluşturdukları 
duygulanımlar arasında bir ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Öncelikle 
‘’adalet’’ ve “adliye binası” kavramları sorulmuş ve bu kavramın başka hangi kavramları 
çağrıştırdığı sorgulanmıştır. Daha sonra, katılımcıların aklındaki adliye binası imgesini 
anlayabilmek için, dünyanın farklı yerlerinden seçilen on adet adliye fotoğrafları çeşitli mekânsal 
özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Birbirinin karşıtı kavramları çağrıştıracak şekilde çiftler 
hâlinde gruplanan fotoğraflarda, her bir tek yeni yapılmış İstanbul adliyeleri ile aynı tasarım 
diline sahipken, diğer seçenek tam tersi çağrışımı yapacak şekilde seçilmiş ve kullanıcılardan 
adliyeye ait olanı işaretlemeleri istenmiştir. Aynı fotoğraflar daha sonra bilinçli seçildiklerinden 
emin olmak için tekrar özelliklerine uygun anahtar sözcükler (anıtsallık, yapay, yalın, düzen vb.) 
kullanılarak sorulmuştur.

Deneyin ikinci bölümünde ise tasarım-duygulanım ilişkisine odaklanılmıştır ve katılımcıların 
yarısı bu bölümü Çağlayan Adliyesi’ne göre cevaplarken diğer yarısı yeni adliyelerin yapımından 
önce ve günümüzde de kullanımı süren Beykoz Adliyesi’ne göre cevaplamıştır.

Anne Maass vd. (2000) araştırmasından faydalanarak katılımcılara anlatımcı yaklaşım 
metodu ile bir senaryo verilmiş ve bu senaryoya göre soruları yanıtlaması istenmiştir. 
Senaryodaki ifadede: “Yakın arkadaşınız ile arabada yolda giderken polis tarafından çevrilmeniz 
sonucunda aracın çalıntı olduğu ortaya çıkmış ve araca el koyulmuştur. Arkadaşınız hırsızlık 
suçu ile mahkemeye çıkarılacak ve elinde yeterli delil bulunmamakta. Mahkeme günü siz de ona 
adliyede eşlik ediyorsunuz.” Şeklinde bir mizansen aktarılmıştır. Fiziksel bir mekânsal deneyimi 
olmaksızın, katılımcıların senaryoyu zihinlerinde canlandırabilmeleri beklenmiş, bu sebeple de 
deney için seçilen her iki mekân, adliyeye giden birinin gözünden izleniyormuşçasına ardışık 
olarak fotoğraflandırılmıştır (Şekil 6). 

Katılımcılara senaryoyu da göz önünde bulundurarak duygu durumlarını zıt sıfat çiftleri içeren 
semantik farklılıklar ölçeği tablosundan (tedirgin-güvende, gergin-sakin vb.) işaretlemeleri 
istenmiştir. Ayrıca mahkeme sonucunda arkadaşlarının olası mahkûmiyeti de sorularak affektif 
durumları ile arasındaki bağa bakılmıştır. Son olarak ise, anket katılımcılarından adliyelerin 
mimari özelliklerine dair hazırlanan semantik farklılıklar ölçeğini (karanlık-aydınlık, soğuk-sıcak 
vb.) de doldurmaları istenmiştir. Bu üç değişken arasındaki etkileşime bakılmıştır.

Şekil 6. Beykoz ve Çağlayan adliyelerine yaklaşım fotoğraf serileri (Ayhan arşivi 2019)
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4.3. Alan araştırmasının sonuç ve yorumları

Anket verileri IBM SPSS 25 programı ile istatistiksel olarak analiz edilmiş ve sonuçlara 
ulaşılmıştır. Anket toplamda 180 katılımcıya ulaşmıştır ve bu katılımcıların 60’ı hukuk, 60’ı 
mimari ve kalan 60’ı da diğer meslek alanlarında çalışmaktadır.

4.3.1. Adalet ve adliye binası algısı sonuçları

Adalet kavramı ile en çok çağrıştırılan kavramlar hak ve eşitlik olurken en az çağrıştırılan 
kavramın irade olduğu görülmüştür (Tablo 1). Adliye binası için ise en çok işaretlenen kavram 
resmiyet olurken; en az işaretlenen kavram eşitlik olmuştur. Buna göre, adalet kavramının 
adliye ile çok da örtüşmediği görülmüştür (Tablo 2).

İkili fotoğraf grupları ile sorulan adliye imgesine ilişkin değerlendirmede ise; istisnasız 
son zamanda yapılan İstanbul adliyelerine benzer nitelikteki fotoğraflar seçilmiştir. Bu 
değerlendirme; yeni yapılan adliyelerin mimari özelliklerinin, kişilerin adliye algısında payı 
olduğu şeklinde yorumlanabilir.

4.3.2. Çağlayan Adliyesi’ne ait sonuçlar

Katılımcıların yarısı olan 90 kişi anketin ikinci bölümünü Çağlayan Adliyesi’ne göre cevaplamıştır. 
İlk olarak doldurdukları affektif durum 5’li semantik farklılıklar ölçeğinin güvenilirlik analizine 

 Katılımcı Sayısı: 180 F Cevap % Hukuk Mimari Diğer
Adalet 
ile İlişkili 
Kavramlar

Eşitlik 148 24.6 47 51 50
Güven 90 15.0 24 30 36
Devlet 39 6.5 1 17 21
Hak 152 25.3 53 50 49

Saygı 98 16.3 41 27 30
İrade 19 3.2 4 4 11

Özgürlük 55 9.2 17 17 21

Tablo 1. Adalet ile ilişkili kavramların meslek gruplarına göre sonuçları
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Tablo 2. Adliye binası ile ilişkili kavramların meslek gruplarına göre sonuçları
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Katılımcı Sayısı: 180 F Cevap % Hukuk Mimari Diğer
Adliye Binası 
ile İlişkili 
Kavramlar

Anıtsallık 66 15.6 19 40 7
Resmiyet 142 33.6 45 49 48

Güven 26 6.2 7 10 9
Adalet 106 25.1 39 38 29

Hiyerarşi 69 16.4 42 16 11
Eşitlik 13 3.1 2 5 6

Tablo 3. Çağlayan Adliyesi affektif durum tanımlayıcı analizi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Tablo 4. Çağlayan Adliyesi tasarımı ve affekt regresyon analizi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

bakılmış ve istatistiksel olarak güvenilir olduğu görülmüştür (Cronbach’s alpha: 0.881). 
Ayrıca, ölçeklerin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir.  Çalışmada kullanılacak verilerin 
normal dağılım göstermesinin çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 1,5 arasında olmasına bağlı 
olduğu ifade edilmiştir (Tabachnick ve Fidell 2003). Yapılan analizlerin sonucunda verilerin 
normal dağılım gösterdiği ifade edilebilir ve sonuçlar genellemeye müsaittir (Tablo 3). Ölçek 
ortalamalarına bakıldığında, hepsinin orta değer olan üçün altında olduğu ve buna bağlı olarak 
Çağlayan Adliyesi’nde arkadaşına eşlik eden katılımcıların negatif duygulanım eğiliminde 
olduğu görülmüştür.

Çağlayan Adliyesi için duygulanım ve iç mekân etkileşimini görebilmek için bağımsız 
değişken olan Çağlayan Adliyesi’nin iç mimari tasarımı ve bağımlı değişken duygu durumları 
yani affekt arasında Regresyon Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda etkileşim güçlü ve anlamlı 
çıkmıştır (Tablo 4). 

Çağlayan Adliyesi’nde suçlu bulunma ihtimali 5’li Likert ölçeği ile ölçülmüştür. Yapılan 
analizlerin sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği ifade edilebilir ve sonuçlar 
genellemeye müsaittir. Ortalamaya bakıldığında, katılımcılar arkadaşlarının suçlu bulunma 
ihtimali daha yüksek bulmuşlardır (Tablo 5).

Bağımsız değişken olan Çağlayan Adliyesi’nin iç mimari tasarımı ve bağımlı değişken suçlu 
bulunma ihtimali arasında Regresyon Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda etkileşim güçlü ve 
anlamlı çıkmıştır (Tablo 6).

Ölçek 1-5 Tanımlayıcı Analiz
Ortalama Çarpıklık Basıklık

Tedirgin-Güvende 2,12 1,01 0,36
Gergin-Sakin 1,98 1,04 0,23
Kaygılı-Kendinden Emin 2,44 0,61 -0,74
Düşmanca-Dostane 2,45 0,53 0,88
Tehditkâr-Davetkâr 2,24 0,66 1,21
Baskı Altında-
Rahatlamış

1,90 1,13 0,86

Coefficients

Bağımsız Değişkenler Standardized 
Coefficients (Beta)

t Sig.

Çağlayan Adliyesi 
Tasarımı

0.725 9.866 0.000

 R²= 0,525
a: Bağımlı değişken (Affektif Durum)

a
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Tanımlayıcı Analiz
Ortalama Çarpıklık Basıklık

Suçlu bulunma ihtimali 2,14 0,37 -0,43

Tablo 5. Çağlayan Adliyesi’nde suçlu bulunma ihtimali tanımlayıcı analizi ve ortalama
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Tablo 6. Çağlayan Adliyesi tasarımı ve suçlu bulunma ihtimali regresyon analizi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Son olarak, Çağlayan Adliyesi’nin iç mekân değerlendirmesi olan 5’li semantik farklılıklar 
ölçeğinin güvenilirlik analizine bakılmış ve istatistiksel olarak güvenilir olduğu görülmüştür 
(Cronbach’s alpha: 0.703). Yapılan tanımlayıcı analizlerin sonucunda da verilerin normal 
dağılım gösterdiği ifade edilebilir ve sonuçlar genellemeye müsaittir. Ortalamalara bakıldığında, 
iç mekân değerlendirmesi aydınlık, renksiz, soğuk, bunaltıcı, görkemli, geniş, gösterişli ve 
merhametsiz şeklindedir. Estetik algısı ise nötre yakındır (çirkin-güzel) fakat mimari alanında 
çalışan katılımcılar binayı çirkin bulurken diğer katılımcılar güzel bulmuştur.

4.3.3. Beykoz Adliyesi’ne ait sonuçlar

Katılımcıların diğer yarısı olan 90 kişi, anketin ikinci bölümünü Beykoz Adliyesi’ne göre 
cevaplamıştır. Affektif durum 5’li semantik farklılıklar ölçeğinin güvenilirlik analizine bakılmış 
ve istatistiksel olarak güvenilir olduğu görülmüştür (Cronbach’s alpha: 0.936). Ayrıca, yapılan 
tanımlayıcı analizlerin sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği ifade edilebilir ve 
sonuçlar genellemeye müsaittir (Tablo 7). Ölçek ortalamalarına bakıldığında, katılımcıların 
duygu durumlarının nötre yakın ve daha pozitif eğilimde olduğu görülmüştür. Hukuk ve mimari 
alanında çalışan katılımcıların ortalamaları ise diğerlerinden yüksek ölçülmüştür. Bu bağlamda 
hukuk alanında çalışanlar için binayı daha fazla tanıyor olmaları; mimari alandan olanların ise 
binanın tasarımı ve mekânsal okumaları yapabiliyor olmaları yönünde yorumlanabilir.

Beykoz Adliyesi için duygulanım ve iç mekân etkileşimini görebilmek için bağımsız değişken 
olan Beykoz Adliyesi’nin iç mimari tasarımı ve bağımlı değişken duygu durumları yani affekt 
arasında Regresyon Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda etkileşim güçlü ve anlamlı çıkmıştır 
(Tablo 8).

Beykoz Adliyesi’nde suçlu bulunma ihtimali yapılan tanımlayıcı analizlerin sonucunda 
verilerin normal dağılım gösterdiği ifade edilebilir ve sonuçlar genellemeye müsaittir. 
Ortalamaya bakıldığında, katılımcıların arkadaşlarının masum bulunması ihtimalini daha 
yüksek buldukları gözlenir (Tablo 9).

Coefficients

Bağımsız Değişkenler Standardized 
Coefficients (Beta)

t Sig.

Çağlayan Adliyesi 
Tasarımı

0.388 3.951 0.000

 R²= 0,151
a: Bağımlı değişken (Suçlu bulunma ihtimali)

a

Tanımlayıcı Analiz
Ortalama Çarpıklık Basıklık

Suçlu bulunma ihtimali 3,46 -0,56 -0,05

Tablo 9. Beykoz Adliyesi’nde suçlu bulunma ihtimali tanımlayıcı analizi ve ortalama
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Tablo 10. Beykoz Adliyesi tasarımı ve suçlu bulunma ihtimali regresyon analizi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Coefficients

Bağımsız Değişkenler Standardized 
Coefficients (Beta)

t Sig.

Beykoz Adliyesi 
Tasarımı

0.604 7.111 0.000

 R²= 0,365
a: Bağımlı değişken (Suçlu bulunma ihtimali)

a

Tablo 7. Beykoz Adliyesi affektif durum tanımlayıcı analizi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Tablo 8. Beykoz Adliyesi tasarımı ve affekt regresyon analizi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Ölçek 1-5 Tanımlayıcı Analiz
Ortalama Çarpıklık Basıklık

Tedirgin-Güvende 2,95 -0,17 -1,25
Gergin-Sakin 2,78 0,30 -1,12
Kaygılı-Kendinden Emin 3,15 -0,23 -1,19
Düşmanca-Dostane 3,37 -0,52 -0,28
Tehditkâr-Davetkâr 3,21 -0,43 -0,53
Baskı Altında-
Rahatlamış

2,92 -0,13 -1,28

Coefficients

Bağımsız Değişkenler Standardized 
Coefficients (Beta)

t Sig.

Beykoz  Adliyesi 
Tasarımı

0.805 12.718 0.000

 R²= 0,648
a: Bağımlı değişken (Affektif Durum)

a

Bağımsız değişken olan Beykoz Adliyesi’nin iç mimari tasarımı ve bağımlı değişken suçlu 
bulunma ihtimali arasında Regresyon Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda etkileşim güçlü ve 
anlamlı çıkmıştır (Tablo 10).
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Son olarak, Beykoz Adliyesi’nin iç mekân değerlendirmesi olan 5’li semantik farklılıklar 
ölçeğinin güvenilirlik analizine bakılmış ve istatistiksel olarak güvenilir olduğu görülmüştür 
(Cronbach’s alpha: 0.759). Yapılan tanımlayıcı analizlerin sonucunda da verilerin normal 
dağılım gösterdiği ifade edilebilir. Sonuçlar genellemeye müsaittir. Ortalamalara bakıldığında, 
iç mekân değerlendirmesi karanlık, renksiz, soğuk, bunaltıcı, basit, dar, yalın, çirkin ve adil 
şeklindedir. Öte yandan, hukuk alanında çalışan katılımcıların ortalamaları diğerlerine oranla 
daha yüksek olduğu görülmüştür. Onlara göre Beykoz Adliyesi sıcak, renkli ve daha adildir.

Deneyin sonuçlarına göre, ‘’adliye binası’’ her ne kadar anıtsal bir yapıyı çağrıştırıyor ve 
kullanıcıların beklentisi de bu yönde olsa da arkadaşına Çağlayan Adliyesi’nde eşlik ettiğini 
düşünen katılımcılarda negatif duygulanım oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Beykoz Adliyesi’nde ise, katılımcılar durumun gerginliğini hissetmelerine rağmen daha pozitif 
duygulanım ifadelerini işaretlemişlerdir. Ek bir sonuç olarak, iç mimari tasarımın ‘’suçlu 
bulunma ihtimali’’ üzerinde bir etkisi olduğu görülmüştür.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmanın sonuçları iki açıdan ele alınmıştır. İlk olarak, çalışmanın ve deneyin bir model 
önerisi olarak iç mimarlık kuramı ve pratiği içindeki pozisyonu ve bu alanlara sunabileceği 
potansiyelleri ortaya konmak istenmiştir. İkinci olarak ise, mekânsal uyarımlar sonucu verilen 
duygusal tepkiler bütünü olarak tanımlanabilen duygulanımın iç mimarlık tasarımı ve üretim 
pratiği açısından önemi sorgulanmıştır. Daha sonraki çalışmalarda, konuya göre daha farklı 
kavram setleri oluşturulabilir.

Kamusal iç mekânın bireylerin deneyimleri üzerinden var olduğu önermesiyle, iç mimarlığın 
da bu deneyimlerin bir parçası hatta başlangıcı olan duygulanımların üzerinden anlamlandığı 
ve değer kazandığı öne sürülebilir. 

Duygulanımın iç mimari tasarımı ve üretim pratiği içerisindeki bu rolü göz önüne alındığında; 
mekânla ilişkili duygulanım okuma çalışmalarının iç mimarlığın kullanıcısı ile güçlü ilişkiler 
kurması açısından önemli potansiyeller barındırdığı düşünülmektedir.
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7. Oturum | Özgün Ayhan

“KENTSEL MOBİLİTE ÜZERİNDEN KAMUSAL 
İÇSELLİK: İSTANBUL TREN İSTASYONLARINA 
TASARIM YAKLAŞIMLARI”

Özet

İç mimari tasarımın, metropollerde kentsel refahı geliştirecek etkiye sahip olması, çalışmanın 
çıkış noktasıdır. Kent yaşamında kaçınılmaz olarak kullanılan kamusal alanlar, iç mimarinin 
kentsel refahı arttırabileceği potansiyel alanlardır. Bu bağlamda, kamusal ve iç mekânların 
özelliklerini içeren kentsel iç mekân kavramı ve uygulamaları, kentsel çevrenin iyileştirilmesinde 
etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. Çalışmada, kentsel yaşama dahil olan kentsel 
hareketliliğin ve kamusal yaşamın kesişimi olan ulaşım düğümlerinin aynı zamanda kentsel ve 
kamusal iç mekânlar olduğu ileri sürülmektedir. Bu hipoteze dayanarak, toplu taşıma yapılarına 
odaklanılarak, demiryolu istasyonları, ana çalışma alanları olarak seçilmiştir. Çalışmanın amacı, 
seçilen istasyonların mevcut kentsel ve kamusal iç mekân koşullarının değerlendirilmesi, 
karşılaştırılması ve daha sonra iç mekân kalite düzeylerini geliştirmek için tasarım yaklaşımları 
önermektir. Bu doğrultuda ampirik bir yöntem geliştirilmiştir. Yöntem, gözlem ile sırasıyla 
aidiyet ve kapsayıcılık, güvenlik, sosyallik, konfor, atmosfer ve kimlik üzerinden yürütülen anket 
çalışmasıyla birlikte elde edilen verilerin nitel ve nicel değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı 
karma bir analiz modelinden oluşmaktadır. Çalışma, İstanbul'daki Sirkeci ve Bakırköy tren 
istasyonlarında gerçekleştirilmiştir. Analizlere bağlı olarak, mevcut nitelikleri iyileştirmek 
üzere her alan için tasarım yaklaşımları önerilmiştir. Bu çalışmayla, gelecek çalışmalar için 
faydalı olabilecek bir yöntemi denenmekle birlikte kentsel ve kamusal iç mekânların kalitesinin 
değerlendirilmesinde özgün bir yaklaşım ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kentsel iç mekân, kent odaları, kamusal iç mekân, kentsel mobilite 

1. GİRİŞ

Globalleşme sürecinin etkisiyle, kentlerin giderek artan nüfusu ve bu büyümeyle önem kazanan 
metropoller, kentsel refah (urban wellbeing) tartışmalarının sıkça dikkat çekilen konulardan biri 
olmasına neden olmuştur. Suzie Attiwill’in (2011) belirttiği gibi, tarihte ilk defa, kent nüfusu 
kırsal alan nüfusunu aşmıştır (Attiwill 2011). Kentli kullanıcının yaşam kalitesi üzerinden 
belirlenen kentsel refah kavramı, aynı zamanda kent ve kentliyle olan ilişkisi bakımından 
kamusal alanlarla bağlantılı düşünülmektedir. Kaliteli kamusal alanlar, kentsel ortamlar için 
olumlu ekonomik değer yaratma gücünün yanı sıra, iklim değişikliği mücadelesinde önemli bir 
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adaptasyon rolüne, fiziksel ve zihinsel sağlık yararlarına ve nihayetinde bireyin yaşam kalitesi, 
mutluluğu ve refahında genel bir iyileştirme gücüne sahiptir (Beck 2009). Kentsel refaha en iyi 
düzeyde katkıda bulunan kamusal alan koşullarını belirlemek adına, kamusal alanın niteliklerini 
saptamak ve ölçmek gereklidir.

Bu bağlamda, kentsel refahın, kentlerdeki kamusal mekânlar üzerinden gelişen 
mevcudiyeti ve bunlarla olan etkileşimi göz önünde bulundurularak, kentlerdeki kamusal iç 
mekânların kentsel refahı arttırma yönündeki potansiyellerinin araştırılması çalışmanın başlıca 
konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte, kentsel kamusal iç mekâna dair tanımlar ve 
tasarım yaklaşımları incelenerek, ‘kentsel oda’ kavramı üzerinde durulmuştur. Çalışma, kentsel 
odaların, metropollerdeki konumlarını irdelemek üzere, kentlerin gelişimi ve biçimlenmesinde 
etkin rol oynayan kentsel hareketlilik ve ilintili ulaşım yapılarını da kapsadığı hipotezini 
tartışmaktadır. Çalışmanın amacı, ulaşım yapılarının iç mekânlarında, kentsel refahı arttırma 
yönünde karşılaştırmalı olarak kalite düzeylerini saptamak ve tasarım yaklaşımları önermektir. 
Bu doğrultuda, İstanbul’un önemli düğüm noktalarından olan Sirkeci ve Bakırköy’de yer alan 
demiryolu istasyonlarında alan çalışmaları düzenlenmiştir. Farklı kentsel çevrelere sahip olan 
kamusal iç mekânların mevcut koşullarını karşılaştırmak ve ardından iyileştirmeye katkıda 
bulunması amacıyla, mekânın kalitesini, başarılı kentsel ve kamusal iç mekân bileşenlerine 
göre değerlendirmek için ampirik bir yöntem geliştirilmiştir. Yöntem, sırasıyla gözlem ve 
kapsamlı bir anket olmak üzere iki aşamadan meydana gelen, kalitatif ve kantitatif özelliklere 
sahip karma bir analiz modelinden oluşmaktadır. İstasyonlarda bulunan kentsel odalar 
dahilinde gözlem ve anket çalışmaları uygulanmıştır. Yöntemin ilk aşamasında uygulanan 
gözlem; yoğunluk ve aktivite, alan envanteri ve atmosfere dair bulguların kaydedilmesidir. İkinci 
aşamada gerçekleştirilen anket çalışması ise aidiyet ve kapsayıcılık, güvenlik, sosyallik, konfor, 
atmosfer ve kimlik olmak üzere kentsel kamusal iç mekânın kalite düzeyini ölçmeye yönelik beş 
adet bileşene dair sorulardan oluşmaktadır. Yöntemin seçilen istasyonlarda uygulanmasıyla 
elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve karşılaştırmasıyla tamamlanan çalışmanın, gelecek 
kamusal ve kentsel iç mekân çalışmalarına katkıda bulunması hedeflenmiştir.

2. KENTSEL VE KAMUSAL İÇ MEKÂNLAR 

Kentsel ortamda iç mekân kavramı ve kentsel iç mekân uygulamaları nispeten yeni olmakla 
birlikte, ilişkili kavramlar olan kentsel çevrede içsellik üzerine çeşitli tartışmaların kökeni erken 
20. yüzyıla dayandırılabilir. “Metropolis ve Zihinsel Yaşam” adlı kitabında Georg Simmel (1903), 
bir kahraman olarak vatandaş fikrini ve sokakta üretilen duygu ve düşüncelerde başkalarına 
maruz kalmasını, böylece öznellik, bireysellik ve içselliği sunar. Bu durum aynı zamanda 
bireyin başkalarından ayrılmasını da mümkün kılar ve doğrudan etkileşim olmadan kendi ev 
ortamında yaşayamayacağı özgürlüğü yaşayabilir. “Burada, içsellik - tanıdık, ev içi iç ya da 
inatçı olmayan metropol ile ilişkili olsun - bireyin içinde bulunur ve bu ancak çevre tarafından 
üretilen bir durumdur” (Pimlott 2018).

Şehirdeki iç mekânın mekânsal olarak incelenmesi amacıyla, 'kentsel oda' kavramı örnek 
olarak önerilebilir. Attiwill (2011), caddenin çevredeki binaların duvarları ve tavanı olduğu bir 
oda olduğunu belirten mimar Louis Kahn’a (1971) atıfta bulunmuştur: “İnşa edilmiş kentsel 
doku, boşluktaki nesne binalarından ziyade, muhafaza edilmiş alanlar ve açıklıkların mekânsal 

bir birleşimi olarak görülüyor. Dolayısıyla meydan, forum ve agora, iç mekanlar olarak yeniden 
programlanabilen ve yeniden kullanılabilen alanlar hâline gelir” (Attiwill 2011). Kahn’ın ‘şehir 
odası’ hakkındaki bu tanımına atıfta bulunan Montanari (2014), “[...] her inşa edilen hacmin, 
şehrin mekânsal sürekliliğinde, bir iç mekândan dış mekâna geçiş, aslında bir iç mekândan 
diğerine, bir binanın odasından ‘kent odasına’ geçmeyi gerektirir” diye belirtmektedir (Montanari 
2014).

Kamusal alanda iç mekân kavramını incelemek amacıyla, kentsel ve kamusal iç mekân 
tanımlarının birbirinden ayırt edilmediğini söylemek mümkündür. Ancak, iç mekânın kamusal 
olmasıyla ilgili olarak, kentsel iç mekân erişilebilirlik ve sosyalleşme gibi kamusal bir 
alanın niteliklerine sahip olmalıdır. Örneğin, doğrudan kentsel ve kamusal iç mekân olarak 
nitelendirilmeseler de açık alanda yer alan veya bir yapı dahilindeki kamusal alanlar ile özel 
mülkler de topluluk hissi ve kullanıcılarının zihinsel sahipliği açısından, kamusal iç mekânlar 
olarak nitelendirilebilir (Poot vd. 2015). Üstelik, kentsel iç mekanlar özel mülkiyete sahip olsalar 
bile, bugün ortak kamu iç mekânını temsil etmektedir. “Giderek daha fazla sayıda yapı, alışveriş 
merkezleri, tren istasyonları ve bakım evleri dahil olmak üzere iç kamusal alanlar olarak iddia 
edilmelerine izin veren koşullara sahiptir” (Poot vd. 2015).

Kentsel iç mekânların özelliklerini tanımlayan Valerie Mace (2014), “Kentsel İç Mekânı 
Algılama” (2014) adlı çalışmasında kapsamlı bir yöntem sunmaktadır. Bu çalışmada, Mace 
(2014) aidiyet duygusu ile kentsel iç mekânlar arasında bir ilişki kurmuştur. Yöntem gözlem, 
fenomenolojik dokümantasyon, duyusal haritalama, iç atmosfer koşullarının bir sözdizimine 
çevrilmesinden oluşur. Çalışmanın içeriği kentsel iç mekânın somutlaşmış atmosferinin ve 
duyusal deneyimlerinin ampirik olarak belgelenmesidir. Mace (2014) mekânsal düzen, kentsel 
iç mekânların duyusal haritalaması ve kentsel iç mekânların atmosferik koşulları hakkında bir 
dizi belge sunmaktadır. Bu yöntemin kentsel iç mekânları veya şehir içindeki kentsel odaları 
tespit etmekle birlikte, kentsel iç mekanların özellikleri üzerinde nispeten güvenilir bir tanım 
oluşturmak için kentsel odaların özelliklerini belgelemek adına yararlı olduğu düşünülebilir. 
Bununla birlikte, değişen kentsel ortama uyum sağlamak amacıyla kentsel iç mekân 
uygulamalarının; içsellik ve kamusal alanla ilgili kavramları birleştirerek yaşam kalitesini 
artırmaya çalıştığı söylenebilir.

3. BİR KAMUSAL İÇ MEKÂN OLARAK KENTSEL HAREKETLİLİK VE TREN İSTASYONLARI

1999 yılında Newman ve Kenworthy tarafından açıklandığı gibi kentsel hareketlilik terimi, 
insanların mesafelerdeki çatışmaların üstesinden gelmek için stratejiler alarak kentsel 
çevrelerde veya alanda hareket edebilmelerini temsil eder (Newman ve Kenworthy 1999). 
İnsanların günlük kentsel yaşamlarında yürüttükleri faaliyetler, çağdaş kentteki genel refah ve 
kamuoyu ile doğrudan ilişkilidir; bu nedenle kentsel hareketlilik, kentsel ve kamusal alanların 
hem yüksek miktarda hem de yüksek kalitede kullanımını gerektirir.

Cidell ve Prytherch (2015) kentsel mekanların ekonomik, sosyal, politik ve kültürel refahı 
ile derinden bağlantılı olduğunu ve hareket/istikrar, düğümler/bağlantılar, yapılar/hareketlilik, 
benlik/diğer, akışlar/boşluklar gibi birbirleriyle çelişen kavramlarla ilgili olabileceğini belirterek 
kentsel ortamda ulaşımın önemini vurgulamaktadır (Cidell ve Prytherch 2015). Kamusal ve 
kentsel iç mekânlarla olan ilişkileri nedeniyle, kentsel hareketliliğin kamusal ve kentsel içselliği 
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kavramını tanımlamak için hareket, düğümler/ bağlantılar ve akışlar/boşluklar kavramlarına 
odaklanmak yararlıdır. Erişim ihtiyacının kesin nedeni ne olursa olsun, şehirde hareketlilik 
ve mobilite araçlarının sürekli hareket de dahil olmak üzere birkaç kaçınılmaz sonucu vardır. 
Sürekli hareketin tezahürü ideal olarak kentsel ve kamusal alanlarda gözlemlenebilir. Cidell ve 
Prytherch’in (2015) tanımladığı gibi; “Mekândaki görünür sağlamlıklarına ve hayal gücümüze 
rağmen kentsel yerler, insanların, nesnelerin, enerjinin ve fikirlerin akışıdır” (Cidell ve Prytherch 
2015). Akışların tamamının, özellikle atmosfer koşulları ve bulundukları mekânlar arasındaki 
ilişkilerinin yanı sıra, hareketleri dolayısıyla kendi içinde bir iç mekân oluşturduğu söylenebilir. 
Kentleri şekillendiren bileşenler arasında hareketlilik ritimleri, hızları, kuvvetleri, etkileri ve 
hareketlilikleri (nesneler ve cisimler) düşünülebilir.

Ravazzoli ve Torricelli (2017), kentsel hareketliliğin kentsel ve kamusal alanların 
yaşanabilirliğine katkıda bulunma gücüne sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Temel işlevleri 
kentsel hareketliliği yönlendirmek ve çeşitli ulaşım türlerinin süreçlerine katkıda bulunmak olan 
hareketlilik merkezleri; istasyonlar, otobüs durakları, havaalanları, intermodal terminaller gibi 
toplu taşıma yapıları, sokaklara, kaldırımlara ve bisiklet yollarına ek olarak, kentsel hareketlilik 
özelliklerini içeren kamusal alanlar olarak kabul edilmektedir (Ravazzoli ve Torricelli 2017). 
Ayrıca, toplu taşımacılıkla ilintili kentsel iç mekanların çağdaş kentlerdeki refah düzeyinde 
otomobil ağırlıklı taşımacılığa alternatif olarak değerlendirme açısından da potansiyeli 
düşünülmelidir. Ravazzoli ve Torricelli’nin (2017) açıkladığı gibi, bu alanların mekânsal, 
kültürel, ekonomik ve sosyal değerlerini geri yükleyerek, kentsel çevrenin tadını çıkarma, toplu 
taşımayı kullanma konusunda daha olumlu bir deneyim yaratma ve aktif olma fırsatı elde 
etmek mümkündür (Ravazzoli ve Torricelli 2017).

Tren istasyonları, kentsel ortamdaki korunmuş konumlarıyla, hareketlilik merkezlerinin 
daha yeterli örnekleri olarak öne çıkmaktadır; daha kesin olmak gerekirse, yerleşimlerinin 
önemi hâlâ şehir merkezlerinin ve banliyö alanlarının yakınlığı, tarihi kökler ve istasyonların 
günlük kentsel hareketlilikte en sık kullanılan yerlerden biri olmasıdır. Demiryolu işletmelerinin 
çoğunluğunun devlete bağlı kurumlar olması nedeniyle, tren istasyonları, toplumun sahiplenme 
hissi duyabileceği ve bu alanları kamusal ve toplumla ilgili eylemsellikler gerçekleştirmek için 
kullanabileceği, kamuya ait sivil mecralar olarak düşünülebilir. Kentsel çevrede, istasyonların 
önemini vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 2017 yılı İstanbul Ulaştırma Yıllık 
Raporunda (URL-15) belirtildiği üzere, demiryolu altyapılarının ve bağlantılı istasyon yapılarının 
İstanbul için ulaşım geliştirme planlarında öncelikli olduğu belirtilmiştir. İstanbul Ulaştırma 
Yıllık Raporuna (2017) göre, metrobüs ve otobüsler gibi yüzey taşımacılığı seçeneklerinde, 
toplu taşıma günlüklerinin en yüksek dağılımı olmasına rağmen, demiryolu sistemleri mevcut 
en erişilebilir toplu taşıma seçeneği olarak kabul edilmektedir (URL-1).

Sonuç olarak, toplu taşıma sistemleri sadece mekânsal düzenlemeleri ve ekli yapıları ile 
değil, aynı zamanda sürekli kentsel hareketlilik akışını yönetmedeki rolleri ile iç mekân olarak 
kabul edilebilen kentsel hareketlilikten oluşmaktadır. Günlük kentsel yaşamın bir parçası olan 
tren istasyonları, verimli toplu taşımacılığın bir parçası olarak kullanılan kentsel ve kamusal bir 
iç mekân olarak değerlendirilmektedir.

4.ALAN ÇALIŞMALARI: SİRKECİ VE BAKIRKÖY

İstanbul’da, Marmaray banliyö hattının yeniden işletilmesiyle, yeni istasyonların kentsel ve 
kamusal bir iç mekân olarak koşullarını, kullanımını ve genel tasarım kalitesini gözlemleme 
ve bunları eski ve tarihsel olarak korunan istasyonlarla karşılaştırma fırsatı mümkün olmuştur. 
Bununla birlikte, başarılı bir kentsel ve kamusal iç mekânı tespit etmek ve sonuca ulaşmak için 
gereken nitelikleri belirlemek amacıyla bir saha araştırma yöntemi geliştirilmiştir.

Alan araştırması bağlamında, belirtildiği gibi, iki aşamalı bir çalışma olarak yapılandırılmış 
bir araştırma süreci vardır. Araştırmanın ilk aşaması tren istasyonlarındaki gözlemlere 
dayanmaktadır. Bu gözlemler için, üç adımlı bir sistem geliştirilmiş ve kullanılmıştır (Tablo 
1). Bu sisteme göre, kentsel ortamlarda iç mekân kavramlarıyla yakından ilişkili olan 
mekân envanteri ile atmosfer, kimlik ve duyusal deneyimlerin yoğunluğu belirlenecektir. 
Ayrıca, gözlemler kapsamında, ana çalışma alanları, “kentsel odalar” belirlenecektir. Kentsel 
odalar, çalışmanın anket aşamasında, anketin uygulanacağı ve istasyon içinde birbiri ile 
karşılaştırılacak alanları tanımlamaktadır. Çalışmanın bu ilk bölümünde, çalışmanın ikinci 
aşaması için alanları belirlemek ve elde edilen verileri görselleştirmek için Valerie Mace’nin 
(2014) kentsel iç mekânlarla ilgili duyusal deneyime ilişkin yöntemleri kullanılmıştır. Özellikle, 
duyusal deneyimlerin haritalandırılmasının tren istasyonundaki kesin çalışma alanlarını 
belirlemek için önemli bir yöntem olduğu düşünülmektedir.

Araştırmanın ikinci aşaması geliştirilen yöntemin ana kısmıdır. Bu aşamada, tren 
istasyonundaki her bir kentsel odanın, kentsel ve kamusal iç kalitesini ölçmek için bir anket 
yapılmıştır. Anket sorularının ve ölçme sisteminin oluşturulması için Mehta’nın (2014) kamusal 
alandaki kalite düzeyini ölçmeye yönelik geliştirdiği yöntemi kapsayan “Evaluating Public 
Space” adlı çalışması temel yöntem olarak kullanılmıştır. Ayrıca, Montanari'nin (2014) kentsel 
iç mekân uygulamaları ve kentsel çevreyi geliştirmek için ortak özellikler üzerine geliştirdiği 

Tablo 1. Gözlem çalışmasının bileşenleri  (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Serbest Gözlemin Bileşenleri Gözlem Bileşenlerinin İçeriği

Yoğunluk ve Aktiviteler • Temel - Zorunlu Aktiviteler
• İsteğe Bağlı Aktiviteler
• Sosyal Aktiviteler
• Sabit ve Hareket Halindeki Kullanıcılar
• Toplanma Noktaları
• Gün Boyu Doluluk Yoğunluğu

Alan Envanteri • Mobilyalar
• Malzemeler

Atmosfer: Kimlik ve Duyusal Deneyim • Görsel öğeler
• Termal değişiklikler
• Yönlendirme
• Ses
• Diğer algısal unsurlar (kentsel / tarihsel 
bağlamsal unsurlar gibi)
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kapsamlı araştırması, kaliteli bir kamusal alan göstergeleri ile kaliteli bir kentsel iç mekân 
arasında ilişki kurmak için yararlı olmuştur. Bunlar; güvenliği, rahatlığı, tanınabilirliği, hayal 
edilebilirliği, sosyal ve kültürel çekiciliği geliştirmek ve yeni etkileşim ve kimlik biçimlerini 
mümkün kılmaktır (Montanari 2014).

Anket, kaliteli bir kentsel ve kamusal iç mekânın beş bileşenini değerlendiren ampirik bir 
yöntemdir. Beş bileşen; Aidiyet ve Kapsayıcılık (Belonging and Inclusion), Güvenlik (Safety), 
Sosyallik (Sociability), Konfor (Comfort) ile Atmosfer ve Kimlik (Atmosphere and Identity)’tir 
(Tablo 2). Tablo 3’te görülebileceği gibi, kentsel ve kamusal iç mekânın beş bileşenini, bu 
durumda tren istasyonları içindeki kentsel odaları değerlendirmek için toplamda 38 soru 
bulunmaktadır. Anketin 27 sorusu, her bir kentsel odayı ve kentsel oda ile kullanıcılar arasındaki 
etkileşimi tek tek araştırmacı tarafından derecelendirilmiştir. Anketin dokuz sorusu öznel 
algılara dayanmaktadır ve kentsel odaları kullanan kişiler tarafından derecelendirilmiştir (Tablo 
3). Anketin tamamlanmasıyla, kullanımın yakalanması ve ölçülmesi ile, kullanıcıların tasarım 
ve öznel algısı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Her sorunun 1 ile 4 arası 
kriter puanı ve ağırlık katsayısı bulunmaktadır. Ağırlıklandırmalar, çalışma alanlarının gözlemleri 
ve kentsel ve kamusal iç mekânlar hakkındaki önceki tartışmalardan oluşan iki parametre ile 
belirlenmiştir. İlk parametre, kaliteli kentsel ve kamusal iç mekânlarda rol oynayan her kriterin 
“önem sırası”dır. İkinci parametre, gözlem çıktılarına dayalı olarak Gebze-Halkalı Marmaray 
hattının yenilenmiş tren istasyonlarının “ortak özellikleri” dir. Tren istasyonu tasarımının ortak 
bir özelliğini içeren soruya bağlı olarak, daha düşük bir ağırlık verilir. Tüm ağırlık katsayıları, 
bileşenler içinde toplam 5 puana, bir bileşenden alınabilecek en yüksek puan da 20 puana denk 
gelmektedir. Toplam bileşenler ile anket 100 üzerinden değerlendirilmektedir.

Tablo 2. Anket çalışması (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Kentsel Kamusal İç Mekân 
Kalitesinin Ölçme Bileşenleri

Kentsel Kamusal İç Mekân Kalitesinin Bileşenlerine İlişkin Kriterlere Genel Bakış

Aidiyet ve Kapsayıcılık
Erişilebilirlik, kullanıcı profili, davranış ve faaliyetler, davetkar ve tehdit oluşturma 
durumlarına ilişkin unsurlar

• Yönerge levhaları ve işaretlendirmeleri
•Ulaşılabilirlik
• Çeşitli kullanıcı yaşları ve cinsiyetleri
• Davranış ve faaliyet çeşitliliği
• Mekanın çeşitli faaliyetler için uygunluğu
• Ücret ödemeden zaman harcama yerleri
• Alanların davetkarlık durumu
• Güvenlik önlemlerinin tehdit edici durumu

Güvenlik
• Güvenlik önlemleri: Kontrollü giriş, güvenlik görevlileri, gözetim cihazları (mobil 
güvenlik)
• Bölgenin fiziksel koşulları
• Çevre ile ilişkiler
• Yapay aydınlatma koşulları

Sosyallik
• Alan tasarımının sosyal (grup ve bireysel) faaliyetlere uyarlanabilirliği
• Topluluk faaliyetlerine uygun alanlar
• Alanın çeşitli kullanıcı ihtiyaçları için esnek kullanımı
• Alandaki ve / veya çevredeki işlevlerin çeşitliliği

Konfor
• İklim koruma önlemleri
• Genel parlaklık seviyesi
• Sahadaki ekipman çeşitiliği
• Alan ve ekipmanların yapım kalitesi
• Sahadaki ekipmanın şekli ve malzemesi
• Temizlik ve bakım durumu
•Gürültü ve hava kirliliği seviyesi

Atmosfer ve Kimlik
Kentsel bellek bağlamında;
• Tarihi mimari ve / veya iç mimari ve / veya peyzaj unsurlarının varlığı
• Odak noktaları oluşturan tasarım öğelerinin varlığı
Estetik algı bağlamında;
• Çekicilik
•Psikolojik ve duyusal algı bağlamında;
•Güvende hissetme
•Rahat hissetmek
• Duyusal çeşitliliği artırmak için elemanların (renk, form, doku, ses, koku) varlığı ve 
yoğunluğu

İç mimari tasarım bağlamında;
• İnsan ölçeği için tasarım
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Tablo 3. Anket çalışması soruları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Kentsel Kamusal İç 
Mekân Kalitesinin Ölçme 
Bileşenleri

Kentsel Kamu İç Mekân 
Kalitesinin Bileşenleri için 
Kriterler

Ağırlıklandırma Puanlama ölçütleri Değerlendirme ölçütü

Aidiyet ve Kapsayıcılık
1. İşaretleri yönlendirmenin 
yeterlilik seviyesi

0.25 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Yeterince az
1: Yetersiz

Araştırmacı Gözlemi

2. Engelli kullanıcıların 
erişimine ve kullanımına 
uygunluk

0.25 4: Çok uygun
3: Orta uyum
2: Biraz uygun
1: Uygun değil

3. Kullanıcı açısından 
çeşitlilik;
• Yaşlı insanlar,
• Çocuklar,
• Fiziksel beceri,
• Türkçe konuşmayan 
kullanıcılar

0.5 4: Her türlü kullanıcı
3: Üç tür kullanıcı
2: İki tür kullanıcı
1: Bir kullanıcı türü

4. Faaliyet yelpazesi
• Temel faaliyetler
• İsteğe bağlı faaliyetler
•Sosyal aktiviteler

0.75 4: Temel, isteğe bağlı 
ve sosyal etkinlikler
3: Sosyal ve temel 
faaliyetler
2: İsteğe bağlı ve 
temel faaliyetler
1: Temel faaliyetler

5. Ücret ödemek 
zorunda kalmadan vakit 
geçirebileceğiniz yerler 
(ücretsiz alanlar)

0.75 4: Alandaki çoğu yer
3: Alandaki çeşitli 
yerler
2: Alandaki bir yer
1: Yok

6. Alanın aktivitelere 
uygunluğu

0.75 4: Çok uygun
3: Orta uyum
2: Biraz uygun
1: Uygun değil

Kullanıcı Değerlendirmesi

7. Alanın davetkar olması*
*Kullanıcının alana girme ve 
kullanma isteği

0.75 4: Çok davetkar
3: Orta derecede 
davetkar
2: Biraz davetkar
1: Hiç davetkar değil

8. Alanda ulaşım ve yön 
bulma

0.75 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Yeterince az
1: Yetersiz

Alt-toplam 5 20 (maksimum)

Tablo 3. Anket çalışması soruları (Devam) (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Kentsel Kamusal İç 
Mekân Kalitesinin Ölçme 
Bileşenleri

Kentsel Kamu İç Mekân 
Kalitesinin Bileşenleri için 
Kriterler

Ağırlıklandırma Puanlama ölçütleri Değerlendirme ölçütü

Güvenlik
9. Gözetim ve güvenlik 
önlemleri:
• Kontrollü giriş,
•Güvenlik görevlileri
• Gözetim cihazları (mobil 
güvenlik)

0.5 4: Tüm tipler
3: İki tip
2: Bir tip
1: Yok

Araştırmacı Gözlemi

10. Bölgenin fiziksel 
koşullarının (tasarımı) tehlike 
arz etmesi (düşme, kayma, 
darbe vb. İçin uyarı işaretleri 
verilmediği sürece)

0.75 4: Hiç 
3: Biraz
2: Orta derecede
1: Çok

11. Bağlantılı sokakla fiziksel 
ilişki düzeyi

0.75 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz

12. Çevre ile görsel ilişki 0.75 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz

13. Yapay aydınlatma 
koşulları

0.75 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz 

14. Gözetim ve güvenlik 
önlemleri nedeniyle alanın 
tehdit edecilik* düzeyi

0.75 4: Hiç tehdit 
oluşturmuyor
3: Orta derecede 
tehdit edici
2: Biraz tehdit ediyor
1: Çok tehdit edici

Kullanıcı Değerlendirmesi

15. Alanda güvende hissetme 
durumu

0.75 4: Yüksek
3: Orta
2: Biraz
1: Hiç değil

Alt-toplam 5 20 (maksimum)
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Tablo 3. Anket çalışması soruları (Devam) (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Kentsel Kamusal İç 
Mekân Kalitesinin Ölçme 
Bileşenleri

Kentsel Kamu İç Mekân 
Kalitesinin Bileşenleri için 
Kriterler

Ağırlıklandırma Puanlama ölçütleri Değerlendirme ölçütü

Konfor
16. İklim koruma önlemleri 0.5 4: Çok uygun

3: Orta derecede 
uygun
2: Biraz uygun
1: Uygun değil

Araştırmacı Gözlemi

17. Genel aydınlık düzeyi 0.5 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz 

18. Alandaki mobilyaların 
çeşitliliği

0.75 4: Çok çeşitli
3: Orta derecede 
çeşitli
2: Biraz farklı
1: Farklı değil

19. Temizlik ve koruma 
durumu

0.5 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz 

20. Rahatsız edici gürültü 
düzeyi

0.25 4: Yok
3: Biraz
2: Orta derecede
1: Çok fazla

21. Hava kirliliği düzeyi 
(dumanlar, rahatsız edici 
kokular vb. yoluyla)

0.25 4: Yok
3: Biraz
2: Orta derecede
1: Çok fazla

22. Yapı kalitesi (malzemeler 
ve yüzeyler)

0.5 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz 

23. Alanda rahat hissetmek 0.75 4: Yüksek derecede
3: Orta derecede
2: Biraz
1: Hiç değil

Kullanıcı Değerlendirmesi

24. Bölgedeki mobilya sayısı 0.5 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz 

25. Bölgedeki mobilyaların 
rahatlık durumu

0.5 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz 

Alt-toplam 5 20 (maksimum)

Tablo 3. Anket çalışması soruları (Devam) (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Kentsel Kamusal İç 
Mekân Kalitesinin Ölçme 
Bileşenleri

Kentsel Kamu İç Mekân 
Kalitesinin Bileşenleri için 
Kriterler

Ağırlıklandırma Puanlama ölçütleri Değerlendirme ölçütü

Sosyallik
26. Mekân yerleşimi 
ve tasarımının sosyal * 
faaliyetlere uygunluğu

* Gruplar ve bireyler için;
toplantı, okuma, sohbet, 
dolaşım, alışveriş vb.

1.25 4: Çok uygun
3: Orta derecede 
uygun
2: Biraz uygun
1: Uygun değil

Araştırmacı Gözlemi

27. Alan tasarımının topluluk * 
faaliyetlerine uygunluğu

* Etkinlikler ve toplantılar gibi 
çeşitli kurum ve kuruluşların 
faaliyetleri

1.25 4: Çok uygun
3: Orta derecede 
uygun
2: Biraz uygun
1: Uygun değil

28. Alanın kullanıcı 
ihtiyaçlarına göre esneklik 
* düzeyi

* Kullanıcılar alandaki tasarım 
veya yapısal elemanları çoklu 
işlevler için kullanabilir

1.25 4: Çok esnek
3: Orta derecede 
esnek
2: Biraz esnek
1: Yetersiz

29. Bölgedeki veya 
çevresindeki çeşitli faaliyetler 
ve işletmeler (yeme, içme, 
alışveriş veya restoranlar, 
kafeler, mağazalar gibi 
işyerleri)

1.25 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz

Alt-toplam 5 20 (maksimum)
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Tablo 3. Anket çalışması soruları (Devam) (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Kentsel Kamusal İç 
Mekân Kalitesinin Ölçme 
Bileşenleri

Kentsel Kamu İç Mekân 
Kalitesinin Bileşenleri için 
Kriterler

Ağırlıklandırma Puanlama ölçütleri Değerlendirme ölçütü

Atmosfer ve Kimlik
30. Kentsel bellek 
bağlamında; tarihi unsurların 
varlığı

0.5 4: Yüksek miktarda
3: Orta miktarda
2: Düşük miktarda
1: Yok

Araştırmacı Gözlemi

31. Kentsel bellek 
bağlamında; Mimari 
elemanların varlığı

0.5 4: Yüksek miktarda
3: Orta miktarda
2: Düşük miktarda
1: Yok

32. Kentsel bellek 
bağlamında; (Kentsel) iç 
elemanların varlığı

0.5 4: Yüksek miktarda
3: Orta miktarda
2: Düşük miktarda
1: Yok

33. Kentsel bellek 
bağlamında; bir odak noktası 
oluşturan elemanların varlığı

0.5 4: Yüksek miktarda
3: Orta miktarda
2: Düşük miktarda
1: Yok

34. Duyusal çeşitliliği artırmak 
için görsel unsurların (renk ve 
form) varlığı *

0.5 4: Yüksek miktarda
3: Orta miktarda
2: Düşük miktarda
1: Yok

35. Duyusal çeşitliliği artırmak 
için işitsel öğelerin varlığı *

0.5 4: Yok
3: Biraz
2: Orta derecede
1: Çok fazla

36. Duyusal çeşitliliği artırmak 
için dokunsal unsurların 
varlığı *

*Pozitif etki

0.5 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz

37. Ortalama insan ölçeğine 
göre mekan boyutlarının 
uygunluğu

0.75 4: Çok yeterli
3: Orta derecede 
yeterli
2: Biraz yeterli
1: Yetersiz 

38. Estetik algı bağlamında 
çekicilik düzeyi

0.75 4: Yüksek derecede
3: Orta derecede
2: Biraz
1: Hiç değil

Kullanıcı Değerlendirmesi

Alt-toplam 5 20 (maksimum)

Toplam 25 100 (maksimum)

Şekil 1. Bakırköy Tren İstasyonu aktivite ve yoğunluk gözlemi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 2. Bakırköy Tren İstasyonu kentsel odaları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

4.1 Alan çalışmasının bulguları

Bakırköy Tren İstasyonu’ndaki gözlemler toplamda beş kez tekrarlanmıştır1. Yapılan gözlemler 
doğrultusunda, iç mekâna dair kriterler göz önünde bulundurulmuş ve yoğunluk sıralarına göre 
kodlanmış beş adet kentsel oda tanımlanmıştır (Şekil 1 ve 2). Anket, her bir kentsel oda için, 
ayrı ayrı tekrarlanmıştır. Anket bir araştırmacı ile yapılmış ve B1 alanında 34, B2'de 24, B3'te 32, 
B4'te 17 ve B5'te 11 kişi olmak üzere toplam 118 katılımcıyla tamamlanmıştır.
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Anket sorularına ilave olarak, katılımcılara yaşları, cinsiyetleri, eğitim ve meslek bilgileri, 
istasyona nasıl ulaştıkları ve istasyonda ne yaptıkları sorulmuştur. Katılımcıların ulaşımın 
ardından Bakırköy İstasyonu’nda %27,6 oranında buluşma ve %19 oranında beklemeyi 
işaretlemesiyle gözlemler doğrulanmıştır. Sonuçlara göre, Bakırköy İstasyonu’nun vasat kalite 
düzeyine sahip olduğu, ancak ortalama üstü bir güvenlik düzeyine sahip olduğu söylenebilir. 
Genel olarak en başarılı kentsel oda B1, en başarısızı ise B5’tir (Şekil 3). B1 alanı aynı zamanda 
istasyondaki en yoğun noktadır. B5 ise, kullanışsızlığı, mobilya yetersizliği ve iklim koşulları 
açılarından düşük puan almıştır (Şekil 3).

Sirkeci Tren İstasyonu'nda gözlemler toplamda altı kez tekrarlanmıştır2 ve Sirkeci Tren 
İstasyonu’nda yapılan gözlemler doğrultusunda, başlıca daha çeşitli aktiviteler ve alan envanteri 
tespit edilmiş (Şekil 4) ve beş adet kentsel oda saptanmıştır (Şekil 5). Anket sonuçlarına göre, 
katılımcılar Sirkeci Garı’nı ulaşımın ardından %38,2 ile buluşma amaçlı, %23,6 ile bekleme 
amaçlı ve %20 ile de turistik aktiviteler için kullanmaktadır. 

Sirkeci tüm kentsel odalarıyla ortalama üstü bir başarı sergilemektedir. Özellikle S4, temel 
olarak atmosfer ve kimlik koşullarına bağlı olarak en başarılı alan niteliğindedir. Bu durumda, 
Sirkeci Garı yüksek derecede hatırlanabilir bir mekân olma özelliğine sahiptir. Katılımcılara 
göre S1 en güvenli alan olarak görülmesine rağmen, konfor, atmosfer ve kimlik bileşenleri 
bağlamında en başarısız kentsel odadır. Düşük kalitede yapı ve tasarım elemanları barındırması 
bu duruma işaret etmektedir. Gardaki en sosyal alan olan S5, türlü etkinliklerle canlanan bir 
yapıda; ancak etkinlik amaçlı kullanılmadığında işlevsiz kalmaktadır. 

Şekil 3. Bakırköy Tren İstasyonu anket sonuçları grafikleri (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 4. Sirkeci Tren İstasyonu aktivite ve yoğunluk gözlemi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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Şekil 5. Sirkeci Tren İstasyonu kentsel odaları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 6. Sirkeci Tren İstasyonu anket sonuçları grafikleri (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

5.SONUÇ

Bu çalışmada kentsel refah, kentsel mobilite ve iç mekân kavramlarının kesişimiyle, iç mimari 
tasarım disiplinin operasyon alanının genişlediği düşünülmektedir. Bununla birlikte, kamusal 
alanların başarı düzeylerini ölçmeye yönelik kriterler ile, kentsel iç mekanların oluşumuna ve 
saptanmasına ilişkin faktörlerin birleşimiyle meydana getirilen yöntem, İstanbul’un seçili tren 
istasyonlarında denenmiştir. Bu denemeyle, kentsel iç mekânın kalite düzeyinin saptanması ve 
bu düzeylerin karşılaştırılması mümkün olmuştur. Verileri göz önünde bulundurarak, kentsel 
ve kamusal iç mekânlara tasarım önerilerinin geliştirilmesiyle birlikte, kentsel kamusal iç 
mekânlar kapsamında geliştirilecek araştırma ve tasarım çalışmalarına yön gösterebilmesi 
amaçlanmıştır.

Notlar

1 Bunlar, 26 Mart 2019'da 17:00-19:00 ve 21:00-22:00 saatleri arasında, 9 Nisan 2019, 08:00-10:30 saatleri arasında ve 
10 Nisan 2019'da 11:00-13:00 ve 16:00-18:00 saatleri arasındadır. Anket 7 Mayıs 2019'da uygulanmaya başlanmış 
ve 14 Mayıs 2019'a kadar devam etmiştir. Anketin uygulanma saatleri, gözlem aşaması doğrultusunda en yoğun 
saatler olan 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 15:00 - 17:00 ve 18:30 - 21:00 aralıkları olarak belirlenmiştir.

2 Bunlar, 19 Mart 2019'da 11: 00-13: 00 ve 15: 30-18: 00, 26 Mart 2019: 08: 00-10: 30, 9 Nisan 2019, 12: 00-14: 00, 16: 
00-18: 00 ve 19: 00-21: 00 arasındadır.
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“ANKARA’DA KENTİN İÇ MEKÂNLARI VE BELLEĞİNİ 
PASAJLAR ÜZERİNDEN OKUMAK; (1950-1980) ”

Özet

Bu tez araştırması 20. yüzyıl pasajlarını kapsamına alır; bağlamı Ankara’dır. Özellikle, Ankara’da 
Erken Cumhuriyet Dönemi ile birlikte dönüşmekte olan sosyo-ekonomik, kültürel, siyasal 
yapılanmayı takiben orta yüzyıl modernizmi, ayrışan bir ifadeyle tezin dönemsel aralığını 
tanımlar. Ankara, ‘ulusun kalbi’ olarak idealize olan kent yapılanması ve kentliyi konusu edinen 
bir modernleşme hareketini barındırmıştır. Bu anlamda Yenişehir, kentsel/kamusal mekân 
örneklerinin gelişimi ile birlikte, kent için yenilikçi bir yaşam telkini sunan gündelik yaşam pratiğini 
barındırmıştır. Kentsel/kamusal mekân tanımıyla birlikte Yenişehir, yeni bir ‘yüz’ ve kentsel 
omurga oluşturmuştur. Kentsel omurga olarak Atatürk Bulvarı, kentsel mekânda yaşanan sosyal 
hareketliliğin ve ticari eğilimlerin yeni mekânsal karşılıklarını oluşturmuştur. Tezin kapsamında 
yer alan incelemeleri, kentin iç mekanları ve birer ara mekân örneklemi olarak Kocabeyoğlu 
Pasajı, Ülkealan Pasajı, Zafer Pasajı ve Soysal Pasajı üzerine yoğunlaşmıştır. Kentsel iç mekân 
örnekleri olarak pasajlar, sosyal sermayesi ile geçmiş ve gelecek ara kesitinde önemli veriler 
sunar. Böylelikle sosyal sermayenin çözümlenmesi, yapısal inceleme, literatürde yer almayan ve 
kentsel mekânın uzantısı olarak yer alan pasajların gündelik yaşam pratiğini, dönemsel olarak 
incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın yöntemi, alanında gerçekleştirilen yeni bir model önerisini 
barındırmıştır. Kentsel/kamusal iç mekânı 1950-1980 yıllarına ait birey temelli kolektif veriler 
ile yapılandıran karma metodoloji, nitel veri analizini değerlendirmiştir. Modelde öz, bilginin 
üretimi, bilginin elde edilimi, ve geleceğe aktarımı üzerinden temellenmektedir. Böylelikle karma 
metodoloji, örnek pasaj yapı incelemelerini ve sözlü tanıklıkları araçsallaştırarak altyapısını 
gündelik yaşam üzerinden tanımlamıştır. Tezin yazarı tarafından belirlenen alt başlıklar ve 
kuramsal alt yapı ile gündelik yaşam biçiminin irdelemesi, Yenişehir’in dönemsel belleğini, 
pasajlar aracılığıyla da kentsel/kamusal belleği oluşturmuş, birey temelli kolektif sermayeyi 
değerlendirmeye almıştır. Bu çalışma, ilerleyen çalışmalar için kaynak olabilmesi amacıyla 
araştırmanın yöntemi üzerine yoğunlaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pasajlar, Yenişehir, kentsel/kamusal iç mekân, sözlü tarih, kolektif bellek

1. GİRİŞ

Bağlamsal sınırları ile Ankara, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin sosyo-mekânsal, kentsel/kamusal 
çehresinin değişiminin ve dönüşümünün çok yönlü yapısal temsil merkezi olarak anılabilir. 

Güliz Taşdemir

1

Yapısal temsilin ise çalışma alanı, kendisinden önceki yönetim modeli, barındırdığı nüfus, 
kent ve ‘kentlilik’ üzerine yoğunlaştıran bir modernleşme hareketini içerir. Bu modernleşme 
hareketinin kent biçimlenişindeki etken rolü ise kentsel/kamusal birer aygıt olarak anıtsal 
tipolojilerin üretimi ile gerçekleşirken, yeni geleneklerin üretimini besleyen kentsel/kamusal 
deneyimlerin devlet eli ile empoze edilimi desteklenmiştir. 

Böylelikle Ankara, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ‘başkent’lik işlevini edinen ve dinamize 
edilen yeni bir kent/kentli modelinin merkezi olma özelliğini taşımıştır. Bu kapsamda modelin 
kendisi, barındırmakta olduğu nüfusu ve yapılı çevreyi dönüştürmeye birincil olarak Lörcher Planı 
önerisi üzerinden temellenen idealize kent dokusu üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır 
(İnci 2010). Ankara’nın kendisinden önceki ‘kasaba’ dokusu ve merkezi (Özaloğlu 2006) ile 
birlikte ele alınan planlama yaklaşımında var olan tarihi yapı stoku korunmuş, Cumhuriyet 
Meydanı yeni olan ideolojik yapılanma ile ilişkilendirilmiştir (Cengizkan 2004) (Ulus, Atatürk 
Bulvarı, Kızılay, Çankaya Güzergahı). 

Orta yüzyıl modernizmine değin Ankara’da özellikle ‘batı ekonomisi ile bütünleşme’, ‘harp 
ekonomisi’ gibi sosyolojik, siyasal etkenler gündelik yaşamın ve kentin barındırdığı nüfusun 
değişkenlerini oluşturmuştur. Bu anlamda kentsel omurga ile eskil olan tarihi doku bağlantı 
kurmakta olduğu yeni merkez karakterini orta yüzyıl modernizmi ile birlikte edinmeye başlar 
(görüşmeler üzerinden anlaşılmıştır ki 1960’lı yıllar merkez kimliğinin en yoğun anıldığı 
dönemsel aralıktır). 

Bu ikili durum kendisini yaşantı biçimi üzerinden de ayrıştırmak anlamında kentsel 
planlama içindeki kamusal mekân inşası ile ilintilenir. Bu anlamda Yenişehir ve Ankara 
bağlamında 1950’li yıllar, toplumsal ölçekte yaşanan gelişmelerin, karakterin eş zamanlı olarak 
biçimlenmeye başladığı bir yapıyı tarifler. Bu çalışmanın araştırma alanı için de olan pasajlar, 
1950’li yıllar itibarıyla Yenişehir’de kentsel/kamusal yüzü görünür kılan özgün tipolojiler 
olarak ortaya çıkarken, kamuya açık alan deneyimini yoğunlaştıran, özgün, şeffaf örnekler 
oluşturmaktadır. Böylelikle kenti, kentlileri, kentsel/kamusal tarifini üretimde bir araç olarak 
pasajların ele alınması mikro ölçekli bir inceleme ile makro bakışla kenti araştırmaktadır. Mikro 
ölçekli bakış bireysel olan kolektif hafıza (Halbwachs 1992) ile bilginin elde edilimi, üretimi ve 
geleceğe aktarımını içerirken pasajlar, hafıza tetikleyici araçlar olarak çalışmada yok olanları, 
değişen ve dönüşenlerin okunurluğunu arttırır. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Bu araştırma, dönemini orta yüzyıl modernizmi ve bağlamı Ankara üzerinden temellendirirken, 
yeni gündelik yaşam pratiklerinin Yenişehir’deki mekânsal karşılıkları, kentli hafızası ve 
pasajları değerlendirmektedir. Çalışma alanda özgün bir model önerisi olarak yer alırken dört 
ana kavramsal yaklaşım tezin teorik biçimlenişine etki eder. Sırasıyla gündelik yaşam pratikleri, 
kentlinin bedensel deneyimi, metropolü mikro ölçek ile ele alan ‘kentin iç mekânı’ pasajlar ve 
kolektif bellek bu dört ana yaklaşımı olarak tanımlanmıştır. Araştırma alanlar arası bir okuma 
kapsamında ele alınırken bu dört ana kol üzerinden temellenen literatür dahilinde teorik altyapı 
uzantısını kurmaktadır.

Gündelik hayat ve kent, kentli ilişkisi araştırmada Henri Lefebvre’nin ‘Gündelik Hayatın 
Eleştirisi’ (Lefebvre 1984) ve ‘Mekânın Üretimi’ (Lefebvre 2014) yer almıştır. İkincil odak 
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noktası kentli deneyimi, Michel de Certeau ‘Gündelik Hayatın Keşfi’ (De Certeau 2008), Kevin 
Lynch’in ‘Kentin İmgesi’ (Lynch 2014); Walter Benjamin, ‘Pasajlar’ (Benjamin 2009); üçüncü 
gündem metropolü mikro ölçek ile ele alan ‘kentin iç mekanları’, Elizabeth Grosz tarafından 
aktarılan ‘Dışarıdan Mimarlık’ (Grosz ve Eisenman 2001); dördüncü gündem ise Frederic 
Bartlett ‘Hatırlama: Deneysel ve Sosyal Psikoloji Alanında bir İnceleme’ (Bartlett 2003) ve 
Maurice Halbwachs ‘Kolektif Bellek Üzerine’ (Halbwachs, Maurice ve Lewis A. 2006) bu tezin 
teorik çerçevesini oluşturmakta ve gündelik hayat ile ilişkili tartışmaları biçimlendirmektedir.

3. AMAÇ VE ARAŞTIRMA SORULARI

Bu araştırmanın dönem aralığını tarifleyen orta yüzyıl modernizmi, Ankara’daki pasaj 
tipolojisinin oluşumunda etken bir mimarlık ortamı sunmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın 
konusu idealize olan Başkent’i, kentsel omurga ‘Atatürk Bulvarı’ aracılığıyla gündelik yaşam 
pratiklerini incelemeyi hedef edinir. Bu kapsamda ana amaç mekânın sosyal bileşenleri ile 
birlikte değerlendirilmesi ve anıtsal tipolojiye karşılık alternatif bir tarih aktarımı ile mikro 
hikayeler üzerinden anlatı üretmektir. 

Böylelikle araştırma içinde yer alan örnek incelemeler, 19. yüzyılda sanayileşmenin bir ürünü 
olan Paris pasaj tipolojisinden ayrışan, özgün mekânsal örgütlenmeleri oluşturur. Ek olarak, 
kullanıcı temelli bir yapısal ve sosyal gözlemi barındırır. Yapısal gözlem birey temelli kolektif 
hafızanın kamusal temsilini izleyebilmek anlamında araştırma sorunsalını desteklemiştir. 
Örnek incelemeler olan Kocabeyoğlu, Ülkealan Pasajı, Zafer Pasajı ve Soysal Pasajları geçmiş 
ve gelecek ara kesitinde hangar yapılara karşılık bir duruşun ve kentle olan uzlaşının izlerini 
sunabilmek anlamında kendi sorunsalını barındırır. Örnek yapı incelemeleri sosyal ve teknik 
inceleme aracılığıyla belgenin oluşturulması anlamında yapısal bir analizi de amaçlamıştır. 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Araştırmanın yöntemi, özerk ve iç mimarlık alanında gerçekleştirilen özgün bir model sunar. 
Bu anlamda iç mekân deneyiminin kaynağını ve tarihsel referanslarını, orta yüzyıl moderni 
aracılığıyla kent üzerinden değerlendirirken çoklu veri ile gündeme almıştır. Çoklu verinin 
ana kaynağı bellek çalışması üzerinden yapılandırılmıştır. Karma metodoloji ile yapılandırılan 
bellek çalışması alanlar arası iletişim ile kültürel çalışmalar, sosyoloji ve psikoloji üzerinden 
biçimlendirilmiştir (Pickering 2014). 

Nitel veri analizi kapsamında özgün değerlendirme yöntemi, karma metodolojisi içeriğine 
örnek yapı incelemesi ve sözlü tanıklığı dahil etmiş (Perks 2016), altyapısını da gündelik yaşam 
üzerinden irdelemiştir. Özellikle araştırmanın yöntemi araştırma sorusundan kaynak alan 
mimarlık tarihinde ve tarih kanonunda aktarılagelmeyen olan üzerine yoğunlaşmakta, alternatif 
olan aktarımla pasajların ve doğrudan ilişki kurmakta oldukları Bulvar üzerindeki gündelik 
ritüelleri anlamsal, fiziksel bir incelemeye tabi tutarak, kentsel/kamusal gücü yönünden kente 
olan katkısını, potansiyelini tartışmaya açmıştır.

5. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Başkent’in kimlik inşası, barındırdığı nüfus ve kentli temsilinde 1950’li yıllar önemli bir kırılma 
yaratır. Bu anlamda Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte değişmekte, dönüşmekte olan toplumsal 
yapının özneleri yeni bir siyasal deneyime maruz kalırlar. Böylelikle kamusal alan deneyimini 
yoğunlaştıran mekânsal pratikler, bireye ait alan deneyiminin uzantılarını keşfetmek için 
araçsallaşmıştır. Bu kapsamda kentsel/kamusal deneyimin mekânı pasajlar, kent içindeki dolu 
boş ilişkisi içindeki tarifi, ara mekan ve kentsel iç mekan karakteri bakımından gündelik yaşam 
pratiğinde dönemsel olarak ayrışmakta olan yaşam biçimi telkinleri sunar ve yeni bir deneyim 
alanına işaret eder (Şekil 1). 

Bu anlamda pasaj tipolojileri, gündelik gelenek ve bedensel pratikler aracılığıyla kent 
ile fiziksel olarak da bütünleşen mekân potansiyelleri sunarak ‘içerlek’ olan yapılar sunar. 
Böylelikle yol, cadde ve sokakların kentin uzantıları olarak kentsel iç mekânları oluşturduğu 
belirtilebilir. Kentsel/kamusal (Carmona 2017) mekân inşasında pasajlar, 1950’li yılların sosyo-
ekonomik ve siyasal köklü değişimlerinin merkezinde yer almakta olan ‘batılılaşma arzusunun’ 
birer oluşumu olarak da ifade bulabilir (Şekil 2).

Şekil 1. ‘Ara mekân’ örneklemi olarak pasajlar, Kocabeyoğlu Pasajı kentsel/kamusal yoğunlaştırıcı 
olarak gündelik yaşamı oluşturuyor; Güliz Taşdemir tarafından dijital olarak üretilmiştir (Küçüktaşdemir, 
G. (2018). Kentin iç mekânları: Ankara belleğinde pasajlar, (1950-1980); Hacettepe Üniversitesi, Güzel 

Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Programı, Ankara)
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Şekil 2. ‘Yapı Künyeleri, Şablon Halinde Dijital Ortamda Tezin Yazarı Tarafından Üretilmiştir. Görselde 
Kullanılan Fotoğraf Kaynakları: Kocabeyoğlu Pasajı: Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Arşivi, Envanter No: …; Ülkealan Pasajı: Ankara Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi, Erişim: Eylül 2017.; Zafer Pasajı: Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi, Erişim: Eylül 2017.; Soysal Pasajı: Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Arşivi, Erişim: Eylül 2017; Güliz Taşdemir tarafından dijital olarak üretilmiştir (Küçüktaşdemir, 
G. (2018). Kentin iç mekânları: Ankara belleğinde pasajlar, (1950-1980); Hacettepe Üniversitesi, Güzel 

Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Programı, Ankara)

Özellikle bağlamsal olarak incelemeye tabi tutulduğunda Mustafa Cezar pasajların tüketim 
belleği ile ilişkilenen arasta, han, bedesten, pazar yeri örnekleri ile fiziksel olarak ortaklaşan 
yanlarıyla yapısal bir ifade kurmakta olduğunu belirtir (Cezar 1991). Ancak pasajlar, özellikle de 
seçili örnek incelemeler kendi zamansallığı ile ilişki kuran özgün biçimlenmeler olarak tarihsel 
arka planından ayrışmaktadır. Kentli tüketim alışkanlıkları ve pasajların Yenişehir üzerinde 
var oluş arka planı mimarlık tarihi literatüründe yer almamakta, kentli tüketim alışkanlıklarına 
ilişkin dikey kentsel gelişimli mekânsal karşılıklar aktarılagelmiştir (Örnekle, Ulus İşhanı, Emek 
İşhanı). Bu bağlamda örnek incelemeler kentsel/kamusal karakter bakımından değerlendirmeye 
alınmış, üç alt başlık altında incelenmiştir. Sırasıyla kentsel/kamusal mekân inşasında pasajlar, 
ara-mekân karakteri, temsil öğesi olarak kentsel iç mekanlar olarak incelenmiştir. 

Buradan hareketle, ‘iç’ olarak tariflenen, evsel, içsel, tinsen dünya temsil öğesi olarak 
pasajlar ve gündelik rutinleri, son derece öznel tüketim kalıplarına yönlendirirken Walter 
Benjamin tarafından kurulan anoloji ile ‘tüketim kozası’ olarak okunabilir (Grosz 2009). Bireysel 
alışkanlıklar dönemsel olarak değişmekte olan rutin olarak yer alırken mikro bir evren oluşturur. 
Bu anlamda makro evreni olarak ‘dışarısı’ öznelerin kendi bedensel aktiviteleri dışında kalan 

etkileşimin mekânı olarak karşılık bulur. Pasajların sunmakta olduğu perspektif dolayısıyla 
iç-dış eşiği ‘aradalık’ oluşturmaktadır (Şekil 3). Böylece mikro ve makro ölçekli kent gözlemi 
gündelik yaşamın resmi tarih anlatısı içinde olumlayıcı/olumsuzlayıcı rolünü pekiştirmiştir 
(Lefebvre 2014).

Araştırmanın Yenişehir belleği ile ilişkilenmekte olduğu yöntem dahilinde üç bellek durumu 
(erken çocukluk belleği, anı tümseği, yakın geçmiş belleği) (Rubin 1986) üzerinden yarı 
yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Yazılı ve sözel etik komisyon görüşü desteği ile 
yirminin üzerinde görüşme gerçekleştirilmiş, kartopu yöntemi kullanılmış, görüşmeler 2017 
yılında tamamlanmıştır . Tanıklığın inşası ve bellek aktarımı bu yolla değerlendirilmiş ‘Nvivo-
Qualitative Data Analysis’ aracılığıyla veri değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 
bireysel olan kolektif veri niceliksel olmayan bir aktarımla çoğul bir olumlamaya yönlendirmiş, 
ortaklıklar, ayrışmalar saptanabilmiştir (Şekil 4). 

Şekil 3. Örnek pasajlar, kamusal gücü yoğunlaştıran ve kent ile bütüncül kent birimleri olarak okunabilir; 
Güliz Taşdemir tarafından dijital olarak üretilmiştir (Küçüktaşdemir, G. (2018). Kentin iç mekânları: 
Ankara belleğinde pasajlar, (1950-1980); Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta 

Yeterlik Programı, Ankara)
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Şekil 4. Kümelendirilmiş ticari işlev pasajların kentsel/kamusal mekân hafızasını güçlendirmekte, 
belleği birbiri ile temasta bulunmaktadır; kullanıcı verileri NVIVO programına aktarılmış ve kavram bulutu 
oluşturulmuştur; Güliz Taşdemir tarafından dijital olarak üretilmiştir (Küçüktaşdemir, G. (2018). Kentin 
iç mekânları: Ankara belleğinde pasajlar, (1950-1980); Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 

Sanatta Yeterlik Programı, Ankara)

Tablo 1. Sözlü tanıklığın inşasında ‘Nvivo’ Programı Aracılığıyla gruplandırılan, pasajlar için özelleşmiş 
olan nitelikler ‘anma sıklığına göre’ tanımlanmıştır; Güliz Taşdemir tarafından dijital olarak üretilmiştir 
(Küçüktaşdemir, G. (2018). Kentin iç mekânları: Ankara belleğinde pasajlar, (1950-1980); Hacettepe 

Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Programı, Ankara)

Pasajların bu çalışma aracılığıyla özelleşen içeriği, sosyo-mekânsal, ekonomik, kültürel ve 
sembolik nitelikleri ile hatırlanan bellek şemaları aracılığıyla belgelenmiştir. Bu noktada ken 
tile kurmakta olduğu organik bağ dolayısıyla Bulvar üzerinden Kevin Lynch’in ‘Kentin İmgeleri’ 
(Lynch 2012) adlı kitabında belirlemekte olduğu kentsel okuma araçları değerlendirilmiş 
böylelikle katmanlı bellek şeması dönemsel ara kesitler sunmuştur. Böylelikle biçim-işlev-
kullanıcı alışkanlıkları bakımından pasaj mekânı güncel durumdaki durumu ile temas etmiştir 
(Tablo 1).

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ PASAJIN EKONOMİK 
ANIMSAMASI

kullanıcı grubu 
gözlemİ

ZAFER PASAJI
SÖZLÜ TANIK GÖZLEMİ

ANILAN TÜKETİM 
ÜRÜNÜ/İŞLEV/

MAĞAZA ADI

DOĞUM TARİHİ

1920
1930

1930
1940

1940
1950

1950
1960

1944

1947

1947

1949

1956

1932

1932

1937

1920

1922

1928

1939

HALİL İBRAHİM GÖKOĞLU

FAHRETTİN KIRAL

MUSTAFA FAKIOĞLU

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

ruşen keleş

MEHMET DÖNER

CEMALETTİN TATLI

alİ YONCA

ATALAY ATMACA

FARUK KÜÇÜK

REŞAT KOCABEYOĞLU

METE RAGIP SOYSAL

“ankara’nın en güzel 
çarşılarındandı”

“kalabalık pasajdı”

-

-

“kalabalıklar 
buradaydı”

“türkiye’nin en iyi 
çarşısıydı”

-

-

-

“Her gelir grubuna 
hitap ederdi”

-

“kitapçılar vardı 
burada”

“manifatura, kitap, 
kırtasıye, kuyumcular”

“spor malzemeleri”

“karma ürün grubu”

“konfeksiyon ve 
kundurada iyiydi

“kitap temininde bir 
numaraydı”

-

“kitap temini için 
gidilirdi”

“pasaj nitelikli 
fonksiyonlar eklendi”

“kitap üzerine 
odaklanmıştı”

-

“HER GELİR GRUBU”

“belirli bir gelir 
grubu”

“HER GELİR GRUBU”
“herkesi kucaklardı”

“HER GELİR GRUBU”
“herkesi kucaklardı”

“her çeşit insan 
bulunurdu”

“MEMUR KESİM”

“her kesim”

“konfeksiyon, fötr şapka”

“sergi amaçlı giderdim”

“sergi amaçlı giderdim”

“sergi amaçlı giderdim”
“mıstık kundura”

“kitap dediğinde burası 
tercih edilirdi”

“kitapçılar kümelenmiştir”

-

“isimden dolayı 
giderdim”

“esnafı kaliteli çarşı”

-

--

“insanlarda merak 
vardı”

“ipekçi cemal”

-

“tarhan kitapevi”
“cso biletleri temin edilirdi”

“zamanla kitapçılar 
kümelendi”

“zamanla kitapçılar 
kümelendi”

“kitap üzerine 
yoğunlaşmıştır”

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ PASAJIN EKONOMİK 
ANIMSAMASI

kullanıcı grubu 
gözlemİ

soysal PASAJI
SÖZLÜ TANIK GÖZLEMİ

ANILAN TÜKETİM 
ÜRÜNÜ/İŞLEV/

MAĞAZA ADI

DOĞUM TARİHİ

1920
1930

1930
1940

1940
1950

1950
1960

ahter bademlİ KIRAL

ESER ÜLKEALAN

TENASÜP ÖNAD

İNCİ GÜNAYDIN

BEDİA YAVUZ

İFFET KIZILKAYA

MERAL AKINCI

KURTULUŞ ÜÇOK KIRAL

1956

1934

1932

1930

1939

1928

1928

1947
“Her GelİR GRUBUNA 

HİTAP EDERDİ”

“Her GelİR GRUBUNA 
HİTAP EDERDİ”

- -

-

“orta halin üzerinde”

“spor malzemeleri ile 
ilgili tek mekan”

“orada hep ucuz şeyler 
satılırdı”

“TARZI HEP BELLİYDİ”

“alaturka”

“SATILAN ÜRÜNLERİ 
DUYARDIK”

“ZÜCCACİYE”
“SPOR ÜRÜN”

“HER ÇEŞİT ÜRÜN 
BULUNURDU”

“spor ürün”
“terzi yan ürünleri”

“spor ürünleri”“ORTA HALLİ İNSANLAR”

“MÜTEVAZİ BİR YERDİR”

“memur”

“HER KESİM”

-

-

“MARKALI SPOR ÜRÜNLERİ”

“TEla,tafta,iplik,kumaş”
“spor giyim ve ürünleri”

“eşofman- spor ayakkabı”

“konfeksiyon”
“spor ürünleri”

“ayakkabı- GİYİM - tuhafiye”

“ayakkabı- GİYİM - terzi 
malzemelerİ”

“çeşitLİLİK VARDI”

“spor ürünleri üzerine 
tekelleşme vardı”

-

“ÇAĞININ BİR AVM’Sİ İDİ” “SAHAF-ÇORAP ÇEKTİRME-ÇANTACI”
“TURHAN KİTABEVİ”

Şekil 5. Katmanlı bellek şemaları tezin yazarı tarafından onar yıllık dönemsel aralık kapsamında her bir 
görüşme kaynağı üzerinden oluşturulmuş ve katmanlı veri elde edilmiştir. Kent içi yön bulma, nirengi 

noktaları, güzergâhlar, sınırlar ve geçiş alanları saptanabilmiştir; Güliz Taşdemir tarafından dijital olarak 
üretilmiştir (Küçüktaşdemir, G. (2018). Kentin iç mekânları: Ankara belleğinde pasajlar, (1950-1980); 

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Programı, Ankara)

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ PASAJIN EKONOMİK 
ANIMSAMASI

kullanıcı grubu 
gözlemİ

ZAFER PASAJI
SÖZLÜ TANIK GÖZLEMİ

ANILAN TÜKETİM 
ÜRÜNÜ/İŞLEV/

MAĞAZA ADI

DOĞUM TARİHİ

1920
1930

1930
1940

1940
1950

1950
1960

1944

1947

1947

1949

1956

1932

1932

1937

1920

1922

1928

1939

HALİL İBRAHİM GÖKOĞLU

FAHRETTİN KIRAL

MUSTAFA FAKIOĞLU

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

ruşen keleş

MEHMET DÖNER

CEMALETTİN TATLI

alİ YONCA

ATALAY ATMACA

FARUK KÜÇÜK

REŞAT KOCABEYOĞLU

METE RAGIP SOYSAL

“ankara’nın en güzel 
çarşılarındandı”

“kalabalık pasajdı”

-

-

“kalabalıklar 
buradaydı”

“türkiye’nin en iyi 
çarşısıydı”

-

-

-

“Her gelir grubuna 
hitap ederdi”

-

“kitapçılar vardı 
burada”

“manifatura, kitap, 
kırtasıye, kuyumcular”

“spor malzemeleri”

“karma ürün grubu”

“konfeksiyon ve 
kundurada iyiydi

“kitap temininde bir 
numaraydı”

-

“kitap temini için 
gidilirdi”

“pasaj nitelikli 
fonksiyonlar eklendi”

“kitap üzerine 
odaklanmıştı”

-

“HER GELİR GRUBU”

“belirli bir gelir 
grubu”

“HER GELİR GRUBU”
“herkesi kucaklardı”

“HER GELİR GRUBU”
“herkesi kucaklardı”

“her çeşit insan 
bulunurdu”

“MEMUR KESİM”

“her kesim”

“konfeksiyon, fötr şapka”

“sergi amaçlı giderdim”

“sergi amaçlı giderdim”

“sergi amaçlı giderdim”
“mıstık kundura”

“kitap dediğinde burası 
tercih edilirdi”

“kitapçılar kümelenmiştir”

-

“isimden dolayı 
giderdim”

“esnafı kaliteli çarşı”

-

--

“insanlarda merak 
vardı”

“ipekçi cemal”

-

“tarhan kitapevi”
“cso biletleri temin edilirdi”

“zamanla kitapçılar 
kümelendi”

“zamanla kitapçılar 
kümelendi”

“kitap üzerine 
yoğunlaşmıştır”

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ PASAJIN EKONOMİK 
ANIMSAMASI

kullanıcı grubu 
gözlemİ

soysal PASAJI
SÖZLÜ TANIK GÖZLEMİ

ANILAN TÜKETİM 
ÜRÜNÜ/İŞLEV/

MAĞAZA ADI

DOĞUM TARİHİ

1920
1930

1930
1940

1940
1950

1950
1960

ahter bademlİ KIRAL

ESER ÜLKEALAN

TENASÜP ÖNAD

İNCİ GÜNAYDIN

BEDİA YAVUZ

İFFET KIZILKAYA

MERAL AKINCI

KURTULUŞ ÜÇOK KIRAL

1956

1934

1932

1930

1939

1928

1928

1947
“Her GelİR GRUBUNA 

HİTAP EDERDİ”

“Her GelİR GRUBUNA 
HİTAP EDERDİ”

- -

-

“orta halin üzerinde”

“spor malzemeleri ile 
ilgili tek mekan”

“orada hep ucuz şeyler 
satılırdı”

“TARZI HEP BELLİYDİ”

“alaturka”

“SATILAN ÜRÜNLERİ 
DUYARDIK”

“ZÜCCACİYE”
“SPOR ÜRÜN”

“HER ÇEŞİT ÜRÜN 
BULUNURDU”

“spor ürün”
“terzi yan ürünleri”

“spor ürünleri”“ORTA HALLİ İNSANLAR”

“MÜTEVAZİ BİR YERDİR”

“memur”

“HER KESİM”

-

-

“MARKALI SPOR ÜRÜNLERİ”

“TEla,tafta,iplik,kumaş”
“spor giyim ve ürünleri”

“eşofman- spor ayakkabı”

“konfeksiyon”
“spor ürünleri”

“ayakkabı- GİYİM - tuhafiye”

“ayakkabı- GİYİM - terzi 
malzemelerİ”

“çeşitLİLİK VARDI”

“spor ürünleri üzerine 
tekelleşme vardı”

-

“ÇAĞININ BİR AVM’Sİ İDİ” “SAHAF-ÇORAP ÇEKTİRME-ÇANTACI”
“TURHAN KİTABEVİ”

Pasaj örnekleri ve bu araştırmanın yöntemi üzerinden görülmüştür ki Bulvar ve mekân 
kimliği bakımından dolaylı, dolaylı olmayan müdahale biçimleri 20.yüzyıl mimarlık ortamının 
üretiminin korunma gerekliliği savını desteklemiştir. Bellek durumu ile karşılaşılan üç ana 
sorunsalda da ortaklaşan bulgular saptanmış ve sözlü tanıklık aracılığıyla olumlamıştır. Kentin 
imgeleri üzerinden kentte yol bulma gibi eylemlerin değişkenlik göstermiş olduğu, pasajların 
salt olarak geçiş işlevi ile güncel kullanımına da referans vermiştir. 

Bellek haritalaması üzerinden katmanlı bellek şemaları elde edilirken, anıtsal tipoloji dışında 
anılan sosyo-mekânsal nirengi noktaları, sınırlar ve güzergahlar da dönüşüme uğramıştır.  
Pasajlara gerçekleştirilen yapısal müdahalelerin sosyal sermayeyi etkilemekte olduğu, 
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bağlam ile ilintili kullanıcı/mekân algısında değişim, kentli yaşantısı ve Bulvar’ın karakteristik 
niteliklerinin etkilemekte olduğu durumlar (yaya yolu genişliği, kentsel/kamusal açık alan 
ilişkisi vb.) pasaj mekanının neo-liberal mekânsal oluşumlar ile oluşan güncel rekabetini ortaya 
çıkarmış kentle olan uzlaşısı bir ikilem oluşturmuştur (Tablo 2). 

Pasajların sosyal mekân üretimi egemen olan neo-liberal ekonomik gelişime karşı duruş  
bakımından önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Tezin araştırma kapsamında 1950-1980 
yılları arasında oluşum gösteren pasaj örnekleri ve kamusal faaliyet alanı, ekonomik, kültürel, 
sosyal, simgesel nitelikleri ile irdelenmiştir. Sonuç olarak, güncel durumda seçili örnek 
incelemelerin kentsel mekân ile birlikte fiziksel/görsel olarak birlikte çalışıyor, dönüşüyor ve 
‘yaşayan’ mekânlar olarak yerel kimliklilerini koruyor oluşu son derece önemlidir. Bu anlamda, 
kentsel hafızanın korunumu da örnek incelemelerin anlam, bellek, kimlik durumlarının yok 
olmaması ile ilintilidir. Bunlara ek olarak, salt tüketim odaklı bir mekânsal oluşumun alternatifi 
olarak içerisinde ölçeği değişiklik göstermekte olan üretici faaliyet desteği pasajların mekânsal 
olarak kente katkısını arttırmaktadır. Örnek incelemeler ışığında pasajlar, kültürel, sosyal 
mekân üretiminde kamusal dönüşümün bir uzantısıdır (Küçüktaşdemir 2018).

Bu yöntem ve çalışmanın kendisi, yer temelli üretilen özgün kimlikli pasaj tipolojilerinin 
belgelenmesi konusunda literatüre katkı sağlarken sosyo-mekânsal ilişki üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bu katkıyı sağlarken gündelik yaşam pratiği, pasajları ve kentsel mekânı, 
mimarlık tarihi literatürü içerisinde yoğunluklu olarak aktarılmayan bireysel/kolektif bakış 
uzantısından bağımsız olarak ele alınmaması gerekliliğini de ortaya koymanın alternatif 
okumasını oluşturmaktadır. Araştırmanın özü, yöntemine ait biriciklik, bilginin üretimi, 
değerlendirilmesi ve ilerleyen çalışmalarda kaynak temin edilmesi anlamında önem taşır. 
Böylelikle bu karma metodolojiyi kapsayan yöntem, araştırmacılar için yeni bir çalışma alanı 
da tariflemiş olur.

Tablo 2. Seçili pasajlara müdahale biçimleri, mülkiyet durumu, anılan tekelleşmiş ürün gamı; Güliz 
Taşdemir tarafından dijital olarak üretilmiştir (Küçüktaşdemir, G. (2018). Kentin iç mekânları: Ankara 
belleğinde pasajlar, (1950-1980); Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik 

Programı, Ankara)

Notlar

1 Bu araştırma, Güliz Taşdemir (Küçüktaşdemir) tarafından üretilmiş ve tamamlanmış tez çalışması üzerinden 
temellendirilmektedir. Detaylı okuma için lütfen bkz. Küçüktaşdemir, G. (2018). Kentin iç mekânları: Ankara 
belleğinde pasajlar, (1950-1980); Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Programı, 
Ankara.

2 Burada mimarlık tarih yazımı içinde yer almayan tipolojik örnekler, sosyo-mekânsal tarihi katmanlarına ayırmak ve 
bir ‘arkeolojik’ incelemeye tabi tutulur. Arşivin ve dilsel belgeleme bu anlamda araştırmacı tarafından oluşturulan 
bir dilsel-metinsel söküm anlamına gelir. Detaylı Okuma İçin Bkz. Foucault, Michel, and Veli Urhan. 2011. Bilginin 
arkeolojisi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

3 Sözlü tanıklık ve bellek yapılandırmasına ait detaylı okuma için bkz. Küçüktaşdemir, G. (2018). Kentin iç mekânları: 
Ankara belleğinde pasajlar, (1950-1980); sf. 68-78; Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta 
Yeterlik Programı, Ankara.
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“YAVAŞ ŞEHİR "CITTA SLOW" 
KAVRAMININ OTELLER ÜZERİNDEN 

İNCELENMESİ: MUĞLA/AKYAKA ÖRNEĞİ”

Gökçe Onur, Meltem Yılmaz

“KENTSEL DONATI BAĞLAMINDA AKILLI 
MALZEME VE SİSTEMLER; TASARIMCI VE 

KULLANICI DENEYİM ÖRNEĞİ”

Şükran Büşra Ümütlü

“MİKRO ALGLERİN İÇ MEKÂN HAVA 
KALİTESİNE ETKİLERİNİN DENEYSEL 

OLARAK ÖLÇÜLMESİ”

Fulya Özbey, İlker Kahraman

“BİLİM MERKEZLERİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇ MEKÂN KRİTERLERİ; 

KONYA BİLİM MERKEZİ ÖRNEĞİ”

Kübra Malçok, Meltem Yılmaz

“YAVAŞ ŞEHİR "CITTA SLOW" KAVRAMININ OTELLER 
ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: MUĞLA/AKYAKA ÖRNEĞİ”

Özet

Yaşadığımızda gezegende ortaya çıkmış olan küreselleşme 21.yüzyılın başından itibaren içinden 
çıkılmaz bir hale gelmiştir. Kentlerde yaşanan sıkıntılar ve çarpık kentleşmeler insan sağlığını 
ve doğal dengeyi tehdit etmektedir. Olumsuzluklara karşı direnen bu kentler, İtalya’nın kurduğu 
birlik sayesinde “Yavaş Şehir” unvanıyla anılmaktadır.

Yavaş şehirler temelinde sürdürülebilirlik ilkelerine dayanmaktadır. Aynı zamanda yerel kültürü 
korumaya ve kullanıcıların bilinçlendirilmesine önem veren ölçütlerle değerlendirilmektedir. 
Ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan yavaş şehirlerden biri olan Akyaka, geleneksel mimarisi 
ve çevre koruma alanı içerisinde bulunması nedeniyle 2011 yılında yavaş şehir seçilmiştir. Bölge 
sahip olduğu imkânlar sayesinde turizm açısından önemli bir merkezdir ve konaklama yapıları 
oldukça fazladır. 

Çalışmanın amacı, “Yavaş şehir otellerinin sürdürülebilirlik ilkeleri ile ne derece uyuşmaktadır?” 
sorusuna cevap bulmaktır. Bu bağlamda nitel araştırma yönetemlerinden iz sürme yöntemi ile 
veriler toplanmış ve örneklem grupları oluşturulmuştur. Çakırhan Mimarisini devam ettiren ve en 
yeni tarihli Kerme Ottoman Palace Otel örnek olarak seçilmiştir. İç mekân çevre koşulları, enerji 
ve su kullanımı, kaynak kullanımı, tasarım ve projelendirme, kültürel değerlerin korunması ve 
kullanıcıyı bilgilendime ve yerel ekonomi başlıklarıyla otel ele alınmıştır.Çalışma sonucunda otelin 
yavaş şehir kriterlerine uygun olduğu ve geleneksel mimari anlayışını koruduğu gözlenmiştir. 
Yapıların iç mimari tasarımında da aynı özelliklerin bulunup bulunmadığı ise kavrama yön veren 
sürdürülebilirlik ilkeleri ve yavaş şehir kriterleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ise 
sürdürülebilirlik noktasında eksiklikleri olan otelin yavaş şehir kriterlerine büyük oranda uyduğu 
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, yavaş şehir, Akyaka, otel yapıları, iç mekân 

1. GİRİŞ

İnsanoğlunun doğal dengeleri bozmasıyla insan sağlığı ve doğal çevre bozulmaya başlamıştır. 
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları yaşanan problemler üzerine ortaya 
çıkarılan ve dünyanın kurtulmasında çözümler sunan çalışmalardır. Sürdürülebilirliği çekici 
hale getirmek adına yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır ve “Yavaş Şehir” kavramı buna 

Gökçe Onur
Meltem Yılmaz
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çok güzel bir alternatiftir. Türkiye’deki 17 yavaş kentten biri olan Akyaka ve bu bölgede bulunan 
otel yapıları çalışmaya yön vermiştir.

Çalışmanın amacı “Yavaş şehirlerde bulunan otel yapılarında sürdürülebilir iç mekân 
kriterleri ne kadar etkilidir?” sorusuna cevap bulmaktır ve bunun için iz sürme yöntemiyle 
örneklem grupları oluşturulmuştur. Yavaş şehirlere ait kriterlerle sürdürülebilirlik üzerine 
oluşturulmuş olan sertifikasyon sistemleri değerlendirilip benzer yönleri ele alınarak otel 
yapıları incelenmiştir. Çalışmanın alındığı tez çalışmasında Nail Çakırhan etkisi altında kalan 
üç otel incelenmiştir ancak bu çalışmada kronolojik olarak en yeni tarihli Kerme Ottoman 
Palace Otel ele alınmıştır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ

Sanayileşmeyle beraber kentlerdeki sorunlar artmış ve doğal dengeler bozulmuştur. Bu 
bozulmalar ve doğaya karşı olan bilinçsiz yaklaşım günümüzde tehlike arz etmeye başlamıştır. 
Sürdürülebilirlik bu bağlamda, toplumun o anki şartlarını iyileştirmeyi ve gelecek kuşaklara 
daha iyi bir hayat sunmayı hedefleyen dünya görüşüdür (Terzi, 2009). Sürdürülebilirliğin ilk 
tanımı 1987'de hazırlanan 'Ortak geleceğimiz' raporunda, “Mevcut durumdaki gereksinimleri 
karşılarken gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yetisini koruyan gelişim” olarak 
yapılmıştır (Poyraz 2015).

Gündemimizde olan sürdürülebilir tasarım, çevreyi koruma amaçlı yapılan çalışmalardan 
biridir. Bunun haricinde Sürdürülebilirlik üzerine konferanslar ise düzenli aralıklarla devam 
ettirilmektedir (Poyraz 2015).

Sürdürebilirliği sağlamak ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutları kapsamaktadır. 
Aynı zamanda bugünün insanı ve gelecek kuşaklar arasında da bağlantı ve eşitlik sağlamayı 
hedeflemektedir. Tüm bunların bütün olarak ele alındığı yaklaşımsa  “sürdürülebilir kalkınma” 
olarak düşünülebilir (Yalçıner Ercoşkun 2018).

Sürdürülebilir Kalınma adına yapılan çalışmalardan 2030 sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 
dünyamızın çevresel, siyasi ve ekonomik sorunlarını ele alan evrensel hedefler kümesini 
oluşturmaktadır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde alınan kararlarla evrensel sorunlara 
çözüm getirilmesi amaçlanmıştır (URL-1).

2.1. Sürdürülebilir mimarlık

Yapılar, enerji kaynaklı sistemleri bünyesinde barındıran tasarım ürünleridir. Enerji kaynaklarının 
tükenmesine neden olan bu durumda, mimarlık alanında çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu konuda iki farklı çözüm vardır. Birincisi sistemlerin doğal enerji kaynakları ile çalışmasını 
sağlamak, ikincisi ise düzgün planlama ve projelendirmedir.

Çevre dostu olan yeşil binalar enerji etkin, ekolojik ve sürdürülebilir tasarımlardır. Yapının 
yeşil bina olabilmesi için birçok kriteri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterler ve puanlama 
sistemleri çeşitli ülkelerde oluşturulmuş olan birbirinden farklı ama amaçları aynı sertifikasyon 
sistemleriyle yapılmaktadır (Erten 2011). Dünyada ve Türkiye’de en yaygın olarak bilinen 
sistemler: BREEAM, LEED, GREEN STAR ve CASBEE sertifikasyon sistemleridir (Malçok 2018).

2.2. Sürdürülebilir iç mimarlık
Yapı tasarımı ölçeğinde sürdürülebilirlik değerlendirilirken sürdürülebilir iç mekân kriterleri 
de ele alınmalıdır. Bir yapıda sürdürülebilirlik iç mekân kriterlerini sağlamak için en önemli 
unsurlar; iç mekân hava kalitesi, enerji ve su tasarrufu, kaynak kullanımı, atık yönetimi, doğal 
ve yapay aydınlatma, geleneksel yapı ve sürdürülebilir malzeme kullanımı olarak sıralanabilir.

3. YAVAŞ ŞEHİR “CITTASLOW” KAVRAMI

Yavaş Şehir kavramı, 1.500-50.000 arası nüfusa sahip merkezlerin katılabildiği uluslararası bir 
ağdır (Keskin 2015). Gönüllük esaslı bu sistemde katılımcı şehirlerden nüfusa göre ücret talep 
edilmektedir. Katılımcı şehirler için Cittaslow Tüzüğü ile belirlenmiş bazı kriterler vardır. Aday 
olan şehrin kriterlerin %50’sine sahip olması gerekmektedir (Özkan 2011).

Sürdürülebilir kentlere alternatif olan yavaş şehir kavramının kriterleri, sürdürülebilirlik 
kavramının ilkeleriyle birçok noktada kesişmektedir (Tablo 1).

İki kavramın da temel amaçları birbiriyle örtüşmektedir (Keskin 2015). Cittaslow’un temel 
amaçları:   

•     Teknolojiyle yaşam kalitesini arttırmak 
•     Yerel değerlerle sürdürülebilirlik sağlamak 
•     Ekonomik dengeyi sağlamak
•     Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak olarak sıralanabilir.

Türkiye’de ve Dünya’da birçok merkezi bulunan Yavaş Şehir Hareketi’nin ilk örneği Orvieto 
’dur. Türkiye’de ilk olma özelliği ise Seferihisar ilçesine aittir.

Tüf bir kayanın üzerine kurulan ve İtalyan kenti olan Orvieto, ilk yavaş şehir olma özelliğiyle 
1999’da Yavaş Kent Hareketi’ne katılmıştır ve hareketin dört kurucu üyesindendir (Keskin 
2015). Volkanik özellikler taşıyan kent, M.Ö. 8.yüzyıldan beri bozulmamış doğaya sahiptir ve 
birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır (Şekil 1) (Baydar 2013).

Orvieto ’da, insanlar sadece yerel ürünleri tüketmektedir. Aynı zamanda şehir içerisinde 
araba kalabalığı bulunmamaktadır. Araç olmadan ulaşım yürüyerek veya bisikletle sağlanacak 
şekilde düşünülmüştür (Özgen 2012).

Tablo 1. Sürdürülebilirliğin boyutları ve yavaş şehir kriterleri (Onur 2019)

Sürdürülebilirliğin Boyutları  Sakin Şehir Kriterleri

Çevresel
Ekonomik

Sosyal

Çevre Kriterleri
Altyapı Kriterleri

Kent Kalitesinin Arttırılması
Yerel Ürün ve Üretimin Desteklenmesi

Misafirperverlik
Farkındalık

Yavaş Yemek Projelerinin Desteklenmesi
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Şekil 1. Orvieto genel görünüm (URL-2)

Şekil 2. Seferihisar genel görünüm (Çakar 2016)

2009 yılında Cittaslow’a dahil olan İzmir/Seferihisar Türkiye’deki ilk yavaş şehirdir ve 
kriterlerin %75’ini sağlayarak denetlenmeden üyeliğe kabul edilen tek şehir olarak bilinmektedir 
(Öztürk 2012). İlçenin çevresinin sit alanıyla çevrildiğinden bozulması engellenmiştir. Eski 
yerleşim yerlerini içerisinde bulunduran bu ilçede birçok tarihi yapı vardır (Şekil 2). Aynı 
zamanda Sığacık Kalesi’nde ve çeşitli binalarda restorasyon projeleri, yeniden işlevlendirme 
projeleri işleme geçirilmiştir (Keskin 2015). Ayrıca merkez, her alanda güneş enerjisini 
kullanmaya özen göstermektir.

3.1. Türkiye’de bir yavaş şehir incelemesi: Muğla/Akyaka 

2011’de Cittaslow’a katılan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Akyaka, Ula İlçesi 
sınırları içinde bulunmaktadır. Yazın nüfusu 3000-4000 iken kışları 1500 civarıdır. Akyaka, 
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde dağların ve azmak nehirlerinin arasında 
konumlanmaktadır (Şekil 3) (Baydar 2013). 

Azmak Nehri bölgeyi tanınır hale getiren önemli bir unsurdur. Gökova Körfezi ender rastlanan 
temizliğe ve akvaryum olarak adlandırılan denizaltı yaşamına sahiptir (Göçkan 2012). Akyaka 
coğrafi konumu sayesinde birçok doğa sporu imkânı sunmaktadır ancak sporlarda asla motor 
kullanılmamakta, çevre ve gürültü kirliliği oluşmamaktadır (Onaran 2013).

Şekil 3. Akyaka genel görünüm (Onur arşivi 2018)

Şekil 4. Akyaka mimarisi (Onur arşivi 2018)

Şekil 5. Nail Çakırhan Evi (Solda) ve kuzulu kapı (Sağda) (Onur arşivi 2018)

3.1.1. Nail Çakırhan Evi ve Akyaka mimarisi

“Akyaka mimarisi” olarak tanımlanan mimari tarzın özellikleri, yapıların ayrık düzende, açık ve 
kapalı sofalı, verandalı, tek veya iki katlı olmasıdır. Yapım sistemi beton yerine ahşap karkastır 
(Şekil 4) (Değer 2012).

“Yöresel mimariyi yaşatma” çabasıyla 1983’te Ağa Han Ödülü’nü alan Nail Çakırhan 
Evi’ndeki geleneksel yapı Akyaka genelinde hâkimdir. Doğa ile uyumlu bu örnek Yavaş Şehir 
kavramının önkoşulunu sağlamaktadır (Özgenç 2012).

Nail Çakırhan Evi, tamamen geleneksel çizgilerle tasarlanmış geometrik planlı sürdürülebilir 
yapıdır. 96 m² üzerine oturtulmuş olan ev, bahçe içerisinde yer almakta ve bahçeye giriş 
“Kuzulu Kapı” olarak adlandırılan kapıyla sağlanmaktadır ve bu kapı ev sahibine olan saygıyı 
simgelemektedir (Şekil 5)1.
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Şekil 6. Nail Çakırhan Evi plan şeması (Solda) ve Mabeyn (Sağda) (Onur arşivi 2018)

Şekil 7. Nail Çakırhan Evi cephe görüntüsü (Onur arşivi 2018)

Yapının kapısı sekizgen biçimli mabeyne açılmaktadır ve buradan odalara geçilmektedir. 
Tamamı simetrik planlanmış olan yapıda odaların kendine ait lavabo ve tuvaletleri 
bulunmaktadır (Şekil 6).

Doğal malzemelerle tasarlanıp üretilen bu yapı, içinde bulunduğu çevreyle uyum içinde 
olup doğada gizlenmiş haldedir (Şekil 7) (Çakırhan 2005).

3.2. Akyaka’da otel incelemesi: Kerme Ottoman Palace Otel

Otel, 2003’de Mimar Tevfik Toprakçı önderliğinde yapılmıştır (Tablo 2). Çakırhan ile beraber 
çalışmış olan mimar, Çakırhan mimarisini devam ettirmek amacıyla yapıyı tasarlamış ve 
uygulattırmıştır. Çakırhan Mimarisini kendi tasarlamış olduğu otellerde en ince ayrıntısına 
kadar hissettirmektedir.

Toplamda 2406 m² arsa alanına sahip olan otel 36 adet odaya sahiptir. Otel doğayla iç içe 
bir görüntü sergileyen Azmak nehrinin kıyısında yer almaktadır. Her yere 10-15 dk. yürüyüş 
mesafesindedir ve yürüyüş yolları tamamen doğal güzelliklerle çevrilidir.

Kitlede gelenekselleşmiş olan doğal taş, beyaz badana ve ahşap beraberliği bu otelde de var 
olup, eğimli çatılarda kırmızı Marsilya kiremidi kullanılmıştır. Tamamen doğal malzemelerden 
oluşan cephe, peyzajıyla da doğayla bütünleşmiştir (Şekil 8).

Osmanlı’daki eski “han” yapılarının plan şemaları yapıda kullanılmıştır. Bu plan şemasındaki 
orta avlu anlayışı ve avlu tasarımları, tasarımın ana ilkesini oluşturmaktadır (Şekil 9). Yapıda 
doğal malzeme kullanılmasının yanı sıra geleneksel motiflere de sıklıkla yer verilmiştir. 
Cephede kullanılan eli belindeler, ahşap işçilikli tavanlar ve otelin orta avlusuna girişi sağlayan, 
yerel motifler ile işlenmiş Kuzulu Kapı buna örnek niteliğindedir2.

Genel Bilgiler Vaziyet Planı
Yapının Adı: Kerme Ottoman Palace Otel
Yapım Yılı: 2003
Yapının Mimarı: Tevfik Toprakçı
Yapının Durumu: Aktif 
Yapının Kullanım Amacı: Otel
Yapının Yeri: Akyaka Mahallesi, Koyuncu Sokak 
No:32

Tablo 2. Kerme Ottoman Palace Otel genel bilgiler (Onur 2019)

Şekil 8. Kerme Ottoman Palace Otel genel görünüm (Onur arşivi 2018)

Şekil 9. Kerme Ottoman Palace Otel orta avlulu plan şeması (Onur arşivi 2018)

375



376

Şekil 10. Kerme Ottoman Palace Otel giriş katı (Solda) ve orta avlu (Sağda) (Onur 2018)

Şekil 11. Kerme Ottoman Palace Otel zemin döşemesi (Solda) ve çini işlemeler (Sağda) (Onur 2018)

Yapıdaki pencereler cephe genelinde doluluk boşlu dengesini sağlayacak nitelikte 
konumlandırılmıştır. Arka cephedeki cam cepheyse dış mekân ile iç mekân arasındaki 
bağlantıyı sağlamaktadır. Geleneksel Muğla bacasının kullanılmış olduğu çatıdaki eğimler 
sayesinde klima motorları ve güneş panelleri gizlenmiştir.

Yapıdaki orta avlu boşluklu bir yapıda olduğundan, katlardan bakıldığında her katı görmek 
mümkündür. Orta avlu alanında oluşturulan dar uzun koridorlar, odalara geçiş yolunu oluşturan 
ana hatlardır ve bu hatlardan yükselen merdivenler görkemli bir iç bahçe havası yaratmaktadır. 
Yukarı kattaki sofalar ise orta avludaki açıklıkları koruyacak şekilde tasarlanmıştır, bu yüzden 
de havada uçuyormuş hissi vermektedir. Ayrıca bu alanda kullanılan tonoz biçimli çatı tasarımı 
gün ışığını içeri almakta ve yağmura karşı koruma sağlamaktadır (Şekil 10). Yapıdaki yapay 
aydınlatma elemanları ise tarihsel dokuya uygun olarak seçilmiştir.

Orta avluda zemin döşemelerinde yöreye ait “noce” isimli taş travertenler eskitilerek 
kullanılmıştır. Bu traverten döşeme arasına ise seramikler ile motifler işlenmiştir. Duvarlardaki 
koruyucu bantlar ve katlar arası geçişi sağlayan merdivenler ise eski motifleri yansıtan çiniler 
ile kaplanmıştır (Şekil 11)2.

Çalışmada incelenen odada, girişin karşısında bulunan ıslak hacim aynalı bir kapı 
ile gizlenmiştir. Bu hacme bitişik olarak çözümlenen mini mutfak karşısında ise vestiyer 
bulunmaktadır. Bu alanlar odadaki mahremiyeti sağlayacak şekilde tırabzanlar ile ayrılmış ve 
uyuma bölümü özelleştirilmiştir (Şekil 12).

Odadaki mobilyalar ise tamamen ahşap işçilikli olup eski tarz mobilyaların yorumlanması 
ile tasarlanmıştır. Tavan yüzeyleri ise her oda tipinde farklı olup eskilerden kalma “ekonomiye 
göre tavan” anlayışını yansıtmaktadır2.

Odalardaki ıslak hacimlerde el yapımı bataryalar misk sistemi ile teknolojik hale getirişmiştir 
ve bu alanda da traverten döşeme ve çini işçiliği kullanılmıştır (Şekil 13).

Odadaki pencereler doğal aydınlatma ve doğal havalandırma konusunda yeterli olup yapay 
aydınlatmalarda bölgesel olarak çözümlenmiştir.

3.2.1. Kriterler üzerinden incelenmesi

Çalışmanın bu bölümünde belirlenen kriterler, sertifikasyon sistemlerinden, yavaş şehirlere ait 
kriterlerden ve bu alanda yapılan çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Yapısal olarak 
incelemesi yapılan oteller, yavaş şehirler için oluşturulmuş olan iç mekân kriterleri üzerinden 
tek tek irdelenerek tablolar haline getirilmiştir.

• İç Mekân Çevre Koşulları
Bu başlık altında iç mekân hava kalitesi, ısıl konfor, görsel konfor ve doğal aydınlatma ve 

akustik konfor kriterleri incelenmiştir. Otelde yapılan gözlemler sonucunda elde edilen bulgular 
tabloda verilmiştir (Tablo 3).

• Enerji ve Su Kullanımı
Bu başlık altında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji ve su tasarrufu ve 

iç mekân aydınlatması ele alınmıştır. Gözlemler sonucunda elde edilen bulgular tabloda 
verilmiştir (Tablo 4).

Şekil 12. Kerme Ottoman Palace Otel köşe oda (Onur 2018)

Şekil 13. Kerme Ottoman Palace Otel köşe oda ıslak hacim (Onur 2018)
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Tablo 3. Kerme Ottoman Palace Otel iç mekân çevre koşulları (Onur 2019)

Tablo 4. Kerme Ottoman Palace Otel enerji ve su kullanımı (Onur 2019)

İç Mekân Hava 
Kalitesi

• Orta avluda açılan boşluklar doğal klimatasyonu sağlamaktadır.
• Doğru konumlanan ve yeterli boyutta pencereler oda içinde hava akışını 
sağlamaktadır.
• Elle kontrol edilebilen pencerelerde sineklere karşı önlem alınmamıştır.
• Yoğun bitkilendirme sayesinde temiz hava akımı mevcuttur.
• Klima ve havalandırma sistemleri fosil yakıtlar ile çalışmaktadır.
• Otelde kullanılan malzemeler doğal olup, PVC esaslı malzeme 
kullanılmamıştır.
• Hava kalitesini mekanik cihazlar bozmaktadır.

Isıl Konfor • Hava sıcaklığı ve nem rahatsız edici düzeyde değildir.
• Pencerelerde ısıcam ve kaliteli doğrama kullanılmıştır.

Görsel Konfor ve
Doğal Aydınlatma

• Avludaki çayı sistemi doğal aydınlatma sağlamaktadır.
• Odalarda beyaz duvar üzerinde bulunan pencereler doğal aydınlatma 
için yeterlidir.
• Yapay aydınlatmalar gölge yapmamaktadır ve görsel konfor 
sağlamaktadır.
• Bölgesel aydınlatmalar duvar yüzeyinden tavana yansıyarak 
kullanılmıştır. Görsel konforu desteklemektedir.

Akustik Konfor • Odalarda kullanılan çift cam dışarıdan gelen gürültüyü engellemektedir.
• Yapıda herhangi bir ses yalıtımı bulunmamaktadır.
• Tesisat merkezleri müşterilerden uzak noktalardadır.
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Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının 
Kullanımı

• Güneş kollektörleri sayesinde sıcak su üretimi mevcuttur.
• Güneş enerjisi dışında doğal enerji kaynakları kullanılmamaktadır.

Enerji ve Su 
Tasarrufu

• Enerji tasarrufu için oda kartları mevcuttur.
• Kullanılan mini barlar enerji tasarruflu cihazlardır.
• Havuz suyu devir daim motoru ile yenilenmektedir.
• Uygun peyzaj ile sulama oranı azaltılmıştır.
• Bahçe sulamada gri su kullanılmaktadır.
• Musluk bataryaları fotoselli değildir. Misk sistemi ile teknolojik hale 
getirilmiştir.
• Güneş enerjisi sayesinde suyun ısınması beklenmemektedir.

İç Mekân 
Aydınlatması

• Odalardaki elektrik kartı enerji kaybının önüne geçmektedir.
• Aydınlatmalarda LED ampuller kullanılmıştır.
• Bölgesel aydınlatmalar doğu kullanılmıştır.

İklimlendirme 
Sistemleri

• Isıtma sistemi için ekstra düzenek kurulmamıştır.
• Havalandırma için tavan tipi mekanizmalar mevcuttur ancak doğal 
havalandırma yeterli düzeydedir.
• Soğutma sistemi klima ve tavan tipi vantilatör ile sağlanmaktadır.
• İklimlendirme sistemlerinde enerji için fosil yakıtlar kullanılmaktadır.

EN
ER

Jİ
 V

E 
SU

 K
UL

LA
NI

M
I

• Kaynak Kullanımı
Bu başlık altında sürdürülebilir malzeme kullanımı, bölgesel malzeme kullanmı ve atık 

yönetimi ele alınmıştır. Gözlemler sonucunda elde edilen bulgular tabloda verilmiştir (Tablo 5).

• Tasarım ve Projelendirme
Bu bölümde uzun ömürlü yapı tasarımı, evrensel tasarım ve konum/ulaşım başlıkları ele 

alınmıştır. Elde edilen bulgular tabloda verilmiştir (Tablo 6).

• Kültürel Değerlerin Korunması ve Kullanıcı Eğitimi
Bu bölümde geleneksel mimarinin korunması, yerel lezzetlerin korunması ve kullanıcıyı 

bilgilendirme başlıklar değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular tabloda verilmiştir (Tablo 7).

Tablo 5. Kerme Ottoman Palace Otel kaynak kullanımı (Onur 2019)

Tablo 6. Kerme Ottoman Palace Otel tasarım ve projelendirme (Onur 2019)

Sürdürülebilir 
Malzeme Kullanımı 

• Yapıda kullanılan taş ve ahşap yöreye ait sürdürülebilir malzemelerdir.
• Kâgir malzemeler sürdürülebilir niteliktedir.
• Oteldeki mobilyalar yeniden değerlendirilmiş olan eski ürünlerdir.
• PVC esaslı malzeme kullanılmamıştır.
• Zeminde kullanılan traverten doğal ve sürdürülebilirdir
• Odadaki kilimler yün olup doğal ve sağlığa zararsızdır.
• Su bazlı duvar boyası sağlığa zararsızdır.
• Odalardaki mobilya kumaşları pamuk ve keten karışımlı olup sağlığa 
zararsız eski kumaşlardır.
• Perdeler güneş ışınlarını kesmeye yetecek şekilde tasarlandığından 
mobilyalara zarar vermemektedir.

Bölgesel Malzeme 
Kullanımı

• Yapıda kullanılan taşlar ve zemin döşemeleri yöredeki dağlardan temin 
edilmektedir.
• Yapıda yuğun olarak kullanılan ahşap ise bölgeden temin edilebilen bir 
malzemedir.

Atık Yönetimi • Geri dönüşümlü atıklar ayrı depolanmaktadır.
• Organik atıklar için kompostlama yapılmamaktadır.
• Artan yemekler sokak hayvanları ile paylaşılmaktadır.
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Uzun Ömürlü Yapı 
Tasarımı 

• Yapı dayanıklıdır ve bozulma yaşanmamıştır
• Cephede kullanılan taş kaplamalar, nemden dolayı bozulmayı 
engellenmiştir.

Evrensel Tasarım • Engelli bireyler için herhangi bir tasarım bulunmamaktadır.
• Çocuklar için çocuk havuzu mevcuttur.

Konum ve Ulaşım • Otel her yere yürüme mesafesindedir.
• Bisiklet kiralama imkânı ile de ulaşım sağlanmaktadır.
• Nehir yolundan denize ulaşım vardır.
• Toplu taşıma kullanılmamaktadır.TA
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• Yerel Ekonomi
Otelde çalışanların yerli halktan oluşması, bölgeye ait gıda ürünlerinin servis ediliyor 

olması ve mimari açıdan kullanılan malzemelerin bölgeye ait doğal malzemeler olması yerel 
ekonomiye katkı sağlamakta ve enerji tasarrufuna destek vermektedir.

4. SONUÇ

Yaşadığımız evrendeki sorunları çözmek adına çeşitli kurumlar farklı stratejiler geliştirmiştir. 
“Yavaş şehir Hareketi” bu stratejilerden biri olup sürdürülebilirlik ilkeleriyle örtüşen fakat bunun 
yanında bölgelerin kültürel değerleri üzerinde de çalışmaları olan bir birliktir.

Çalışmada Cittaslow ağına 2011 yılında katılan Muğla/Akyaka merkezi incelenmiştir. 
Bölgenin mimari dokusunu oluşturan Nail Çakırhan sayesinde doğayı ve gelenekleri koruyan 
bir mimari oluşmuştur. Günümüzde bu mimariyi korumak için farklı projeler tasarlanmaya 
devam edilmektedir. Turizm açısından gelişmiş olan bölgede otel yapıları sayıca fazladır ve 
her biri Çakırhan Mimarisi ile uyum içerisindedir. Çalışmada bu otellerden Kerme Ottoman 
Palace Otel incelenmiştir.

Çalışmada “Otellerdeki geleneksel mimari ve bununla gelişen sürdürülebilirlik, bu yapıların 
iç hacimlerine ne derece yansımıştır?” sorusuna cevap bulabilmek için çeşitli çalışmalar ve 
kriterler incelenerek çalışmaya özgü bir değerlendirme şeması oluşturulmuştur. Tablolardaki 
veriler, yapılan gözlemler sonucundaki kişisel yorumlarıma dayanmaktadır ve iyi, orta ve kötü 
olmak üzere değerlendirilmiştir (Şekil 14).

Tablo 7. Kerme Ottoman Palace Otel kültürel değerlerin korunması ve bilgilendirme (Onur 2019)

Geleneksel 
Mimarinin 
Korunması

• Yapının plan şemasından ve içerdiği detaylardan geleneksel mimarinin 
korunduğu anlaşılmaktadır.
• Eski Osmanlı dönemine ve Selçuklu dönemine ait Türk gelenekleri 
motifler ve mobilyalar ile otel içerisine taşınmıştır.

Yerel Lezzetlerin 
Korunması

• Serpme köy kahvaltısı servis edilmektedir.
• Bölgeye ait yemekler akşam yemeklerinde hazırlanmaktadır.
• Türklere ait olan yerel lezzetler otelde mevcuttur.
• Dünya mutfaklarından da lezzetler bulunmaktadır.

Kullanıcıyı 
Bilgilendirme

• Otel içerisinde bulunan mobilyalar ve objeler Türk kültürüne dair bilgiler 
vermektedir.
• Türk geleneklerini yaşatmak adına oluşturulan köşeler otelde 
mevcuttur.KÜ
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•Tabloya göre, iç mekân çevre koşulları bakımından yeterli düzeyde olan otel sadece 
akustik konfor konusunda yetersiz kalmıştır. 

•Enerji ve su kullanımıyla ilgili başlıkta tasarruf sağlamada yeterliyken doğal enerji 
kaynaklarını kullanmaya ve enerji tüketimlerini kontrol altına almaya özen göstermelidir. 

•Kaynak kullanımında sürdürülebilirlik ilkelerini sağlamış olan otelde atık yönetimiyle ilgili 
stratejilere ihtiyaç vardır.

• Otelde evrensel tasarıma dair herhangi bir tasarım bulunmamakta ve bu durum yavaş şehir 
ilkeleriyle çakışmaktadır. Ancak kültürel değerlerin korunmasında ve yerel ekonomi konusunda 
hem sürdürülebilirlik ilkelerini yerine getirmiş hem de yavaş şehir kavramına destek vermiştir.

Elde edilen veriler sonucunda, incelenmiş olan otelin yavaş şehir kriterleri gözetilerek 
oluşturulan maddelerde, sürdürülebilirlik ilkelerine göre daha başarılı olduklarını söylemek 
mümkündür. Bu durum bölgenin yavaş şehir unvanını destekler niteliktedir. Ancak 
sürdürülebilirlik kavramı, yavaş şehirlerin bel kemiğini oluşturan bir olgudur ve özelliklede 
enerji tasarrufu, atık yönetimi ve evrensel tasarım konusunda yeni stratejiler geliştirmesi 
gerekmektedir3. 

Notlar

Şekil 14. Sonuç (Onur 2019)

1 Akyaka Cittaslow birliği üyesi Oruç Özkan ile 2018 yılında yapılan sözlü görüşmelerden elde edilen bilgiler aktarılmıştır.
2 Otel mimarı Tevfik Toprakçı ile 2018 yılında yapılan sözlü görüşmelerden elde edilen bilgiler aktarılmıştır.
3 Bu çalışma, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülmekte olan Selçuk Üniversitesi-

Hacettepe Üniversitesi Ortak Yüksek Lisans Programı kapsamında, Prof. Dr. Meltem Yılmaz’ın danışmanlığında 
tamamlanmış bir çalışmadır.
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“KENTSEL DONATI BAĞLAMINDA AKILLI MALZEME 
VE SİSTEMLER; TASARIMCI VE KULLANICI DENEYİM 
ÖRNEĞİ”

Özet

Teknoloji, her alanda olduğu gibi malzeme alanının da gelişiminde önemli rol oynamıştır. Malzeme, 
geleneksel kullanımın ötesine geçerek mekân ve ürünlerle, kullanıcılarla doğrudan etkileşim 
kurmaya başlamıştır. Malzemenin bu gelişimi, akıllı malzeme ve sistemlerle gerçekleştirilmiş ve 
pek çok tasarımda yer almıştır. Ancak akıllı malzeme ve sistem teknolojisinin, Türkiye’de kullanıcı 
bağlamında, henüz belirgin bir farkındalığa sahip olmadığı düşünülmektedir. Bu çalışma, akıllı 
malzeme ve sistemlerin, temel bir kentsel donatı üzerinden uygulanması vasıtasıyla; kullanıcıda 
sosyal sorumluluk kanalıyla bir bilinç oluşturmayı, bu sayede akıllı sistemlerin kullanıcı 
deneyiminin kentsel anlamda kullanımını artırmayı hedeflemektedir. 

Çalışmanın birinci bölümünde; amaç, konuya yaklaşım, kapsam, yöntem ve literatür taraması 
aktarılmıştır. İkinci bölümde; donatının, kentsel ölçekteki karşılığı üzerinde durulmuş, kent 
donatısı ve mobilyasının ölçek ve kapsamları belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, akıllı malzeme ve 
sistemler tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Tez kapsamında tasarlanan akıllı ürün uygulaması, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kampüsünde gerçekleşmektedir. Dördüncü bölümde, 
tez kapsamındaki uygulamanın; yeri, kullanıcı kitlesi, barındırdığı sistem ve hedefler aktarılmış, 
uygulamanın veri ve gözlem değerlendirmeleri yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı malzeme, akıllı sistem, donatı, kentsel donatı, kent mobilyası

1. GİRİŞ

İnsanoğlu kendini dış ortamdan korumaya ihtiyaç duymuş ve barınak arayışı doğmuştur. 
Bu barınaklar ilk dönemlerde kovuk, mağara gibi alanlar olmuştur. Zamanla barınaklar 
değişen koşul ve kriterlere göre adapte olarak gelişmiştir. İnsanlar bu süreçte topluluklarını 
ve yaşayışlarını sosyal, ekonomik, ve kültürel açıdan geliştirmiş böylece değişen toplum 
ihtiyaçlarına uygun barınma yapılarını inşa etmiştir. Bu durum barınakların tasarlanmasını ve 
farklı malzeme arayışlarının ortaya çıkışını beraberinde getirmiştir. Barınakların bu denli gelişip 
değişmesi ile mekânın oluşumu ve mekân tasarımının malzeme ile bağlantısının kurulmasına 
imkan tanımış, mekânın işlevleri, donatısı ve malzemesi bu bağlama dâhil olmuştur.  

Donatı, literatür ve alan olarak pek çok benzer tanıma sahiptir. “Farklı meslek disiplinlerinin 
konusu olan donatı, 90’lı yıllardan sonraki çalışmaların ve bilimsel verilerin artmasına 

Şükran Büşra Ümütlü

rağmen kesin ve ortak bir terminolojiye sahip değildir (Sakal 2007).” Bir mekânın, yapının 
veya yerleşkenin, kullanıcı odaklı olarak geliştirilmiş, işleve bağlı gereksinimlere yönelik yapı 
bağlamında kurgulanan tasarım eklentileri olarak tanımlanabilir. 

Donatı ve mobilya oluşumları, hem kentsel tasarım, hem de mekân tasarımı bağlamında 
birbirinden ayrışan özelliklere sahiptir. Mekân tasarımı için donatı, mekânın yapı ve işlevleriyle 
bütünleşen yerleşik bir kurguya sahiptir (Tablo 1). Ancak mobilya mekân tasarımında mobil-
hareketli bir işlevle karşılık bulur. Örneğin, geleneksel bir Türk evi ele alınacak olursa, mekânın 
kendi kurgusundan geliştirilmiş olan oturma elemanı (sedir) bir donatıdır. Aynı şekilde bu 
sedirin ortasında konumlanmış ayaklı sehpa-bakır tepsi mobilya tanımına uygundur. Kentsel 
anlamda donatı, bir yerleşimin kent öğesi sayılabilecek alt yapı donatıları ve mekânsal donatı 
sayılabilecek alt yapıdan daha bağımsız elemanları bulunmaktadır.

Kentsel donatıların kullanıcı ile doğrudan etkileşimi olduğu söylenebilir. Otobüs durakları, 
çöp kutuları, yollar vb. benzeri pek çok kentsel donatı kullanıcının neredeyse her gün 
etkileşimde bulunduğu ve deneyimlediği donatılardır. Teknolojiyle birlikte kent yaşamı da 
kullanıcısının ihtiyaç duyduğu aktif, hızlı, kolay bilgi edinimi sağlayan, pratik çözümler sunan ve 
kullanıcısıyla daha aktif deneyim ilişkisi içinde bulunan mekânlara ve kent tasarımlarına ihtiyaç 
duymaktadır. Bunun sonucu olarak akıllı şehirlerin ve akıllı kent donatılarının tasarlanmaya 
başlandığı görülmektedir. 

Kaygısız, “akıllı kent” kavramının tanımlanması konusunda üzerinde uzlaşılan bir tanımın 
olduğunu söylemek oldukça zor olduğunu ifade etmektedir (Kaygısız ve Aydın 2017, 56) 
Bununla birlikte Akıllı kent kavramının kent içerisindeki dinamiklere bağlı olduğu görülmektedir. 
Bu dinamikler kentin zaman içerisinde güncellenerek gelen ihtiyaçlarından temel almaktadır. 
Kentler de kullanıcı kitlesinin tabii olduğu zaman değişimi ve teknolojik gelişimlere uyum 
sağlamak durumundadır. Örneğin, 19. Yüzyıldaki şehir ihtiyaçları ile 20. ve 21. yüzyıldaki şehir 
ihtiyaçları temel gereksinimler bağlamında aynı görünse de kullanıcının o zamanki hayat 
şartları ve teknoloji imkânına göre değişmiştir. Akıllı kent kavramı üzerine yapılan tanımların 
da kentler için gerekli teknolojik imkânların her geçen gün değişmesi ve gelişmesi ile sürekli 
farklılaştığı unutulmamalıdır. Bu bağlamda akıllı kent tanımlarının zamanla değişebileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır (Alkan 2015, 72). 

Araştırmacı Gül ve Çobanoğlu’na göre, akıllı kent, kentsel hizmetlerin sunumunda bilgi 
teknolojilerinin kullanıldığı katılımcılığın teknoloji ile sağlandığı yenilikleri takip eden aktif 
biçimde öğrenen birey ve kurumların yer aldığı çevreci bir kenti ifade etmektedir (Gül ve 
Çobanoğlu 2017, 1544).

Araştırmalar Dünya’da kentlerin nüfusunun artmaya devam edeceğini göstermektedir. 

Tablo 1. Donatı ve mobilyanın farkı (Metin yazarı tarafından oluşturulmuştur.)

DONATI MOBİLYA

Yapısal
Bütünleşik

Sabit
Mekân içerisinde ek işlev alanları oluşturulabilir. 

Bağımsız
Taşınabilir
Hareketli

Mekân içerisinde işlev alanları tarifler.
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Dünya’daki kentleşme oranı hızla artmaktadır. Bu artış kentlerin kullanımını daha verimli hale 
getirerek, erişilebilirliği arttırmayı zorunlu hale getirmektedir. Kentlerin ortaya çıktığı günden 
bugüne kadar, kent ortamında birçok yenilik, değişim ve düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu 
yenilik, değişim ve düzenlemeler, büyük ölçüde vatandaşların refahını artırmak ve yaşam 
koşullarını iyileştirmek için yapılmıştır. Günümüzde ise dönüşüm “akıllı kentler” inşa etmeye 
doğru evrilmektedir” (Bilici ve Babahanoğlu 2018). 

Akıllı kentlerin oluşumu ile kent içerisindeki planlama, akış ve yönetim daha verimli şekilde 
sağlanabilmekte ve kullanıcı adına zamandan kazanım sağlayabilmektedir. Kullanıcı akıllı kent 
uygulamaları ile kent içi erişebilme ve erişilebilir olma konusunda daha gelişmiş bir noktada 
hizmet alabilmektedir. Hizmete erişme ve erişilebilir olabilme, aktif bir kent için kullanıcısına 
büyük avantajlar sunabilir. Çalışmada akıllı kent uygulamalarına yeni eğlenceli ve interaktif bir 
bakış açısı ile sosyal sorumluluk, çevre bilinci gibi konularda akıllı kent donatılarının etkilerinin 
ölçülmesi amaçlamaktadır.  

2. AKILLI MALZEMELER, SISTEMLER VE UYGULAMALARI

Endüstri Devrimi’nden önce yapıda daha çok sınırlı unsurlar olan taş, toprak, ahşap, harç vb. 
yer aldığı görülmektedir. Bu süreçte ürünler geleneksel veya deneyimsel yönleriyle seçilerek 
kullanılmaktadır. Endüstri Devrimi teknolojide birçok yeniliğin gelişmesini böylece yapı 
ürününün ürün sayısı ve çeşidi artırarak gelişmesini beraberinde getirmiş ve nitelik bakımından 
yenileşmesinin önünü açmıştır. Endüstrileşme yapı ve ürünlerde bir yenilik hareketini tetiklerken 
kullanıcısının ihtiyaçları da giderek değişmiştir. “Yapı ürünlerinde ve kullanıcı gereksinimlerinde 
görülen bu gelişmeler, kentleşmenin yapı üretim sürecini hızlandırması sonucu yapı ürünlerini 
seçme eylemini karmaşık bir hale getirmiştir” (aktaran Yağlı 2019).

Malzeme bilimi, insanlığın deneyim ve birikimlerinin de getirisiyle uzun bir süreç boyunca 
gelişmiş çeşitlenmesini sürdürmüştür. 21. yüzyılın, malzeme anlamında pek çok atılıma sahne 
olduğu gözlemlenmektedir. Endüstri devrimi ile geleneksel malzeme daha dayanıklı-kolay 
temin edilir, gökdelenler ile yapısal taşıyıcı olabilir ve son 20 yıla gelindiğinde, insanoğlunun 
arayış ve ihtiyaçlarına göre şekil hafızalı, dahası geleneksel veya akıllı modüllerden bir örüntü 
meydana getirerek ona yüklenen işlevleri yerine getirebilir hale gelmiştir. Malzemenin gelişimi, 
kullanıcısının işlev ihtiyaçlarına göre temel almaktadır. 

Çalışmada, kentsel donatı bağlamında, akıllı malzeme ve sistemler ele alınmıştır. Akıllı 
malzemeler tanımlanarak sınıflandırılmıştır (Şekil 1). Okay’a göre akıllı malzeme tanımı 
şöyledir: “Akıllı malzeme nedir? Malzeme bilimlerinde alışılmış olan, kullanılan malzemelerin 
kullanım süresince mümkün olduğu kadar özelliklerini değiştirmemesidir. Yani bu klasik 
malzemeler kullanım boyunca herhangi bir değişime uğramamaları için ve sadece bulundukları 
yerde durmaları için “programlanıyor”. Ancak bu klasik anlayış yavaş yavaş değişmektedir. 
Artık malzemelerden kullanım sırasında bir şeyler yapmaları ve faydalı değişimlere uğramaları 
bekleniliyor. Örneğin eski çağlardan beri bina yapımında geçerli olan “ortam şartları ile 
mücadele etme” anlayışı yerini “ortam şartlarına uyum gösterebilen ve çevresel uyarılara cevap 
veren” anlayışa bırakıyor” (Okay 2003).  

Akıllı malzemeler,  yapı ve tasarım bağlamında malzemenin geçmişten günümüze 
kullanımına bir farklılık getirerek; bilinen, malzemenin dış ortama tepki vermemesi yani 

bozunmaya uğramaması beklentisini,  malzeme uyarana tepki verebilir ve işlevlenebilir bir hale 
gelme beklentisine dönüştürmüştür. Bu anlamda, akıllı bir malzeme geleneksel malzemenin 
aksine türüne göre belirli uyaranlara tepki verebilir haldedir. Örneğin; Nitinol SMA olarak bilinen 
şekil hafızalı metal ısıya tepki vererek biçimsel olarak hafızalandırılabilen bir alaşımdır. “İlk 
olarak şekil hafızalı dönüşüm 1932 yılında Chang ve Read tarafından Au-Cd alaşımlarında 
gözlenmiştir. 1938 yılında da bu dönüşümün pirinç (CuZn) malzemede de olduğu Greninger 
ve Mooradian tarafından saptanmıştır. Metalografik gözlemler sonucunda 1951 yılında AuCd 
alaşımlı bir çubukta Şekil Hafıza Etkisi (SME) tespit edilmesinden sonra 1960’lı yıllarda Buehler 
ve arkadaşları tarafından ABD Donanma Silah Laboratuvarlarında (Naval Ordnance Laboratory-
(NOL)) eş-atomlu nikel (Ni) titanyum (Ti) alaşımlarda Şekil Hafıza Etkisi belirlenmiştir. Bu 
malzemenin bu laboratuarda bulunmasından ötürü nikel, titanyum ve araştırma yapılan 
laboratuarın baş harflerinde oluşan Nitinol adıyla patentleşmiştir. Günümüzde Nitinol telleri 
endüstriyel robotlarda kas fiberleri olarak kullanılmaktadır. Bugün şekil hafızalı alaşımlar 
artık, orijinal şekillerini “hatırlayıp” bu şekle dönebilmelerinin yanı sıra, yeni şekiller de 
öğrenebilmektedirler. Martenzit halde tekrar tekrar deforme edilerek ve ısıtılarak istenilen 
şekilde ostenit haline getirilen alaşım, bu süreç esnasında soğutulduğunda yeni şekle adapte 
olabilmektedir” (Toptaş ve Akkuş 2007).

Akıllı malzemelerin akıllı sitemlerin ayrımına dikkat edilerek, akıllı malzeme türleri ve 
sitemleri odak alınan kentsel donatı üzerinden incelenmiş örneklenmiştir. “Akıllı bir malzeme 
ile akıllı bir yapı arasındaki ayrım vurgulanmalıdır. Bir Akıllı yapı, bulunduğu ortama tepki veren 
bir sistem oluşturmak için kontrol donanımı ve yazılımı ile birlikte bir takım aktüatör ve sensör 
yapısını (akıllı malzemelerden de yapılabilecek) içerir. Böyle bir yapı, o sırada çalışma koşulları 
için optimum şekli vermek üzere uçuş sırasında profilini sürekli değiştiren bir uçak kanadı 
olabilir” (Talbot 2003).

Çalışmada akıllı malzemelerin ve sistemlerin türleri ve sınıflandırılması yapılmış, 
örneklerle açıklanmıştır. Akıllı malzeme ve sistemler günümüzde her an ulaşılabilir ürünlerin 
tasarımında yer almaktadır. Örneğin akıllı telefonların ekranları bünyesinde barındırdığı bulut 
teknoloji sistemleri ve sensörleri, aslında onları en fazla kullanıcının eriştiği akıllı ürün haline 
getirmektedir. Bir başka akıllı malzeme-ürün örneği ise en basit ölçekte LED aydınlatmalardır. 

Şekil 1. Akıllı malzemelerin sınıflandırılması (Mohamed 2017)
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LED aydınlatmalar az enerji tüketimi ile kontrol edilebilir aydınlık seviyeleri sunabilir. LED 
türünün son çıkan ve yeni ürünü olarak OLED aydınlatmalar söylenebilir. OLED iç mekânda 
pek çok farklı işlevde kullanılabilen bir aydınlatma türüdür. Hareket algılayıcıları sayesinde 
kullanıcısına ve mekân tasarımcısına çeşitli seçenekler kazandırır. Akıllı malzeme ve ürünlerin 
kullanımı mekânların tasarlanmasında kendini göstermektedir. Akıllı ev teknolojisinin şu ana 
kadar ki bilinen özellikleri mekânın kullanıcısı tarafından dışarıdan kontrol edilebilir olmasıdır. 
Çevresel kontrol sistemleri, mekânın kontrolünün dijital bir bulut teknoloji sistemi ile kurulmuş 
bir yazılım aracılığıyla dışarıdan kontrol edilebilir haldedir. Mekânın ısı, havalandırma, elektrik ve 
güvenlik kontrolü bir yazılım üzerinden kontrol edilebilmektedir. Teknolojinin hız kazanmasıyla 
mekânların ve kullanıcıların yaşam biçimleri ve beklentileri değişmiş böylece stüdyo daireler, 
akıllı evler, akıllı ürünler ve akıllı kentler tasarlanmaya başlamıştır.

Gelişen teknoloji kent yaşamını da aynı şekilde hızlanmaya teşvik etmektedir. İnsanların, 
her noktaya ulaşımı için ayırdığı süreler, günlük kent rotaları, yaşam rutinleri programlı hale 
geldikçe kentten beklentileri de aynı yönde artmıştır. Akıllı kentler sadece ulaşım açısında değil 
kaynak kullanımı ve çevre bilinci açısından da pek çok katkı ve çözüm sunmalıdır. Gelişimin her 
an devam ettiği dünyada gelişimin çevreyi yutmadan, yok etmeden bilinçli ve nesil toplumlar 
oluşturularak devam etmesi süreklilik açısından önem taşır. Bu çalışmada akıllı kent kavramını 
getirilerinden olan akıllı sistemler kentsel donatı bağlamında incelenmektedir. Akıllı kentler 
kullanıcılarına bir takım kolaylıklar sağlamaktadır. 

Akıllı kent uygulamaları günümüzde kullanıcının kent içerisindeki birçok noktada hızlı 
çözümler ele etmesini sağlar. Örneğin akıllı sağlık uygulamaları kent içerisinde sağlık 
problemlerine daha pratik çözümler sunarak krizlerin önüne geçilmesi ve şehrin sağlık 
durumunun takibini analitik olarak sağlamış olur. Akıllı trafik uygulamaları sayesinde trafikte 
sıkışıklık yaşanması önlenebilmektedir.

Akıllı kent uygulamalarının günümüzde sadece cep telefonu uygulamalarıyla kalmadığı, 
kent kullanıcısıyla interaktif olarak deneyim ilişkisi kurabilen bir tasarıma da dönüştüğü 
bilinmektedir. Kent donatıları, akıllı kent uygulamalarına bir boyut daha katarak akıllı kent 
uygulamalarına dönüşmektedir. Bu sayede kent içerisindeki kullanım farkındalığı artarak, 
kentin yaşam standardı yükselmiş, organizasyon kolaylığı ve uyumluluğu sağlanabilmektedir. 
Akıllı kent donatılarına örnek olarak, akıllı duraklar, akıllı park sistemleri, akıllı bisikletler 
verilebilir. Bunun yanı sıra akıllı çöp konteynerlarının doluluk seviyeleri algılayıcılar 
vasıtasıyla tespit edilebilmekte ve bir bulut yazılım aracılığıyla bilgilendirme olarak çöp 
toplama kamyonlarına iletilebilmektedir. Böylece kent içerisinde çöp toplama kamyonlarının 
rotaları, çöp konteynerlarının doluluk oranlarına göre tespit edilen bilgilerden yola çıkılarak 
oluşturulabilmektedir. Akıllı kent uygulamaları bu örnekte kent donatılarıyla birleşerek kullanım 
ve organizasyona kolaylık sağlamıştır.

3. ÇALIŞMA KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN AKILLI KENTSEL DONATI 
UYGULAMASI

Akıllı malzeme ve sistemler tasarımın pek çok noktasında yer edinmeye devam etmektedir. 
Akıllı kentler, gerek donatısı gerek mobilyaları ile akıllı malzeme ve sistemlerin kullanımı 

anlamında, öne çıkmaktadır. Akıllı kent, akıllı sistemlerin kullanıcı deneyimi odağında ele 
alınabildiği bir gündem konusu olarak ele alınabilmektedir. Pek çok kent son 10 yıl içerisinde 
kullanıcısını akıllı kent kavramıyla tanıştırmış ulaşım dahil pek çok noktada kolaylık sağlamayı 
hedeflemiştir. Kullanıcıların ne kadarının akıllı kent ve akıllı sistemlerinin farkındalığına sahip 
olduğu araştırılacaktır. Kullanıcıların her ürün veya dijital uygulama anlamında değil bir odak 
ürün ile deneyimleri gözlemlenecektir. Bu ürün akıllı bir sistemi içinde barındıran bir kent 
donatısı olarak tasarlanacaktır. Araştırmadaki temel hedefler:

• Kullanıcı ve akıllı sistemlerle tasarlanan ürünler arasındaki deneyim ilişkisini 
güçlendirmek

• Kullanıcının, kent donatısının işlev getirisi olan sosyal sorumluluk bilincini, daha 
interaktif ve eğlenceli hem geliştirmek hem de ölçmek

• Kullanıcı ve tasarımcı arasında akıllı sistemler üzerinden iletişim kurma
• Bu sayede, potansiyel tasarımcılara da akıllı sistem ve malzemelerin kentsel mekân 

ve donatılardaki kullanımı açısından fikirsel bir teşvik sunmadır.  

Bu araştırma, akıllı malzeme ve sistemlerin; tanınırlığını ve kullanım farkındalığını, hem 
tasarımcıda artırmayı, hem de kullanıcının çevre bilinci açısından gelişiminde destekleyici rol 
oynaması amaçlanmaktadır. 

Sonuç olarak, çalışmada tasarlanan akıllı kent donatısı vasıtasıyla kullanıcı; ürün 
farkındalığı, çevre farkındalığı, ürün deneyim ve yaklaşımı açısından doğrudan gözlemlenerek, 
akıllı sistemlerin kent donatılarında kullanımının, kullanıcı bilinçlenmesi açısından ne gibi 
etkileri olduğu incelenecektir.
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“MİKRO ALGLERİN İÇ MEKÂN HAVA KALİTESİNE 
ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK ÖLÇÜLMESİ”

Özet

İnsanlar zamanlarının yaklaşık %90’larını iç mekânlarda geçirmektedirler ve iç hava kalitesinin 
insanlar üzerindeki etkileri pek çok çalışmanın konusu olmuştur. Ofis mekânlarındaki iç hava 
kalitesinin incelendiği çalışmalarda ise iyi iç hava kalitesinin kullanıcılar üzerindeki pozitif etkileri 
anlaşılmış ve bu alanlarda iç hava kalitesini iyileştirmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapılmıştır. 
Yapılan bu çalışmalardan bazıları mekanik çözümler olurken bazıları da iç mekânlarda çeşitli 
bitkiler kullanarak fotosentezin iç hava kalitesini iyileştirmesini incelemeye yönelik olarak 
literatüre geçmiş çalışmalardır. Bu tez kapsamında da iç mekân bitkileri ile yapılan çalışmalar 
ve yöntemler incelenmiş olup, fotosentez yapabilen başka bir canlı türü olan mikro alglerin iç 
mekândaki hava kalitesine etkileri iç mekân karbon dioksit seviyesi üzerinden değerlendirilmiştir. 
Mikro algler ile yapılmış olan bilimsel çalışmalar genellikle laboratuvar ortamında yapılmıştır 
ve araştırmacıların, mikro alglerin yaşanan alanlarda iç hava kalitesine etkilerin yeterince 
incelemedikleri literatür taramaları ile anlaşılmıştır. Bu yüksek lisans tezi bu alandaki eksiği 
kapatmaya katkıda bulunmak ve çıkan deney sonuçlarına bağlı olarak gelecekte mikro alglerin 
iç mekânlarda kullanılmasına yönelik tasarım alternatifleri üretilebilmesi adına bir ilk adım 
olmayı hedeflemiştir ve bu nedenle ölçümler Yaşar Üniversitesi’ndeki bir ofiste yapılmış ve 
sonuçlar değerlendirilmiştir. Tez kapsamında doğal ve mekanik havalandırma yönünden yetersiz 
olan 75m3’lük ofisteki iç mekân CO2 seviyesi 2018 Kasım ayı başından 2019 Mart ayı sonuna 
kadar ölçülmüştür. Ölçümler birer aylık döngüler halinde, kullanıcı sayıları gözetilerek ve iki ayrı 
deney şeklinde yapılmış olup, deneylerde farklı türde ve miktarda mikro algler kullanılmıştır. Bu 
bildiri kapsamında yalnızca Deney 1 detaylı olarak anlatılmış, Deney 2’nin de sonuçlarına yer 
verilmiştir. Deney 1’de toplamda 80 litre olan Spirulina sp. karışımı, Deney 2’de ise toplamda 50 
litre olan Chlorella vulgaris karışımı kullanılmıştır. Her iki deneyde de iç ortamdaki hava kalitesi 
mikro algler olmadan da ölçülmüştür. Deneylerden çıkan sonuçlar, Deney 1’de iş günlerinde ve 
hafta sonlarında, mikro alglerin ofiste bulunduğu dönemlerde CO2 seviyesinde azalma olduğunu 
gösterirken, Deney 2’nin sonuçlarına göre CO2 seviyesinde bir azalma gözlemlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: İç mekân hava kalitesi, iç mekân CO2 seviyesi, mikro alg, fotosentez

1. GİRİŞ

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan açıklamaya 

Fulya Özbey
İlker Kahraman

göre insanlar zamanlarının büyük bir çoğunluğunu iç mekânlarda geçirirler (United States 
Environmental Protection Agency, n.d.). Bu nedenle, kullanıcılar için uygun iç mekânlar 
sağlamak iç mimarların öncelikli görevlerindendir. İç mekân gereklilikleri sadece fonksiyonel 
ve estetik kaygılardan oluşmayıp, sıcaklık, gürültü kontrolü ve iç hava kalitesi gibi teknik 
konuları da kapsamalarıdır. Bütün bu faktörlerin bütüncül bir açıdan ele alınması ve her birinin 
önemi olduğu bilinse de bu tez kapsamında sadece iç hava kalitesinin önemi, hatta daha da 
daraltılacak olursa iç mekândaki CO2 seviyesi üzerinde yoğunlaşılmıştır.

İç mekân CO2 seviyesi üzerine yapılan çalışmalar doğrultusunda, iç mekânlarda bitki 
kullanımının, fotosentez yöntemiyle, iç ortamlardaki CO2 seviyesini azaltmakta olumlu 
sonuçları olduğu anlaşılmıştır. Benzer olarak fotosentez yapabilen diğer bir canlı türü olan mikro 
alglerin de CO2 tutma özelliklerinin olduğu ve CO2 seviyesini azalttığı gözlemlenmiştir. Ancak, 
mikro algler ile yapılan bilimsel çalışmalar genellikle laboratuvar ortamında olup, mikro alglerin 
yaşayan iç mekânlarda kullanımı konusunda eksiktir. Bu nedenle, bu tezin amacı, seçilmiş 
mikro alglerin iç mekân CO2 seviyesine etkilerinin, doğal ve yapay havalandırma yönünden 
zayıf olarak seçilmiş olan ofis ortamı üzerinden ölçülmesidir. Tez kapsamında ofisteki ışık, 
ısı, nem ve mekanik havalandırma miktarı sabit olarak kabul edilmiş ve değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. Çalışma iki tür mikro alg ile sınırlandırılmıştır.

Bildirinin ikinci bölümünde, iç mekân CO2 seviyesi ile ilgili standartlar ve iç mekân hava 
kalitesini iyileştirme üzerine yapılmış çalışmalar, ayrıca mikro alglerin hem karbon tutma hem 
de mekânsal olarak kullanımı üzerine yapılmış olan çalışmalar, üçüncü bölümünde seçilmiş 
ofis alanında mikro algler ile yapılan Deney 1 ve sonuçları, dördüncü bölümünde ise genel 
sonuçlar ve gelecek çalışmalar yer alacaktır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Bildirinin bu bölümünde, iç mekân hava kalitesini içeren standartlar, iç mekân CO2 seviyesini 
düşürmek için fotosentezden yararlanılarak yapılan çalışmalar, mikro alglerle yapılmış karbon 
tutma çalışmaları ve mikro alglerin mekânsal kullanımı üzerine yapılmış çalışmalar analiz 
edilecektir. 

2.1. İç mekân CO2 seviyesi

İç hava kalitesi, kullanıcıların iç mekânda nefes aldıkları havanın ne kadar “kötü” ya da “iyi” 
olduğunun bir göstergesidir. Kullanıcıların %80 ya da daha fazlasının memnun olduğu iç 
havalar genellikle iyi olarak sınıflandırılır (ASHRAE 2016). İç hava kalitesinin oluşturan pek çok 
faktör bulunmaktadır, ancak tez kapsamında sadece CO2 seviyesi dikkate alındığı için bildiri 
kapsamında da sadece iç mekân CO2 seviyesini etkileyen faktörlere, standartlara ve seviyeyi 
düşürmeye yönelik çalışmalara yer verilecektir.

Karbondioksitin kaynakları metabolik aktiviteler, yanma, sigara ya da odun sobaları 
olabileceği gibi dışarıdaki kirli havanın içeri girmesi de olabilir. İç hava kalitesi üzerinde etkisi 
olan bu gazın seviyesi ile ilgili de küresel ve yerel bazı standart ve düzenlemeler bulunmaktadır. 
Bunlardan en bilinenleri ASHRAE Standard 62.1, ASTM D6245, EN 13779 ve TSE TS CR 1752 
standartlarıdır. Bu standartlardan ASHRAE, 1989 yılında yayınladığı standartta iç mekândaki 
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CO2 seviyesini 1000 ppm’in altında tutmayı önermiştir. Ancak, daha sonraki versiyonlarında 
bu rakam kaldırılmış olup, CO2 tek bir gaz olarak ele alınmamıştır (ASHRAE 2016). Bu 
duruma rağmen, önceden önerilmiş olan 1000 ppm bir rehber değer olarak kullanılmaya 
devam edilmiştir. ASTM D6245 Standardına göre iç mekândaki CO2 üretimi, kullanıcı 
sayısına, cinsiyete ve yapılan aktiviteye ve metabolik orana bağlıdır. Ancak, bu standart CO2 
miktarını hesaplamak için doğrudan bir yöntem önermez (ASTM 2018). EN 13779 standardı, 
iç hava kalitesini dört kategoriye ayırır ve dış hava kalitesine göre kıyaslar. Bu standardın 
diğer standartlardan farkı iç mekânda sigara içilmesi ile ilgili düzenlemeler bulundurmasıdır 
(Comite’Europe’en de Normalisation C. E. N 2007). Son olarak TSE TS CR 1752 Standardı iç 
hava kalitesini üç kategoriye ayırır ve bir kişinin neden olduğu kirlilik miktarı üzerinden CO2 
miktarının hesaplanmasını önerir (Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 2002). 

Bu standartlar iç mekân CO2 seviyesi ile ilgili öneriler verse de net bir hesaplama yöntemi 
ve ölçüm önerisi sunmaz. Tez kapsamında, CO2 miktarı mekân içerisinde sabitlenmiş olan CO2 
veri kaydedici ile sürekli ölçülmüştür ve yaklaşık olarak 1000 ppm üst limiti temel alınmıştır. 

İç Mekân CO2 seviyesini düşürmek ve iç hava kalitesini iyileştirmek için pek çok yöntem 
bulunmaktadır. Ancak tez kapsamında mikro alglerin karbon tutması ve oksijen üretmelerinin 
etkisi ölçüldüğü için, benzer literatür çalışmaları üzerinde durulmuştur. Bu konudaki öncü 
çalışmalar NASA tarafından iç havadaki kirleticileri azaltmak amacı ile iç mekân bitkileri 
kullanılarak yapılmıştır (Wolverton, Johnson ve Bounds 1989). Daha sonra bezer çalışmalar 
yapılmış ve iç mekânda bitki kullanımının ortamdaki CO2 seviyesini azalttığı gözlemlenmiştir. 
Daha sonra yapılan çalışmalardan, 2000 yılından 2019 yılına kadar olanları incelenmiş ve Tablo 
1’de sunulmuştur (Cetin ve Sevik 2016; Oh vd. 2011; Tarran, Torpy ve Burchett 2007; Brennan 
2011). 

Referans Yıl Yer Süre Araştırma Yöntemi İç Mekân Bitkisi Ölçüm Sıklığı Ölçüm Aracı Sonuçlar

(Cetin 
& Sevik, 
2016)

2016 Kastamonu, 
Türkiye

Haziran-
Temmuz 
2015

Laboratuvar deneyi • Ficus elastica
• Yucca massengena
• Ocimum basilicum 
• Sinningia speciosa
• Codiaeum variegatum

Sürekli veri kaydı 
yapan İHK ölçüm 
cihazı ile her beş 
dakikada bir.

Extech Masaüstü 
İç Mekan Hava 
Kalitesi CO2 
Datalogger

Çalışma sonuçları tüm bitkilerin 
CO2 seviyesini azalttığını 
göstermiştir. En belirgin değişiklik 
Ficus elastik ve Yucca massengen 
da görülmüştür. Ayrıca, gündüz 
tüketilen CO2 miktarı gece 
boyunca CO2 üretiminden daha 
fazladır.

(Oh et al., 
2011)

2011 Busan, Kore Aralık 
2009-Nisan 
2010

Gerçek yaşam 
ortamının daha küçük 
ölçekte canlandırılmış 
simülasyonu

• Peace lily:
• Spathiphyllum
    clevelandii
• Weeping fig: Ficus 
benjamina
• Areca palm: 
Chrysalidocarpus 
lutescens.

Her
90 dakika,1 dakika 
boyunca.
22:00 - 16:00 
arasında

IAQ Analyzer 
(ISR400)

Sonuçlar, iç mekân bitkilerinin, 
laboratuvar hayvanının solunması 
nedeniyle CO2 seviyesi zaman 
içinde arttığında oluşan 
azalmanın, CO2 seviyesinin, kabul 
edilebilir seviyeden daha yüksek 
olduğu durumdan daha fazla 
olduğunu göstermiştir.

(Tarran et 
al.,2007)

2007 Sydney, 
Avustralya

Mayıs-
Ekim, 2006

Vaka çalışması (Ofis) • Dracaena ‘Janet Craig’ Haftalık, 5 dakika 
numune alma

Taşınabilir 
IAQ-Calc İç Hava 
Kalitesi Ölçer

Sonuçlar, iç mekân bitkilerinin 
CO2 seviyesini hiç bitki 
bulunmayan ofislere göre, 
klimanın bulunan ofislerde 10%, 
doğal havalandırma bulunan 
ofislerde 25% düşürdüğünü 
göstermiştir.

(Brennan, 
2011)

2011 Sydney, 
Avustralya

Mart-
Haziran (1. 
tur)
Ağustos-
Ekim 
(2.tur), 
2010

Laboratuvar deneyi 
(İki Farklı Aydınlatma 
Altında)
Vaka çalışması (Ofis)

• Spathiphyllum 'Petite 
(Her iki çalışma)
• Dracaena 'Janet Craig' 
(Sadece vaka çalışması)
• Zamiocu/cas zamiifolia 
(Sadece Laboratuvar 
deneyi)

Haftada bir Taşınabilir IRGA 
CO2 monitör

Sonuçlar, ofis alanlarındaki 
CO2 seviyelerindeki azalmayı 
gözlemlemek için en az üç iç 
mekân bitkisinin gerekli olduğunu 
göstermiştir.

Tablo 1. İç mekân bitkileri ve CO2 seviyesi ilişkisi literatür taraması (Özbey 2019)

Tablo 1’de gösterilen bütün çalışmaların sonuçları iç mekânda bitki kullanımının, dolayısıyla 
fotosentezin, CO2 seviyesini azalttığı doğrultusunda olmuştur. Bu çalışmalarda kullanılan 
ölçüm ve araştırma yöntemlerinin ve benzeri tezde de kullanılmış olup, fotosentez kaynağı 
olarak da mikro algler kullanılmıştır.

2.2. Mikro algler 

Mikro algler türlerine göre hem hayvan hem de bitkilerin özelliklerini gösterebilen tek hücreli 
canlılardır. Doğrudan gözle görünemezler ancak bir araya geldikleri zaman içinde bulundukları 
sıvının rengini değiştirirler (Hemming, Sapounas ve Voogt 2012). Açık ve kapalı ortamlarda 
(fotobiyoreaktör, FBR) yetiştirilebilirler. Mikro alglerin pek çok faydası olmakla birlikte 
günümüzde balık yemi, gıda desteği, gübre, biyoplastik olarak kullanılmaktadır (Bindu ve 
Levine 2011). Ayrıca, mikro algler yeni nesil biyoyakıt kaynağı, kirli su filtresi ve karbon tutucu 
olarak kullanılmaktadır (Shalaby 2013; Hossain vd. 2008; Singh ve Ahluwalia 2013).

2.2.1. Mikro algler ve CO2 ilişkisi

Mikro algler, dünyadaki karbon fiksasyonunun 1/3’ünden ve atmosferdeki oksijenin %70’inin 
üretilmesinden sorumludur (Chinnasamy vd. 2012). Bu nedenle, mikro algler de bitkiler gibi iç 
mekân CO2 seviyesini azaltabilirler. Mikro alglerin karbon tutuculuğu üzerine 2010’dan 2019 
yılına kadar yapılmış çalışmalardan seçilenleri Tablo 2’de sunulmuştur (Suryata, Svavarsson 
ve Einarsson 2010; Moheimani 2016; Borkenstein vd. 2011; Cheng vd. 2015; Fu vd. 2019; Zhao 
vd. 2019). Bu çalışmaların sonuçları göstermektedir ki mikro algler CO2 seviyesini azaltmakta 
başarılıdırlar ancak çalışmalar genellikle laboratuvar ya da açık alanlarda kısıtlı kalmış olup, 
gerçek vaka çalışmaları konusunda yetersizdir. 

2.2.2.Mikro alglerin mekânsal kullanımı

Mikro alglerin mimaride mekânsal olarak kullanımları göreceli olarak yeni bir konudur. 
Tez mikro alglerin iç mekândaki davranışlarını incelemek üzerine olduğu için, mimarideki 
kullanımımlar cepheyle bütünleşmiş çalışmalarla kısıtlanmış olup, mekânsal kullanımlarında 
şehir içindeki pavyonlar ve obje ölçekli olan çalışmalar incelenmiştir. Ancak, şehir ve obje 
ölçekli yapılmış olan çalışmalar tezin amaç ve yöntemi ile mimari çalışmalara göre daha çok 
paralellik gösterirken bilimsel yönlerden daha eksiktir. Bu nedenle, bu tez bu alandaki bilimsel 
açıklığı doldurmada bir katkı amacıyla kurgulanmıştır. Şekil 1’deki tasarımlar genellikle 
bulundukları çevredeki CO2 seviyesini azaltmayı amaçlamışladır ancak her hangi bir ölçüm 
sonucu vermekten yoksundurlar (“Indoor Farming” 2018; Miklosi 2012; Brooks 2015; Laylin 
2015; Melchiorri 2017). 
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Referans Yıl Yer Süre Amaç FBR Kapasitesi FBR Türü Aydınlatma CO2 Kaynağı Mikro alg Türü Yöntem Sonuç
(Suryata et 
al., 2010).

2010 İzlanda Her bir 
deney için 
1-3 gün

Baca gazının 
biyolojik olarak 
azaltılması için 
kullanılmak üzere 
seçilen mikro alg 
türünün büyümesini 
optimize etmek için 
bazı parametreleri 
analiz etmek.

Pilot ölçek 
kurulumu 1400L 
ve 10L

Tübüler Yapay 
aydınlatma

Jeotermal 
fabrikadan 
endüstriyel 
baca gazı ve 
saf CO2

Blue Lagoon 
blue-green algae

Laboratuvar 
ölçekli FBR’de 
mikro alglerin 
büyümesi için ışık, 
pH, sıcaklık gibi 
önemli faktörleri 
optimize etmek 
ve pilot ölçekli 
FBR’e optimize 
edilmiş sonuçlar 
uygulamak. CO2 
tutma oranını 
anlamak için 
mikro alg oranının 
büyümesini 
ölçmek.

Sonuçlar, mavi-
yeşil alglerin, 
büyüme süresini 
ikiye katlarken 
pilot FBR’deki baca 
gazını azaltmada 
başarılı olduğunu 
göstermektedir.

(Moheimani, 
2016)

2015 Avustralya 7 ay Baca gazının CO2 
kaynağı olarak, 
Tetraselmisin 
büyümesine etkisini 
incelemek.

1000 L 
Endüstriyel pilot 
ölçek kurulumu

“Biocoil” Mikroalg 
Üretim Sistemi

12s: gün 
ışığı floresan 
lamba
12s: karanlık

Arıtılmamış 
baca gazı 
(CO2:% 11)

Tetraselmis 
suecica

Egzoz gazını 
bacadan doğrudan 
foto biyoreaktöre 
pompalayarak 
ve ne kadar CO2 
tuttuğunu, mikro 
alglerin büyüme 
hızlarına bakarak 
hesaplamak.

Sonuçlar, baca 
gazı için CO2 
azalımı için 
dış mekân 
denemesinin 
başarılı olduğunu 
göstermektedir.

(Borkenstein 
et al., 2011)

2010 Avusturya 30 gün Chlorella vulgaris 
emersonii türünü 
laboratuvar 
koşullarında, 
çimento 
fabrikasından elde 
edilen baca gazı 
ile hasat etme 
seçeneklerini 
tartışmak.

Pilot ölçek 
kurulumu

Tübüler - Baca gazı ve 
kontrol gazı 
(saf CO2)

Chlorella vulgaris Deney 4 bölümden 
oluştu. Her 
bölümde 2 litre 
mikro alg kültürü 
ayrılır ve güneş 
altında kurutulur 
ve kuru kütle 
CO2 azalmasını 
hesaplamak için 
tartılır.

Sonuçlar, baca 
gazı ile saf CO2 
arasında, büyüme 
hızı ve CO2 azalımı 
açısından ciddi 
bir değişiklik 
olmadığını 
göstermiştir.

(Cheng et 
al., 2015)

2015 Çin Nisan-
Temmuz 
2014

Mikro alg 
büyümesini, baca 
gazından gelen CO2 
tüketim ve azaltma 
oranlarını doğal 
koşullar altında 
ölçmek.

Açık kanal 1191 m2 alanda 
açık kanal

Gün ışığı Baca gazı 
(CO2: 11%-
15%)

Nannochloropsis 
oculata

Yetiştirme 
havuzundan günde 
iki kez 06 ml 
numune alınması 
ve büyüme hızının 
ölçülmesi.

Mikro algal biyo-
kütle içindeki 
CO2 fiksasyon 
oranı, mikro algal 
kültür sistemi ile 
baca gazından 
CO2 uzaklaştırma 
oranının yaklaşık 1 
/ 3'üdür.

(Fu et al., 
2019)

2019 İzlanda 3 gün Chlorella vulgaris'i 
çeşitli boyutlarda 
FBR içinde 
yetiştirmek ve CO2 
sekestrasyonunu 
arttırmak için 
küçük dozlarda 
şeker kullanarak bir 
strateji oluşturmak.

500 mL, 
1200 mL, 
2400 mL ve 
3600 mL FBR

LED ışık tabanlı 
Dikey-kolon 
fotobiyoreaktör

LED 
aydınlatma

Baca gazı  
(CO2:2.5%)

Chlorella vulgaris Tüm FBR'lerden 
günde bir kez 2 ml 
numune toplanır 
ve kuru biyo-kütle 
arasındaki farklar 
ölçülür.

Şekerle uyarılan 
sonuçlar, 
uyarılmayanlara 
göre CO2 
sabitleme 
oranında daha 
iyi performans 
gösterdi.

(Zhao et al., 
2019)

2019 - Chlorella vulgaris 
yetiştirme sürecinde 
farklı reaktör 
yapılarının foto 
sentetik verimlilik 
üzerindeki etkisini 
belirlemek.

10 L Ağaç şekli 
benzeri çok 
borulu tübüler

Yapay 
aydınlatma

Chlorella vulgaris Fraktal ağaç 
benzeri ve çok 
tüplü FBR'ler 3D 
yazıcı tarafından 
üretilir ve normal 
sütun ve çok 
sütunlu FBR kuru 
ağırlık dâhil ölçüm 
göstergeleri ile 
karşılaştırılır.

Sonuç olarak, 
Chlorella 
vulgaris'in Fv / 
Fm, CO2 yakalama 
verimliliği ve 
fraktal ağaç 
PBR'deki 
biyokütlenin 
büyüme oranı 
önemli avantajlara 
sahiptir.

Tablo 2. Mikro algler ve CO2 tutuculuğu (Özbey 2019)

Şekil 1. Mikro alglerin mekânsal kullanımına yönelik tasarımlar. Sol üst: (“Indoor Farming” 2018), Sol alt: 
(Brooks 2015; Laylin 2015), Sağ üst: (Miklosi 2012), Sağ alt: (Melchiorri 2017)

3. VAKA ANALİZİ VE DENEYLER

Bildirinin bu bölümünde, mikro alglerin iç mekân CO2 seviyesine olan etkilerini ölçmek için 
seçilmiş olan ofis alanı, deney düzeneği, deneyin yöntemi, Deney 1’in süreci ve sonuçları 
detaylı olarak analiz edilecektir. 

3.1. Deney alanı

Deneysel FBR'ün kurulduğu ofis İzmir, Yaşar Üniversitesi Y Blok 6. kattadır. Ofisin büyüklüğü 
6x5 m ve toplam hacim 75 m³’tür. Ofiste iki kapı, iki temiz hava tedarikçisi ve iki hava çıkışı 
bulunmaktadır. Taze hava için havalandırma seçenekleri mekanik merkezi havalandırma ve 
koridora açılan kapıları açık tutmaktır, çünkü ofiste dışarıya açılan pencere bulunmamaktadır. 
Şekil 2 ve Şekil 3 deney alanının planını ve iç yüksekliğini, veri kayıt cihazının ve FBR'ün yerini 
göstermektedir. Ayrıca, aydınlatma için tek çözüm yapay aydınlatmadır ve gün ışığı gelmez. 
Bu nedenle, mikro alglerin fotosentez miktarı ofisin aydınlatma seviyesi ile sınırlıdır. Şekil 4 ve 
Şekil 5 ofisin iç mekân fotoğraflarını göstermektedir. 

Şekil 2. Ofis planı (Özbey 2019)

Şekil 3. Ofis iç görünüş AA’ (Özbey 2019)

Veri Kaydedici
y: 220

Koridor

Ko
ri

do
r

Koridor Veri Kaydedici
y: 220

y: 250
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Şekil 4. Ofis iç mekân fotoğrafı (Özbey 2019)

Şekil 5. Ofis iç mekân fotoğrafı (Özbey 2019)

3.2. Veri toplama ve deneyler

Deneysel FBR 1.5 cm kalınlığında şeffaf akrilikten yapılmış olup, boyutları 33x111x75 cm’dir. 
Toplam hacmi 275 litreye eşit olup, dara ağırlığı yaklaşık 45 kg’dır. Şekil 6 deneylerde kullanılan 
FBR’ün boş halini göstermektedir. FBR, ofiste kullanıcı konforunu en az etkileyecek şekilde 
yerleştirilmiştir. 

Şekil 6. Deneysel FBR (Özbey 2019)

Tablo 3. Veri toplama tablosu örneği (Özbey 2019)

İç mekân CO2 seviyesi ölçümü dış faktörlerden kolayca etkilenmemesi için ofisin arka 
duvarına monte edilmiş olan testo 160 IAQ ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Deney 
süresince ölçüm cihazının her yarım saatte bir verdiğini sonuçlar kullanılmıştır. Datalar Kasım 
2018’den Mart 2019 sonuna kadar toplanmıştır. İçerideki insan sayısının da CO2 miktarını 
etkileyeceği düşünülerek kullanıcı sayısı 17.12.2018 tarihinden itibaren kayıt altına alınmıştır. 
İçerideki kullanıcı sayısı bir kişi ofiste yarım saat bulunursa 1, 30 dakika bulunursa 0,5 olarak 
hesaplanmıştır. Benzer bir şekilde 2 kişi 15’er dakika bulunursa da 1 olarak düşünülmüş olup, 
10 dakika ve daha az ofiste durmalar, kısa süreli gidip çıkmalar ve kapı açılıp kapanmaları göz 
ardı edilmiştir. Ölçüm tarihini, saatini, CO2 seviyesini, kullanıcı sayısını ve FBR’deki mikro alg 
miktarını gösteren Tablo 3’te örneği gösterilen veri tablosu hazırlanmış ve deney sonuçlarını 
değerlendirmek için temel olarak kullanılmıştır.

Deneyler süresince ölçülen en düşük değer 31.3.2019 (Pazar) 19:30'da 370 ppm, en yüksek 
değer ise 30.01.2019 (Çarşamba) saat 15:00'de 1763 ppm'dir. Ölçüm sürecinin sonunda elde 
edilen verilere göre bütün gün ve saatlerin ortalamalarında ofisteki en düşük ortalama CO2 
değeri sabah saat 07:30 civarında 435 ppm, en yüksek ortalama ise 15:30 civarında 776 
ppm’dir (Şekil 7).

Tezdeki, toplam ölçümler iki deneyden oluşmaktadır (Deney 1 ve Deney 2). Deney 1, 6 
Kasım 2018-18 Ocak 2019 tarihleri arasında ve Deney 2, 1 Şubat - 31 Mart 2019 tarihleri 
arasındadır. Ancak, bu bildiri kapsamında detaylı olarak sadece Deney 1 ve sonuçlarına yer 
verilecek olup Deney 2’nin sonuçlarından kısaca bahsedilecektir.

Gün Zaman Aralığı Başlangıç CO2 
(ppm)

Bitiş CO2 
(ppm)

Kullanıcı 
Sayısı (Kişi/30 
dk)

Mikro Alg 
Miktarı (L)

1.11.2018 00:00-00:30 576 566 0 0
1.11.2018 00:31-01:00 566 553 0 0
… … … … … …
31.03.2019 23:30-00:00 377 379 0 50

Şekil 7. Deneyler süresince saatlik ortalama CO2 seviyesi (Özbey 2019)
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Tablo 4. Spirulina sp. özellikleri ve ofis koşulları (Özbey 2019)

3.2.1. Deney 1 - süreç (6 Kasım 2018- 18 Ocak 2019)

6 Kasım 2018’den 18 Ocak 2019’a kadar yapılan deney boyunca besin kaynağı olarak Na2CO3 
(Sodium Carbonate) kullanan mavi-yeşil renkteki bir temiz su mikro alg türü olan Spirulina sp. 
kullanılmıştır. Şekil 11’de bu türün özellikleri ve optimum gereksinimleri, ofis alanının koşulları 
ile birlikte gösterilmiştir (Converti vd. 2009; Kim vd. 2004; Sforza vd. 2012)

Deney 1 boyunca, ofis beş kişi tarafından kullanılmaktadır ve deneyin kronolojik sıralaması 
Tablo 5’te gösterilmiştir. Şekil 8 Spirulina sp ile doldurulmuş FBR’ü göstermektedir.

Spirulina sp. Büyüme 
Sıcaklığı (0C)

20-30 0C (Converti, 
Casazza, Ortiz, Perego, 
& Del Borghi, 2009)

Ofis Sıcaklığı (0C) 25-30 0C

Spirulina sp. Maximum 
büyüme için CO2 
yüzdesi

0.07% (Kim, Park, Park, 
Lee, & Oh, 2004)

Ofis CO2 yüzdesi 0.04%

Spirulina sp.
Aydınlanma Seviyesi

370-11.100 lux 
(Sforza, Simionato, 
Giacometti, Bertucco, & 
Morosinotto, 2012)

Ofis Aydınlanma 
Seviyesi (Lux) (testo 
435 ile test edildi)

Hafta içi Hafta sonu

243 genel
228 FBR 
çevresinde1

8 genel
3 FBR çevresinde

6 Kasım • Ofis alanına IAQ ölçüm cihazı (testo 160 IAQ) yerleştirildi.
• 20 Litre Spirulina sp. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden alındı.
• Spirulina sp. 60 litre temiz su (pH 6.8) ile karıştırıldı.
• FBR, toplam 80 litre mikro alg-su karışımı ile doldurulmuştur.
• Akvaryum hava pompası (Angora XL-1000F) eşit büyüme hızı sağlamak için FBR’e yerleştirildi.

Her 10
günde 1

• Karışım, her litre için 16 gram Sodyum Karbonat (Na2C03) ile beslendi (16x80 = 1280 gram).
• Mikro alg karışımı miktarını aynı seviyede tutmak için temiz su ilave edildi.

11 Aralık’a 
kadar

• Ofisteki CO2 seviyesi, IAQ ölçüm cihazı tarafından sürekli olarak kaydedildi.

12 Aralık • İçerideki kullanıcı sayısını kaydetmek için PIP Kamera ofise kuruldu (Bir kişinin 15 dakikadan 
bulunması ve kapı açıklıkları göz ardı edildi. Resmi toplam kullanıcı sayısı 5)
• 80 litre Spirulina sp. karışımı boşaltıldı ve FBR temizlendi.

17 Aralık- 17 
Ocak

• Ofisteki CO2 seviyesi, IAQ ölçüm cihazı (testo 160 IAQ) (Boş FBR) tarafından sürekli olarak 
kaydedildi.
• İçerideki kullanıcı sayısı her yarım saatlik dönem için kaydedildi.

18 Ocak • Deney I’in sonu.

Tablo 5. Deney 1’in kronolojik sıralaması (Özbey 2019)

Deney 1, iki bölümden oluşmaktadır: I) hafta içi ölçümleri II) hafta sonu ölçümleri. Deneyin 
birinci bölümünde ofisin yeri nedeniyle ofisteki floresan lambalar çalışma saatlerinde (08:30- 
17:30) sürekli olarak kullanılmıştır. Ofisteki aydınlatma seviyesi testo 435 ölçüm cihazı ile 
hafta içi 243 lux, hafta sonları ortalama 2-3 lüks, olarak ölçülmüştür.

Deney 1’in birinci bölümü, mikro alg olan ve olmayan zamanlar arasındaki hafta içi 
ortalama CO2 seviyesindeki farkları anlamak için yapıldı. FBR,  6 Kasım - 12 Aralık arası 80 
litre Spirulina sp. karışımı ile dolduruldu, CO2 seviyesi kayıt altına alındı ve bu sürece S1 adı 
verildi. 13 Aralık'tan 18 Ocak'a kadar, olağan seviyeleri analiz etmek için mikro algler olmadan 
CO2 seviyesi veri kayıtları yapıldı ve bu süreç S2 olarak adlandırıldı. 6 Kasım - 18 Ocak 
arasında, en düşük ölçülen değer 19.11.2018 (Pazartesi) saat 07:00'de 384 ppm, en yüksek 
değer 28.11.2018 (Çarşamba) (Bütün deneyler boyunca en yoğun ofis günlerinden birisi) 
saat 17:00'de 1733 ppm olarak tespit edildi. Bu değerler aynı zamanda S1 sürecinin de en 
düşük ve en yüksek değerleridir. S1 aşamasının günlük ortalama CO2 seviyeleri hesaplandığı 
zaman minimum ve maksimum ortalama ppm seviyeleri 23.11.2018'de (Cuma) 531 ppm 
ve 28.11.2018'de (Çarşamba) 902 ppm değerleri elde edildi ve Şekil 9’da gösterildi. Günlük 
ortalama CO2 seviyesi 676 ppm olarak hesaplandı. Ayrıca, saatlik ortalamalar hesaplandığı 
zaman en düşük değerlerin sabah saat 07:00 civarlarında 430 ppm en yüksek değerlerinse 
saat 17:00 civarlarında 985 ppm olduğu gözlemlendi. 

Şekil 8. Spirulina sp ile doldurulmuş FBR (Özbey 2019)

Şekil 9. S1 süreci boyunca günlük ortalama CO2 seviyeleri (sadece hafta içi günler) (Özbey 2019)
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S2 süreci boyunca FBR’de mikro alg bulunmamaktadır. S2 sürecinin en düşük CO2 seviyesi 
07.01.2019 (Pazartesi) saat 07:00’de 390 ppm, en yüksek seviyesi ise 04.01.2019 (Cuma) saat 
16:30’ta 1451 ppm’dir. En düşük ve en yüksek günlük CO2 seviyesi ortalamaları ile sırasıyla 
407 ppm (01.01.2019, Salı) ve 887 ppm (28.12.2018, Cuma) olarak hesaplamıştır (Şekil 10). 
Ek olarak, S2 sürecinin ortalama CO2 değeri 683 ppm olarak hesaplanmıştır. Saatlik ortalama 
sonuçları en düşük 07:30’da 436 ppm en yüksek ise 15:30’da 1035 ppmdir.

Deney 1’in ikinci bölümü olan hafta sonu ölçümlerinin sonuçları incelemektedir. Deney 1 
kış aylarında yapıldığı için ofisteki aydınlanma seviyesi oldukça kısıtlı olup yaklaşık 2-3 lux 
civarındadır. 6 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında FBR aktif olarak kullanıldığında 5 hafta sonu 
değerlendirildi, bu süreç SW1 olarak adlandırıldı. Daha sonra, FBR 13 Aralık’tan 18 Ocak'a 
kadar boş olduğunda 5 hafta sonu değerlendirildi ve süreç SW2 olarak adlandırıldı. SW1'de en 
düşük veriler 11.11.2018 (Pazar) günü saat 20: 30'da 383 ppm olarak ölçülmüştür. En yüksek 
değer, 17.11.2018 (Cumartesi) tarihinde saat 14: 00'de 614 ppmdir. Günlük ortalama değerleri, 
en düşük 18.11.2018 (Pazar) günü 397 ppm ve en yüksek 17.11.2018 (Cumartesi) 463 ppm 
olarak hesaplanmıştır. SW1 süreci boyunca ortalama CO2 seviyesi 419 ppm hesaplanmıştır 
(Şekil 11).

FBR’ün aktif olarak kullanılmadığı SW2 sürecinde, en düşük CO2 seviyesi 30.12.2018 (Pazar) 
saat 18:30'da 395 ppm ve en yüksek CO2 seviyesi 29.12.2018 (Cumartesi) saat 00:00'da 767 
ppm olarak ölçülmüştür. En düşük günlük ortalama 06.01.2019'da 416 ppm ve en yüksek olanı 

Şekil 10. S2 süreci boyunca günlük ortalama CO2 seviyeleri (sadece hafta içi günler) (Özbey 2019)

Şekil 11. SW1 süreci boyunca günlük ortalama CO2 seviyeleri (sadece hafta sonları) (Özbey 2019)

22.12.2018'de 520 ppm'dir (Şekil 12) . Süreç ortalaması 461 ppm olarak hesaplanmıştır.

3.2.2. Deney 1 - sonuçlar (6 Kasım 2018- 18 Ocak 2019)

Deney 1’in hafta içi ölçüm sonuçları göstermektedir ki 6 Kasım-12 Aralık 2018 (S1) arasında, 
FBR'nin 80 litre Spirulina sp. karışımı ile doldurulduğu dönemde günlük toplam CO2 seviyesi 
676 ppmdir. 13 Aralık 2018 ile 18 Ocak 2019 (S2) arasında ortalama değer, FBR etkin değilken, 
683 ppm olarak hesaplanmıştır. Şekil 13’te S1 ve S2 süreçleri boyunca ölçülen CO2 değerlerinin 
yüzdelik dilimleri gösterilmiştir. CO2 seviyesinin 1000 ppm üzerine çıktığı zamanlar tehlikeli, 
999- 700 ppm arası baş ağrısı gibi şikayetlerin olduğu, 699- 450 ppm kabul edilebilir, 450 ppm 
den az değerler ise açık hava ortamına eşit olarak kategorize edilmiştir(“CO2 Monitor - Levels 
and Monitoring Explained” n.d.). Bu durumda Şekil 18’ya göre, tehlike aralığı, sırasıyla S1 ve S2 
için % 7 ve % 9 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, sağlıklı hava aralığı S1 ve S2 için %35 ve % 34’tür. 
Mikro algli zamanlarda pasta grafiğinde gösterildiği gibi, ofis alanındaki hava daha sağlıklıdır 
ve tehlike seviyeleri yüzde olarak daha azdır. 

Deney 1’in hafta sonu ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde ise, ppm seviyelerinin SW1'de 
SW2'den daha kararlı ve düşük olduğu açıkça anlaşılmaktadır (Şekil 14). Şekle göre Spirulina 
sp. hafta sonlarında ppm seviyelerini düşük tutmayı başarmıştır. Şekil 14’e bağlı olarak 
yapılabilecek bir başka varsayım, mikro alglerin hafta içi ppm seviyelerini iyileştirmede başarılı 

Şekil 12. SW2 süreci boyunca günlük ortalama CO2 seviyeleri (sadece hafta sonları) (Özbey 2019)

Şekil 13. S1 (Sol) ve S2'de (Sağ) ppm seviyesinin genel dağılımı (Özbey 2019)
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olmasıdır, çünkü SW1'de SW2’ye göre Cumartesi günleri daha düşük ppm seviyeleri tüm hafta 
boyunca daha düşük ppm seviyelerine sahip olmasından kaynaklanmıştır.

Ayrıca CO2 seviyesinin yüzdelik dağılımı, SW1 ve SW2 için FBR aktif olarak kullanıldığında, 
CO2 ppm miktarının tehlike ve şikâyet seviyelerine hiç çıkmadığı ve sağlıklı aralıkların belirgin 
şekilde % 62'den %86'ya yükseldiğini göstermektedir. (Şekil 15)

4. SONUÇ

İnsanların iç mekânlarda oldukça fazla zaman geçirdiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, 
yüksek kaliteli bir iç mekân havasının sağlanması bir zorunluluktur. Bu nedenle tezde yapılan 
mikro alglerin fotosentez yapabilme özelliklerinden yararlanılarak yapılan deneyler bu 
zorunluluk için bir arayış niteliğindedir ve literatürdeki eksiklere yönelik olarak gerçek mekânda 
küçük ölçekli bir FBR’de ölçüm yapılması yönünden özgünlük taşımaktadır. 

Toplamda 80 litrelik Spirulina sp. karışımı ile yapılan Deney 1’in önemli sonuçları, S1 süreci 
boyunca hafta içlerinde genel CO2 seviyesinin S2’ye göre %1 daha az olduğu, ancak hafta 
sonlarında bu farkların %5’e kadar çıktığı yönündedir. 

Toplamda 50 litrelik Chlorella vulgaris ile yapılan ve Deney 1’le benzer şekilde ölçümleri 
yapılan Deney 2’nin sonuçları ise iç mekân CO2 seviyesi ortalamasında bir değişiklik 
yapamamıştır. 

Şekil 14. SW1 ve SW2 günlük CO2 seviyesi ortalamaları (Özbey 2019)

Şekil 15. SW1 (Sol) ve SW2'de (Sağ) ppm seviyesinin genel dağılımı (Özbey 2019)

Genel olarak mikro algler ile yapılan iç mekân CO2 seviyesi ölçüm çalışmaları umut 
edici sonuçlar önerse de henüz iç mekân bitkileri kadar rahat bir şekilde O2 kaynağı olarak 
kullanılmaya hazır olmadıklarını göstermektedir ve gelecek çalışmalarda bütünleşmiş ışık ve 
CO2 kaynağı ile daha başarılı sonuçlar alınacağı yönündedir.

Notlar

1 Elde edilen değerler çalışma saatlerinde ölçülen değerlerin ortalamalarıdır.
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8. Oturum | Fulya Özbey

“BİLİM MERKEZLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇ MEKÂN 
KRİTERLERİ; KONYA BİLİM MERKEZİ ÖRNEĞİ¹”

Özet

Sürdürülebilir mimari, çevresel problemlerin belirgin düzeyde artması sebebiyle, bu problemleri 
en aza indirgemek üzere mimari alanda yapılan araştırma konularından biridir. Enerji korunumu, 
su korunumu, toprak korunumu, herkesin kullanımına uygun tasarım yaklaşımları, atıklar, geri 
dönüşüm gibi daha pek çok konu mimarlıkta sürdürülebilirlik ana başlığı altında incelenmektedir. 
Çalışmada ele alınan sürdürülebilir mimarlık konusu, bilim merkezleri kapsamında daraltılmıştır.
Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan bilim merkezi yapılarının çoğunluğunun 
sürdürülebilir nitelikte olmadığı varsayımından yola çıkılarak bilim merkezlerinde sürdürülebilir 
iç mekân kriterlerini ortaya koymak ve yapılması planlanan diğer bilim merkezi yapıları ile 
bu konuda yapılacak araştırma çalışmaları için bir başvuru kaynağı oluşturmaktır. Çalışma 
oluşturulurken yapı hakkında bilgi sahibi uzmanlar ve kullanıcılar ile görüşülmüş ve yerinde 
gözlemler yapılmıştır. Konu ile ilgili yazılı kaynak taramaları yapılarak toplanan veriler çalışma 
içerisinde değerlendirilmiştir. İlk olarak sürdürülebilirlik kavramı ve mimarlık ilişkisi irdelenmiştir. 
Daha sonra LEED sertifika sisteminde ‘İç Mekân Tasarımı ve Yapı Sertifikasyonu (LEED ID+C)’ 
ana başlığı altında belirlenen projelendirme, konum ve ulaşım, sürdürülebilir araziler, enerji ve 
atmosfer, su korunumu, iç mekân çevre kalitesi, malzeme ve kaynaklar, ışık ve gürültü kirliliği 
kriterleri, Konya Bilim Merkezi örneği kapsamında irdelenmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen verilerle, yapının sürdürülebilirlik adına olumlu ve 
olumsuz yönleri ortaya konularak bilim merkezlerinde sürdürülebilir iç mekânlar için önerilerde 
bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, içmimarlık, bilim merkezi, çevre

1. GİRİŞ

Bu çalışmada 70li yıllardan bu yana yoğun olarak üzerinde çalışılan sürdürülebilir mimarlık 
kavramı, bilim merkezleri çerçevesinde daraltılarak ele alınmıştır. TÜBİTAK’ın 2008 yılında ‘her 
ile bir bilim merkezi’ sloganı ile başlattığı proje kapsamında bilim merkezi yapıları hızla artmaya 
başlamıştır. Bu çağrı sonrasında ülke genelinde bilim merkezi sayısı 4’ten 21’e yükselmiştir ve 
halen devam eden projelerle sayıları artmaya devam etmektedir. Modern yöntemlerle üretilen 
ve farklı formları ile dikkat çeken yapılar bilim merkezlerinin hem yetişkinler hem de çocuklar 
tarafından daha fazla ilgi görmesine neden olmuştur.

Kübra Malçok
Meltem Yılmaz
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Bu dikkat çekici yapılardan biri olan Konya Bilim Merkezi, TÜBİTAK ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin işbirliği ile ortaya çıkan ve uygulanan ilk projedir. Buna ek olarak Türkiye’nin 
LEED sertifikalı ilk bilim merkezi olma özelliğini taşımaktadır. 

Çalışma için yapılan araştırmalar sonucunda Konya Bilim Merkezi dışındaki bilim merkezi 
yapılarının yeşil bina sertifika sahibi olmadığı ayrıca sürdürülebilir bilim merkezi yapıları 
konusunda hazırlanmış akademik bir çalışma bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 
çalışmanın amacı, ülke içinde sayılarının artırılması hedeflenen bilim merkezi yapılarının, 
yeterli sürdürülebilir niteliklere sahip olabilmesi adına sürdürülebilir iç mekân kriterlerini ortaya 
koyarak, bu alanda yapılacak akademik çalışmalar ile uygulanması planlanan projelere bir 
kaynak oluşturmaktır.

LEED sertifika sisteminin iç mekân tasarımı ve yapı (LEED ID+C)  kategorisinde belirlenen 
konum ve ulaşım, sürdürülebilir araziler, enerji ve atmosfer, su korunumu, iç mekân çevre 
kalitesi, malzeme ve kaynaklar alt başlıkları temel alınıp, Ken Yeang’ın Ekotasarım kitabında 
önemini vurguladığı projelendirme ile ışık ve gürültü kirliliği başlıkları da eklenerek kriter olarak 
değerlendirilmiştir. 

Alan çalışması olarak seçilen Konya Bilim Merkezi binası belirlenen kriterler üzerinden 
irdelenmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirilerek ulaşılan sonuçlar doğrultusunda yapının 
sürdürülebilirlik anlamında olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilerek önerilerde bulunulmuştur.

2.BİLİM MERKEZLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇ MEKÂN KRİTERLERİ

Bilim merkezleri, tarihsel sürecinde ilk olarak bilim müzeleri şeklinde ortaya çıkmış, daha 
sonraları içeriğinin teknolojinin de katkısıyla gelişmesi ve genişlemesi ile bilim merkezi olarak 
anılmaya başlanmıştır. Dünya üzerinde bulunan yaklaşık 3000 bilim merkezi vardır. Bilim 
merkezlerinin amacı interaktif sergi mekânları ile ziyaretçilerine farklı deneyimler edindirmek 
ve farklı bakış açıları kazandırmaktır. 

TÜBİTAK’ın öncülüğünde yürütülen 81 ile bilim merkezi yapımı projesi dâhilinde Türkiye 
genelinde 2023 yılına kadar yaklaşık 60 kadar yeni bilim merkezi yapımı hedeflenmektedir.

Bilim merkezleri müze, eğitim merkezi, araştırma merkezi gibi işlevsel özellikleri ve dikkat 
çekici içerikleri ile toplumda her yaştan kullanıcıya hitap edebilen nadir yapılardan biridir. Bu 
anlamda ziyaretçilerine çevre koruma bilincini aktarma, toplumda bu konu hakkında farkındalık 
oluşturma noktasında önemli bir yere sahiptir.

Bu çalışmada oluşturulan sürdürülebilir iç mekân kriterleri, LEED sertifikasyon sisteminin 
v4 güncel sürümünde yer alan İç Mekân Tasarımı ve Yapı (İnterior Design and Construction) 
kategorisindeki kriterleri temel alarak oluşturduğum ana başlıklara, Ken Yeang’ın Ekotasarım 
kitabında vurguladığı kriterlerden projelendirme ile ışık ve gürültü kirliliği başlıkları eklenerek 
belirlenmiştir.

Belirlenen kriterler çalışmada incelenen sırasıyla; Projelendirme, Konum Ve Ulaşım, 
Sürdürülebilir Araziler, Enerji Ve Atmosfer, Su Korunumu, İç Mekân Çevre Kalitesi, Malzeme Ve 
Kaynaklar, Işık ve Gürültü Kirliliği, İnovasyon (Yenileşim), Bölgesel Öncelik olarak verilmiştir.

Projelendirme aşaması sürdürülebilir tasarımların uygulanabilirliği bakımından önemli 
bir aşamadır. Mekânların boyut ve uzanımı tasarlanan çevredeki konfor kalitesini ve bununla 
birlikte proje alanında tüketilen yeryüzü kaynaklarını ve enerji miktarını etkilemektedir (Yeang 

2008, 80-87). Bilim merkezleri tasarlanırken yapının yaşam süresi dolduktan sonra uygulanacak 
prosedürler de projelendirilme safhasında belirlenmelidir. Bu aşamada belirlenecek ölçütler 
kullanıcıların da daha bilinçli davranabilmesine olanak tanıyacaktır.

Merkezin kapasitesine göre hazırlanmış proje doğrultusunda arazi gereksinimleri 
ekosisteme en az etki edecek şekilde belirlenmelidir. Belirlenen arazinin konumu da yapıya 
ulaşım açısından önemli bir noktadır. Yapı, toplu taşıma ağlarından ve mevcut altyapı 
sistemlerinden faydalanabilmelidir. Böylece kaynak ve enerji tüketimi konusunda tasarruf 
edilebilir.

Dünya çapında harcanan enerjinin %50’si binalar tarafından kullanılmaktadır (Yılmaz 2008, 
49). Yapıda enerji tasarrufu sağlamak sürdürülebilir mimari için olmazsa olmaz bir ölçüttür. 
Bu konuda literatürde derin bir bilgi havuzu bulunmaktadır. Ancak kısaca ele alırsak enerji 
tasarrufu için alınabilecek bazı önlemler; ısı kaybının önlenmesi, güneş kontrolü sağlanması ve 
enerji tasarruflu ekipman kullanımı (Tuğlu Karslı 2008, 133), yapının güneye yönlendirilmesi, 
güneş enerjisi kazanımı sağlanması (Ayhan Özer 2010, 64), pasif ısıtma ve soğutma sistemleri, 
fotovoltaik panel kullanımı (Yılmaz 2008, 49) gibi önlemlerdir. Bilim merkezlerinde bulunan 
interaktif sergi elemanları büyük çoğunlukla teknolojik donanımlardır. Sergiler ve diğer 
elektronik ekipmanların enerji tasarruflu tercih edilmesi ya da üretilmesi tasarrufu artıracak 
etkin önlemlerdendir.

Su korunumu sürdürülebilir bilim merkezleri için ele alınması gereken bir diğer önemli 
kriterdir. Islak mekânlarda az akışlı sensörlü bataryalar, duş başlıkları ve sifonlar tercih edilmesi 
fazla miktarda su tüketimi için alınabilecek önlemlerdendir. Yapı tasarlanırken altyapı, tesisat 
sistemlerine dâhil edilecek yağmur suyu ve gri su ayrıştırma sistemleri doğal su döngüsünden 
faydalanmayı ve atık suyun yeniden kullanımını sağlayarak kaynakların korunumuna ve suyun 
verimli kullanımına destek olacaktır.

Bilim merkezleri, devinimi yüksek değişken mekânlara sahiptir. İç mekânlardaki 
yüzeylerin (zemin, duvar, tavan gibi) kaplanmasında kullanılacak malzemeler, doğal içerikli 
hammaddelerden üretilmiş, uzun ömürlü ve geri dönüştürülebilir malzemeler olmalıdır. Bu 
sayede atık oluşumu süresi kısaltılmış olur ve oluşan atıklar yeniden değerlendirilebilir. Sergi 
elemanları merkezde en sık kullanılan ögeler olacağından yüksek dayanıklılığa sahip olmaları 
önemlidir. Sergi elemanlarında ortaya çıkan problemler tadilat edilerek mümkün olduğunca 
kullanım sürelerinin uzatılması sağlanmalıdır. Malzemeler seçilirken yakın çevreden temin 
edilmesine özen gösterilmelidir. Bölgesel öncelik gözetilerek planlanan yapı uygulamalarında 
malzemelerin üretim ve taşıma süreçlerinde tüketilecek enerji miktarları en aza indirilmiş olur. 
Aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sağlanır ve ekonomik sürdürülebilirlik bakımından 
olumlu etkiler yaratır.

Yapı tasarlanırken dikkate alınması gereken bir başka konu da iç mekân çevre kalitesidir. 
İç mekân çevre koşulları, kullanıcının konforunu ve sağlığını doğrudan etkileyebilecek önemli 
bir noktadır. Yapının havalandırma/ iklimlendirme sistemleri iç mekân çevre kalitesini sağlayan 
sistemlerdir. Yeang’a (2006) göre burada ele alınması gereken problem bu sistemlerin 
konfor koşullarını sağlayabilmek adına ne kadar enerji tükettiğidir. Bunu göz önünde 
bulundurduğumuzda yukarıda bahsettiğimiz projelendirme, enerji kullanımı, malzeme seçimi 
kriterlerinin iç mekân çevre kalitesi kriterine doğrudan etki ettiğini görmekteyiz. İç mekânda 
çevre kalitesini sağlarken yapı mümkün olduğunca doğal havalandırmadan fayda sağlayabilecek 
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şekilde tasarlanmalıdır. Seçilen malzemelerin doğal kaynaklardan seçilmesi öncelikli tercih 
sebebidir. Ancak bunun sağlanamadığı durumlarda havaya karbonmonoksit, formaldehit, 
asbest gibi zararlı maddeler yayabilecek malzeme seçimlerinden mutlaka kaçınılmalıdır. 
Eğer ortamda bir kirlilik söz konusu ise öncelikle doğal havalandırma yöntemleriyle, mümkün 
olmadığı durumlarda mekanik havalandırma yöntemleriyle ortam havası temiz tutulmalıdır.

Ortamdaki temiz hava kadar önemli bir diğer husus da mekânların aydınlatılmasıdır. 
Tıpkı hava kalitesini sağlamakta olduğu gibi aydınlatmada da öncelikle doğal aydınlatma 
sistemlerinden en üst düzeyde fayda sağlanmalıdır. Bu, insanları yapay aydınlatmaların fiziksel 
ve psikolojik olumsuz etkilerinden korurken enerji tasarrufuna da büyük katkılar sağlayacaktır.

3.KONYA BİLİM MERKEZİ ÖRNEĞİ

Konya Bilim Merkezi, dikkat çekici mimari formu, sergi alanları, planetaryum, gözlem kulesi 
gibi birimleri ile hemen hemen her yaştan kullanıcıya hitap etmektedir (Şekil 1). Türkiye’nin ilk 
LEED sertifikalı bilim merkezi olarak, toplumda çevre bilinci oluşturacak önemli bir potansiyele 
sahiptir (Şekil 2).

Yapı benzer durumdaki yapılara göre; %39 enerji tasarrufu yapmakta ve %53 daha az su 
tüketmektedir. Merkezin sertifikasyon sürecini yöneten ECOBUILD firmasından edindiğim 
bilgilere göre, yapı kullanılmış bir arazi üzerine inşa edilmiş olup doğal yaşam alanlarına zarar 
verilmemiştir. Tarım arazilerinden ve sel riski taşıyan bölgelerden uzak konumlandırılmıştır. 
Toplu taşıma ve şahsi araçlarla ulaşım sağlanabilen yapı çevresinde bisiklet yolları da 
bulunmaktadır. 75 adet bisiklet park yeri ve 2 adet duş/soyunma odası bisiklet kullanıcıları 
ayrılmıştır. Gezici eğitimler için kullanılan merkeze ait araçlar doğalgazlı ya da elektrikli 
seçilmiştir. 10 adet elektrikli araç şarj istasyonu da bulunmaktadır. Otopark yönetmeliğine göre 
düzenlenen otopark alanında ihtiyaç fazlası park yerleri toplu taşımaya yönlendirmek adına 
projeye dâhil edilmemiştir. Isı adası etkisini azaltmak üzere otopark alanının %29’u kapalı 
alanda konumlandırılmış, %25’inde ise yansıtıcı üst örtü uygulaması yapılmıştır. Güneş ışığı 
yansıtma indeksi yüksek malzeme ile kaplanan çatı da yapının ısı adası etkisi oluşturmasının 
önüne geçmektedir (ECOBUILD  8 Ağustos, 2018).

Şekil 1. Konya Bilim Merkezi vaziyet planı (Erdoğan 2015, 53)

3.1 Konya Bilim Merkezi’nin sürdürülebilir iç mekân kriterleri kapsamında değerlendirilmesi 

Bilim merkezleri için sürdürülebilir iç mekân kriterleri oluşturulurken, yapılan literatür 
araştırmaları ile öncelikle bilim merkezlerinin genel özellikleri, kullanım amaçları, ihtiyaçları 
tespit edilmiştir. Türkiye’de ve Dünya’da kabul görmüş yeşil bina sertifikalandırma 
sistemlerinden biri olan LEED tarafından sertifikasyonu gerçekleştirilmiş Konya Bilim Merkezi 
ülkemizde bu yapı türüne ait ilk yeşil bina olma unvanı taşımaktadır. İçerisinde ofis, eğitim, 
müze, laboratuvar, eğlence gibi pek çok farklı işleve cevap verecek mekânları barındıran Konya 
Bilim Merkezi, LEED NC (new construction) kategorisinden aldığı toplam 66 puan ile LEED altın 
sertifikasına sahip olmuştur. 

Bu çalışmada ele alınan sürdürülebilir iç mekân kriterleri doğrultusunda belirlenen 
kategorilerden Konya Bilim Merkezi’nin sertifikasyon sürecinde kazandığı krediler Tablo 1’de, 
kredi kazanamadığı alanlar ise Tablo 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Konya Bilim Merkezi planetaryum (Solda) ve gözlem kulesi (Sağda) (Malçok 2018, 66)

Şekil 3. Konya Bilim Merkezi yeni ufuklar sergisinin giriş (Solda) ve iç kısmından  görüntüler (Sağda) 
(Malçok 2018, 76)
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Tablo 1. Konya Bilim Merkezi’nin LEED sertifikasyon sürecinde puan aldığı alanlar (Malçok 2018, 93) Tablo 1. Konya Bilim Merkezi’nin LEED sertifikasyon sürecinde puan aldığı alanlar (Devam)
(Malçok 2018, 93)

Kredi Başlıkları Alınabilen 
Kredi

Konya 
Bilim 
Merkezi

Yapılan Uygulamalar

Sürdürülebilir 
Araziler

SSc1 (Arazi Seçimi) 1 1 Doğal yaşam alanlarına zarar verilmemiştir

SSc2
(Yapılaşma Yoğunluğu ve Temel 
Hizmetlere Yakınlık)

5 5 Şehir merkezine yakınlık

SSc4.1 (Alternatif Ulaşım-Toplu 
Taşıma İmkânı)

6 6 Toplu ulaşım ve bisiklet yollarına erişim 
mümkündür

SSc4.2
(Alternatif Ulaşım- Bisiklet Parkı 
ve Değişim Odaları)

1 1 Bisiklet parkları ve soyunma odaları mevcuttur

SSc4.3
(Alternatif Ulaşım- Düşük 
Salınımlı Yakıt Verimli Araçlar)

3 3 Elektrikli ve doğalgazlı otobüsler ve elektrikli 
araç şarj istasyonları bulunmaktadır

SSc4.4
(Alternatif Ulaşım- Otopark 
Kapasitesi)

2 2 Toplu taşıma ve şahsi araçlar için ayrı girişlerde 
yeterli otopark mevcuttur

SSc5.1
(Arazi Geliştirme- Doğal Yaşamı 
Korumak ve Yenilemek)

1 1 Doğal yaşam alanlarına zarar verilmemiştir

SSc5.2
(Arazi Geliştirme- Doğal Yaşamı 
Korumak ve Yenilemek)

1 1 Doğal yaşam alanlarına zarar verilmemiştir

SSc7.1 (Isı Adası Etkisi- Çatı 
Harici)

1 1 %44 yeşil alan ve açık otoparklar üzerinde 
yansıtıcı paneller bulunmaktadır

SSc7.2 (Isı Adası Etkisi- Çatı) 1 1 Çatıda %90 oranında yansıtıcı yüzey malzemesi 
kullanılmıştır.

Toplam 26 22

Su Verimliliği WEc1
(Su Verimli Peyzaj)

4 4 Fazla sulama ihtiyacı olmayan bitkiler 
seçilmiştir

WEc2
(Yenilikçi Atık Su Teknolojileri)

2 2 Yenilikçi atık su teknolojilerine sahiptir

WEc3
(Su Kullanımının Azaltılması)

4 4 Su tasarruflu armatürler kullanılmıştır

Toplam 10 10

Enerji ve Atmosfer EAc1
(Optimum Enerji Performansı)

19 15 Mekanik ve elektronik sistemlerin kontrolü 
merkezi bir sistemle yönetilmektedir

EAc4
(Gelişmiş Soğutucu Akışkanları 
Yönetimi)

2 2 Su kaynaklı ısı pompası sistemi bulunmaktadır

EAc5
(Ölçüm ve Doğrulama)

3 1

Toplam 35 18

Kredi Başlıkları Alınabilen 
Kredi

Konya 
Bilim 
Merkezi

Yapılan Uygulamalar

Malzeme ve 
Kaynaklar

MRc4
(Geri Dönüştürülebilir Malzeme 
Kullanımı)

2 2 Yapı malzemesini (beton ve çelik) %45 i geri 
dönüştürülebilir

MRc5
(Yerel Malzeme Kullanımı)

2 2 Malzemeler 800 km çapı içerisindeki çevreden 
temin edilmiştir

MRc6
(Hızlı Geri Dönüştürülebilir 
Malzeme Kullanımı)

1 1 %3 linolyum malzeme kullanılmıştır

Toplam 14 5

Bölgesel Öncelik EAc1 (Optimum Enerji 
Performansı)

- 1 Belirlenen standardın üzerindedir

SSc7.2 (Isı Adası Etkisi- Çatı) - 1 Belirlenen standardın üzerindedir

Toplam 4 2

Tasarımda Yenilik IDc1 (Diğer Kriter Değerlerinin 
Üzerine Çıkılması)

5 4 Bkz. Tablo 13

IDc2 (LEED Uzmanı bulunması) 1 1 Süreç bir uzman tarafından takip edilmiştir 
(firma: Ecobuild)

Toplam 6 5

İç Mekân Çevre 
Kalitesi

EQc3.1
(İç Ortam Hava Kalitesi- İnşaat 
Sürecinde)

1 1 Havalandırma kanalı ağızları ve montajı yapılan 
difüzörler toz geçirmeyecek şekilde sıkıca 
kapatılmıştır. Şantiyede düzenli aralıklarla 
temizlik yapılmıştır. Emici özellikteki yapı 
malzemeleri neme maruz kalmayacak şekilde 
paletler üstünde ve üstü yine naylonla kapalı 
olarak depolanmıştır.

EQc3.2
(İç Ortam Hava Kalitesi- Kullanım 
Öncesi)

1 1 Havalandırma kanalı ağızları ve montajı yapılan 
difüzörler toz geçirmeyecek şekilde sıkıca 
kapatılmıştır. Şantiyede düzenli aralıklarla 
temizlik yapılmıştır. Emici özellikteki yapı 
malzemeleri neme maruz kalmayacak şekilde 
paletler üstünde ve üstü yine naylonla kapalı 
olarak depolanmıştır.

EQc4.1
(Düşük Salımlı Malzemeler- 
Yapıştırıcılar)

1 1 Malzemeler düşük salımlı insan sağlığına 
zararsızdır

EQc4.2
(Düşük Salımlı Malzemeler- Boya ve 
Kaplamalar)

1 1 Malzemeler düşük salımlı insan sağlığına 
zararsızdır

Toplam 15 4
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Tablo 2. Konya Bilim Merkezi’nin LEED sertifikasyon sürecinde puan alınamayan alanlar
(Malçok 2018, 95)

Çalışma süresince edinilen bulguları şu şekilde sıralayabiliriz:
• Bilim merkezleri 1992 yılından bu yana ülkemizde bulunan yapılar olmakla beraber 

TÜBİTAK’ın 2008 yılında yaptığı çağrı ile yapıların çağdaş yorumları hızla artmaya başlamıştır.
• Konya Bilim Merkezi bu çağrı kapsamında uygulanan ve yeşil bina sertifikasına sahip 

ilk bilim merkezidir. 
• Yapı projelendirme safhasından itibaren bir yeşil bina olarak tasarlanmıştır. 
• Mevcutta bulunan fotovoltaik panellerle enerji ihtiyacının bir kısmı sağlanabilmektedir. 

Ancak bu paneller LEED sertifikasyon çalışmalarının bitiminden sonra yapıya eklenmesi 
nedeniyle yeşil enerji noktasında puan alamamıştır.

• Yapının toplu taşıma ve bisiklet yollarına bağlantısının bulunması ulaşımı 
kolaylaştırmakta ve araçlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

• Seçilen arazi daha önce kullanılmış bir arazidir. Bilim merkezi yapımı için bozulmamış 
doğal alanlara zarar verilmemiştir. Bina tarım arazilerine ve sel tehlikesi taşıyan bölgelere 
uzaktır.

• Yapının sertifikasyon sürecinde enerji ve atmosfer kriteri için 35 puan üzerinden 18 
puan almış olması ile yaklaşık %50 oranında bir başarı yakaladığını görmekteyiz. 

• Su tasarrufu yapabilen ekipman tercihi, peyzaj tasarımında su ihtiyacı az olan 
bitkilerin seçilmesi ile su tüketiminin en az düzeyde tutulması sağlanmıştır. Bununla beraber 
yağmur suyu depolama sistemi ile sulama suyu ihtiyacı karşılanarak sulamada içme suyu 
kullanımının önüne geçilmiştir.

• Yapı inşaat esnasında alınan önlemler ve düşük salımlı yapı malzemesi kullanımı 
dışında iç mekân hava kalitesi noktasında LEED puanı alamamıştır. Havalandırma ve 
iklimlendirme sistemi mekanik yöntemlerle çözülmüş ve doğal havalandırma noktasında 
sertifikasyon sistemi tarafından yetersiz görülmüştür.

• Yapının sürekli kullanıcılarının bulunduğu mekânlarda gün ışığının verimli 
kullanılmaması sebebi ile aydınlatma bakımından iç mekân çevre kalitesine katkı 
sağlanamamıştır. 

• Tablo 1’i incelediğimizde merkezin en düşük krediyi malzeme ve kaynaklar 
alanından aldığını görmekteyiz. Yapı kabuğunda %45 oranında geri dönüştürülebilir çelik ve 
beton kullanılmasına karşın iç mekânlarda geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı yeterli 
değildir. İç mekân unsuru olarak en büyük yere sahip sergi materyallerinin yerel üretimlerinin 
bulunmaması, tedarik için ithalat yapma gerekliliği doğurmuştur. Bu durumun sonucu olarak 
merkezin malzeme kullanımında sürdürülebilir niteliği olumsuz etkilenmiştir. Konya Bilim 
Merkezi ile ortaya çıkan bu durumla birlikte TÜBİTAK yerel sergi üretimi alanında bir başka 
destek programı da başlatmıştır. 

• Işık kirliliğinin azaltılması kategorisinden LEED puanı alamamıştır. 
• Yapı gürültü kirliliğine sebebiyet vermemektedir. İç mekânlarda ise dışarıdan gelen 

sesleri engellemek adına yalıtım uygulaması yapılmıştır.
• Su kullanımının azaltılması, yeşil alanların artırılması ve bölgesel malzemeler 

üzerinden LEED tarafından belirlenen kredi sınırlarının üzerine çıkarak inovasyon kategorisinden 
puan almıştır.

• Türkiye’de Konya Bilim Merkezi dışında yeşil bina sertifikasına sahip bilim merkezi 
bulunmamaktadır. Uygulanacak projelerin yeşil bina olma vizyonu ile tasarlanması ülkemizde 
sürdürülebilir yapıların artması ve sürdürülebilir mimarinin gelişimi adına katkı sağlayacaktır.

Kredi Başlıkları Alınabilen Kredi Konya Bilim Merkezi

Sürdürülebilir Araziler SSc3 (Terkedilmiş Endüstriyel 
Alanların Yeniden Kullanımı)

1 0

SSc6.1 (Yağmur Suyu-Miktar 
Kontrolü)

1 0

SSc6.2 (Yağmur Suyu-Kalite 
Kontrolü)

1 0

SSc8 (Işık Kirliliğinin 
Azaltılması)

1 0

Enerji ve Atmosfer EAc2 (Yenilenebilir Enerji) 7 0

EAc3 (Gelişmiş İşletmeye 
Alma)

2 0

EAc6 (Yeşil Enerji Kullanımı) 2 0

İç Mekân Çevre 
Kalitesi

EQc1 (Dış Ortamdan Giren 
Havanın İzlenmesi)

1 0

EQc2 (Arttırılmış 
Havalandırma)

1 0

EQc4.3 (Düşük Salımlı 
Malzemeler- Yer Kaplamaları)

1 0

EQc4.4 (Düşük Salımlı 
Malzemeler- Kompozit Ahşap)

1 0

EQc5 (İç Ortam Kirletici 
Kaynağı Kontrolü)

1 0

EQc6.1 (Sistemlerin Kontrolü- 
Aydınlatma)

1 0

EQc6.2 (Sistemlerin Kontrolü- 
Termal Konfor)

1 0

EQc7.1 (Termal Konfor- 
Tasarım) 

1 0

EQc7.2 (Termal Konfor 
Doğrulama)

1 0

EQc8.1 (Günışığı) 1 0

EQc8.2 (Manzara) 1 0

Malzeme ve 
Kaynaklar

MRc1.1 (Binanın Yeniden 
Kullanımı- Duvar- Döşeme- 
Çatı)

3 0

MRc1.2 (Binanın Yeniden 
Kullanımı- İç Mekânda 
Strüktürel Olmayan Elemanlar)

1 0

MRc2 (İnşaat Atık Yönetimi) 2 0

MRc3 (Malzemelerin Yeniden 
Kullanımı)

2 0

MRc7 (Sertifikalı Ahşap 
Kullanımı)

1 0
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4.SONUÇ

Enerji ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasındaki en 
büyük etkendir. Dolayısı ile sürdürülebilir yapılardaki kilit noktası enerji ve kaynak korunumudur. 
Ortaya koyduğumuz kriterler farklı odaklara sahip olsa da temelde enerji ve doğal kaynakların 
korunumu hedeflenen ana kriterdir. Sürdürülebilir yapılar dünyanın yaşadığı bu büyük problemin 
önüne geçilmesinde etkili rol oynamaktadır.

Konya Bilim Merkezi Türkiye’de sürdürülebilir bilim merkezi olarak uygulanmış yeşil bina 
ünvanlı ilk örnektir. Bu anlamda yapının tasarlanma aşaması, uygulama süreci ve işleyişine 
kadar atılan her adım sürdürülebilir yapı olarak bölgedeki diğer yapılar ve uygulanması 
planlanan bilim merkezleri için emsal teşkil etmektedir.

Yapının güneş ışığından fayda sağlayabilmek üzere tasarlanmış ön cephesi, doğal enerji 
kaynağı elde edilmesini sağlayan güneş pilleri, %45 oranında geri dönüşümlü ve yerel yapı 
malzemesi kullanımının tercih edilmesi yapının yeşil bina olma özelliğini destekleyen unsurlardır. 
Bununla birlikte iç mekânlar özelinde geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı yeterli düzeyde 
bulunmamaktır. Personelin yoğunlukta kullandığı idare bölümü ve ortak birimlerin gün ışığı ve 
doğal havalandırma gereksiniminin de göz ardı edildiği tespit edilmiştir.

Uygulanması planlanan diğer bilim merkezi yapıları için Konya Bilim Merkezi referans olarak 
alınabilir. Ancak eksik yönleri de göz önünde bulundurulmalı ve sürdürülebilirlik anlamında 
bir üst noktaya taşınması sağlanmalıdır. Bu sebeple bilim merkezi yapıları oluşturulacak 
yönetmeliklerle belli standartlara oturtularak denetimli şekilde uygulanmalıdır. Böylece 
yapıların enerji etkin ve sürdürülebilir özellikleri en üst düzeye çıkarılabilir.

Bu çalışma bilim merkezleri ve bilim merkezi yapıları üzerine yapılacak akademik çalışmalar 
ile mimari, iç mimari uygulamalar için bir temel başvuru kaynağı oluşturma niteliğindedir.

Notlar

1 Bu çalışma Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ortak yüksek lisans programı 
kapsamında 2018 yılında tamamlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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“İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOLARINDA ALTERNATİF 
PEDAGOJİLER: SİNEMATOGRAFİ TABANLI BİR MODEL 

ÖNERİSİ VE ETKİLERİNİN TARTIŞILMASI”

F. Ekin Girgin, Emine Görgül

“ANİMASYONUN MEKÂNSAL GELİŞİMİ VE MEKÂN 
TASARIMINDA HAREKET-ALGI İLİŞKİSİNİN JAPON 

ANİMASYONU (ANİME) ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA 
EĞİTİMDEKİ İZDÜŞÜMÜNÜN ANALİZİ”

Cahit Arsal Arısal, Saadet Aytıs

“EMBODIED EXPERIENCE OF SPACE THROUGH 
CINEMATIC LENS”

Dilan Acar, Ö. Osman Demirbaş

“TÜRK SİNEMASINDA MAHALLE, AİLE VE EV 
TEMASININ İÇ MEKÂN ÜZERİNDEN OKUNMASI”

Melek Bayrak, Salih Salbacak

“İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOLARINDA 
ALTERNATİF PEDAGOJİLER: SİNEMATOGRAFİ 
TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ VE ETKİLERİNİN 
TARTIŞILMASI”

Özet

Bu çalışma, birbirinden farklı disiplinler olmalarına karşın birlikte hareket edebilme yetisine 
sahip olan sinematografi ile tasarım eğitimi arasında bağlantı ve ilişkileri kurarak, benzer 
perspektiflerde incelemeyi amaçlamaktadır. Kuşkusuz, sinema ve sinematografinin “atmosfer” 
yaratımındaki yadsınamaz gücü ve edimi, iç mimarlık mesleği ve eğitim pedagojileri bağlamında 
mekânsal atmosferin üretilmesi ve değerlendirilmesi hususunda da büyük önem taşırken, aynı 
zamanda ise bu araştırmanın da temel motivasyonunu oluşturmaktadır.

“Sinematik anlatı, kavram ve yöntemlerle desteklenmiş bir iç mimarlık tasarım stüdyosu 
süreci, mekânsal atmosferin yorumlanması ve oluşturulmasında pozitif bir etkiye sahiptir.” 
hipotezinden hareket eden bu çalışma; görsel anlatı ve sinematografinin, sinematik bakış açısı, 
yöntem ve araçsallıkları da kapsayarak, söz konusu bu etmenlerin tümünün iç mimarlık eğitim 
süreçlerine nasıl entegre edilebileceği, ve etkileşimi sonrasında öğrencilerin tasarım becerilerini 
ne yönde etkileyeceği sorularına yanıt arar. Bu hipotezi geçerli kılmak adına, iç mimarlık stüdyo 
süreçleri için, sinematik kavram ve yöntemlerle desteklenmiş alternatif bir eğitim süreci önerisi 
sunulmuş ve bu öneri süreçte yöntem olarak alan çalışması yaklaşımı benimsenmiş; önerilen 
yöntem iki farklı iç tasarım stüdyosunda test edilmiştir. Bu alan çalışmalarının ardından süreçler, 
öğrenci anketleri ve yarı-yapılandırılmış odak görüşmeler ile hem niteliksel hem de niceliksel veri 
toplama yöntemleri ile analiz edilmiş, yürütücülerin süreç dahilindeki gözlemleri de eklenerek, 
bütüncül bir değerlendirme ortaya konulmuştur.

Bu bildiri kapsamında, deskiriptif bir metodolojik yaklaşımla, geliştirilen bu özgün model, 
süreç ve elde edilen bulguların karşılaştırmalı analizi aktarılarak; öneri modele ilişkin çıktıların, 
ulusal akademik çevrenin değerlendirmesine sunulduğu kapsamlı bir tartışmaya açılması 
hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İç Mimari Tasarım Stüdyosu, iç mimarlık eğitimi, sinematografik pedagoji, 
mekânsal atmosfer, alan çalışması

1. GİRİŞ

Modern ve modern sonrası çağın en etkileyici disiplinlerinden olan sinema ve sinematik 
anlatı, ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren kitleleri etkileyerek tarihsel akışta kültürel ve 
sosyolojik anlamda kritik kırılmalara neden olmuştur. Sinematik anlatının kökenini oluşturan 

F. Ekin Girgin
Emine Görgül
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imgenin, “durağan imge”den “hareketli imge”ye evrimi, akabinde ise çok katmanlı görsel 
anlatının oluşması, sinematik anlatının bütünüyle vücut bulmasına temel hazırlamıştır. İlk 
zamanlar imgesel birtakım anlatılar ile varlığını sürdüren sinema, zamanla işitsel katmaların 
eklenmesi ile hem görsel hem de işitsel özellik kazanmış; peşi sıra, sinematografik anlamda 
gerçekleştirilen deneysel çalışmalar neticesinde de katmanlaşmaya devam etmiştir.

Elbette ki, görsel ve sinematik anlatılardaki bu evrim ve çok-katmanlaşma, bugün bu 
disiplinleri salt birer görsel-işitsel anlatı olmaktan çıkarıp; algılama, kavrama, düşünme, kritik 
etme ve yorumlama anlamında bireye yeni perspektifler ekleyerek, onu dünyaya ve benliğine 
karşı farklı bir konuma yükseltmiştir. Pallasmaa (2006), sinemayı modern ve post-modern 
çağın, ifade etme ve aktarım bakımından en etkileyici araçsallığı olarak görmekte ve bu yeni 
paradigmanın bireyi çevreleyen dünya anlayışını geliştirdiğini ve imgelem kavramına dayanan 
hayal gücünü genişlettiğini düşünmektedir (Uluoğlu vd. 2006).

Bu bağlamda sinema başlı başına önemli bir disiplin haline gelirken, farklı disiplinlerle de 
teması söz konusu olmuştur. Özellikle de 20. yüzyıl başındaki tasarım ve sinema etkileşimi, 
mekân ve mekânsallığa karşı değişen anlam ve yorumlamalar, mekânı salt birer fiziksel 
oluşum olmaktan çıkartarak, mekânsal deneyim ve algılama gibi kavramları da beraberinde 
getirmiştir. Serim (2014) sinemayı, modern mimarlığın on yıllardan beri süregelen ikilemlerden 
öteye geçerek farklı bir boyuta erişebilmesini mümkün kılan bir araçsallık olarak görmektedir 
(Serim 2014). Aynı şekilde, Pallasmaa sinemanın mimarlık için yeni bir paradigma olarak, 
bireyin mekân-zaman kavrayışına yeni bir perspektif getirdiğini belirtmiştir (Pallasmaa 1999). 
Le Corbusier’in mekânsal deneyime dair “promenade” yaklaşımı (1930’lar), Tschumi’nin 
olay ve zamansallık gibi kavramları mekânsal oluşumlara dâhil edişi (1970’ler), Ando ve 
Libeskind gibi tasarımcıların ışık, gölge ve doku gibi farklı ögeler ile kompozisyonel sinematik 
mekânsallıklar üretmeleri (1980’ler); sinema ve mimarlık arakesitine olay, hareket, zaman, 
kadraj, montaj, kompozisyon, kurgu ve görsellik gibi yeni perspektifler getirerek, mekânsal algı 
ve deneyim kavramlarını görünür hale getirmiştir. Bu noktada, mekânsal deneyimi etkileyen 
ögeler, özellikle de ışık, renk, malzeme ve dokuyu gözeterek oluşturulan mekânlar, “mekânsal 
atmosfer” kavramını gündeme getirmiştir.  

Sinema ve mekânsal tasarım disiplinlerine dair temasın tezahürü, elbette ki pedagojik 
anlamda da tasarım öğretisine yeni perspektifler getirmiştir. Tasarım pedagojileri, geçmiş 
ekollerden aldığı uygulama ve anlayışların izlerini taşıyor olsa da gündemin ani ve değişken 
yapısına karşı da oldukça aktif ve açık şekilde durmakta, inovatif ve deneysel arayışlar ile etkinlik 
göstermektedir. Geçmişe dair ekol ve uygulamaların bugüne dair paradigmaları açıklamakta 
yetersiz kalması ve devamlılıklarını yitirmelerinin, yeni ve özgün arayışları beraberinde 
getirdiği gözlenirken, özellikle de mekân algısına dair tezahür eden bu değişimle birlikte kabuk 
değiştiren tasarım pedagojilerinde çeşitli disiplinler-arası girişimler görülmektedir. Karşılaştığı 
sıkışıklıklar, tıkanıklıklar ve problemlere çözüm getirebilmek adına, alternatif girişimlerin 
peşine düşen tasarım pedagojileri, çeşitli stratejik ve taktiksel hamleler, özellikle de içerik, 
süreç ve uygulamalara dair deneysel birtakım girişimler ile etkinlik göstermeye çalışmakta, 
bunun neticesinde de disiplinler-arası anlayışlar benimsenmektedir. Bu noktada, görsel anlatı 
ve sinema öne çıkan aktörler olmuşlardır. İç mimarlık pratiğinin temel odağında yer alan 
“mekânsal atmosfer üretimi” olgusuna mesnetlenen bu çalışma için, sinema ve mekânsal 
tasarım birlikteliği, derinlemesine incelenmesi ve uygulamaya yatırılması gereken bir konudur.

Kuşkusuz, birbirinden farklı disiplinler olmalarına karşın, birlikte hareket edebilme yetisine 
sahip olan sinematografi ve tasarım pedagojileri arasındaki bağ ve ilişkileri kurarak, benzer 
perspektiflerde incelemeyi amaçlayan bu çalışma; sinema ve sinematografinin “atmosfer” 
yaratımındaki yadsınamaz gücü ve edimini, mekânsal atmosferi yorumlama ve üretme 
konusunda, iç mimarlık eğitimi için, yeni ve özgün bir eğitim modeli oluşturma adına önemli 
bulmaktadır.

2. İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE DENEYSEL BİR SÜREÇ KURGULAMAK: SİNEMATOGRAFİK 
KAVRAM VE YÖNTEMLERLE DESTEKLENMİŞ TASARIM STÜDYOSU VE UYGULAMALARI

Telaffuz edilen tüm bu tartışmaların doğrultusunda, tasarım eğitiminin içinde bulunduğu 
kriz durumunun dışına çıkarak, iç mimarlık eğitiminde mekân atmosferinin üretilmesine 
yönelik farklı ve özgün bir bakış açısı geliştirebilmek gayretiyle, kısmen mecra-dışı bir disiplin 
olan sinematografi, tasarım eğitimi ile bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, 20. 
yüzyıl başı ve sonundaki eğilimlerden farklı bir yaklaşımın ortaya konması benimsenmiş, 
sinematografinin kavramsal ve yöntemsel anlamda destekleyici bir bileşen olarak görüldüğü 
deneysel, çok katmanlı ve disiplinler-arası bir süreç1 kurgulanmış ve bu süreç iki farklı iç 
mimarlık tasarım stüdyosunda alan çalışmaları dahilinde test edilmiştir. Özellikle mekânsal 
atmosferi sinematik bir şekilde yorumlamak ve üretebilmek adına oluşturulan bu özgün süreç, 
tasarım eğitiminin on yıllardan beri süregelen konvansiyonel tasarım yöntem ve araçlarına 
alternatif olarak; çok katmanlı ve özgün bir deneyin projeksiyonunu sunmayı amaçlamaktadır.  
Bu gerekçeye dayanarak, bu çalışmanın hipotezi; “Sinematik anlatı, kavram ve yöntemlerle 
desteklenmiş bir iç mimarlık tasarım stüdyosu süreci, mekânsal atmosferin yorumlanması 
ve oluşturulmasında pozitif bir etkiye sahiptir.” olarak belirlenmiştir. Sinematik kavramın, hem 
“bireyin deneyimleme, algılama ve yorumlama perspektifini genişletmesi”, hem de güçlü bir 
“atmosfer üretim ve temsil aracı” olması, sinematografinin bir araçsallık olarak seçilmesine 
neden olarak gösterilebilir. Sinematik anlatıyı oluşturan, sinematografinin özgün yöntem ve 
araçları da bu sürece katkı sağlar niteliktedir. Bu nedenle, sinematografinin özgün yöntem ve 
araçları derinlemesine incelenirken, bu yöntemler birer “anlatı ve atmosfer üretim araçsallıkları” 
olarak tasarım süreçlerine entegre edilmeye çalışılmıştır.

Mekânsallığın ve mekân atmosferinin algılanması, yorumlanması ve üretilmesinde, sinema 
ve sinematografiden bütüncül bir şekilde yararlanabilmek ve sinematik düşüncenin kavramsal 
altyapısını edinerek, deneyimleme, algılama ve yorumlama yetisini kazanmak çalışmanın 
birincil hedeflerindendir. Buna ek olarak, sinema ve sinematografinin, basit görselleştirme 
ve temsil araçları olarak kullanımından ziyade; anlam, anlatı, duygu ve deneyim üreten çok 
katmanlı, kompleks ve dinamik ara-yüzler olduklarını kavramak; bu sayede de sinematografinin 
özgün araç ve yöntemlerini, atmosfer üretim ve temsil aracı olarak kullanabilmek diğer önemli 
hedeflerdir. Tüm bu kazanımlarla öğrencilerin, kalıplaşmış ve konvansiyonel tasarım paradigma 
ve uygulamalarının dışına çıkarak, alternatif ve özgün bir süreç geçirmelerini sağlamak; çizgi, 
düzlem, hacim gibi tektonik bileşenlerin aksine, mekân atmosferini ve onun barındırdığı tüm 
katmanları (renk, ışık, doku vb.) ile birlikte, tasarımın diğer ögelerinin de (konsept, senaryo, 
kurgu, karakterler, eylemsellikler, ritüeller, hareket, zamansallık vb.) özgün bir şekilde fark 
edilmesi ve yorumlanmasını sağlamak bu çalışma için önem taşımaktadır. 
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Tüm bu amaçlar doğrultusunda, iç mimarlık stüdyo süreci analiz, konsept geliştirme ve proje 
geliştirme olarak üç ana aşamaya ayrılmış, sinematik kavram ve yöntemler de çoğunluklu 
olarak analiz ve konsept geliştirme fazlarına entegre edilmiştir2. Bu bağlamda “analiz” aşaması, 
mekânsallığı ve mekânsal atmosferini deneyimle, algılama, yorumlama ve aktarmaya dayanan 
bir özellik gösterirken; “konsept geliştirme” aşaması ise, mekânsal bağlama ait olan karakterler, 
eylemsellikler, ritüeller gibi bileşenleri konu edinmektedir. Yine bu ikinci aşama, tasarımın 
tektonik anlamda şekillenmeye başlamasından önce, tasarım hikâyesi, konsept, kurgu, tema, 
içerik, program, karakterler, mekânlar ve atmosfere dair birtakım verilerin de kurgulanmaya 
başladığı süreçtir. Bu aşamada özellikle oluşturulan kurgunun atmosferik bir anlatı olarak da 
kendini göstermesi beklenir. Tüm bu aşamaların ardından, proje geliştirme aşamasında ise 
öğrencinin öngördüğü kurgu kapsamında tasarımını oluşturması beklenmektedir. Kurgulanan 
bu sürecin etap ve uygulamalarına entegre edilen sinematik kavram ve yöntemler, özellikle de 
öğrencilerin deneyimleme, algılama, yorumlama ve üretme yeteneklerini geliştirecek özellikte 
seçilmiş olup, süreci destekler niteliktedir. Süreç dahilinde uygulanan kavram ve yöntemler, 
aşağıdaki gibi belirlenmiş olup, ek olarak görsel-işitsel anlatının kendine has başka teknikleri 
de destekleyici unsurlar olarak sürece dahil edilmiştir.  

• Çekim ve çerçeveleme: establishing shot, wide shot, medium shot, close-up shot, 
point of view shot

• Kamera hareketleri: pan, tilt, crane, tracking, zoom
• Kurgu: cross-cut, jump-cut, match-cut
• Görsel: key light, back light, fill light
• İşitsel: voice over, sound bridge, foley
• Zamansal: flashback, flashforward, stop-motion, timelapse

Sürecin kavramsal altyapısının oluşturulması ve amaçlarının belirlenmesiyle birlikte, 
alan çalışmaları İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde, Doç. Dr. Emine Görgül tarafından 
yürütülen ve Mim. Ekin Girgin tarafından asiste edilen iki farklı iç mimari tasarım stüdyosunda, 
bir yaz dönemi ve bir güz dönemi olarak, toplamda 42 öğrencinin katılımı ile denenmiştir (Tablo 
1). Birinci deneyde, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II kapsamında Karaköy Fransız Geçidi ve 
çevresi ele alınırken; ikinci deneyde ise, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV için, yine Karaköy’de 
bulunan Alexander Vallaury’nin eseri Ömer Abed Han ele alınmış ve bu mekânların belirli 
işlevler doğrultusunda yeniden işlevlendirilmesi istenmiştir.

Tüm deneyler, belirli fazlar altında oluşturulan çalışmalar olarak kurgulanmış; ve tüm bu 
çalışmaların amaçları, yöntemleri ve muhtemel kazanımları yürütücüler tarafından detaylı 

Alan Çalışması Süre Katılım Uygulanan Fazlar
İç Mimarlık Tasarım 
Stüdyosu II

8 hafta (Haziran-
Temmuz 2019)

20 Pilot çalışma, Analiz, 
Konsept geliştirme

İç Mimarlık Tasarım 
Stüdyosu IV

16 hafta (Eylül-Aralık 
2019)

22 Pilot çalışma, Analiz, 
Konsept geliştirme

Tablo 1. Alan çalışmalarının gerçekleştirildiği stüdyolar (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Sürecin ilk etabı, bir “pilot çalışma” olarak gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışma dahilinde, öğrencilere sinematik anlatı, kavram ve yöntemlerle ilgili kısa, ama 
kompakt bir eğitim verilmiş; özellikle de sinematografinin anlam ve anlatı üretiminde 
kullandığı çerçeveleme, çekim, kamera, kurgu gibi kendine özgü teknikler ile, görsel ve işitsel 
anlatı tekniklerine dair bilgiler aktarılmıştır. Bu eğitim ile sinematik anlatının çok katmanlı 
yapısı ile tanışan öğrencilerden, bireysel Taşkışla deneyimlerini aktaran görsel-işitsel anlatılar 
oluşturmaları istenmiştir (Şekil 1). Bu çalışmanın ardından aynı kurgu, Karaköy’deki çalışma 
alanları ve çevresi için de uygulanmış, öğrencilerden bir izlek oluşturmaları ve bu izlek 
doğrultusunda gerçekleştirdikleri bireysel deneyimlerini, yine bir önceki çalışmada olduğu gibi 
“anlatı-film” adı altında, görsel-işitsel olarak özgün bir anlatı oluşturacak şekilde aktarmaları 
istenmiştir (Şekil 2). Bu iki çalışmanın temel amacı mekânsal deneyimin, sinematik kavram ve 
yöntemlerle desteklenen bir anlatı dahilinde, kompakt ve çok katmanlı bir şekilde aktarımının 
gerçekleştirilmesidir. Ardından, öğrencilerden izleklerine dair iki boyutlu görsel anlatılar olan 
“anlatı-kesit” ler üretmeleri istenmiştir (Şekil 3 ve 4). Bu imgesel çalışmanın önemi, öğrencilerin 
anlatı-filmlerinde işledikleri izlek ve izlekte öne çıkan bazı an, durum ve mekânları daha rafine 
bir halde temsil etmelerini sağlamaktır. Filmsel anlatının farklı bir mecra ile aktarıldığı anlatı-
kesitler ile; bağlam, mekânsallıklar, atmosferik katmanlar, karakterler, ritüeller ve eylemsellikler 
gibi birçok bileşen daha da görünür hale gelmektedir. Takip eden çalışma olan “anlatı-kesit 
modelleri” nde ise, öğrencilerden anlatı-kesitlerinde vurguladıkları iki farklı an, durum ya da 
mekânı; üç boyutlu olarak, atmosferik bir anlatı oluşturacak şekilde temsil etmeleri istenmiştir 
(Şekil 5). Buradaki amaç, bireyin atmosfere dair deneyimlerini olduğu gibi aktarabilmesidir. 
Ardından, yapılan iki farklı anlatı-kesit modelin, bir “adaptör-model” ile birbirlerine bağlanması 
istenmiştir (Şekil 6). Taktik olarak, adaptör-model vasıtasıyla, öğrencinin mevcuttaki iki 
farklı atmosfer arasına, yeni bir yorum getirerek, mekânsal bir atmosfer oluşturması yahut 
kurgulaması (fiction) beklenmiştir. Bir başka deyişle, bu çalışma bir set tasarımında olduğu 
gibi kurgusal mekânın bedenselleşmesi olarak görülebilir. Böylece öğrenciler hem mevcudu 
olduğu gibi aktarma hem de kritik bir göz ile bakarak mevcuda yeni bir yorum getirme yeteneği 
elde etmişlerdir.

Analiz aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, konsept geliştirme aşamasına geçilmiş ve 
bu fazda temelde iki çalışma yaptırılmıştır. İlk olarak öğrencilerden, kendi özgün konseptlerini 
aktaran “anlatı-film”ler oluşturmaları beklenmiştir (Şekil 7 ve 8). Bu çalışmadaki amaç, 
öğrencilerin kurgularına dair konsept, hikâye, karakterler ve kullanıcı profilleri gibi bileşenleri, 
sinematik bir temsil dili ile aktarmalarıdır. Önemli nokta ise, bu anlatının nasıl bir kurgu dahilinde 
oluşturulacağıdır. Sinematografinin çerçeveleme, çekim ve görselleştirme gibi tüm temsil 
yöntemleri, kurgunun oluşturulması ve atmosferik katmanların temsili için önem taşımaktadır. 
Ardından ise, öğrencilerden önceki adımda yaptıkları anlatı-filmlerinin belirli bir sekansına 
odaklanarak, o sekansa dair tüm katmanların bir arada görülebildiği kompakt bir görsel 
anlatı oluşturmaları istenmiştir. “Kritik-imaj” olarak adlandırılan bu çalışma ile, tüm kurgu, tek 
bir kare dahilinde, tüm mekânsal ve atmosferik katmanlar ile, karakterler ve eylemsellikleri 
de içine alacak biçimde görünür hâle gelmektedir (Şekil 9). Bu çalışmanın temel amacı, 
öğrencilerin tasarladıkları kurguyu bir film gibi hayal edip, eş zamanlı olarak kurguyu oluşturan 
tüm katmanları tek bir karede temsil etmelerini sağlamaktır. Bu çalışmanın ikinci adımında 
ise öğrencilerden, kritik-imajlarını “ideal” ve “ideal olmayan” durumlar için yeniden üretmeleri 
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istenmiştir. İdeal imaj, kurgulanan ve öngörülen durumun bir projeksiyonunu sunarken, ideal 
olmayan imajda ise kurgu zamansal, mekânsal ya da eylemsel olarak öngörülenin dışına 
çıkmaktadır. 

Nihayetinde tüm bu çalışmalar ile birlikte öğrenciler, konvansiyonel düşünme biçimleri ve 
araçsallıklarından uzaklaşarak, çok katmanlı ve sınırsız bir algılama, yorumlama ve üretme 
süreçleri ile temas etmişlerdir. Bağlam, mekânsallık ve atmosfere dair farkındalığın artması, 
duyusal okur-yazarlığın gelişmesi, karakterler, eylemsellikler ve ritüeller gibi mekânsal 
katmanların farkındalığının kazanılması ve bu bileşenler arasındaki ilişkilerin kurulabilmesi 
amacına ulaşıldığı kanısı belirginleşmiştir. Bu noktada, mekânsal deneyimin nasıl gerçekleştiği, 
bu deneyimin bir anlatı hâline nasıl getirildiği ile, sinematik kavram ve tekniklerin, bu özgün 
anlatıları oluşturmak adına nasıl kullanıldığı bu alıştırmanın esas strüktürünü oluşturmaktadır. 
Özellikle de çekimler, kurgu, montaj, kamera hareketleri, senkronizasyon, görsel-işitsel 
katmanlar, bakış açısı, geçişler, zamanlama, kompozisyon, ışık ve renk gibi parametreler öne 
çıkmaktadır. Kısacası, bireyin mekânı nasıl deneyimlediği ve bu deneyimi bir anlatı haline nasıl 
getirdiği bu sürecin esas dürtüsüdür (Tablo 2). 

Fazlar Çalışmalar Tanım & Amaç Araçlar & Yöntemler Kazanımlar

Pilot 
Çalışma

Etap 0:
Anlatı-Film 

Taşkışla deneyiminin 
bir izlek doğrultusunda 
görsel ve işitsel anlatı 
olarak temsili

Sinematik anlatı 
araçsallıkları, çekim 
teknikleri, kurgu 
teknikleri, sinematik 
kavramlar

Sinematografinin 
kavramsal ve yöntemsel 
boyutunu anlatı ve 
temsilde kullanabilme

Analiz Etap 1:
Anlatı-Film

Çalışma alanının bir izlek 
doğrultusunda görsel 
ve işitsel anlatı olarak 
temsili

Sinematik anlatı 
araçsallıkları, çekim 
teknikleri, kurgu 
teknikleri, sinematik 
kavramlar

Mekân ve mekân 
atmosferi, bağlam ve tüm 
katmanlarının sinematik 
bir şekilde algı ve 
anlatısını yapabilme

Etap 2:
Anlatı-Kesit

İzlek dahilinde işlenen 
odak sekansların görsel 
anlatı olarak temsili

İmgesel montaj, 
kompozisyonel anlatılar, 
snapshots, ışık ve renk 
müdaheleleri, görsel 
filtreler

Mekân ve mekân 
atmosferi, bağlam ve tüm 
katmanlarının imgesel bir 
şekilde algı ve anlatısını 
yapabilme

Etap 3:
Anlatı-Kesit 
modelleri

İzlek dahilinde işlenen 
odak sekansların üç 
boyutlu anlatı olarak 
temsili

Üç boyutlu modeller, 
hacimsel, yüzeysel 
ve dokusal anlatılar, 
atmosferik katmanlar, 
renk, ışık, malzeme

Mekân ve mekân 
atmosferi, bağlam ve tüm 
katmanlarının hacimsel 
ve tektonik bir şekilde algı 
ve anlatısını yapabilme

Konsept 
Geliştirme

Etap 4:
Anlatı-Film

Geliştirilen konseptin 
görsel ve işitsel anlatı 
olarak temsili

Sinematik anlatı 
araçsallıkları, çekim 
teknikleri, kurgu 
teknikleri, sinematik 
kavramlar

Konsept ve konsepte 
dair tüm bileşenlerin 
kurgusunu oluşturabilme

Etap 5:
Kritik-İmaj

Anlatı-film’den alınan 
farklı sekansların görsel 
anlatı olarak temsili

İmgesel montaj, 
kompozisyonel anlatılar, 
snapshots, ışık ve renk 
müdaheleleri, görsel 
filtreler

Konseptin kompakt ve 
çok katmanlı imgesel bir 
anlatısını oluşturabilme

Tablo 2. Sürecin detaylandırılmış adımları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 1. Taşkışla deneyimine ait bir “anlatı-film”den farklı sekanslar, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV 
sürecinden (Girgin ve Görgül arşivi 2019)                                                

Şekil 2. Abed Han deneyimine ait bir “anlatı-film”den farklı sekanslar, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV 
sürecinden (Girgin ve Görgül arşivi 2019)                                                
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Şekil 3. Abed Han deneyimine ait “anlatı-kesit” örnekleri, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV sürecinden  
(Girgin ve Görgül arşivi 2019)                                                

Şekil 4. Karaköy deneyimine ait “anlatı-kesit” örnekleri, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II sürecinden 
(Girgin ve Görgül arşivi 2019)                                                

Şekil 5. Abed Han deneyimine dair “anlatı-kesit modelleri”nden örnekler, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu 
IV sürecinden (Girgin ve Görgül arşivi 2019)                                                

Şekil 6. Abed Han deneyimine dair “adaptör-model” örneği, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV sürecinden  
(Girgin ve Görgül arşivi 2019)                                                
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Şekil 7. Konsept anlatıya dair bir “anlatı-film”den farklı sekanslar, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV 
sürecinden (Girgin ve Görgül arşivi 2019)                                                

Şekil 8. Konsept anlatıya dair bir “anlatı-film”den farklı sekanslar, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV 
sürecinden (Girgin ve Görgül arşivi 2019)                                                

Şekil 9. Abed Han’da oluşturulan kurguya dair “kritik-imaj” çalışmaları, İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu IV 
sürecinden (Girgin ve Görgül arşivi 2019)                                                

3. SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKET VE ODAK GÖRÜŞMELER

Sinematografik kavram ve yöntemlerle desteklenmiş iki farklı iç mimarlık tasarım stüdyosunun 
tamamlanmasının ardından, her iki stüdyo süreci de hem öğrenci anketi hem de odak 
görüşmeler ile değerlendirilmiştir. Bu iki farklı yöntem ile sürecin etapları, işleyişi, yapılan 
sinematografik uygulamalar ile sürecin anlaşılabilirliği ve verimliliği irdelenmiş, böylece sürece 
dair olumlu ve olumsuz birçok nokta saptanmıştır. 

İlk etapta, sürece katılan öğrencilere “çoktan seçmeli, açık uçlu ve Likert” özellikteki yetmiş 
beş sorudan oluşan kapsamlı bir anket uygulanmıştır. Bu anketin amacı, öğrencilerin sürece 
dair görüşlerini, nicel veriler doğrultusunda elde edebilmektir. Bu nedenle anket, kendi içinde 
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bölümlere ayrılmış ve her bir bölüm, belirli bir odak doğrultusunda kurgulanmıştır. Sosyal 
bilimler kapsamında “ardışık desen” (sequential) yaklaşımı çerçeveside kurgulanan analiz 
bağlamında, anketin ilk bölümünde “kesitsel desen” (cross-sectional) veri setini elde etmek için, 
katılımcıların kişisel ve demografik verileri elde edilmiştir. Bu noktada özellikle, katılımcıların 
hangi stüdyo seviyesinde olduklarını saptamak, yapılan uygulamaların değerlendirilmesi 
adına önemli bir parametredir. Takip eden bölümde, “dolaylı değişken seti”ni elde etmek için 
stüdyo egzersizlerinden bağımsız olarak katılımcıların sinematografi ve mekânsal atmosfer 
ilişkisine dair görüşleri irdelenmiş, bu iki farklı kavrama ilişkin kanaatleri dokümante edilmeye 
çalışılmıştır. Bu kavramsal incelemenin ardından, sürecin ve etapların değerlendirilmesine 
geçilmiş, süreç analiz ve konsept geliştirme aşamaları ile, bu aşamalarda yapılan anlatı-film, 
anlatı-kesit, anlatı-kesit modelleri gibi farklı uygulamalar odağa alınarak detaylı bir biçimde 
analiz edilmiştir. 

Her ne kadar anket çalışması sürece dair detaylı bir panorama sunuyor olsa da öğrencilerin 
sürece dair görüşlerini daha kapsamlı bir şekilde elde edebilmek adına, yıl-sonu notuna bağlı 
olarak, üç performans derecesi olan zayıf, orta ve başarılı öğrenci gruplarından seçilen 
öğrencilerle “yarı-yapılandırılmış odak görüşmeler” gerçekleştirilmiştir. Bu odak görüşmelerin 
amacı, katılımcıların sürece dair olumlu/olumsuz eleştirilerini, karşılıklı soru-cevap sistemine 
dayandırarak daha derinlemesine saptayabilmektir. Bu nedenle her iki stüdyodan, farklı 
seviyelerden öğrenciler seçilmiş ve bu öğrencilere temelde beş adet soru yöneltilmiştir. Bu 
sorularda, sinematik kavram ve yöntemlerle desteklenmiş bu stüdyo sürecinin nasıl geçtiği, 
sürece dair olumlu bulunan noktalar, sürece dair olumsuz bulunan noktalar ile, süreç dahilinde 
zorlanmaya ya da bocalamaya neden olan ve algılanmakta zorluk yaşanan uygulamalar 
irdelenmiştir. Ek olarak, sürece dair geliştirilen eleştiriler doğrultusunda alternatif uygulama 
ve çalışmalar sorulmuş, süreçte edinilen deneyimin takip eden süreçlerde öğrenci tarafından 
kullanılıp kullanılmayacağı araştırılmıştır. Yapılan görüşmelerin ardından öğrencilerin ifadeleri, 
“içerik analiz yöntemi” ile deşifre edilmiş, tekrar eden her bir beyan saptanarak, farklı başlıklar 
altında toplanmıştır. Ardından tekrar eden ifadelerin ne sıklıkla tekrar ettiği saptanmış, böylece 
frekansa dayalı detaylı bir analiz gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anket ve odak görüşmeler neticesinde, sürece dair kapsamlı bir analiz 
gerçekleştirilmiş ve sürecin öğrenciler üzerinde nasıl bir etki bıraktığı saptanmıştır. Tüm 
bu incelemeler ve sonuçlara ait bulgular kapsamında, bu alternatif stüdyo pedagojisinin 
öğrencilere pozitif etkilerinin ve kazanımlarının olduğu, buna karşın, verilen egzersizlerde kimi 
zaman anlaşılamayan ve zorlanılan noktaların da olduğu açığa çıkarılmıştır. Sinematik kavram 
ve yöntemlerle desteklenmiş bu deneysel sürecin olumlu ve olumsuz tarafları, aşağıdaki gibi 
tespit edilmiştir. 

Sürecin olumlu tarafları:

• Sinematik düşünce ve kavrayış sayesinde farklı ve özgün bir bakış açısı kazanma
• Atmosfer kavramına dair farkındalık kazanma, mekânsal atmosfer ve bileşenlerini 

algılama ve temsil etme becerisi elde etme
• Mekân, mekânsallık ve bağlam kavramlarına ve bileşenlerine dair farkındalık kazanma
• Sürecin özgün sinematografik uygulamaları ile özgün üretimler yapabilme becerisi 

kazanma

• Eleştirel bir bakış açısı, kritik etme ve yorumlama becerisi kazanma
• Olaylar, durumlar, kavramlar ve bileşenler arasındaki bağlantıları kurma, kurgulama 

ve bir bütün oluşturma becerisi kazanma
• Sinematografinin kendine has üretim tekniklerini kullanarak özgün anlatı ve temsiller 

üretebilme

Sürecin olumsuz tarafları:

• Sürecin kavrayış, algılama ve anlaşılabilirliğinin zor olması
• Sürecin yeterince açık olmayışı, örnek teşkil edecek şeylerin bulunmayışı
• Zamansal olarak sürecin yetersiz gelmesi, etaplar arasındaki zamansal dengesizlikler
• Sinematik kavram ve yöntemlerin süreç dahilinde neden ve nasıl kullanılacağını 

algılayamama
• Sinematografinin özgün yöntemlerini özümseme ve pratik etmedeki eksiklikler
• Öğrencilerin sinematik kavram ve yöntemlere dair ön-bilgi ve deneyime sahip 

olmamaları
• Programın yapılan çalışmalar bakımından yoğun oluşu, etaplar arasında bağlantı 

kuramama ve kopukluklar yaşanması
• Sürece karşı geliştirilen ön yargı ve sorgulamalar

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Tasarım, pedagoji ve sinematografi kavramlarının birbirine teması ve bu temasın nasıl vücut 
bulduğunu irdeleme girişiminde bulunan bu çalışma, “Sinematik anlatı, kavram ve yöntemlerle 
desteklenmiş bir iç mimarlık tasarım stüdyosu süreci, mekânsal atmosferin yorumlanması 
ve oluşturulmasında pozitif bir etkiye sahiptir.” hipotezinden yola çıkarak, iki farklı iç mimarlık 
tasarım stüdyosunda gerçekleştirdiği alan çalışmaları ile; çok-katmanlı, disiplinler-arası 
ve deneysel bir sürecin projeksiyonunu sunmakta ve bu sürecin sonuçlarını tartışmaya 
açmaktadır. Görsel anlatı ve sinematografinin, sinematik bakış açısı, yöntem ve araçsallıkları 
da kapsayarak, iç mimarlık stüdyo süreçlerine nasıl entegre edilebileceği sorusuna yanıt arayan 
bu çalışmanın öğrencilerin algılama, deneyimleme, kritik etme ve yorumlama becerilerini 
geliştirmede olumlu olduğu, buna karşın daha önce deneyimlenmemiş ve mecra dışı bir takım 
kavram, yöntem ve uygulamaları içermesi bakımından birtakım olumsuzluklar doğurduğu 
gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın, yukarıdaki bölümlerde tartışılan neticeler doğrultusunda 
yeniden gözden geçirilerek tekrarlanması ve sürece yönelik bulguların uzun vadede tartışmaya 
açılması planlanmaktadır. 

Notlar

1 Doç.Dr. Emine Görgül yürütücülüğü ve Mimar Ekin Girgin’in fahri asistanlığı ile, İstanbul Teknik Üniversitesi 
bünyesinde iki farklı iç mimarlık tasarım stüdyosunda gerçekleştirilen uygulamalar, bu çalışmanın deneysel 
strüktürünü oluşturmaktadır. 

2 Bu çalışma dâhilinde sadece analiz ve konsept geliştirme kısmı test edilmiş olup, proje geliştirme kısmı çalışmaya 
dahil edilmemiştir. 
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“ANİMASYONUN MEKÂNSAL GELİŞİMİ VE MEKÂN 
TASARIMINDA HAREKET-ALGI İLİŞKİSİNİN JAPON 
ANİMASYONU (ANİME) ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA 
EĞİTİMDEKİ İZDÜŞÜMÜNÜN ANALİZİ”

Özet

Animasyonun kaynağı harekete dayanmaktadır. Hareket üzerinden mekânın canlandırılması 
ile oluşan kurgu animasyonun temelini oluşturmaktadır. İç mimarlık eğitimi ile animasyonun 
ilişkisi de bu noktada başlamaktadır. Mekânın oluşumu kullanıcının boyutlarından yola çıkarak 
tasarlanıyor gibi görülse de esas olan kullanıcının, sahip olduğu boyutlarla mekân içerisindeki 
hareketleri ve bu hareketlerin gerektirdiği alanların doğru kurgulanmasıdır.

Bu makalede animasyonun mekânsal gelişimi irdelenerek, mimarlık ve iç mimarlık eğitiminde 
hareket ve algı ilişkisinin anime örnekleri üzerinden analizi sunulmaktadır. Bu yöntemle 
öğrencilerin, mekânı hareket üzerinden algılayabilme reflekslerinin geliştirilmesi hedeflenmekte, 
mimarlık ve iç mimarlık eğitiminde animasyonun kullanılmasına dair bir yöntem analizi üzerinde 
durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Animasyon, anime, hareket-algı ilişkisi, mekân tasarımı, eğitim

1. GİRİŞ

Mekânın sınırlarının belirlenmesinde önemli rolü olan ‘hareket’, animasyonun da var olma 
sebebidir. Bu yüzden hareketin varlığıyla mekân üzerindeki rolü özellikle iç mimarlık eğitimi 
için ayrı önem teşkil etmektedir. Mekân tasarımı, kullanıcının fiziksel özelliklerine göre yapılıyor 
olsa dahi, bedenin mekândaki hareketiyle kurulan ilişki özelinde hala arka planda kalmaktadır.
Türkiye genelinde açılan mimarlık-iç mimarlık bölümlerinin sayısındaki hızlı artış nedeniyle 
mesleki donanımla yeterliliğin olumsuz etkilenmesi yüzünden, eğitimin farklı sanat alanlarından 
destek alması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Mimarlık-iç mimarlık öğrencisinin algısının tüm 
kültürel ögeleri incelerken mekâna yönelik olmasını sağlamanın bu türden olumsuzlukların 
giderilebilmesi için önemli bir adım olacağı öngörülmektedir.

Bu amaçla eğitim programı içinde animasyonla görsel tekniklerinin, tasarım sürecinde 
mekân algısıyla yaratıcılığın geliştirilebilmesi için kullanılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda 
animasyonun, mekânın değerlendirilmesinde bir analiz aracı olarak kullanılmasının, bahsi 
geçen olumsuzlukları giderecek araçlardan biri olarak, mekân eğitimine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Animasyon örneklerinin geliştirdiği ütopyaların sağlayacağı ucu açık düşünme 
dürtüsünün vereceği algısal desteğin öğrencide, çevresindeki her türlü veriyi mekânsal olarak 
değerlendirecek refleksin oluşmasını sağlamakta yararlı olacağı öngörülmektedir.

Cahit Arsal Arısal
Saadet Aytıs

2. ANİMASYONDA MEKÂNSAL GELİŞİM 

Animasyon, farklı şekillerde mekânı işgal eder-mekân üzerinde çalışır. İlk olarak animatörlerin 
üzerinde çalıştığı, ‘cel’, film karesi ya da bilgisayar ekranı olarak çalışma mekânından 
bahsedilebilir. Diğer yandan bu karşı karşıya gelmenin sonucu, bu mekânın nasıl canlandığı, 
Henry Lefebvre’in “temsili mekân”¹ olarak tanımladığı hale gelmesini, yaşam veya ruhla, 
animatörün nüfuz ettiği, her şeyin içindeymiş gibi göründüğü birliktelikle sağlandığı ilişki söz 
konusudur. Animasyonda, tipik olarak eğlenceli, çoğu zaman ilginç canlandırmaların ürünü 
olan karakterlere odaklanma eğilimi fazladır ama bunların mekânla ilişkisi animasyonun 
varlığı için önemlidir (Telotte 2010). Animasyonun mekânsal olarak gelişimi 9 genel aşamada 
tanımlanabilir. 

1- Winsor McCay Dönemi 
2- Disney – Mickey Mouse Dönemi 
3- Fleischer Brothers Dönemi 
4- Ub Iwerks Dönemi – Disney ve Kendi İşleri 
5- Disney Dönemi – İki Mekânsal Teknolojinin Gelişimi 
6- Warner Bros Dönemi 
7- Geleneksel Yedi Dakikalık Çizgi Filmin Sonu 
8- Dijital Animasyon – Pixar Dönemi 
9- “Live Action” Sinemada Animasyon Tekniklerinin Kullanımı (Telotte 2010). 

3. HAREKET KAVRAMI-MEKÂN İLİŞKİSİ

Deleuze, felsefenin amacının yeni kavramlar yaratmak olduğunu, felsefeyi sanattan veya 
bilimden farklı ele almanın nedeni olmadığını belirtir (Deleuze ve Guattari 2001; Deleuze 2000). 
“Sinemanın büyük yönetmenlerinin yalnızca ressamlarla, mimarlarla, müzisyenlerle değil, 
düşünürlerle de karşılaştırılabileceğini düşünüyoruz. Büyük yönetmenler kavramlar yerine 
hareket-imgelerle, zaman-imgelerle düşünürler. Sinema alanındaki içi boş üretim oranının 
bunca yüksek olması bunu çürütmez: Kıyas kabul etmeyen ekonomik ve endüstriyel sonuçları 
olsa da sinemada durum herhangi başka bir alandan daha kötü değildir” (Deleuze 2014).

Hareket, doğası gereği mekânı işgal eder. İnsan veya herhangi bir canlının bedeni ve 
hareketleri çevreyle sürekli bir ilişki-etkileşim halindedir. Sinemasal olarak da yeniden üretilmiş 
bir mekânın içinde var olan bir hareket söz konusudur. Mimari, hareketli görüntünün perdedeki 
temsilinde dinamik kameralar, düzenleme ve müzikle incelendiğinde hareket kazanır. Mimari 
mekân, izleyicinin mekânı hemen anlamasına veya gerçek bir mekânda deneyimlemenin 
mümkün olmadığı bir bakış açısını anlamasını sağlayacak şekilde evrilen ‘film mekânı’ ve film 
diliyle dönüştürülmüş, yeniden düzenlenmiştir. Bu dönüştürmenin ilk evresi hareket için farklı 
imkânlarıyla mekânı yakalayabilen bir enstrüman olan kamerayla başlar. Hareket, kameranın 
hareketi veya obje ya da mekânın hareketiyle sağlanabilir (Harris 2012).

Mimarlık, hareketle çok anlamlı bir ilişki içindedir. Mimarinin en önemli unsuru olan bina, 
uzayda fiziksel bir konumu işgal eder, buna rağmen mimarinin fonksiyonu, kullanıcılarının 
hareketlerini yönlendiren ve içeren süreçler bütünüyle ayırt edici olur. Bir açıdan statik, diğer 
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açıdan dinamiktir (Harris 2012). Bedenin (insanın veya herhangi bir canlının) mekândaki 
hareketinin yansıması olmayan bir mimarlık düşünmek olası değildir (Pallasmaa 2018).

3.1. Mimarlık-iç mimarlık eğitiminde mekân algısı

Görmek, tarihsel olarak Antik Yunan’dan Rönesans’a ve modern sanata kadar en önemli duyu 
olarak kabul edilmesine rağmen algının yeterince açık olmamasıyla birlikte görsel sanatların–
bilimlerin eğitiminde dahi yetersiz kalabilmektedir. Bir yapının tüm mekânlarını tam olarak 
deneyimlemeden salt fotoğraflar veya proje üzerinden okumaya ve anlamaya çalışmak yetersiz 
kalabilmektedir. Mekânı “yaşamak” ise bambaşka bir şekilde onu anlamayı sağlar. Mimarlık, 
tüm sanat dallarında olduğu gibi insanla iletişim kurabildiği ölçüde; insanın belirli bir zaman 
ve mekânda varlığıyla gerçekliğini kazanabilir. Mimari gerçekliğin mertebesini mekânın çevrel 
biçimde ele alınması belirler.  Oysa eğitimin felsefesi diğer duyuları bir kenara bırakıp sadece 
görmeyi ön plana çıkararak bakmış, üç boyutlu görüntülerden fazlasını görmemiştir. Özellikle 
tasarım stüdyolarında uygulanan yöntem bire bir öğretmenle öğrencinin karşı karşıya gelerek 
salt görsel algının ötesine geçebilecek şekilde kurgulanmasına rağmen algıyı güçlendirecek 
yöntemler eksik kalmaktadır. 

Pallasmaa, görmeye verilen önemi eleştirirken, yeni teknolojilerin, görmenin hegemonyasını 
güçlendirdiğini, buna rağmen duyuların alanlarının dengelenmesi için de yardımcı olabileceklerini 
söyler. Telefon, radyo, televizyon ve çeşitli görsel işitsel teknolojik ürünler diğer duyuların 
tetiklenerek algının güçlenebilmesi için elektronik ortamlar yaratabilmektedir (Pallasmaa 
2018). Bununla birlikte, gözün diğer tüm duyu organlarına göre beyne çok daha hızlı bir 
şekilde bilgi aktarabiliyor olmasına rağmen diğer duyu organlarının tetiklenmesinin devreden 
çıkarılması eğitimde algının bütünlüğünün parçalanmasına neden olacaktır (Jay’den aktaran 
Pallasmaa 2018). Mimarlık gibi eğitimin de salt görmenin veya duyuların ayrı ayrı sağladıkları 
algılar yerine, tüm duyuların birbirleriyle etkileşmeleri ve kaynaşmalarının birlikteliğinden çıkan 
bir deneyim alanına ihtiyacı vardır.

3.2. Animasyon-iç mimarlık eğitimi ilişkisi

Animasyonda, imgelerin hareketi ile oluşturulan etkinlik aynı zamanda sembolik bir süreci de 
kapsar. Birbiri ardına gelen imgeler yoluyla yorumlanan, doğası gereği gerçeklikten uzaklaşmaya 
meyilli bir dünya söz konusudur. Deleuze’ün sinemayla birbirine bağladığı felsefe, animasyon 
söz konusu olduğunda, animasyonun daha fazla yoruma ve sembollerle ifade bulmaya açık 
doğasından ötürü daha geniş yelpazede kendine ifade alanı bulmaya meyillidir. Animasyonda 
anahtar itme, gücünün geldiği asıl yer, hareket ve yaşamın meydana geldiği yapı/mekândır. 

Deleuze için sinema sanatıyla diğer sanatlar (soyut resim vb.- animasyon) günümüzde 
değişen düşünce düzlemini açıklamakta ve dışsallaştırmakta yetersiz kalan etkinliklerin 
yardımına yetişmiştir (Sütçü 2015).

Animasyonun, gerçeklik tutkusunu karşılama çabalarının ve imgelerin hareketi üzerine 
düşünebilme çabalarının öncülü olduğu söylenebilir. Tarihsel bağlamı düşünüldüğünde 
ilk sinematografik düşüncenin, animasyonun öncülleri olabilecek eserlerle ortaya çıktığı 
görülür. Bu, zamanla birlikte kendi ‘farklı’ gerçekliğini yaratma çabası ile çeşitli tekniklerin de 

gelişmesini sağlamış ve sinemayla yarışır hale gelmiştir. Özellikle mimari düşünceye katkısı 
açısından düşünüldüğünde animasyonun daha farklı bir yerde durmaktadır.

Vertov, kamerayı “gözün güçsüzlüğünün aşılması için bir araç” olarak görmektedir (Şekil 1). 
Mekân eğitimindeki eksiklerin giderilebilmesi ve algılamanın kolaylaştırılabilmesi için bir araç 
olarak animasyonun önerilmesinin bir nedeni de gözün, eğitimde aynı güçsüzlükten doğan 
eksiklikleri yaşamasından dolayıdır (URL-5 2019).

Vertov’da hareketin aralığı, fazlasıyla hareketsiz ve yetersiz olan insan gözü değil, 
kameranın gözüdür. İnsani olmayan bir maddeyle insanüstü olan bu göz arasındaki bağlılaşım 
diyalektiğin de kendisidir (Deleuze 2014).

Baker, Vertov’un kameranın işlevi ile ilgili tanımına dair; “Biz dünyayı kendi gözlerimizle 
doğrudan görebilen varlıklar değiliz – belki hayvanlar kendilerince bunu başarabiliyorlar, orasını 
bilemeyiz. Ancak camera obscura'dan radara ve günümüzün en modern (ve post-modern) 
imaj tekniklerine varıncaya kadar neden bir kadrajlama olmadan "göremediğimiz"i demektedir 
(Baker 2019). 

Animasyonun izlettiği mekân, algılanım olarak Pudovski’nin sokak gösterisi veya Epstein’ın 
böceğindeki² gibidir: “Pudovkin bir sokak gösterisi imgesini betimlerken şöyle söyler: Bu 
sanki gösteriyi görmek için bir apartmanın damına çıkmak, daha sonra pankartları okumak 
için birinci katın penceresine inmek ve sonra da kalabalığa karışmak gibidir...” (Pudovkin’den 
aktaran Deleuze 2014).

Epstein’ın böcek metaforu Diderot’nun ‘Körler Üzerine Mektup’unu akla getirir. Algıların 
değer yargıları üzerinde nasıl etkili olduğunu anlatan Karınca-At³ örneğindeki gibi, animasyonla 
mekânı ve mimariyi algılamada/okumada Deleuze’ün hareket-imgesinin ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha destekler gibidir (Diderot 2012).

Mekânın oluşmasını sağlayan kullanıcılarının varlığı ile müdahalesi olduğu için kullanıcının 
hareketlerinin, yaşantısının ya da mekânı deneyimlemesinin değişmesi ile birlikte mekânın da 
evrilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu durum, son dönemde farklı sanatçılar tarafından 
farklı şekillerde insan vücudunun sınırları ve insan vücudunun da bir performans objesi olarak 
değerlendirilmesi ile farklı bir boyuta taşınmıştır. 

Stelarc insan bedeninin modası geçtiği (the human body is obsolete) konsepti ile insan 
bedeninin ötesini keşfetmeye çalışmaktadır. En dikkat çekici çalışması olan, sol koluna monte 
edilen yapay kulak (Şekil 2) vasıtasıyla ağız boşluğuna iletilen sinyalleri duyabilmektedir (URL-
6 2019). 

Şekil 1. Kameranın gözü, kameralı adam (Vertov 1929) (URL-4 2012)                                            
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Baudrillard’ın, gerçekliğin yok olduğunu, yerini simulakrın aldığını söylediğine paralel olarak 
(Baudrillard 2011), Toshiyo da animenin yalnızca gerçeğin kopyası veya yansıması olmadığını, 
kendisinin bağımsız bir gerçeklik olduğunu söyler (Ueno Toshiyo’dan aktaran Goto-Jones 
2007).

Japonya’nın sahip olduğu tarihsel ve kültürel birikimin yanında Japon düşüncesi, sadece 
görsel bir duyumlamaya değil, mekân kavramının tüm duyularla birlikte ilişkisel bir anlayışına 
dayandığından ötürü, animenin mekân eğitiminde kullanılması, sadece görmeye dayalı olan 
eğitimin duyusal eksikliklerinin giderilebilmesi için bir yöntem olabilecektir (Pallasmaa 2018).

4. MEKÂN TASARIMI EĞİTİMİNDE JAPON ANİMASYONU (ANİME) KULLANIMI ÜZERİNE 
ÖRNEK MODEL

Merkezi sınav sisteminin problemlerinden doğan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan, mekân 
tasarımı eğitimindeki ortalama kaliteye yönelik sıkıntıların aşılması için araç olarak 
animasyonun, mimarlık-iç mimarlık eğitiminde kullanılması önerilmektedir. Özellikle iç mimarlık 
bölümlerinde daha önceden uygulanan özel yetenek sınavlarının kaldırılması sonrasında, tüm 
öğrenci adayları, merkezi sınav sisteminde aldıkları puanlarla bölümlere yerleştirilmektedir. 
Mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinin sayılarındaki, aynı zamanda bu bölümlerde okuyan 
öğrencilerin sayılarındaki artışlar da ayrıca mimarlık-iç mimarlık eğitimi için olumsuz bir ortam 
yaratmaktadır. 

Farklı disiplinlerin mimarlık-iç mimarlık eğitimlerine entegrasyonuyla mekâna yönelik 
algının güçlendirilebilmesinin sağlanmaya çalışılması, bu olumsuzlukları giderebilecek 
araçlardan biri olarak görülmektedir. Animasyonun, spesifik olarak da animenin, mekânsal 
algıyı güçlendirecek ortam olarak seçilmesinin nedeni, mekânın hem oluşumunda hem 
de algılanmasında en önemli ögelerden biri olan harekete dair sahip olduğu imkânlarından 
dolayıdır.

Konu, Gedik Üniversitesi Mimarlık Programı içerisindeki “Canlandırma Sineması Mimarlık 
İlişkisi” seçime bağlı dersi bünyesinde deneyimlenerek somutlaştırılmaya çalışılmıştır. 
Animasyon/anime-mimarlık/iç mimarlık ilişkisi üzerinden kurulacak olan ve mekâna yönelik 
algıyı güçlendirmesi amaçlanan yönteme göre, öncelikle öğrenciye animasyon ve anime ile 
ilgili genel bilgiler verilmiş ve animasyonla ilgili kavramlar, sonrasında animasyonun/animenin, 
mekânla kurduğu ilişki öğrenciye aktarılmıştır. İzlenen animeler ile bu bilgiler pekiştirilmiş, 
mekânla animasyonun temas ettiği noktalar ortaya konulmuştur.

Şekil 2. Stelarc ve koluna monte etmiş olduğu üçüncü kulağı (URL-6 2019)                               

Bu bilgilendirmeler ışığında öğrenciden, kendi seçeceği bir animasyonu incelemesi ve 
bir sunumla sınıfa aktarması istenmiştir. Yapılan sunumlar neticesinde, tartışma ortamı 
açılmış, öğrencinin göremediği veya göz ardı ettiği mekânsal eksiklikler tartışılarak, sunumu 
tekrarlaması ve mekâna yönelik göremediği kısımların sunum dosyasına eklenmesi istenmiştir. 
Yapılan tartışmalarla mekân tüm yönleriyle birlikte animasyonla ilişkisi üzerinden irdelenmiştir. 
Mimarlık eğitiminin görsel öğeler üzerine odaklanan ve sadece görme duyusunu çalıştıra 
gelen yapısına ek olarak hem görsel hem de işitsel olarak hareketle desteklenen bir mekân 
tartışmasının önü açılmaya çalışılmıştır.

Ana hedef, doğası gereği, karakter tasarımının ön plana çıktığı ve genelde karakterlerin 
görsel özelliklerinin bu türün oluşmasında son derece önemli olan bir animasyon türü olan 
animenin, öğrencide mekânsal algının ön plana çıkarılmasına yönelik tetikleyici unsur olarak 
çalışmasının sağlanmasıdır. Öğrenciden beklenen, doğal olarak, her izleyenin de öncelikli 
odağı olan karakter tasarımlarına odaklanması, dersin ilerleyen zamanlarındaki tartışmalar 
sayesinde bu odağın mekâna yönelik olarak değişmesi yönündedir. 

Aynı zamanda mekânın oluşmasını sağlayan kullanıcının bedeninin ve hareketlerinin, 
animasyonda son derece sınırsız olmasından kaynaklı, mekânın oluşum prensiplerini sadece 
insan odaklı görmeye alışmış olan mimarlık/iç mimarlık öğrencisinin farklı perspektiflerden 
bakabilmesi hedeflenmektedir. Uzaylılar, canavarlar vb. yaratıkların yaşadığı mekânların 
incelenmesiyle mekânın oluşturulabilmesi için önemli olan boyutların, kullanıcı faktörüyle 
değişkenlik gösterebileceği yönünde farkındalık yaratması hedeflenmektedir. Özellikle günümüz 
dünyasında değişmeye ve sorgulanmaya başlayan insan bedeninin sınırları düşünüldüğünde 
bu refleksin gelişebilmesi önemlidir.

Belirtilenler çerçevesinde, popüler kültür ürünleri de dâhil olmak üzere, tüm çevresel 
faktörlere yaklaşırken mekânı öncelikli olarak gözlemleyen, ön plana oturtan bir refleksin 
oluşması, kullanıcıyla kullanıcının mekândaki hareketinin tasarımdaki öneminin anlaşılmasının 
sağlanması hedeflenmektedir. Animasyonun/animenin bu amaç için hem ilgiyi arttıracak hem 
de bu refleksin oluşmasını sağlayacak bir kolaylaştırıcı olarak kullanılması hedeflenmektedir.

Tezin hipotezini kontrol edebilmek için anket yöntemiyle bir alan çalışması yapılmıştır. 
Bu anket, tezin hipotezini ve animasyonun mekân eğitimiyle olan ilişkisiyle ilgili yapılmış 
olan değerlendirmeleri sorgulamak için oluşturulmuştur. Değerlendirme, İstanbul Gedik 
Üniversitesi’nde açılmış olan “Canlandırma Sineması Mimarlık İlişkisi” isimli ders örnek yöntem 
olarak ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Canlandırma Sineması Mekân İlişkisi dersi içeriğinde; 
animasyonun mekânsal gelişimi, animasyon teknikleri, animasyon mekân arasındaki ilişkinin 
görseller ve animasyonlarla desteklenerek teorik olarak anlatılmaktadır. Dersin öğrenme 
çıktılarında, animasyon mekân arasındaki ilişkinin öğrenilmesinin yanında, mekânsal algının 
geliştirilmesinin sağlanması ve her türlü görsel ürüne mekâna yönelik bakabilecek refleksin 
geliştirilebilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

Anket toplam üç bölümden oluşmaktadır. İki ayrı deney grubu üzerinden, iki ayrı gruba 
yönelik sorular üzerinden sorgulama yapılmıştır. İlk grup animasyon–mekân ilişkisi üzerine 
mimarlık fakültelerinde müfredatta olan bir ders almış olan öğrencilerden oluşmaktadır. İkinci 
grup ise daha önce bu konuda herhangi bir ders almamış olan öğrencilerden oluşmaktadır. 

Toplam 43 öğrenci ankete katılmış, bu öğrencilerin 19’u animasyon–mekân ilişkisi ile ilgili 
bir ders almış, 24 öğrenci bu konuda bir ders almadıklarını belirtmişlerdir (Şekil 3).
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İki grup için benzer sorular sorulmuş, dersi almış olan öğrencilerin cevaplayacağı sorularda 
ders öncesinde ve dersin sonrasında animasyon–mekân ilişkisini nasıl değerlendirdiklerini 
ölçebilmek amacıyla hazırlanan sorulara ve açık uçlu sorulara yer verilmiştir. ‘Canlandırma 
Sineması–Mekân İlişkisi’ dersini alan öğrencilerin ders öncesinde %75 oranında bir bölümünün 
animasyon filmi ya da dizisi izlediği, %25’inin izlemediği görülmektedir (Şekil 4).

Dersi alan öğrencilerin, ders öncesinde ve sonrasında bir animede dikkat ettikleri en önemli 
şeyin ne olduğu ayrı ayrı olmak kaydı ile sorulan sorularda ‘(1) en önemsiz’, ‘(5) en önemli’ 
olmak üzere 1’den 5’e kadar bir derecelendirme yapmaları beklenmiştir. Ders öncesinde %75 
oranında animasyon izlemiş olan örneklem grubunda çoğu öğrencinin bir animede dikkat ettiği 
en önemli unsurun hikâye ve görsel efektler üzerine olduğu görülürken, ders sonrasında mekân 
tasarımı ve karakter tasarımının da ön plana çıktığı görülmektedir (Şekil 5).

Şekil 3. “Animasyon ve mekân ilişkisini anlatan bir ders aldınız mı?” sorusuna verilen cevabı gösteren 
grafik (Arısal 2019)                          

Şekil 4. “Ders öncesinde animasyon filmi ya da dizisi izlemiş miydiniz?” sorusuna verilen cevabı 
gösteren grafik (Arısal 2019)

Şekil 5. Dersi alan öğrencilerin ders öncesinde öncelikli olarak dikkat ettiği unsurları gösteren grafik 
(Arısal 2019)

Şekil 6. Dersi alan öğrencilerin ders sonrasında öncelikli olarak dikkat ettiği unsurları gösteren grafik 
(Arısal 2019)

Şekil 7. Animasyon–mekân ilişkisi üzerine ders almamış olan öğrencilerin öncelikli olarak dikkat ettiği 
unsurları gösteren grafik (Arısal 2019)

Dersin öğrencilerde mekâna ve mekânla birlikte hikâyenin görsel tamamlayıcı öğeleri olan 
karakter tasarımı ve görsel efektler üzerine yönelik olarak düşünmeyi ön plana çıkardığı ve 
algının bahsi geçen unsurlara yönelik olarak daha açık olduğu düşünülebilir. Dersin, öğrencilerin 
algısının mekâna yönelik olmasını sağlaması sayesinde öğrencilerin, ders sonrasında en fazla 
önem verdikleri unsurun mekân tasarımı olduğu görülmektedir (Şekil 6).

Animasyon–mekân ilişkisi konusunda ders almamış öğrencilere göre mekân tasarımı, dersi 
almış öğrencilerin ders öncesindeki öncelik sıralamasında olduğu gibi fazla dikkat edilmeyen 
bir konumdadır (Şekil 7). Animasyonun ilk dikkat çeken öğesi olan karakter tasarımı bütün 
seçenekler arasında öne çıkmaktadır. Bu karşılaştırmaların ışığında ‘canlandırma sineması–
mekân ilişkisi’ dersinin mekâna yönelik algıyı, dersin mekân algısının artmasına katkı sağladığı 
söylenebilir.

Yoruma açık olarak sorulmuş olan, anime izlemenin mekân algısına katkısını ölçmeye 
yönelik soruya verilen cevapların bir kısmı aşağıda verilmiştir:

•     Mekân konusunda hayal gücümü geliştirdi,
•     Mekân hakkında merak uyandırıyor,
•     Karakter tasarımına göre mekânların oranının nasıl değiştiğini gördüm,
•     Gerçeküstü mekânları hayal edebilme kapasitem arttı.
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Sonuç olarak, bu anket vasıtasıyla, animasyonun eğitimde kullanılmasının mekânsal algının 
güçlenmesine faydası olacağı, öğrencide çevresindeki tüm görsel ürünlere mekânı ön planda 
tutarak bakma refleksinin gelişip gelişemeyeceğiyle ilgili bir sorgulama yapılmaya çalışılmıştır. 
Anket verilerinin gösterdiği gibi animasyon-mekân ilişkisi üzerine eğitim almış öğrencilerin, 
eğitim almamış öğrencilere göre mekânı daha fazla önemseyerek animelere yaklaştıkları 
görülmektedir. Animasyon-mekân ilişkisi üzerine ders almış olan öğrencilerin almamış olan 
öğrencilere göre, görsel ürünleri değerlendirirken mekânı ön planda tutma refleksinin daha 
fazla gelişmiş olduğu görülmektedir. Bu durum, diğer sanat ürünlerini, popüler kültür ürünlerini 
değerlendirirken öğrencide mekâna yönelik, aynı eğilimin oluşacağını düşündürtmektedir.

5. SONUÇ

Günümüz koşullarında Türkiye’de mimarlık ve iç mimarlık okullarındaki sayısal artış, eğitimde 
nitelik sorunlarına neden olabilmektedir. Bu sorunların giderilebilmesi için öğrencideki mekânsal 
algının; mekâna yönelik düşünebilme refleksinin geliştirilmesi gerekliliği bu çalışmada bir 
yöntem olarak önerilmiştir. Çalışma kapsamında, hareket – algı ilişkisinin, animasyon -özelde 
de anime- örnekleri ışığında incelenerek mimarlık, iç mimarlık eğitiminde kullanılmasına dair bir 
yöntemin analizi sunulmaya çalışılmıştır. Animasyon üzerinden yapılan bu değerlendirmelerin, 
başka sanat-kültür ürünleri ile desteklenerek, mimarlık, iç mimarlık eğitimindeki eksikliklerin 
giderilebilmesi adına yapılacak araştırmalara bir örnek olması umulmaktadır.

Notlar

1 İdeallerin ve sosyal hareketlerin gerçekleştiği mekân… Mekân, mekânın temsilleri (haritalar, planlar, maketler, 
tasarımlar), temsili mekân (idealler, hayal gücü, teori ve vizyonlar) ve uygulamanın, zaman üzerindeki karşılıklı 
dinamik ilişkisi ile üretilir (Lefebvre’den aktaran Anderson URL 1, 2018).

2 “Tüm yüzeyler bir böceğin binlerce petekli gözünden görünüyormuşçasına bölünür, kesilir, dağılır, parçalanır. 
Tuvali sınır plan olan tanımlayıcı geometri. Perspektife uymak yerine, ressam onu çatlatır, onun içine girer. ( ... ) 
Böylece dışarının perspektifinin yerine içerinin perspektifini, bir nemölçerin içindeki bir kıl gibi değişip kısalabilen, 
çoklu, titreşen, dalgalı bir perspektifi koyar. Sağa doğru olduğunda, sola doğru olduğuyla aynı değildir, yukarıda 
olduğunda da aşağıda olduğuyla. Yani, ressamın sunduğu gerçeklik kesirleri ne aynı uzaklık ne aynı rölyef ne de 
aynı ışık paydalarına sahiptir” (Epstein’dan aktaran Deleuze 2014).

3 “Bizde acıma duygusunu ve ıstırap fikrini uyandıran dışsal işaretlerden köre ancak inleme dokunur. Ben körlerin 
genellikle merhametsiz olduklarını sanıyorum. Bir kör için, işeyen biriyle hiç şikâyet etmeden kanı boşalan biri 
arasında ne fark vardır? Biz de acıma duygumuzu şeylerin uzaklığı ve küçüklüğü yüzünden, tıpkı görmezliğin 
körde yaptığı etki gibi etki altında kalarak kaybetmiyor muyuz? Faziletli olmamız duyuşumuza ve eşyanın bizim 
üzerimizdeki etkilerine o kadar bağlı ki! Onun için, ceza korkusu olmasa, pek çok kimsenin uzakta kırlangıç kadar 
görünen bir insanı öldürürken, bir öküzü elleriyle boğazlamaktan daha az acı duyacağından hiç şüphe etmem. 
Istırap çeken bir ata acıdığımız halde bir karıncayı aldırış bile etmeden çiğnerken aynı ilke ile hareket etmiyor 
muyuz? (Diderot 2012).
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“EMBODIED EXPERIENCE OF SPACE THROUGH 
CINEMATIC LENS”

Abstract

Cinema shapes our perception of reality through moving images. Photographic and moving 
images satisfy our obsession with realism. This satisfaction provided by “existence” and 
“lived experiences” which “body” becomes a physical element and “embodiment” becomes 
an experience based on the perception of an individual. This study examines the embodied 
experience of space in the way of creating an image of the world through the cinematic lens. 
Furthermore, to clarify the distinction between real and cinematic space, two significant 
concepts as; “being in space” and “embodied experience of space” are discussed. “Being in 
space” is considered through the theories of Heidegger, Bollnow and Merleau-Ponty who discuss 
the real space to understand the process of positioning oneself in the physical environments. To 
understand the embodied experience of space, the theories of De Certeau, Norberg-Schulz and 
Pallasmaa are examined to see the process of creating an image of the world as the cinematic 
space. Josef Rusnak’s “The Thirteenth Floor” (1999) movie has been selected for the case 
study. Semiotic analysis has been conducted through the metaphor and metonymy in terms 
of spatiality and character perception related to the three different periods (1937, 1999 and 
2024) in terms of discussed theories. So far, the study aims to question the fictional and design 
characteristics of the space that create the background of the narrative and as the next step, 
findings from metaphor and metonymy analysis will be considered and evaluated through these 
discussions.

Keywords: Cinema, design, space, reality, embodiment

1. INTRODUCTION

This is an ongoing master’s program research, which focuses on the relation between the real 
space and the embodied experience of space through the cinematic lens. This research is a 
multidisciplinary study which merges cinema and design to study space as an entity and the 
created experiences through it. The aim is to understand how space design used for picturing 
us the world as “real” or “virtual.” Josef Rusnak’s movie called “The Thirteenth Floor (1999)” is 
selected for the case study. The movie is analyzed through a semiotic analysis specifically by 
the analysis of the spatial and character metaphors.

Dilan Acar
Ö. Osman Demirbaş

Previous studies are mostly focused on the concepts like perception, embodiment, 
presence and simulation (Merleau-Ponty 2002; Biocca 1997; Taylor 2002; Pallasmaa 2014) all 
of which are important and related with each other within the framework of this study. In 2011, 
Embodied Social Presence (ESP) Theory proposed as a framework to account perceptual 
engagement based on user experience. The theory analyses which perception of ESP realized 
and when it is realized while building the theory on the analysis of reflection data from Second 
Life (the game) users. Their intention is describing the implications of ESP for other functional 
dimensions (Mennecke et al., 2011).

Gallese and Guerra (2012, 183-184) discuss the relationship between “real” and “virtual”. 
They mentioned that film serves a variety of possible fictional worlds and according to cognitive 
film theory, visual psychology and neuroscience, perceiving scenes in the movies are similar 
with focused and intervened experiences in terms of “dynamics of attention, spatial cognition 
and action.” They use Vittorio Gallese’s Embodied Simulation (ES) Theory that analyses the 
subjects from a cognitive science perspective. According to their theory; our brain and body 
system uses its “neural recourses” while we are witnessing performed actions to simulate 
these behaviors (Gallese and Guerra 2012, 185).

In this context, science-fiction genre has been selected to analyze in order to understand 
how spatial perception is constructed and shifted through the cinematic space. The perception 
shifts are mostly contextualized through time and space utilization which is already known as 
the concern of this genre. Rusnak’s movie the Thirteenth Floor (1999) has been selected as 
the case study to identify the elements that ensure perception shifts through the semiotic 
analysis by specifically focusing on the space metaphors and metonymy. In the scope of the 
research, space is discussed under two main topics as “existential space” and “cinematic 
space” hence the process of experience differs between these two states. The discussion 
is expanded through Koeck’s interpretation of "being in space” and “embodied experience of 
space” (2013, 56). Theories from Heidegger, Bollnow, and Merleau-Ponty discussed existential 
space to understand “the process of positioning ourselves in physical environments” and 
theories from De Certeau, Norberg-Schulz and Pallasmaa examined to see “the process of 
creating image of the world around us” as cinematic space (Koeck 2013, 56). This study 
discusses the spatial theories in order to adapt them to the design process for emphasizing 
the embodied experience.

2. CINEMA AND EXPERIENCE

Cinema is a tool that influences our perception of reality through moving images while aiming 
to show us other lives and worlds (Kutucu 2005). We are experiencing a simulation of real-
life when watching a film from a “sensory-motor perspective” (Gallese and Michele 2012, 
188) and this can be the reason behind our obsession with realism as a human. Cinema and 
photography satisfy this obsession based on their essence which re-produces reality with the 
recording and capturing technology (Kutucu 2005; Bazin 1967). 

Gallese and Guerra (2012, 189) describe the film as “a crossroad of three different bodies: 
the body of the filmmaker, the body of the film and the body of the audience”. In the crossroad 
between these three bodies and the cinematic space, movies are offering us the embodied 
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experience. Also, according to Biocca (1997, 13), “the world is embodied and created from 
patterns of energy which are revealed by the human body.” He (1997) describes body as an 
information channel like a device that simulates the mind. “Body” illustrated as a physical 
item and “embodiment” as a way to engage to the world (Csordas 1997, 12). If we adapt these 
representations into cinema, film characters can be described as transmitters and filmmakers 
as controllers. Between the controllers and transmitters, the creation of the embodied 
experience does through “the regeneration of spatial reality in the framework of cinematic 
reality” (Kutucu 2005, 126). Embodiment is mostly related to the term presence which is 
based on our perceptual sensation that offers to be in a place outside of where your physical 
body is actually located (Biocca 1997). Embodied presence enables people to take action 
in order to find themselves in their desired places. However, it is not only about materiality, 
but the feeling of “realness” determines the quality of “being there” as an experience (Taylor 
2002, 43-44). As Csordas notes, the state of “being in the world” should be examined through 
“existence” and “lived experiences” (1994, 10-12). Also, Kutucu states that to have the vision 
of a multidisciplinary study, space in films should be studied especially about “production of 
space” and “experiencing spatial realities” (Kutucu 2005, 132). This statement portrays similar 
concerns compare with Koeck’s interpretation of the space.

3. BEING IN SPACE

In order to better understand what the concept of “being in space” refers, the concept of “being” 
itself has to be defined. According to Heidegger (1927, 2) there are three preconceptions 
about “the meaning of being”: 

(1) Being is a broad concept and it consists of everything that the medieval ontology 
seemed being as a surpassing. 

(2) Being is an inexplicability concept and this is caused by our traditional logic rooted in 
the ancient ontology which seems to be as not something like a being.

(3) Being is a self-explanatory concept, it used in all knowing and predicating in every 
relation to beings and oneself (Heidegger 1927). 

Heidegger (1927, 3) points out that everybody understands the statements like “The 
sky is blue” or “I am happy” but he says that this comprehensibility demonstrates the 
incomprehensibility. He (1927) suggests that the question of the meaning of being must 
be formulated to avoid inexplicability and incomprehensibility of the concept. What is 
questioned has to be defined and conceptualized because each state of being requires its 
own conceptualization and they are interrogated regarding their being. Also, he (1927, 6) 
formulated a terminology called “Da-sein” which means that being associated as “a mode 
of being, presence or being-there.” Thonhouser (2019, 1) mentions that Da-sein exists in the 
mode of being-in-the-world which we are experiencing by “being attuned.” In this context, being 
attuned can be described as: “What constitutes world and self in their essential relatedness” 
(Thonhouser 2019, 2). Bollnow discusses two claims of Heidegger as his source of discussion: 

(1) Somehow, we are always attuned. 
(2) All of our experiences shaped by attunements (Thonhouser 2019). 

According to the methodology of Heidegger’s existential analysis, human existence can 
be examined by analyzing one simple example because it leads to the same structure of 
existence. However, Bollnow proposes that the plurality of manifestations should be studied 
by “philosophical anthropology” to illustrate new dimensions of the human being with its 
relation to the world (Thonhouser 2019, 5).

Merleau-Ponty’s idea of being is based on the way that we perceive the world through our 
body and the body as “the subject of perception” and he states as, “every external perception 
is immediately synonymous with a certain perception of (the) body, just as every perception 
of (the) body is made explicit in the language of external perception” (Merleau-Ponty 2002, 
239). Based on this statement, he (2002) implicitly compares the theory of perception with 
the theory of body. Discussion focuses on the fundamental parts of the cognitive processes 
to define our “state of being” through body and space (Koeck 2013, 60).

4. EMBODIED EXPERIENCE OF SPACE

By the beginning of the 20th century, films have been started to be used as a tool that reflects 
the changes in social and institutional relations in cities (Kutucu 2005). Koeck mentions that 
the cities are perceived by more than one sense in which the sense of space becomes a “multi-
sensory engagement” that is founded in phenomenological and existential arguments (2013, 
61). The perceived form of cities is mostly defined by images that make cinema as a “multi-
sensory experience” (Koeck 2013, 61). From a two-dimensional screen, the audience does not 
experience the real space, but it is presented through the “mise-en-scène” and “the narrative 
of the film” (Kutucu 2005, 125). 

Embodied experience is a kind of a simulation which refers that representations created 
according to “observed actions, emotions, and sensations” and embodied experience realized 
if the person performs or experiences similar action or emotion (Ward 2015, 167). In the 
context of the research, the embodiment can be described as a general description of the film 
experience (D’aloia 2012). De Certeau (1988) questions how the memory is implanted in a 
place, or it is already just forming in there. Place is described as the space in which “acts, and 
occurrences take place” (Norberg Schulz 1980, 6). Experience is “an exchange between fusion 
of the object” and the subject like if we enter a space, space also enters us (Pallasmaa 2014, 
232). So, the implantation is neither localized nor determined by memory knowledge, but it 
is taken advantage of not created because memory is not something that could be settled in 
anywhere, but it is mobilized relatively to what happens (De Certeau 1988). 

Embodied and existential sense constituted through the immediate judgement of the 
character of a space which perceived in an unconscious manner rather than focused and 
conscious observation (Pallasmaa 2014). Place is more than an abstract location that consists 
of concrete things like having a material substance, shape, texture, and/or color and all of 
these determines the environmental character (Norberg Schulz 1980). It is a complex multi-
sensory fusion that consists of countless factors that are realized through the “atmosphere, 
ambience, feeling, and/or mood” (Pallasmaa 2014, 230).
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5. PROPOSAL FOR CASE STUDY

Rusnak’s “The Thirteenth Floor” is a movie that fits well into the category called “slipstream 
fiction” which is named by Bruce Sterling (Hayles and Gessler 2004, 1), refers to the films 
that stay in-between mainstream and science-fiction. Selecting a film from science-fiction 
genre provides us to analyze metaphors through the mise-en-scène because these films are 
mostly known as their extraterrestrial settings, futuristic technologies, and alien creatures 
to alienate the fictional world (Hayles and Gessler 2004). However, as mentioned earlier The 
Thirteenth Floor’s genre is an in-between movie in which science-fiction feeling is not given 
through “defamiliarizing devices” (Hayles and Gessler 2004, 1) but through the mixed reality 
which provides us an appropriate field for discussing our concerns since these films are likely 
to be foregrounded in ontological and epistemological issues (Hayles and Gessler 2004).

The story of the film based on the idea of a simulated world and the “slipstream of mixed 
reality” given by the portal of the simulator (Hayles and Gessler 2004, 3). There are cyber beings 
(avatars) in the simulated worlds and they have no control of their lives. Simulation users are 
able to download consciousness of the cyber beings. The film portrayed this takeover as a 
Deja Vu, but remembrances don’t belong to them. 

In the film there are three time periods but, until the ending of the film we mostly observe 
1937 and 1999 (Figure 1).

Rather than a linear timeline, the consideration of a layered, circular representation of the 
timeline seems to be more appropriate according to the context of the movie which presents 
simulated worlds embedded within each other (Figure 2).

Figure 1. Three different time periods that the story took place (Generated by the authors, 2020)

Figure 2. Circular representation of the timeline (Generated by the authors, 2020)

Figure 3. The Thirteenth Floor. Directed by Josef Rusnak. (Los Angeles: Columbia Pictures 1999)

Sturken and Cartwright (2001) mention that some visual stimuli refer to “contextually 
embedded metaphorical issues” and it can only be understood based on the proper background 
knowledge of the audience (cited in Maszerowska 2012, 70). However, this research aims to 
analyze the embodied experience of space in a more concrete perspective, because human 
reasoning about abstract concepts cannot be examined through our senses (Coëgnarts 2015). 
The film is interpreted through a semiotic consideration of the metaphor and metonymy 
analysis. It is conducted through two different methods clarified by Coëgnarts (2015); 

(1) Examining the “metaphorical and metonymical structure of the character perception” 
(83); 

(A) Bodily gestures,
(B) Framing or mise-en-scène.

(2) Discussing the spatial metaphors in terms of time.

The first strategy discusses conceptual metonymy and metaphor through character 
perception. Conceptual metonymy suggests that the target domain of perception can be 
triggered by showing some of the bodily features to the audience and let them recognize 
the perceptual organs of the character but, it does not mean that every visualization of a 
perceptual organ metonymically intended (Coëgnarts 2015).

Embodied experience of space reflected through the close-up eye shots of the character 
(Figure 3, a and b) to show that character’s (Hannon Fuller) consciousness is shifting and 
this shifting portrayed as if we are passing through a tunnel (Figure 3, c). After the process 
completed, he wakes up in a simulation portal where the embodied experience practiced 
however, as Norberg Schulz (1980) noted that place becomes more than abstract location 
because the being is not portrayed as something like a being in the story (Heidegger 1927).

Images show that embodied experience of a space portrayed through the use of bodily 
gestures (Figure 3, respectively a, b, c and d). 

Interiors and costumes are designed based on the period’s features. Analyzing the 

a b

c d
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appearances of the bartenders (Figure 4, c and d) shows the period’s preferences. In 1937, the 
bartender portrayed in a more elite look with his fancy suit and bow (Figure 4 a) whereas, the 
bartender in 1999 is characterized more casual with his leather jacket and piercings (Figure 
4 d). This elite and casual distinction between time periods also reflected through the bar 
designs; in 1937 the bar filled with elegant golden colored items (Figure 4, a and c) although 
in 1999 there are only playing machines (Figure 4, b and c).     

Figure 4 c and d demonstrates different interiors used based on the time period features 
for the bar settings. Also, costumes are designed related to the décor, and again features of 
the time period (Figure 4, a and b). Also, general color filter preferences differ between the 
scenes of different periods. Based on the bar setting, sepia color (reddish-brown) tones used 
in the general atmosphere of 1937 (Figure 4, a and c) to give the feeling of old times as a 
metaphor of an old photograph whereas, in 1999 (Figure 4, b and d) mostly dark colors used 
with neon highlights used to picture the period in a more daily style of the late 90s.

Wide-angle shots mostly used for outdoor settings, to introduce the environment and 
inform the viewer about the time period or using as a tool for making a transition between 
the time periods (Figure 5). Beyond the characters and props, these wide-angle shots are also 
defining the properties of different times. As mentioned earlier, 1937 designed to look like an 
antique (Figure 5 a) and with the use of dark and blue tones to reflect 1999 as a cybernetic 
era (Figure 5 b) and unlike its realness 2024 reflected like a utopia and/or dystopia with its 
hazy bright look (Figure 5 c). The color tone is almost like a golden and it evokes the feeling of 
luxury so to say almost every item is glittering.

Figure 4. The Thirteenth Floor. Directed by Josef Rusnak. (Los Angeles: Columbia Pictures 1999)

a b

c d

a

Figure 5. The Thirteenth Floor. Directed by Josef Rusnak. (Los Angeles: Columbia Pictures 1999)

b

c

4. CONCLUDING REMARKS

Cinema is a field that can be considered within multi-disciplinary studies since it consists 
of a different range of disciplines in itself. It is claimed that cinema already presents us the 
reproduction of reality through its narration and design is the tool to visualize the narration 
through creativity. The science-fiction genre can be considered as an appropriate ground 
for conducting spatial studies through cinema which is considered as the main objective of 
this study. The study considers the cinema and design through a semiological approach by 
focusing specifically on the metaphor and metonymy usage of the body features and the 
interiors that are used for the construction of the narrative. Based on discussed theories 
and semiotic analysis, the study analyzed that the sense of presence used to emphasize the 
embodied experience. Also, “real” and “virtual” world image pictured by using the body as the 
subject of perception. The next step of this study is to broaden the findings and combine 
them in relation to space design in order to propose an epistemological backbone through the 
related theories. This study focuses on more likely space theories over the “real” and “virtual” 
discussions for further studies, memory knowledge can be studied in relation to the presence 
and embodiment.
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“TÜRK SİNEMASINDA MAHALLE, AİLE VE EV 
TEMASININ İÇ MEKÂN ÜZERİNDEN OKUNMASI”

Özet

Türk toplumunda aile; hukuk, gelenek, inanış ile aidiyet üzerinden şekillenen kurumsal bir yapıyı 
ifade eder süreklilik gösterir ve dinamiktir, hane halkı sayısına göre de büyük ve çekirdek olarak 
sınıflandırılır. Toplum içerisindeki en küçük bütünü temsil eden Türk aile yapısı: Roman, öykü, 
şiir gibi yazılı eserlerin yanı sıra sinema endüstrisine ilham vererek toplumun gelenekselliği, 
dönüşümü ve kırılmaları üzerinden de senaryolaştırılmıştır. Türk sineması: Yeşilçam olarak 
adlandırılan ve 1960 sonrasından günümüze değin gelişen bu görsel anlatım modelinde aile 
temasını; romantizm, dram, komedi, gerilim, trajedi ve fantastik denemeler gibi anlatımlarla 
senaryolaştırmış izleyicinin beklentileri neticesinde mekân temsilleri ile de desteklenmiş hatta 
bazı yapıtlarda aile kavramı direkt mimari bir yapı tipi olan konut üzerinden kurgulanmıştır. 
1960’lı yıllarda dünyada başlayan özgürleşme ve bu eksende gelişen yenileşme düşüncesi 
Türk sinemasında da yer bulmuştur. Bu değişim sürecinde ailenin yeri, Osmanlıdan süregelen 
batılılaşma çabaları, kentli aile gibi olguların yanı sıra köyden kente göç ve ideolojik gelişimler 
ile 70’lerde hızlanan işçi, işveren kitlesi anlatımlarda mimari ve iç mekân ile desteklenmiş ayrıca 
süreç içerisinde toplumsal gerçeklik ve cinsiyet kavramlarının özellikle de kadın öykülerinin 
yaygınlaştığı bir dönem de görülmüştür. Yeşilçam yapıtlarındaki toplumsal değişim ve dönüşüm 
süreçleri içerisindeki ailenin dramları ile mimari ve iç mekânlar paralel gelişim göstermektedir. 
Özellikle modern kavramının sorgulandığı ve gelenek gelecek tartışmaları; popüler üslupta 
döşenmiş evler, konfor çağrışımları, alt ve üst gelir gruplarının yaşam biçimleri ve göç olgusu 
dış koşullarla mücadele eden ailenin iç mekânda süregelen yaşam biçimleri ve davranışları 
üzerinden aktarılmaktadır. Bu çalışmada: kültür, kimlik, mekan ve temsil bağlamında 70 ve 
sonrası komedi, dram, trajedi, gerilim gibi temalar ile izleyici karşısına çıkan 6 yerli film üzerinden: 
dönemsel analiz ve mekânsal gelişmeler ile bu analizler neticesinde senaryonun temsil edildiği 
iç mekânların detaylandırılması bu amaçla da yakın geçmişimizde Türk aile yapısının durumu, 
mekân gereksinimleri, özlem ve beğenilerinin iç mekana yansımasının okunması ve belgelenmesi 
hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mekân, iç mekân, sinema, modernleşme, toplumsal gerçeklik

Melek Bayrak
Salih Salbacak

1. GİRİŞ

Kültür, belirli bir toplumun karakterini meydana getiren fikirler, bilgiler, inançlar, teknik mahsulleri, 
davranış ve tavır tipleri sistemidir (Ülken 1969). Mekân kavramı da yaşanılan yerin ayrıntılı 
tanımıdır. Yaşanılan yer farklılıklarıyla, benzerlikleriyle süreç boyunca geçirdiği değişimlerle 
yapılanır. Mekân olgusu tüm bu öğelerin bileşimidir ve İki temel bileşeni vardır. İnsan ve doğa, 
mekân olgusunun temel bileşenleridir. Her iki bileşen de kendi düzenekleri içinde son derece 
dinamik süreçlerin temel aktörleridir. İnsan ve doğa süreçleri, zamansal işleyişe bağlı olarak 
çeşitli unsurları içerir. Örneğin İnsan Süreçleri; ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel unsurları 
kapsar. Her unsur bir birikim yaratır ve bu birikimin sahnesi mekândır (Hacısalihoğlu 2008).

Kültür ile mekân türleri ve mekân kullanma biçimleri arasında fonksiyonel ve organik 
ilişkiler vardır. Her kültür, belli mekân biçimlerine, her mekân belli bir kültürel fonksiyona ve 
her mekân algılaması belli bir kültürel şartlanmaya tekabül eder. Avam kamarasının tamiri 
sırasında Churchill’in söyledikleri tarihe geçmiştir: Biz yapılarımıza, yapılarımız da bize biçim 
veriyor. Muhafazakâr Churchill, parlamentonun mimarisi (iç mekânı) değiştiği takdirde, İngiliz 
parti ve siyasal düzenin değişeceğinden endişe ediyordu. (Güvenç 1970)

Konut insanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh. Bir ya da 
birkaç ev halkının yaşaması için yapılmış, insan yaşamasının gerekli kıldığı uyuma, yemek 
pişirme, soğuktan ve sıcaktan korunma, yıkanma ve ayakyolu gibi temel gereksinme 
konularında kolaylıkları bulunan barınak olarak tanımlanmaktadır. Konut örgütlenmesinin 
sosyal belirleyicileri de: Bir kültürel gruba ait olmak, belli değerleri paylaşmak, ortak inanç 
örf ve adetleri olmak, aile büyüklüğü, ailenin sosyo-ekonomik statüsü, ailenin yapısı, aile 
bireylerinin sosyal yaşamda ve dolayısıyla aile içinde oynadığı roller. Ailenin yaşam sürecinin 
hangi aşamasında bulunduğu, ailenin toplum ve toplulukla kurduğu ilişkiler, ailenin değer ve 
tutumları, ailenin doğrudan konut kullanımına yönelik normları, ailenin beklenti ve umutlarını 
da içine alan öz imgelerdir (Gür 2000).

Kültür, kimlik ve mekan bağlamında: tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçiş yaşam 
koşullarını değiştirmiş insanlık, toprağı ekip biçmenin yanı sıra makine ve makineleşme yardımı 
ile seri üretim kavramı ile tanışmıştır. Buhar gücü ve gelişen demiryolu ağları neticesinde hızlı 
bir değişimin yaşandığı bu dönemde endüstrileşmenin iş gücü gereksinimi yeni toplumsal 
sınıflar ortaya çıkarmış, işçi, işveren, memur olarak adlandırılacak bu yeni sınıflar ortaya 
çıkmıştı 19. yy da hem bu sınıfların yaşamını sürdürmesi için mobilyanın da mekâna dâhil 
olduğu yeni konut tipolojileri ve iç mekânlar hem de teknolojinin dâhil olduğu yaşam koşulları 
ve mimari anlamda yeni yapı programlarına göre donatılan konutlar yaygınlaşmıştı. 

Büyük bir paylaşım savaşı ile 20. yüzyılı da karşılayan dünya siyasetinde merkezi 
otoriteler çökmüş yerine ulus devleti kavramı ortaya çıkmıştı. Toparlanma dönemi olarak 
düşünülen süreç II. Dünya Savaşına sebep olan siyasi gelişmeler ile sonuçlanmış, savaşının 
siyasi yaşamda kutuplaşmış bir dünya düzeni ortaya çıkarması ve sosyal ve siyasal yaşam 
üzerinde etkilerinin unutulmaya başlanacağı bir sürece girilmişti. Bu zaman dilimi 1960’lı 
yılları ifade edecek. "1960’lı yıllarda dünya çapında birbiriyle ilişkili kültürel ve politik eğilimlerin 
kompleksini ifade eden, daha sıklıkla Altmışlılar olarak adlandırılan bir dönem yaşanmıştı. 
1960’lar dünya üzerinde özgürlüklerin yaygınlaştığı yaşama daha pozitif bakan savaş karşıtı 
söylemler geliştiren yaşam modelleri sunmaktaydı. 
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Dünya tekrar savaşın eşiğine gelecek siyasi gelişmeleri takip ederken genç Türkiye 
Cumhuriyeti sosyal ve kültürel anlamda hızlı bir değişim yaşamakta imparatorluktan 
bağımsız bir cumhuriyete dönüşen Türkiye’de ekonomik kalkınma hamleleri yapılmakta bu 
kalkınma hamleleri idealize edilmiş yurttaş modeli üzerinden yürütülmekteydi. Bu dönemde 
merkezden periferiye yayılan modernleşme eksenli kalkınma sürecinde devletçi politikalar 
etkili olmakta ve devlet yatırımları merkez dışında yer alan Anadolu kentlerinin gelişmesine 
ivme kazandırmaktaydı. Anadolu’da artan nüfusun ve yeni toplumsal sınıfların ihtiyaçlarını 
karşılayacak yapılar inşa edilerek geleneksel yerleşim dokuları içerisinde kalan bu yeni yapılar 
hem simgesel hem de toplumsal bağlamda bulundukları kentlerdeki modernleşmeyi temsil 
etmekteydi (Demirkan ve Salbacak 2019). 1960’lı yıllara gelindiğinde ise Türkiye siyasi tarihinin 
ilk askeri darbesi ile karşılaşmış, siyasi bir belirsizliğin etkilediği bu dönemde demokrasi 
kesintiye uğramıştı. 

1960-1980 döneminde, çağdaş mimarlıkta önemli gelişmeler meydana gelmiş, modern 
mimarinin tek başına egemenliğini sona erdiren farklı eğilimler batı mimarlığının gündemine 
girmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında baskın biçimde hâkim olan dik açılı 
prizmalardan oluşan katı rasyonel anlayıştaki modern mimarlığa karşı tepkiler yükselmeye 
başlamıştır. Bu tepkilerin ana konusu, modern mimarlığın tekdüze ve kimliksiz çevreler 
oluşturmuş olmasıdır. Bu eleştiriler sonucunda, dünya mimarlığı 1960’lardan itibaren 
“Post-modern” ve “Geç modern” olarak iki ana kolda devam edecektir. “Post-modern” akım, 
modern mimarlığın tamamen karşıtı olarak ortaya çıkarken, modern mimarlık, kendi içinde 
dönüşüm geçirerek “Geç modern” olarak devam etmiştir. Uluslararası mimarlık çevrelerindeki 
bu gelişmeler ve çoğulculuk Türkiye’ye hemen yansımış, Geç modern anlayış içinde yer 
alan çeşitli yaklaşımlar ülkede uygulama alanı bulmuştur. Post-modern akımın örneklerinin 
Türkiye’de uygulanmaya başlaması ise, 1980 sonrasını bulacaktır. 1960-80 döneminde 
denenen değişik eğilim ve biçimler içinde, görünürdeki çeşitliliğe karşın, birkaç eğilimin öne 
çıktığı görülmektedir (Batur 1984). 1960’lı yıllar Türkiyesi’nde köyden kente göç olgusu büyük 
şehir de yeni bir yaşama başlayan kırsal nüfus bu nüfusun şehir ile bütünleşme aşamaları ve 
bu kitlelerin barınacağı konutlar ve yeni yaşam alanları oluşmaya başlamaktaydı.

1.1. Çalışmanın amacı

1970’den günümüze toplumsal gelişmelerin etkisindeki Türk ailesinin sosyolojik durumu, 
yaşam çevresi içerisindeki rolü ve çevrenin aile üzerindeki etkisi, ailenin iç mekânı algılaması 
ve kurduğu bağ, geçmiş özlemi, beğenileri, mobilya, iç mekan öğelerinin popüler kültür 
ile olan ilişkisi ve değişen iç mekân anlayışının yakın tarihimiz çerçevesinde yerli sinema 
yapıtları vasıtası ile incelenerek mekânsal gelişimin sinemadaki ifadesinin belgelenmesi 
amaçlanmaktadır. Çalışmanın ana ekseni, geleneksel yaşam çevrelerinde sürdürülen yaşam 
ve iç mekândır. Kentli nüfusun iç mekân algısı, büyük şehirlere göç eden nüfusun konut sorunu, 
gecekondu adı verilen hem mimari hem de sosyolojik bir yapılanmanın gerçekliği, kırdan kente 
göç eden ailenin yerelden kazandığı pratik ve yerele özlem, büyükşehre adaptasyon aşamaları, 
kadın erkek ilişkileri, konutun dönüşümü, alt üst gelir guruplarına göre mekan, kadının sosyal 
yaşama katılması ve ait olduğu çevre üzerinden iç mekan temsilinin sonuç olarak toplumsal 
etkiler çerçevesinde mekânsal kırılmaları bir belgeleme yöntemi olan sinema üzerinden 
okumasıdır. 

1.2. Çalışmanın kapsamı

Çalışmanın kapsamını yakın tarihimiz 1970 ve sonrasının politik ve toplumsal gelişmeleri 
ışığında Türk aile yapısının geçirmiş olduğu değişim ve bu değişim ile paralel gelişen iç mekân 
kimliğinin ve dinamiklerinin senaryolaştırılan sinema yapıtlarındaki temsilinin okunmasıdır. 
Çalışmaya konu olan zaman dilimi, toplumsal olduğu kadar mekânsal gelişim kırılmalarını da 
içermektedir. Türk ailesinin durumu, geleneğin sürdürülebilirliği, konut, ev, yuva bağlamında 
barınma sorunu, modernleşme, konforlu yaşam özlemi, mekân ve mobilya, mobilya ve iktidar 
ilişkisi ve toplumsal katmanlaşmanın senaryolaştırıldığı yerli sinema yapıtları irdelenerek 
kırılmaları ortaya çıkaran bulgular toplumsal değişim ve dönüşümü ile aynı zeminde 
karşılaştırmalı olarak belgelenecektir. 

1.3. Çalışmanın yöntemi

Çalışmanın ilk bölümünde kültür, zaman, mekân bağlamında kültürün oluşumu ve mekânı 
şekillendirmesi ile iç mekanın temelleri ve geçirmiş olduğu evrimden kısaca söz edilecektir. 
İlk bölüm konu olarak 20. yy iç mekanına odaklanacak ve odaklanılan bu dönemin iç mekan 
süreçlerinin izleri sürülecektir. İkinci bölümde: 1970’ten günümüze toplumsal değişim, gelişim 
ve bu gelişim içerisindeki yerli sinemanın yeri sorgulanacaktır. Üçüncü bölümde ise aile 
kavramından hareketle 1970 ve sonrası Türk sinemasında mekanın temsili, yerli sinemanın 
mekan algısı dört başlıkta incelenecek sonuç ve bulgular ile yapılan çalışma sonlandırılacaktır.
1. Başlıkta, 1970’li yılların mekânsal kırılmaları irdelenerek bu başlıkta toplumsal gerçeklik, göç, 
işçi sınıfı ve sendikal faaliyetlerinin sinemadaki temsili belgelenerek şehirli ailenin durumu, 
göç olgusu ile yerel kimliğin İstanbul’a taşınması ve şehir kültürü ile tanışma, ayak uydurma 
çabası, çatışmalar, kadın erkek ilişkileri, bu kitlenin mekânsal arayışları ve barınma biçimleri ile 
dönemin mekândaki temsili iç mekân örnekleri üzerinden okunacaktır. Bu okuma, Ömer Lütfü 
Akad’ın yönettiği 1974 yapımı ve “Diyet” filmi ile başlayacak. Yine bu başlık içerisinde 1970’li 
yılları başka bir açıdan bakan geleneksel bir yaşam çevresi içerisinde ailenin romantik durum 
komedilerini konu alan  Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini üstlendiği Gülen Gözler (1977) filmi ile 
devam edilecek geleneksel Türk ailesinin barındığı ev, ailenin erkek çocuk özlemi, dayanışma, 
aileyi tanımlayan ev olgusu ve yaşam sevincinin yanı sıra konut sorununa başka bir açıdan 
bakan yap-sat sektörü irdelenecektir.

2. Başlıkta, 90 ve sonrası dönüşen mekan ve yaşam kadın hikâyeleri ile bağlamlaştırılacak 
bu başlıkta ilk olarak 1991 yapımı Ümit Efkan’ın yönettiği “Bir Kadın” filmi incelenecektir. 
Filmde toplumsal değişim imgeleri medeni kanuna göre dul olarak nitelenen bir kadının işi 
ve çocuklarına odaklanan yaşamı, toplum içerisindeki durumu çalışma hayatına katılımı 
ekonomik ve duygusal özgürlüğünün ve başarılarının karşı cins tarafından baskılanması konu 
edilirken değişen yaşamın imgeleri (alışveriş merkezi, süpermarket, hamburger, buz pateni 
gibi) ve apartman dairesinin konfor düzeyi ile yaşam modeli irdelenecektir. İkinci film ise Yavuz 
Özkan’ın yönettiği 1994 yapımı “Bir Sonbahar Hikâyesi”dir. Filmde uyumsuz bir çiftin gelgitleri 
ve toplumsal değerleri sorgulanırken birbirine yabancılaşan ciftin yaşamını sürdürdüğü 
evlerinin konfor ve lüks temelli iç mekânı ve dönemine göre de ilerici tasarımı belgelenecektir.
3. Başlıkta, 2000 ve sonrası mekânsal geçişler Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini üstlendiği 

465



466

2006 yapımı “Kader” filmi ile irdelenecektir. Ailenin parçalanmışlığı ve bu parçalanmanın 
etkileri, toplumun başka katmanlarının da mekân gereksinimleri ve bu yaşantının tekinsiz ve 
bakımsız mekânlara yansıması incelenecektir. 

4. Başlıkta, 70 den günümüze mekânsal geçişleri belgeleyen senaryosunu Nuran Evrenin 
yazdığı ve Ömer Faruk Sorakın yönetmenliğini üstlendiği 2011 yapımı “Aşk Tesadüfleri Sever” 
filmi incelenecektir. Filmde tesadüflere dayanan bir aşk hikâyesi 1970’den 2000’li yıllara 
gelinceye değin iç mekânın değişimi ve gelişimi 21. yy konut eğilimleri hakkında bilgiler vererek 
yakın geçmiş ve günümüzü iç mekânını belgelenecektir.

2. SONUÇ VE BEKLENTİLER 

Yakın tarihimiz ile sınırları belirlenen bu çalışmada: Türk toplumu ve ailesinin dönüşümü, kültür, 
kimlik ve bellek bağlamında mekânsal gelişimimizin geçirmiş olduğu aşama ve tartışmaların 
1970’li yıllardan günümüze dram, romantizm, toplumsal gerçeklik, kadın hikâyeleri ve aile içi 
çatışmaları konu alan yerli sinema filmleri mekânsal kırılmalar ile pararelleştirilerek irdelenmesi. 
Çalışmanın içerisinde iç mekân ve kullanıcısı, iç mekanda gelenek gelecek çatışması, iç 
mekanın gelişimi ve sınıfsal belirleyiciliği, siyaset ilişkileri ışığında iç mekânın gelişimi ve 
sınırlarının yerli sinema endüstrimiz Yeşilçam'da temsilinin belgelenmesi hedeflenmektedir.  
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Abstract

In architecture historiography, documentation and conservation of modern movement heritage 
are restricted to a certain period and/or building group. In this context, residential buildings are 
neglected except for the buildings by well-known architects and iconic examples. Moreover, 
interior studies related to these residential buildings are very few. However, the examination of 
residential buildings provides important clues about the transformation of urban patterns and 
daily life practices. Residential buildings reaching today are original examples conveying us the 
housing and domestic culture of the period. They are important identity components that carry 
the culture, art, and civilization of society to the future. 

The case study in this thesis addresses the residential area in Karşıyaka-İzmir, which is 
experiencing both a rapid urban transformation and the threat of losing its distinctive modern 
characteristics. The study focuses on two neighbourhoods of Karşıyaka -Aksoy and Donanmacı- 
and the period of 1950-1980. To be able to analyze these buildings holistically, different methods 
were implemented throughout the study. One of them is, using a modern housing heritage value 
system including tangible and intangible values for evaluating the importance of residential 
architecture. With the help of the archive documents of the apartment buildings’ projects, plan 
layouts and interior space characteristics of the residences were also revealed. On the other 
hand, the oral history method is based on interviews with occupants, former inhabitants and 
researchers. Through these analyses, housing/domestic culture and daily life of the period 
are investigated. It is aimed to contribute to both architecture and interior design practices by 
revealing different actors in housing production and interpretation of the residential buildings 
as social objects. 

Keywords: Modernism, modern apartment buildings, interior design

1. INTRODUCTION

The purpose of the study is to identify residential buildings between 1950 and 1980 in terms 
of their significant architectural and interior architectural features. The study aims not only 
to document the modern apartment buildings but also to develop a modern housing value 
system to analyze these buildings. 

Beste Gönültaş Tekin
Gülnur Ballice
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2. CONSERVATION APPROACHES AND VALUES OF MODERN ARCHITECTURAL HERITAGE

“Modern Movement” spread rapidly in the whole world from the 1920s to the 1970s and 
was diversified with numerous examples, architectural language and attitude. After the 
discussions about modern architecture as being a heritage, a huge modernist building stock 
was appreciated in that manner. 

2.1. Organizational and theoretical studies in international area and Turkey

Venice Charter: The term ‘authenticity’ is discussed in Venice Charter in 1964. It has become 
the main term in the conservation area (Venice Charter 1964).

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites): ICOMOS was established in 1965 
to conserve the historical heritage. ICOMOS organizes meetings and studies of subcommittees 
windows preservation of cultural heritage and prepares charters, recommendations, and 
documents windows declaration of intention. These documents are the 1994 Nara Document, 
1999 Burra Charter, 2011 Madrid Document.

1994 Nara Document: It deals with the value of “authenticity” in preserving cultural heritage. 
It emphasizes that cultural assets should be appreciated as a part of the cultural context that 
they exist (Nara Document 1964).

1999 Burra Charter: It deals with the conservation values under four titles within the 
cultural heritage. These are the aesthetic, historical, scientific and social values (The Burra 
Charter, 1999). It enabled the values to be identified as “other moderns” which maintains that 
the modernism process was experienced in each country differently (Burra Charter 1999).

Madrid Document: ICOMOS International Scientific Committee on Twentieth-Century 
Heritage determined its targets and principles about the modernist heritage under threat 
within the heritage warnings program by “Madrid Document” in 2011 (Madrid Document 
2011). In this study, focusing on the preservation of twentieth-century architectural heritage, 
the use of existing values was proposed to preserve the heritage in this period. These values 
were defined under two main titles: tangible and intangible attributes.

ISC20C Heritage Alert 2012: ICOMOS twentieth-century heritage committee states that the 
heritage values can be determined through the idea of history, texture, form, function, usage, 
and design.  

Docomomo International: DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, 
Sites, and Neighborhoods of the Modern Movement) was established in 1988 as a non-
governmental organization to work on the documentation and preservation of modern 
architectural heritage in the Netherlands. Docomomo discussed the conservation criteria in 
1993 under two main titles as fundamental and relative criteria. Art and aesthetic, social and 
technological values are part of fundamental criteria while reference and canonical values are 
relative ones.

English Heritage 1997: English Heritage discussed the values under six titles: cultural, 
educational and academic, economic, resource, recreational and aesthetic (Mason 2002).

Lipe 1984: Lipe discussed the heritage conservation values under four titles as economic, 
aesthetic, associative-symbolic and informational (Mason 2002).

Frey 1997: Frey discussed the heritage conservation values under six titles: monetary, 
opinion, existence, bequest, prestige and educational values (Mason 2002). 

Henket 1998: Henket specifies different intervention methods for each product according 
to their value. He discusses these methods under four groups as back to original conservation, 
pragmatic restoration, economic reuse and documentation only. He suggested the timing of 
conservation and intervention as immediate, short term and long term during the process. 
After this stage, he grouped the finance supports as private-local, public-local, private-national, 
and public-national (Henket 1998).

Feilden and Jokilehto 1998: They discussed the conservation values under two main 
titles: cultural and present-day socio-economical values. They also discussed the concept 
of “authenticity” since the Venice Charter (1964) under four titles: the authenticity of design, 
material, craftsmanship, and settlement (Feilden & Jokilehto 1998). 

Mason 2002: He discussed the conservation values under two main titles as socio-cultural 
and economic (Mason 2002).

Apart from these international studies on values, Kayın (2001), Cengizkan (2003), Elmas 
(2005), Madran (2006), O. Polat (2008), Özgönül (2011) and Özkaban (2011) have studied 
about conservation values systems in Turkey. Kayın developed five main values that originated 
from different qualities of the building (Kayın 2001):

• Original architectural qualities of the building such as venue setup, aesthetic, 
material, detail, etc.,

• The qualities regarding the relations of the building with its environment,
• The qualities related to the local cultural characteristics of the the building,
• The qualities of the building transferring the knowledge of the lifestyle and events of 

its construction era, 
• The qualities of the building emphasizing the city identity (Kayın 2001).

In 2003, Cengizkan conducted a survey prepared by the Chamber of Architects to 
determine Turkey’s perspective on twentieth-century architectural heritage. He determined the 
selection criteria of the buildings upon the answers of windows are in this survey. He gathered 
these criteria under four main titles. These are historical value, functionality, authenticity and 
environmental adaptation and contribution to the environment (Cengizkan 2003).

In Elmas’s study on the values specific to modern architectural heritage conservation 
values are listed. The first group of values which is used in traditional conservation systems 
before includes historical, document, architectural, environmental, memorial, symbolic, 
aesthetic, usage, urban, and rarity values. The second group specific to modern architectural 
heritage requires the following criteria: to be a design of an important architect, to be a design 
of a world-famous architect, to be obtained through an architectural competition, to be a 
pioneer at something, and to be exemplary (Elmas 2005). 

Madran proposes two different approaches to conservation values. The first is to accept 
the existing conservation approaches and values for modern architecture too, and the second 
is to determine new conservation values for modern architecture products. With his first 
approach, he accepts the products of modern architecture within the scope of cultural heritage 
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while the second offers a new perspective windows preservation of modern architecture 
(Madran 2006; Özgönül 2011). With the first approach, Madran emphasizes that the definition 
of cultural heritage also includes modern architecture products. The values such as document, 
identity, educational, architectural, functional and economic, continuity, memorial, authenticity 
and belonging to the previous centuries can also be used for modern architectural products 
(Madran 2006). 

According to Omay Polat, aesthetic and historical values which are considered as basic 
values in cultural heritage lost its importance within Modern Architectural Heritage. Newness 
value expressed by Riegl is emphasized as an outstanding value within modern architectural 
heritage (Omay Polat 2008). Özgönül discussed the cultural heritage values and categorized 
these values under three titles as internal, external and usage values (Özgönül 2011). Özkaban 
studied the existing conservation values for low-rise modern housing examples in Buca-İzmir. 
She classified them under four main titles: emergence value, design language and architectural 
style value, construction properties value and urban context value (Özkaban 2014). 

3. CASE STUDY

Within the research, we selected four examples among the apartment buildings constructed 
in Karşıyaka between 1950 and 1980. We presented the analyses and architectural/interior 
characteristics of these apartment buildings upon the value system.

The value system of civil architectural examples is composed by reviewing the literature and 
studying different value system proposals in different periods all around the world and Turkey. 
We composed the basic principles of the value system referring to the Madrid Document 
which was dated back to 2011. Similar to this document, values were organized under two 
main titles: tangible and intangible values. Tangible ones are discussed as architectural and 
interior design values. We grouped intangible values as socio-cultural and scientific values 
(Figure 1). 

3.1. Gökçeoğlu Apartment Block

Gökçeoğlu apartment block was designed and constructed by architect Faruk San who was 
originated from Karşıyaka and the partner of AFA Construction Company. The main entrance 
of the building is on Cemal Gürsel Street and two sides of the building are attached with the 
lateral parcel and the back facade opens up to the garden.

The building is still functional and its original architectural design is mostly conserved. 
Because of this conservation, it is an architectural heritage with continuity value. The 
architectural simplicity of the 1950-1980 period can be observed in the building. Wall-window-
balcony integration and mass-void ratio were ensured in balance on the facade and dynamism 
were created with the angled balcony form. Gökçeoğlu Apartment has also an aesthetic 
value and design authenticity with its original design approach, transparent facade layout, 
plan scheme, original materials, and architectural details. It has construction value with its 
reinforced concrete construction system which represents the construction system and 
technical equipment of the period. 

Figure 1. Modern housing heritage value system (Generated by the authors.)
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In this building, we observe typical characteristics of the modernist-functionalist style of 
the 1950s such as grid facade, cubic form and symmetrical plan. It also compliances with the 
existing environment and contributes to urban patterns by reflecting the rational architectural 
understanding which became widespread after 1950 in Turkey. 

Plan layout with a hallway starting from the entrance hall and has entrances of rooms 
and bathroom reflects the typical apartment plan of the era. The living room is located on the 
front side connecting to the balcony with large sliding doors and facing the panorama on the 
other part with high casement windows. On the front facade, one of the most characteristic 
architectural elements of the building, the balconies continue along the entire facade without 
any interruption in the horizontal line. 

We analyzed a flat on the 4th floor.  In this flat, the interior design elements and furniture 
–especially of kitchen and sanitary elements of the bathroom- also reflect the period 
characteristics overlapping with the architectural approach. The folding table and authentic 
kitchen cabinets are the samples of original furniture pieces. Besides, styles of the interior 
elements, lighting, and furniture in different parts of the flat are the unique pieces of “a modern 
apartment life”. We can say that the overall architectural design of the building which starts 
from the building itself and continues with the interior details, is a result of the holistic design 
attitude.

Figure 2. Gökçeoğlu Apartment Block plan layout (Generated by the authors.)

Figure 3. Analysis with modern housing heritage value system: Gökçeoğlu Apartment Block
(Generated by the authors.)
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Figure 4. Gökçeoğlu House, The first half of the 1960s (Ülkü Kayaalp archive)

Figure 5. Gökçeoğlu Apartment Block front façade (Gönültaş Tekin archive 2018)

Figure 6. Façade and entrance lobby details of Gökçeoğlu Apartment Block (Generated by the authors.)
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Figure 7. Guest living room of Flat-4, Gökçeoğlu Apartment Block (Generated by the authors.) Figure 8. Entrance hall and balconies of Flat-4, Gökçeoğlu Apartment Block (Generated by the authors.)
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Figure 9. Kitchen of Flat-4, Gökçeoğlu Apartment Block (Generated by the authors.) Figure 10. Bathroom of Flat-4, Gökçeoğlu Apartment Block (Generated by the authors.)
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Figure 11. Bedroom of Flat-4, Gökçeoğlu Apartment Block (Generated by the authors.) Figure 12. Bedroom and study room details of Apartment 4, Gökçeoğlu Apartment Block
(Generated by the authors.)
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Figure 13. Family living room of Flat-4, Gökçeoğlu Apartment Block (Generated by the authors.)

4. CONCLUSION

Considering the existing conservation values explained in this research, a modern housing 
heritage value system was formed to determine conservation values special to the apartment 
block types of the modern period. In this modern housing heritage value system, the values 
special to apartment buildings were selected among the existing values and the values about 
interior features were added. These values were grouped under the two main titles as “Tangible 
Values” and “Intangible Values” which were formerly proposed in the 2011 Madrid Document.  

In the modern housing heritage value system, values were tried to be analysed deeply 
especially in terms of interior characteristics. It would be possible to generate a holistic and 
comprehensive value system through this approach. The case study apartment constructed 
in 1966 was analysed by evaluating their values in the modern housing heritage value system, 
thus housing and domestic culture of the period was also examined. As a result of the analyses 
of Gökçeoğlu apartment block according to the modern housing heritage value system, it 
was determined that it has many common intangible and tangible values. The building has 
different values depending on parcel characteristics, user profile, and architect’s attitude. 
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“OTEL İŞLEVİNE DÖNÜŞEN BOĞAZİÇİ YALILARI 
ÜZERİNE BİR İNCELEME”

Özet

İstanbul-Boğaziçi Yalıları Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen, mimarisi ve iç mekânları, içinde 
yaşayan insanları ve hikâyeleri ile oluşturduğu kendi kültürü yıllar boyunca önem taşımaktadır. 
Suyun iki yakasına dizilen bu eşsiz güzellikteki yapıların çoğu çeşitli sebeplerden dolayı günümüze 
kadar ulaşamamıştır. Günümüzde Boğaziçi’nde yaklaşık olarak 600 adet yalı bulunmaktadır. 
1971 Tarihli Koruma Kararı'na göre ise, Boğaziçi'nde 89 adet 1. sınıf, 208 adet 2. sınıf ve 69 adet 
3. sınıf olmak üzere toplam 366 adet tarihi yalı mevcuttur. 

Boğaziçi’nin en önemli karakteristik özelliği olan su öğesi, mimari yapıları ve iç mekânları 
da etkilemektedir. Boğaziçi Yalılarından günümüze kadar ulaşanlarının çoğu özel mülkiyettir 
ve işlev değiştirmiştir. İşlev değiştiren yalılar günümüzde başta restoran, otel, kafe ve çeşitli 
organizasyonlar için kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında İstanbul’da bulunan Fuat Paşa 
Yalısı, Rasim Paşa Yalısı ve Debreli İsmail Hakkı Paşa Yalısı incelenmiştir. Yalıların iç mekân 
analizi, yerinde tespit, alan çalışması, fotoğraflama tekniği ve kaynak toplanması yöntemi ile ele 
alınmıştır. Bildiri kapsamında seçilen yalılar analiz edilecektir.

Yapılan çalışma sonucunda, işlev değiştiren yalıların büyük kısmının iç mekânları değiştirilmiş, 
mobilyaları ve aksesuarları varisler tarafından satılmış ve orijinalleri korunamamıştır. Yeni 
yapılan düzenlemelerde ise yalıların dönemlerine uygun olmayan tarz ve stillerle iç mekânları 
düzenlenmiştir. Fakat tavan, duvar, merdiven gibi sabit olan mekânsal öğelerin birçoğu 
günümüze kadar orijinal halini korumuştur. Yalıların işlev değişikliklerinin kültürel mirasımızın 
korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Su, Boğaziçi yalıları, iç mekân, işlev değişimi

1. YALI TANIMI VE GELİŞİMİ

“Boğaziçi’nin kendine mahsus güzelliklerinden biri; Yalılar! Kimi taştan, kimi tahtadan; kimi 
taze renkli, kimi yorgun yüzlü, bin bir biçimli yalılar!.. Bunlar iki kıyı boyunca kâh denizin ta 
üstündeler; kâh kendi rıhtlarının kenarındalar ve kâh dar bir caddenin berisindeler…” (Ünaydın 
1938).

Yalı, sahil anlamına gelmektedir. Deniz kenarında olan ev ve konaklara da verilen isimdir. Deniz 
kenarında olan saraylara “yalısaray” veya “sahilsaray” adı verilir (Arseven 1975). Yalı kelimesinin 

Şeyma Selçuk
Rabia Köse Doğan

kökenine ilişkin iki ayrı görüş olmasına karşın, kelimenin taşıdığı anlam tüm sözlüklerde aynıdır. 
Kelime coğrafi olarak “kıyı” ve mimari olarak da “kıyıda yapılan ev” anlamını taşır. Bugün yalı 
kelimesi aklımızda ilk olarak Boğaziçi’ni çağrıştırmaktadır. Yalı olarak tanımlanabilecek yapı 
örneklerinin yalnız Boğaziçi’nde olmasından değil, yalı mimarisinin gelişmesine olanak tanıyan 
önemli sosyal ve çevre özelliklerinin burada olmasından kaynaklanmaktadır (Eldem 1984). 
Eğer yalının boyutları küçükse sahilhane, saray büyüklüğünde ise sahilsaray denilir (Şimşek 
2011).

Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve bölgelerinde su kenarı yapılarını görmek mümkündür. Bunlar 
kendi kimlik ve kültürlerine göre gelişme göstermiş zaman içerisinde şekillenmiş yapılardır. 
Boğaziçi’nin kendine has mimarisine başka bir şehir veya ülkede rastlamak mümkün değildir. 
Kendine özgü bir yapılaşması mevcuttur. Nitekim Boğaziçi mimarisine çok yakın Türkiye’de 
ve dünyada su yapısı olması yönüyle benzerlik gösteren örnekler verilebilmektedir. Dünyanın 
birçok ülkesinde su kenarı yapısına rastlanmaktadır. Bunlar arasında Venedik ve Amsterdam 
gibi kentler örnek gösterilebilir. Bu şehirlerde yapay kanallar üzerinde insanların dışarıdan 
müdahaleleri sonucu oluşturulmuş su ve kent ilişkisi görülmektedir. Bu etkenler oluşan 
yapıların mimarisine de yansımaktadır. Ülkemizde su kenarı yapıları Edirne, Amasya ve İstanbul 
kentlerinde bulunmaktadır. Kent olarak tarihteki ünlü şahsiyetlerden Napolyon'un ifadesiyle 
“Dünya bir tek ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” ya da Alphonse de Lamartine'n ifadesiyle 
“Dünyaya bir kez bakma imkânın olacaksa sadece İstanbul'dan bak”, Gyllius'un ifadesiyle 
ise “Tüm şehirler ölümlüdür İstanbul hariç”, gibi söylemleriyle de İstanbul öne çıkmaktadır. 
Bölgesel olarak, Dünya ülkelerinde Bosphorus Mansion olarak anılan Boğaziçi Yalıları öne 
çıkmaktadır. İstanbul Boğaziçi’ndeki su kenarı yapılarının bir benzeri de Amasya, Edirne ve 
Antakya’da bulunmaktadır.

İstanbul siluetini oluşturan önemli bir parça, Boğaziçi’dir. Boğaz kıyılarındaki yapılarda 
çoğunlukla yalılar, sahilsaraylar, yalı camiler, köşkler ve kasırlar görmekteyiz. Yalıların çoğunda 
kullanılan malzemenin ahşap oluşundan dolayı günümüze çoğu ulaşamamıştır. Bugün elimizde 
o dönemin yapılarını, ressam ve aynı zamanda mimar olan Ignore Melling’e ait 18.yüzyıl 
Boğaziçi gravürlerinde görebilmekteyiz. Birçok önemli yalının mimarı olan Melling İstanbul 
da yaklaşık 18 yıl kadar yaşamış ve betimlemeleriyle bize Boğaziçi yapılarını aktarmıştır. 
Boğaziçi’nin tarihi ile ilgili önemli dokümanlar arasında yer alan Bostancıbaşı defterlerinde, 
Boğaziçi ve Haliç kıyılarındaki cami, mescit, sahilsaray, kasır, yalı, ev, kayıkhane, kahvehane, 
dükkânlar, mahzenler, çeşmeler, dere ağızları, iskeleler gibi yerlerin durumu, mülk sahiplerinin 
ve kiracılarının isimleri, rütbe, memurluk veya meslekleriyle birlikte kaydedilmiştir. Bir kayık 
gezisi sırasında padişahın, karadaki herhangi bir binayı sorması üzerine Bostancıbaşı, yanında 
taşıdığı bu deftere bakarak bilgi verirdi.

Yalılar, bugünkü ahşap koruyucu malzemelerin bulunmadığı yıllarda rutubetin etkisiyle 
çabuk yıpranırlardı. Ayrıca kolay çıkabilen ve kısa sürede bir mahalleyi etkisi altına alabilen 
yangınlar yalıları da yok ediyordu. Bu bakımdan sık sık yeniden inşa edilmişlerdir. Osmanlı 
mimarisinin en güzel yalıları Batı etkilerinin henüz görülmediği klasik devirde yapılmışlardır, 
sadece birkaç tanesi orijinal olarak günümüze ulaşabilmiştir (Elçi 2016). Günümüze ulaşabilen 
en eski örnek 1699'dan geriye gitmeyen Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı'nın divanhanesidir. 
Yalı, denize çakılmış kazıklar üzerine oturan tek katlı bir mekândan oluşmaktadır. 
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2.OTEL İŞLEVİNE DÖNÜŞEN BOĞAZİÇİ YALILARI ÜZERİNDE ANALİZ ÇALIŞMASI
 
1971 yılında Boğaziçi’nin iki yakasındaki 366 adet yalı tarihi eser olarak tescil edilmiş ve 
koruma altına alınmıştır. Bunlardan 89 adedi 1. sınıf, 208 adedi 2.sınıf ve 69 adedi 3. sınıf eski 
eser olarak nitelendirilmişlerdir. Bu sınıflama şu anlama gelmektedir: 1. sınıf eserlerin, içi ve 
dışı ile aynen korunmak zorundadır; 2. sınıf eserlerde, dış görünüm aynen korunmak şartıyla iç 
mekânlarda değişiklik yapılabilir; 3. sınıf eserlerde ise kat adetleri ve yükseklikleri değişmemek 
şartıyla içte ve dışta bazı değişiklikler yapılabilir (Elçi 2016).

Bu çalışma, İstanbul Boğaziçi yalılarının günümüz iç mekân analizleri üzerinden tarihi 
yalıları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Buradan yola çıkarak, çoğu işlev değiştiren ve otel 
olarak kullanılan ve İstanbul Boğaziçi’nde Avrupa ve Anadolu Yakası’nda bulunan üç adet 
tarihi yalı olan Fuat Paşa Yalısı, Rasim Paşa Yalısı ve Debreli İsmail Hakkı Paşa Yalısı literatür 
taraması, alan çalışması, yerinde tespit yapılması ve görüşmelerle incelenmiştir. Bu bağlamda 
seçilen yalıların orijinal durumları incelenerek, otel işlevine dönüştükten sonraki mekânsal 
analizleri yapılmıştır.

2.1. Fuat Paşa Yalısı (Fuat Paşa Otel)

Fuat Paşa Yalısı, İstanbul tarihinde önemli bir yere sahiptir. 18.yüzyıl sonunda bir paşa 
tarafından inşa edilmiştir. Yalı daha sonra el değiştirmiştir. Uzun süre II.Abdülaziz’in 
sadrazamı olan Keçecizade Fuat Paşa tarafından kullanılmıştır. Fuat Paşa’dan sonra ev 
olarak kullanılmaya devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde restore edildiği bilinmektedir. 
1930 yıllarında işlev değiştiren yalı, otel ve pansiyon olarak kullanılmıştır. Yalı 1987 yılında 
yenileme kapsamında yıkılıp daha sonra tekrar inşa edilmiştir. Fuat Paşa Yalısı, Boğaziçi’nin en 
önemli yalılarından biridir. 1991 yılından beri yalı, otel ve restoran olarak kullanılmaktadır (Şekil 
1). Yalının avlu bölümü ve merdivenleri dikkat çekmektedir. İçinde büyük ölçüde değişiklik 
yapılmıştır. Haremlik ve selamlığı birleştiren iç avlu bölümü arabalık olarak kullanılmış fakat 
işlev değişikliği ile birlikte bu kısım iç mekâna dahil edilmiştir. Otelin bekleme alanları ve mini 
barı bu kısımda bulunmaktadır. 50 adet odası bulunan yalının iç mekânında, duvar, zemin, halı 
ve mobilya seçimlerinde, Selçuklu ve Osmanlı motifleri görülmektedir (Şekil 2).

Şekil 1. Fuat Paşa Yalısı’nın cephe görünüşü (Selçuk arşivi 2015)

Fuat Paşa Yalısı geniş bir cepheye sahip olup, Neo-Gotik ve Art-Nouveau üslupları 
görülmektedir. Cephede hissedilen bu üsluplar ile iç mekândaki tasarımlar birbirine dönem 
olarak benzerlik göstermemektedir. Otele girişten itibaren hissedilen yoğun motif ve renk 
kullanımı göz yormaktadır. Selçuklu motiflerinin yoğun olarak kullanıldığı tasarımda, odalar ve 
büyük salonda kullanılan altın varak renkleri ile uyumlu değildir. Girişte bekleme bölümünde ise 
kırmızı ve turkuaz renklerinin sarı ışık ile birleşimi, cephedeki sadelikle zıtlık oluşturmaktadır. 
Kullanılan donatılar ise klasik tarzda olup, motif ve renk yoğunluğundan dolayı döneme uygun 
değildir. Sonuç olarak işlev değiştiren yalı, organizasyonlar için kullanıldığı için günümüz 
istekleri doğrultusunda düzenlenmiş olup döneminin özellikleri korunamamıştır (Tablo 1-3).

Şekil 2. Fuat Paşa Yalısı iç mekân görünüşleri (Selçuk arşivi 2018)
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Fuat Paşa Yalısı iç mekân analizi

Yapı Adı: FUAT PAŞA YALISI
Yapım Yılı: Kesin tarih bilinmemektedir. Kaynaklarda 18. yy. sonları olarak ifade edilmektedir.
Yeri: Sarıyer/İstanbul
Yapım Amacı: Mesken
Yapan Kişi: Bir Osmanlı Paşası tarafından yaptırılmış uzun süre II. Abdülaziz sadrazamı 
Keçecizade Fuat Paşa tarafından mesken olarak kullanılmıştır.
Geçen Zaman İçinde Kullanılan Amaçlar: 1930'lu yıllarda otel ve pansiyon amaçlı kullanılan 
yalı 1991'den itibaren Otel Fuat Paşa Yalısı olarak hizmet vermektedir.
Restorasyon Yapım Yılı: 1991
Günümüzde Kullanım Amacı: Fuat Paşa Yalısı Otel Restorasyonu
Restorasyonu Yapan Firma: EG Mimarlık Planlama ve Kentsel Tasarım
Üslûbu: Neo gotik ve art nouveau esintileri
Oda/Sofa Sayısı: 31 oda, avlu ve dükkân depolar
Yüzölçümü: 606 m²
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Tablo 1. Fuat Paşa Yalısı iç mekân analizi (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)
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Tablo 2. Fuat Paşa Yalısı iç mekân analizi (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)
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Fuat Paşa Yalısı iç mekân analizi

Tablo 3. Fuat Paşa Yalısı iç mekân analizi (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)
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2.2. Rasim Paşa Yalısı (Ajia Otel)

Rasim Paşa Yalısı, 1898 yıllında Balyan ailesi tarafından inşa edilmiştir. Avrupa ampir 
sanatının, Türk yalı mimarisine denemesi olarak görülmektedir. Türk evi plan şeması ile 
benzerlik göstermektedir. Yalı mesken olarak yapılmış, daha sonra okul olarak kullanılmış 
ve yangın geçirmiştir. Yangından sonra yerine eskisinin yarı büyüklüğünde inşa edilen yalı 
eski plan özelliklerini kaybetmiştir. Günümüzde otel olarak kullanılan yalının, denize doğru 
geniş bir rıhtımı bulunmaktadır (Şekil 3). Yalı birçok sebeple el değiştirmiş ve farklı işlevlerde 
kullanılmıştır.

Otele ilk girişte bizi karşılayan merdiven orijinalinde, ahşap basamaklı ve trabzanlıdır. 
Bu kısım tadilatta betonarme olarak inşa edilmiş ve üzeri mermer kaplama yapılarak, cam 
korkuluklar kullanılmıştır. Yalının tamamının iç mekân tasarımında, orijinalinden uzaklaşılmıştır. 
Yalının cephesi korunmuştur. Butik otel olarak kullanılan yalı, 10 adet deluxe oda, 6 adet süit 
oda olmak üzere toplamda 16 odası bulunmaktadır (Şekil 4). Odaların tasarımları birbirinden 
farklıdır. Yalının iç mekânlarında orijinal durumunu yansıtan herhangi bir tarihi değer taşıyan 
veya çağrıştıran hiçbir öğe yalıda kullanılmamıştır (Tablo 4-6).

Şekil 3. Rasim Paşa Yalısı cephe görünüşü (Selçuk arşivi 2015)

Şekil 4. Rasim Paşa Yalısı iç mekân görünüşleri (Selçuk arşivi 2015) 
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Rasim Paşa Yalısı iç mekân analizi

Yapı Adı: RASİM PAŞA YALISI
Yapım Yılı: 1898
Yeri: Kanlıca/İstanbul
Yapım Amacı: Mesken
Yapan Kişi: Balyan ailesinin inşaa ettiği tahmin edilmektedir. Yalının sahibi, Abdülaziz ve 
Abdülhamit’in saltanat yıllarında yaşamış Rasim Paşa’dır.
Geçen Zaman İçinde Kullanılan Amaçlar: 1917 Rus İhtilali’nden sonra, oradan kaçan Vrangler 
ler bu yalıda iskân edilmiştir. 1970 yılında ilkokul olmuş fakat fazla hasar olmasından dolayı 
1975 yılında boşalttırılmıştır.
Restorasyon Yapım Yılı: 1988
Günümüzde Kullanım Amacı: Aija Otel
Restorasyonu Yapan Firma: BE TUR Turizm ve Tic. A.Ş. Kafe, restaurant, çok amaçlı işletme
Üslûbu: Ampir (Ahşap Bağdadi)
Oda/Sofa Sayısı: 2 salon, 13 oda, 3 sofa ve servis odaları
Yüzölçümü: 500 m²
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Tablo 4. Rasim Paşa Yalısı iç mekân analizi (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)

Rasim Paşa Yalısı iç mekân analizi
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Tablo 5. Rasim Paşa Yalısı iç mekân analizi (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)
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Rasim Paşa Yalısı iç mekân analizi

Tablo 6. Rasim Paşa Yalısı iç mekân analizi (Metin yazarı tarafından oluşturulmuştur, 2018)
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2.3. Debreli İsmail Hakkı Paşa Yalısı (Bosphorus Palace Hotel)

Yalı, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde ünlü mimar Vallaury tarafından tasarlanmıştır. Debre mebusu 
İsmail Hakkı Paşa’nın, Mehmet Tahir ailesinden yalıyı satın aldığı selamlık merdiveni başındaki 
“TM”, Harem merdiveninde Mehmet Tahir eşi Zeynep Tahir için eklediği “TZ” Latin harflerinden 
anlaşıldığı alınan bilgiler arasındadır. 1909 yılına kadar Debre Mebusu İsmail Hakkı Paşa 
tarafından kullanılmıştır. İsmail Hakkı Paşanın vefatından sonra yalının 8 çocuğuna miras 
yoluyla geçtiği bilinmektedir. Yalı 1972 ve 1983 yıllarında büyük yangınlar geçirmiştir. 1983 
yılındaki yangında tamamen yanan yalı kullanılamaz hale gelmiştir (Erdenen 2006).

1983 yılında tamamen yanan yalı Taç Vakfı’nca hazırlanan koruma projelerinden ve 
arşivlerdeki fotoğraflardan faydalanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis ve onayı ile Yalı 
ve Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. tarafından 1996 yılında aslına uygun olarak yeniden 
yapılmıştır (Şekil 5).

Debreli İsmail Hakkı Efendi Yalısı, Ampir-Barok üslubunda yapılmıştır. Zemin katında 
kayıkhane ve tesisat hacmi, birinci katta 4 adet büyük sofa, 4 adet merdiven, 4 adet ıslak hacim, 
3 adet hol, 9 adet oda, ikinci katta 2 adet merdiven sofasından oluşmaktadır. Toplamda 3 adet 
hol, 6 adet sofa, 19 adet odadan oluşmaktadır. Turizm tesisi olarak kullanılan yalı, plan şeması 
özgün biçimde korunarak her oda bağımsız şekilde hizmet vermektedir. Yalının içi sarayları 
andıran zengin bir süslemeye sahiptir. Boğaz manzaraları, bordürlerde sıkça görülmektedir. 
Debreli İsmail Hakkı Paşa Yalısı içi ve dışı ile birlikte Boğaziçi’nin en iyi korunmuş yalılarından 
biridir. Yalının eşyalarından olan altın yaldızlı kristal ayna İsmail Hakkı Paşa’dan kalmıştır. 
Bunun dışında Paşa’ya ait başka eşyalarda bulunmaktadır. Üst kattaki salonun tavanında 
madalyon şeklinde dört büyük resim bulunmaktadır (Şimşek 2011). Otel işlevinde, 12 adet 
lüks oda bulunmaktadır. Bu odaların her biri ayrı bir dekorasyona sahiptir. Orijinaline uygun 
olarak yenilenmişlerdir. Odaları beş ayrı kategoride değerlendirilmiştir. Odalarda yüksek tavan 
ve duvarlardaki süslemeler dikkat çekmektedir (Şekil 6). 18 ayar altın kaplı mobilyaları İtalyan 
el işçiliği ile yapılmıştır. Yalı renovasyon sonrasında otele dönüştürülmüştür. Bugün hala otel 
olarak kullanılan yalı, iç mekân özellikleri ve arka bahçesi ile diğer yalı-otellerden ayrılmaktadır. 
Oteldeki oda sayısının azlığı hizmet kalitesini de beraberinde getirmiş ve otel birçok ödül 
kazanmıştır. 

Şekil 5. Debreli İsmail Hakkı Paşa Yalısı cephe görünüşü (Selçuk arşivi 2015)
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Yalının en dikkat çeken özelliklerinden biride kayıkhane girişinin, bahçe yönünde olmasıdır. 
Kayıkhane restoran olarak kullanılan mekâna cam zemin ve camekân ile dâhil edilmiştir. 
Bu mekânda cam zeminden deniz görülmekte ve ayaklarınızın altında kayıkhane kalıntısı 
kalmaktadır. 

Boğazdaki işlev değiştiren ve otel olarak kullanılan yalılar arasında Debre Mebusu İsmail 
Hakkı Efendi Yalısı, bütün özellikleri itibariyle iç mekân tasarımında orijinaline bağlı kalınan 
nadir yalılardandır. Cephedeki yalınlık ve sadelik, içeride de seçilen renklerin zeminden duvara 
kadar pastel tonlarda oluşu ile yansıtılmaya çalışılmıştır (Tablo 7-9).

Şekil 6. Debreli İsmail Hakkı Efendi Yalısı iç mekân görünüşleri (URL-1)

Debre Mebusu İsmail Hakkı Paşa Yalısı iç mekân analizi

Yapı Adı: DEBRELİ İSMAİL HAKKI PAŞA YALISI
Yapım Yılı: 19. yüzyılın ilk çeyreği
Yeri: Üsküdar/İstanbul
Yapım Amacı: Mesken
Yapan Kişi: Mimar Alexandre Vallauary
Geçen Zaman İçinde Kullanılan Amaçlar: Mesken
Restorasyon Yapım Yılı: 1993-1996
Günümüzde Kullanım Amacı: Bosphorus Palace Hotel
Restorasyonu Yapan Firma: Yalı Turizm yatırımları ve işletmeciliği A.Ş. tarafından eldeki röleve 
ve fotoğraflarla yapılmış ve otel olarak açılmıştır.
Üslûbu: Ampir/Barok karışımı
Oda/Sofa Sayısı: 19 oda, 6 sofa, 3 hol ayrıca çatıdan zemine kadar inen bir ışıklık ile bir kileri
vardır.
Yüzölçümü: Arsa: 1486m²   Bina: 300m²
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Tablo 7. Debre Mebusu İsmail Hakkı Paşa Yalısı iç mekân analizi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)
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Debre Mebusu İsmail Hakkı Paşa Yalısı iç mekân analizi
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Tablo 8. Debre Mebusu İsmail Hakkı Paşa Yalısı iç mekân analizi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)

Debre Mebusu İsmail Hakkı Paşa Yalısı iç mekân analizi

Tablo 9. Debre Mebusu İsmail Hakkı Paşa Yalısı iç mekân analizi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)
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3. SONUÇ

Boğaziçi yalılarının çoğu günümüze kadar gelmeyi başarsa da yenileme sırasında iç 
mekânlarında orijinaline bağlı kalınmamıştır. Mobilyalar ve aksesuarlar varisler tarafından 
satılmıştır. İç mekânı yenilenen yalılarda, mimari tarz ve dönem mobilyaları kullanılmamıştır. 
Modern-klasik diyebileceğimiz anlayışla tasarlanan mekânların oluştuğu görülmektedir. Sabit 
olan tavan, merdiven, duvar gibi detayların daha çok korunduğu fakat hareketli mobilyaların 
orijinalini koruyamadığı sonucuna varılmıştır. Çalışma kapsamında görülmektedir ki çeşitli 
sebepler ve şartlar sonucu işlev değiştiren yalıların iç mekânlarında da değişimler söz 
konusudur. Tarihî yapılar olan yalılar için koruma kavramı, günün koşullarına uygun olarak 
seçilen işlev değişiklileri ile kullanılmaktadır. 
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“KONUTTA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN 
ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ”

Esra Altıparmak
Rabia Köse Doğan

Özet

İnsanoğlunun barınma ihtiyacı ile başlayan konut anlayışı zaman içinde kültürel çevre, teknolojik 
çevre ve fiziksel çevre ile şekil almaya başlamıştır. Bu etkenlere bağlı olarak 21. yüzyılın konut 
anlayışı değişmektedir. Orta Asya’dan gelen Türklerin yerleşik hayata geçmesiyle birlikte 
görülmeye başlanan Geleneksel Türk Evi tipolojisinde; sofa, avlu, cumba, hayat gibi kendine 
özgü karakteristik özellikler bulunmaktadır. Türk Evlerinde mekânlar, bölge, iklim ve yaşam 
biçimlerine göre bulundukları yer içinde farklı özellikler göstererek şekil almışlardır. Çalışma 
kapsamında; Geleneksel Konya Evi’nin özellikleri 19. yüzyıl sonunda inşaa edilen ve tipik bir 
“Konya Evi” örneği olan Koyunoğlu Evi örneği üzerinden incelenecektir. Literatürde Konya’da inşa 
edilen 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl konut anlayışının nasıl şekil değiştirdiği, kullanılan malzeme ve 
yapım tekniklerinin, kültürel etkinin, teknolojik gelişmelerin ve bu gelişmeler sonucunda ortaya 
çıkan yeni kentleşme biçimlerinin konut tasarımındaki etkisi incelenerek araştırılması, tespit 
çalışmalarında bulunulması ve gelecekteki çalışmalara yön vermesi hedeflenmiştir. Literatüre 
ve gözleme dayalı incelemelerle Konya’da apartmanlaşma süreci, plan tipolojileri üzerinden 
incelenecektir. Çalışmanın yöntemi; alan çalışması, yerinde tespit, arşiv incelemesi, yazılı ve 
sözlü kaynak toplanmasının olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, geleneksel konut anlayışının 
19. yüzyılda yapılan Konya Evi üzerindeki etkilerinden, 20. yüzyıl ve 21. yüzyıldaki konut 
anlayışındaki değişimler ve geleneksel ev düzeniyle gösterdiği benzerlikler plan tipolojileri ve 
iç mekân düzenlemeleri üzerinden tespit edilerek Konya’daki değişen ve dönüşen konut kültürü 
hakkında kapsamlı bir araştırma çalışması elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türk Evi, iç mekân organizasyonu, geleneksel Konya Evi, değişim

1. GİRİŞ

Konut, başta barınma olmak üzere pek çok ihtiyacının karşılandığı bir yapı olup insanoğlunun 
var oluşundan günümüze kadar, fiziki çevre koşullarına, kültürel etkenlere ve çağın teknolojisine 
bağlı olarak değişik yapısal özellikler göstermektedir. Türkler Anadolu’ya yerleşmeden önce 
Orta Asya’da göçebeliğe dayanan bir yaşam sürmekteydiler. Türklerin yaylalarda barınak olarak 
kullandıkları çadırın iç düzeni ile yerleşik hayata geçtiklerinde yapmış oldukları Geleneksel Türk 
Evi odalarının iç düzeni aynı özelliktedir. Türk Evi’nin oluşumunda sosyal yaşam ve gelenekler, 

din, iklim ve coğrafi konum, malzeme ve sosyo-ekonomik durum şeklinde temel faktörler 
bulunur.

Geleneksel Türk Ailesi geniş bir aile olmakla birlikte, kendi içerisinde küçük çekirdek 
ailelerden meydana gelmektedir.  Her küçük ailenin yaşaması için, evde bir oda ayrılmıştır. 
Türk Evini oluşturan başlıklar, plan elemanları ve plan tipleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Plan 
elemanları; katlar, odalar, geçit ve merdivenler, sofalar, cumbalardan oluşmaktadır. Plan tipleri 
ise sofasız plan tipi, dış sofalı plan tipi, iç sofalı plan tipi, orta sofalı plan tipi, bölümler ve 
birleşenlerden oluşmaktadır.

Geleneksel Türk Evi’nde görülen bu özellikler Konya Evi’nde de görülmektedir. Çalışma 
kapsamında Konya Evi’nin geçirdiği değişim süreci, belirlenen konut örnekleri üzerinden 
incelenecektir. Koyunoğlu Evi, Akçeşme Mahallesi Evleri başta olmak üzere Hayat Apartmanı, 
Kibrit Apartmanı, Ankara Apartmanı, Acentacılar Sitesi, Güvez Apartmanı, Karkent Sitesi, 
Müsiad Konutları, Kule Konaklar, Naturapark Konutları seçilerek plan tipolojileri üzerinden 
Konya’da konut bağlamında dönüm noktası olan yapıların değişim ve dönüşüm süreci tespit 
edilecektir.

2. TEKİL YAPI BAĞLAMINDA VE MAHALLE ÖLÇEĞİNDE KONYA EVİNİN ÖZELLİKLERİ 

Konya Evi’nin özellikleri, geleneksel Türk Evi özellikleri ile benzerlik göstermektedir. 2000’li 
yıllara gelindiği zaman Konya’da çok az sayıda geleneksel Konya Evi örneği görülmektedir. 
Celile Berk’in 1951 yılında yaptığı çalışmasında yer alan ev örnekleri, 1982 yılında Konya’nın 
geleneksel evleri tescil edilirken görülmemektedir (Karpuz 2003). Konya Evi’nde ana 
malzemeler; taş, toprak (kerpiç) ve ağaç olarak kullanılmıştır. Duvarlar ahşap takviyeli kerpiç 
yığma, çıkmalar ise hımış ya da bağdadi sıvalı ahşap karkas olarak yapılmıştır (Şekil 1). Bu 
strüktür yapısı merkezdeki evlerde sıva yapılmak suretiyle gizlenmiştir. Yağış almayan düzlük 
kısımlarda yapılan evlerin duvarlarında, taş yerine kerpiç malzemenin kullanıldığı, ahşap 
malzeme ise takviyeli olarak görülmektedir (Önge 1991).

Konya’da iklimin etkisiyle genelde tercih edilmiş plan tipi olan iç sofalı plan tipinde mabeyin 
adı verilen, sofa niteliğine dönüşmüş, giriş ve hol kısmını oluşturan bu mekâna avlu/hayattan 
ulaşılarak geçilir. Mabeyinden odalara geçiş sağlandığı için genelde bir yaşama mekânından 
çok, geçiş mekânı olarak kullanılmaktadır. Ancak büyük ebatlı sofa nitelikli mabeyinlere 
sedirlerin getirilmesiyle özellikle yaz aylarında en çok kullanılan yaşama mekânı olmaktadır 
(Eldem 1987).

Şekil 1. Konya Evi plan şeması (Solda ve ortada) ve cephe görünüşü (Sağda) (Köse Doğan 2015)
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Geleneksel Türk Evleri gibi Konya Evleri de toprak damlı ya da çatılı yapılmıştır. Konya'da ilk 
üstü çatılı ve damı kiremitli evlerin 1878 tarihinden sonra yapılmış olduğu çeşitli kaynaklarda 
belirtilmiştir. Bu tarihten sonra Konya'da bazı zengin ve itibarlı kimselerin evlerinin genel 
yapılarına dokunmadan sadece toprak damları üzerine çatı yapılarak değişime uğradığı 
görülmüştür. 1940’lı yıllara kadar yapılan kerpiç evler, toprak dam veya çatılı ve kiremitli olarak 
yapılmış, 1950 yılından sonra yapılan evlerde yaygın olarak toprak dam yerini kiremitli çatıya 
bırakmıştır (Odabaşı 1998).

Geleneksel Konya Evi’nin en eski örneklerinden biri olan Koyunoğlu Evi (Müzesi) Karatay 
İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, Kerimler Caddesi’nde yer almaktadır. Yapı, Koyunoğlu 
Müzesi’nin bahçesinde bulunmaktadır. Yapı, ev olarak yapılmış günümüzde ise Konya 
Büyükşehir Belediyesi Müzesi olarak kullanılmaktadır. Yapı malzemesi olarak su basman 
kotu¬na kadar Sille taşı, üst katlar da kerpiç malzeme kullanılmıştır. Bahçenin batı yönünde 
bulunan ev iki katlıdır. Üst örtüsü beşik çatılıdır ve alaturka kiremitle kaplıdır. Konutun plan tipi 
Konya’da sıkça karşılaşılan iki göz bir mabeyin “karnıyarık” şeklindedir. Evin tepe pencereli iki 
kanatlı kapısı ile iç sofaya girilir.

Sofanın her iki yanında ve iki katta da odalara yer verilmiştir. Odalarda ahşap yüklük, dolap, 
çiçeklik gibi öğeler yer alır. Evin çift kanatlı giriş kapısında oyma tekniğinde süslemeli bir işçilik 
sergilenmektedir. 19. yüzyıl sivil mimari örneği olan Koyunoğlu Evi, Konya’nın ilk müze ev binası 
olması bakımından önemlidir. Ev, aslına uygun olarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilmiştir (Şekil 2).

Akçeşme Mahallesi, Konya ili, Karatay merkez ilçesinde, kentin odak noktasını oluşturan 
Alaaddin Tepesi’nin doğusunda ve Mevlâna Türbesi’nin güneyinde yer almaktadır. Geleneksel 
evler çoğunlukla şehir merkezinde ya da şehir merkezine yakın alanlarda bulunur. Bu durum 
Konya için de geçerlidir. Mevlâna Türbesi etrafının, şehrin ilk yerleşme alanlarından olması 
geleneksel konut dokusunun özellikle bu bölgede yoğunlaşmasının en önemli nedenidir. 
Akçeşme Mahallesi de bu bölgedeki geleneksel dokunun önemli bir parçasıdır. Konya’nın 
geleneksel konut dokusunun izlerini taşıyan ancak kentsel dönüşüm kapsamında betonarme 
yapılaşmanın olmasından dolayı Konya Evlerinin izleri kaybolmaya başlamış ve geleneksel 
konut dokusunda fiziksel bozulmalar gözlemlenmiştir. Akçeşme Mahallesi’nde evler, genelde 
iki veya tek katlıdır. Zemin katta yaşama mekânı, mutfak, kiler, depo, servis gibi alanlar yer 
alırken, üst katta sofaya bağlı yatak odaları vardır. Islak hacim dışarıdadır. Sofalar genelde 
karnıyarık düzendedir. Üst katta, sofada çıkma yer alır. Pencereler dikdörtgen biçimli, ahşap 
çerçevelidir. Üst örtü kırma çatı şeklindedir, çatılarda genellikle alaturka tipi kiremit veya 

Şekil 2. Konya Evi iç mekân görünüşleri (Altıparmak arşivi 2018)

Marsilya tipi kiremit kullanılmaktadır. Akçeşme Mahallesi’nde yer alan evlerde yaygın olarak taş 
ve kerpiç görülmektedir. Malzemelerin özelliğine göre evin dış duvarları yığma taş tekniğinde, iç 
duvarlar ve üst katlar ise yarı ahşap çatkı-bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Sokaklarda çeşmeler, 
merdivenler, bahçe duvarları bulunurken, bahçelerde ağaçlar, havuzlar veya kuyular mevcuttur. 
Asırlık çınar ağacı, mahallenin buluşma noktasıdır (Şekil 3). 

3. KONYA’DA APARTMANLAŞMA SÜRECİ VE KONUT TİPOLOJİSİNİN İNCELENMESİ
   

Konutların şekillenmesinde toplumların yaşamakta olduğu kültürler, teknoloji ve ekonomik 
durumlar etkili olmuştur. Ülkelerde, 16. yüzyıla kadar tarımsal ekonomi etkiliyken 17. yüzyıldan 
sonra sanayi devriminin başlamasıyla birlikte ekonomi sanayi ve makineleşme üzerine etki 
başladı. İlk çok katlı konut örnekleri (apartmanlar), sanayi devriminden sonra yapılmıştır. 
Türkiye genelinde de apartmanlaşmanın başlangıcının temelinde sanayileşme süreci vardır. 
Döneminin en kalabalık şehri olan Çatalhöyük’ten Selçuklu İmparatorluğunun başkenti olmasına 
kadar birçok uygarlıkları misafir etmiş olan Konya, sanayileşmeyle birlikte apartmanlaşma 
süreci başlamıştır. 1937 yılında Konya’nın ilk apartmanı Hayat Apartmanı’dır. Konya’da ilk 
apartman yapılarında, geleneksel Türk Evi plan şemasının izleri vardır. 1937 yılından sonra 
1951 yılına kadar Konya’da apartman yapılmamıştır. 1954 yılında ise Kibrit Apartmanı yapılmış 
ve apartmanlaşma süreci hızlanmıştır. Kerpiç malzemelerin kullanıldığı Geleneksel Konya 
Evlerinin yerini karkas yapılar almaya başlamıştır. 1960’lı yıllarda, gecekondulaşmayı önlemek 
için imar planı yapılmıştır. 1990’lı yıllara geldiğimizde kapalı siteler görülmeye başlandı.

2000 yıllarının başında Konya’da, güvenlikli lüks siteler yapılmaya başlanmış ve yayılmıştır. 
Günümüzde ise rezidans kavramı, yeni ve modern bir yaşam tarzını, bir yaşam konseptini 
sembolize etmektedir. Konya’da yapılan ilk rezidans yapısı Kule Konakları’dır. 2010 yılı 
sonrasında yapılan konutlarda teknoloji ve modern yaklaşımlarla birlikte sosyal aktivite 
alanları, doğaya olan özlemi gidermek için oluşturulmaya çalışılan dinlenme alanlarını da 
beraberinde getirmiştir. Konya’da yapılan dönüm noktasını oluşturan konutların tipolojisi şu 
şekilde sıralanabilir: 

Hayat Apartmanı; 1937 yılında Konya’da yapılan ilk apartman yapısıdır (Ulusoy 2000). 
Apartman, Mevlâna Müzesi’ni Alâeddin Tepesi’ne bağlayan Alâeddin Caddesi üzerinde 
inşa edilmiştir. Yüksek Mimar Süleyman Ermiş tarafından tasarlanmıştır. Hayat Apartmanı 
inşaatında kullanılan malzemelerin çoğu trenlerle şehir dışından getirtilerek tamamlanmıştır. 
Konya’da yapılan betonarme yapıların ilki olan Hayat Apartmanı, plan şeması olarak Geleneksel 
Konya Evi plan şemasına benzer özellikler göstermektedir. Odalar çok fonksiyonlu olarak 

Şekil 3. Akçeşme Mahallesi cephe görünüşleri  (Altıparmak arşivi 2018)
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tasarlanmıştır. Köşe parsele rastlayan oda, dönemin mimari akımına uygun olarak yuvarlak 
köşe haline dönüşmüştür. Hol olarak ifade edilen mekân ile bu mekâna camekânla bağlı olan 
oda birleşebilir (Tablo 1). 

Batı mimarisinden esinlenerek yapılan kullanıma elverişsiz küçük Fransız balkonları 
cephelere eklenmiş ve dönemde kullanılan malzeme çeşitliliğinin azlığından dolayı iç 
mekânlarda ve cephelerde sade bir görünüm elde edilmiştir. Günümüzde ofis olarak 
kullanılmasından dolayı cephe yenilenmesi yapılmış ve iç mekânlardaki tavan, duvar ve zemin 
elemanları değiştirilmiştir (Şekil 4).

YAPININ ADI: HAYAT APARTMANI
Bulunduğu İl / İlçe:
Konya / Karatay

Kat Sayısı: Zemin + 3 Kat Daire Sayısı / Alanı: 6

Yapım Yılı: 1937 Yapım Tekniği: Yığma Yapı Yapı Malzemesi: Tuğla Duvar + Beton sıva

Daire Oda Sayısı: 3+1 Yapı Türü: Konut Yapı 
İşlevi

Değişmiştir Yapı Mimarı / Firması: Yük.Müh.Süleyman Ermiş
Değişmemiştir

- Yığma yapı tekniği ile yapılan yapı Konya'nın 
ilk Betonarme yapısı ve ilk apartmanı olma 
özelliği taşır.
- Plan şeması açısından, geleneksel Konya Evi 
plan şemasına benzer özellikler göstermektedir. 
Dairelerde giriş kapısı doğrudan antreye 
açılmaktadır.
- Antreden tuvalet ve banyo gibi ıslak mekânların 
bulun  duğu hole ve odalara dağılımı sağlayan iki 
kapı bulun  maktadır. Binanın arsasının köşesine 
gelen odası yuvarlatılmış tır.Bu yuvarlatılmış 
mekan ile yan tarafında bulunan oda arasına 
camekanla bölücü yerleştirilmiştir. Böylece 
odalar birleşebilirdi.Günümüzde bu odalar 
bölücü duvarla ayrılmıştır.

 - Konut olarak inşa edilen Hayat Apartmanı 
zamanla işlev değiştirerek ticari mekân olarak 
kullanılmaya başlanılmıştır. İş değişikliğinden 
dolayı oda antre kısmına eklenmiş ve serbest 
çalışma bekleme alanları oluşturulmuştur.
- Dairelerdeki tavan, zemin ve duvar 
elemanlarında değişmeler meydana gelmiştir.
- A partman giriş kapısı, korkuluklar ve bazı daire 
kapıları orijinalliğini korumaktadır.

- Apartman girişi ana cadde üstünde 
bulunmaktadır.  Girişi ana caddeden sınırlayan 
herhangi bir eleman bulunmamaktadır.
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Tablo 1. Hayat Apartmanı analiz tablosu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2020)

Şekil 4. Hayat Apartmanı plan şeması (Ulusoy 1999)

Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan Konya şehrinde Hayat Apartmanı’ndan sonra 
devletin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar ve kuraklık tehlikesi sebebiyle maddi sıkıntılar 
yaşanmıştır. 1937 yılından, 1951 yılına kadar Konya’da apartman inşa edilememiştir. 1950 
yılından sonra Konya’da fabrikaların kurulması, tarımda makineleşme ile üretimin artırılması, 
sanayinin gelişmesi, göçün hızlanması ve il nüfusunun artması ile konut yapımı hız kazanmıştır 
(Kaya ve Kılcı 2011).

Kibrit Apartmanı; 1951 yılında Mimar Süleyman Ermiş tarafından Atatürk Caddesi üzerinde 
Konya’nın ikinci apartmanı olarak yapılmıştır. Apartmanda, zemin katta ticari kullanım, 
üst katlarda konut kullanımı bulunmaktadır. Günümüzde üst katlar da ticari amaçlı olarak 
kullanılmaktadır. Apartman, dört katlıdır, her katta iki daire bulunur. Yığma yapım tekniği ile 
yapılmıştır (Tablo 2).

Daire planları simetrik olmamakla birlikte, ana şemaları benzerdir. Dairelerin giriş kapıları 
sofaya açılmaktadır. Odalar ve ıslak hacimlere geçiş, sofadan sağlanmaktadır. Katlarda, salon, 
üç oda, banyo, tuvalet ve mutfak bulunmaktadır. Katlar, güney ve doğu cephelerde 50 cm. 
çıkma yapar, balkonlar 70 cm genişliğindedir. Yapı, köşe bina konumdadır (Şekil 5).
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YAPININ ADI: KİBRİT APARTMANI
Bulunduğu İl / İlçe:
Konya / Selçuklu

Kat Sayısı: Zemin + 3 Kat Daire Sayısı / Alanı: 6

Yapım Yılı: 1951 Yapım Tekniği: Yığma Yapı Yapı Malzemesi: Tuğla Duvar + Beton sıva

Daire Oda Sayısı: 3+1 Yapı Türü: Konut Yapı 
İşlevi

Değişmiştir Yapı Mimarı / Firması: Yük.Müh.Süleyman Ermiş
Değişmemiştir

- Yığma yapı tekniği ile yapılmıştır.  Plan şeması 
açısından, geleneksel Konya Evi plan şemasına 
benzer özellikler göstermektedir.
- Dairelerde giriş kapısı doğrudan antreye 
açılmaktadır. Antreden tuvalet ve banyo gibi ıslak 
mekânların bulunduğu hole ve odalara dağılımı 
sağlayan iki kapı bulunmaktadır.
- Binanın arsasının köşesine gelen odası 
yuvarlatıl mıştır.

 - Konut olarak inşa edilen Kibrit Apartmanı 
zamanla işlev değiştirerek ticari mekân olarak 
kullanılmaya başlanılmıştır.
- İşlev değişikliğinden dolayı oda antre kısmına 
eklenmiş ve serbest çalışma bekleme alanları 
oluşturulmuştur.
- Dairelerdeki tavan, zemin ve duvar 
elemanlarında değişmeler meydana gelmiştir.
- A partman giriş kapısı, korkuluklar ve bazı daire 
kapıları orijinalliğini korumaktadır.

- Apartman girişi ana cadde üstünde 
bulunmaktadır. 
- Girişi ana caddeden sınırlayan herhangi bir 
eleman bulunmamaktadır.
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Tablo 2. Kibrit Apartmanı analiz tablosu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2020)

Şekil 5. Kibrit Apartmanı plan şeması (Aygör vd. 2010)

Ankara Apartmanı; 1962 yılında, mimar-mühendis Fahri Özparlak tarafından yapılan 
apartman Konya Lisesi’nin karşısında yer almaktadır. Apartman, konut olarak yapılmıştır. 
Günümüzde zemin katlar ticari mekân, üst katlar ise konut olarak kullanılmaktadır. Yapı, 
geleneksel Konya Evi’nin genel özellikleri ile benzerlik göstermektedir (Tablo 3). Sofanın antreye 
dönüşmesi, mekanlar arası geçişi sağlamaktadır ve odalarda bulunan gömme dolaplar bu 
benzerliği desteklemektedir. Günümüzde odalar arası duvarlar kaldırılmış ve mutfak balkonla 
birleştirilmiştir (Şekil 6).

Apartmanlaşma, 1970’li yıllarda Nalçacı Bölgesinde 5-13 kat, Aydınlık Evler Bölgesinde 4-6 
kat olarak, 1980’lı yılların başında Cumhuriyet Mahallesi’nde ve 1990’lı yıllarda 3 ve 4 no.lu 
gecekondu önleme bölgesinde büyük bir hızla yaygınlaşmıştır (Kaya ve Kılcı 2011).  Bunun 
sonucunda merkeze yakın mahallelerde inşa edilen yapıların zemin katları ticari mekân, diğer 
katlar ise konut olarak yapılmıştır. Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi’nde siteler inşa 
edilmiş fakat zemin katlarına ticari alanlar yapılmamıştır. 
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Tablo 3. Ankara Apartmanı analiz tablosu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2020)

YAPININ ADI: ANKARA APARTMANI
Bulunduğu İl / İlçe:
Konya / Meram

Kat Sayısı: Zemin + 4 Kat Daire Sayısı / Alanı: 5

Yapım Yılı: 1962 Yapım Tekniği: Yığma Yapı Yapı Malzemesi: Tuğla Duvar + Beton sıva

Daire Oda Sayısı: 3+1 Yapı Türü: Konut Yapı 
İşlevi

Değişmiştir Yapı Mimarı / Firması: Yük.Müh. Fahri Özparlak
Değişmemiştir

- Yığma yapı tekniği ile yapılmıştır.  Plan şeması 
açısından, geleneksel Konya Evi plan şemasına 
benzer özellikler göstermektedir.
- Dairelerde giriş kapısı doğrudan antreye 
açılmaktadır. Antreden tuvalet ve banyo gibi 
ıslak mekânların bulunduğu hole ve odalara 
dağılımı sağlar.
- Odaların pencereleri ana yola bakan taraftadır.
Günümüzde salon ve oturma odası 
birleştirilmiştir.

- Konut olarak inşa edilen Ankara Apartmanı 
konut işlevini sürdürmektedir.
- Genel wc banyo birleştirilmiştir. Tavan, duvar 
ve zemin donatıları günümüzün malzemelerine 
göre yenilenmiştir.
- A partman giriş kapısı, korkuluklar ve bazı daire 
kapıları orijinalliğini korumaktadır.
- Zemin katta bulunan daire günümüzde işlev 
değiştirmiştir.

- Apartman girişi ana cadde üstünde 
bulunmaktadır. 
- Girişi ana caddeden sınırlayan herhangi bir 
eleman bulunmamaktadır.
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Şekil 6. Ankara Apartmanı plan şeması (Süslü 2009)

Acentacılar Sitesi; 1973 yılında, mimar Ali Cenap Özkaşıkçı tarafından Nalçacı Caddesi 
üzerinde inşa edilmiştir. Yapı bodrum kat üzerine 7 kattan oluşan betonarme özelliktedir. 
Zemin katında ticari mekânlar bulunan yapının, her katında 2 adet daire bulunmaktadır (Tablo 
4).

Plan şemasında, sofa düzeni görülmektedir. Günümüzde hem konut hem de çalışma ofisi 
olarak kullanılan yapının, iç mekân düzenlemesinde değişiklikler olsa da sabit donatıların 
orijinalliğini koruduğu tespit edilmiştir (Şekil 7).
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Tablo 4. Acentacılar Apartmanı analiz tablosu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2020)

YAPININ ADI: ACENTACILAR APARTMANI
Bulunduğu İl / İlçe:
Konya / Selçuklu

Kat Sayısı: Zemin + 6 Kat Daire Sayısı / Alanı: 12

Yapım Yılı: 1974 Yapım Tekniği: Karkas Yapı Yapı Malzemesi: Tuğla Duvar + Beton sıva

Daire Oda Sayısı: 5+1 Yapı Türü: Konut Yapı 
İşlevi

Değişmiştir Yapı Mimarı / Firması: Mimar Ali Cenap 
ÖzkaşıkçıDeğişmemiştir
- Dairelerde giriş kapısı doğrudan antreye 
açılmaktadır. Antreden tuvalet ve banyo gibi ıslak 
mekânların bulunduğu hole ve odalara dağılımı 
sağlayan iki kapı bulunmaktadır.
- Plan şemasında Geleneksel Türk Evi'nden farklı 
olarak yemek odası eklenmiş ve balkon mutfağa 
sonradan kapatılarak kiler görevi üstlenmiştir.

- K onut olarak inşa edilen Acentacılar Apartmanı 
zamanla bazı dairelerde işlev değiştirerek ticari 
ofis mekanı olarak kullanılmaya başlanılmıştır.
- İşlev değişikliğinden dolayı bazı mekanlarda 
değişiklikler olmuştur.
- Dairelerdeki tavan, zemin ve duvar 
elemanlarında değişmeler meydana gelmiştir.
- Apartman giriş kapısı, korkuluklar ve bazı daire 
kapıları orijinalliğini korumaktadır.

- Apartman girişi ana cadde üstünde 
bulunmaktadır. 
- Girişi ana caddeden sınırlayan herhangi bir 
eleman bulunmamaktadır.
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Şekil 7. Acentacılar Apartmanı plan şeması (Altıparmak arşivi 2019)

Güvez Apartmanı; 1982 yılında mimar Mustafa Altun tarafından, Ferit Paşa Mahallesi’nde 
Güvez Sitesi’nde inşa edilmiştir. Yapı, betonarme olarak zemin üzerinde 6 kattan oluşmaktadır. 
Her katta simetrik yapıya sahip 2 adet daire bulunmaktadır (Tablo 5). Üç oda, salon, mutfak 
ve ıslak hacim mevcuttur. Dairelerin giriş kapısı sofa görevi yapan antreye açılmaktadır. Salon, 
oturma odası ve gece holüne geçiş antreden sağlanmaktadır. Katların iç mekanları günümüzün 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir (Şekil 8).

Konya kenti Türkiye genelindeki kentleşmeyle süreciyle paralel bir kentleşme sergileyerek 
şehir merkezinde apartmanlaşma sayısı artmıştır. Ayrıca Konya’nın büyükşehir olmasıyla 
birlikte konut için tahsis edilen alan arttırılıp sitelerde yer alan lüks apartmanlar önem 
kazanmıştır.
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Tablo 5. Güvez Apartmanı analiz tablosu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2020)

YAPININ ADI: GÜVEZ APARTMANI
Bulunduğu İl / İlçe:
Konya / Meram

Kat Sayısı: Zemin + 6 Kat Daire Sayısı / Alanı: 12

Yapım Yılı: 1982 Yapım Tekniği: Karkas Yapı Yapı Malzemesi: Tuğla Duvar + Beton sıva

Daire Oda Sayısı: 3+1 Yapı Türü: Konut Yapı 
İşlevi

Değişmiştir Yapı Mimarı / Firması: Mimar Mustafa Altun
Değişmemiştir

- Plan şeması açısından, geleneksel Konya Evi 
plan şemasına benzer özellikler göstermektedir.
- Dairelerde giriş kapısı doğrudan antreye 
açılmaktadır. Antreden tuvalet ve banyo gibi ıslak 
mekânların bulunduğu hole ve odalara dağılımı 
sağlayan iki kapı bulunmaktadır.
- Binanın arsasının köşesine gelen odası 
yuvarlatıl mıştır.Bu yuvarlatılmış mekan ile yan 
tarafında bulu nan oda arasına camekanla bölücü 
yerleştirilmiştir böylece odalar birleşebilirdi 
Günümüzde bu odalar bölücü duvarla
ayrılmıştır.

- Dairelerdeki tavan, zemin ve duvar 
elemanlarında zamanla değişmeler meydana 
gelmiştir. Zemin döşemeleri laminant parke 
ile değiştirilmiş ve duvar lar duvar kağıdı ile 
kaplanarak değişiklikler yapılmıştır. 
- Apartman giriş kapısı, korkuluklar ve bazı daire 
kapıları orijinalliğini korumaktadır.

- Apartman girişi ana cadde üstünde 
bulunmaktadır. 
- Girişi ana caddeden sınırlayan herhangi bir 
eleman bulunmamaktadır.
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Şekil 8. Güvez Apartmanı plan şeması (Süslü 2009)

Karkent Siteleri; 1994 yılında Mimar Hamza Altay tarafından Ulubatlı Hasan mahallesinde 
inşa edilmiştir. Sitede 9 blok bulunur ve bu bloklar 8 katlı olup her katta dört daire mevcuttur. 
Toplamda 288 daireden oluşmaktadır (Tablo 6). Üç oda, salon, mutfak ve ıslak hacim yer alır. 
Dairelerin giriş kapısı sofa görevi yapan antreye açılmaktadır. Salon, oturma odası ve gece 
holüne geçiş antreden sağlanmaktadır (Şekil 9).

1990 yıllarının ortasına geldiğimizde Konya’da kentsel dönüşüm ve siteleşme hareketleri 
başlamıştır. Karatay Belediyesi öncülüğünde yapılan Karkent Siteleri hem kapalı site örneği 
hem de toplu konut hamlesi olarak yapılan ilk site örneği özelliği taşır.
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Tablo 6. Karkent Siteleri analiz tablosu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2020)

YAPININ ADI: KARKENT SİTELERİ
Bulunduğu İl / İlçe:
Konya / Karatay

Kat Sayısı: Zemin + 7 Kat Daire Sayısı / Alanı: 288

Yapım Yılı: 1994 Yapım Tekniği: Karkas Yapı Yapı Malzemesi: Tuğla Duvar + Beton sıva

Daire Oda Sayısı: 3+1 Yapı Türü: Konut Yapı 
İşlevi

Değişmiştir Yapı Mimarı / Firması: Mimar Hamza Altay
Değişmemiştir

- Karatay ilçesine Karatay Belediyesi 
öncülüğünde yapılan Karkent Siteleri hem kapalı 
siteleşme örneği hem de toplu konut hamlesi 
olarak yapılan ilk site örneği özelliği taşır.
- Plan şeması açısından, geleneksel Konya Evi 
plan şemasına benzer özellikler göstermektedir 
Ancak ilk yapılaşma dönemlerinde kullanılan 
doğal malzemeler zamanla doğal görünümlü 
yapay malzemeler kullanıl maya başlanılmıştır.
- Dairelerde giriş kapısı doğrudan antreye 
açılmaktadır. Antreden tuvalet ve banyo gibi ıslak 
mekânların bulun duğu hole ve odalara dağılımı 
sağlayan iki kapı bulunmaktadır

- Orta gelirli ailelerin oturduğu bu dairelerde 
gösterişten uzak, daha sade ve günlük kullanım 
için daha yalın donatılar kullanılmıştır. 
- Apartman giriş kapısı, korkuluklar ve bazı daire 
kapıları orijinalliğini korumaktadır.

- Apartman girişi ana caddeye bakan cepheden 
verilmiştir. 
- Girişi ana caddeden sınırlayan duvar 
bulunmaktadır.
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Şekil 9. Karkent Siteleri plan şeması (Altıparmak arşivi 2019)

Müsiad Konutları; 2000’li yılların başında Konya’da, güvenlikli lüks siteler yapılmaya 
başlanmıştır. Konya’nın Meram ilçesinde bulunan MÜSİAD Konutları lüks sitelere ilk örnektir 
(Özkaynak 2017). Mimar Hasan Hüseyin Kavaf tarafından tasarlanan bu sitede 5 blok 
bulunmaktadır, blokların her biri zemin kat üzerine 5 kattan oluşmaktadır (Tablo 7). Toplamda 
120 daire ve 10 adet kapıcı daireleri olmak üzere 130 daire mevcuttur. Sosyal tesisleri olan 
kompleks bir siteden oluşmaktadır. İç mekanlar, teknolojik özelliğe sahiptir. Mahremiyet 
duygusu ile yapılan gece holü, kolon aralarına yerleşen gömme dolaplar, yatak odalarındaki 
ebeveyn banyosu ve giyinme odası, misafirler için özel düşünülen ıslak hacimler kullanıcıların 
konforu düzeyini arttırmak için tasarlanmıştır (Şekil 10).

Konya’da görülen başlıca lüks siteler MÜSİAD Konutları, Sültem Siteleri, Meram Yeni Yol 
Konakları, Altın Koza Konakları örnek verilebilir. Güvenlikli sitelerin ilk olarak Meram İlçesi’nde 
yapılmasının nedeni bu bölgenin şehir merkezine çok yakın konumda bulunması, havasının 
temiz olması, az katlı villaların ve üst gelir grubunun bu bölgede yerleşmiş olmasıdır (Özkaynak 
2017).
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Tablo 7. MÜSİAD Konutları analiz tablosu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2020)

YAPININ ADI: MÜSİAD KONUTLARI
Bulunduğu İl / İlçe:
Konya / Meram

Kat Sayısı: Zemin + 5 Kat Daire Sayısı / Alanı: 120

Yapım Yılı: 2002 Yapım Tekniği: Karkas Yapı Yapı Malzemesi: Tuğla Duvar + Beton sıva

Daire Oda Sayısı: 4+1 Yapı Türü: Konut Yapı 
İşlevi

Değişmiştir Yapı Mimarı / Firması: Hasan Hüseyin Kavaf
Değişmemiştir

- Konya'nın ilk güvenlikli site olma özelliği taşır.
- Plan şeması açısından, geleneksel Konya Evi 
plan şemasına benzer özellikler göstermektedir.
- Dairelerde giriş kapısı doğrudan antreye 
açılmaktadır. Antreden genel tuvalet, salon, 
oturma odası mutfağa geçiş sağlanırken; 
gece holü ile dinlenme mekanlarına geçiş 
sağlanmıştır. Mutfakta kiler ve balkon, ebeveyn 
yatak odasında ebeveyn banyosu ve giyinme  
odası eklenmiştir.

- Yapıldığı dönemde ilk olarak teknolojik ve 
sosyal aktivite alanı olmasıyla birlikte farklı 
birçok özelliği içinde barındırmaktadır.
- Dairelerdeki tavan, zemin ve duvar 
elemanlarında günümüz malzemeleriyle yeniden 
yorumlanmıştır. Bunlar, kolon arasına gelen 
gömme dolaplar tavan süslemeleri özgün 
örneklerdir.

- Siteye giriş güvenlik noktasından geçilerek 
sağlanır. 
- Ticari mekanlara giriş ana yoldan sağlanırken 
konut larda durum farklıdır.
- Sitede sosyal aktivite alanı bulunmaktadır. 
Bu saye de site sakinlerin birbiriyle vakit 
geçirmesi ve güvende hissederek eski Konya 
sokaklarındaki eğlenceli yaşanılabilir ortamlar 
oluşturulmaya çalışılmıştır.
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i Şekil 10. MÜSİAD Konutları plan şeması (Altıparmak arşivi 2019)

Kule Konaklar; Rezidans kavramı, yeni ve modern bir yaşam tarzını, bir yaşam konseptini 
sembolize etmektedir. Bu konsept, teknolojinin son imkânlarıyla döşenmiş lüks bir daire, 
yaşayanların hayatını kolaylaştıracak 5 yıldızlı hizmetler ve bireysel kullanıma açık toplu sosyal 
imkanlar içermektedir (Özturan 2010).

Kule Konaklar; 2008 yılında Konya’da il yapılan rezidanstır (Tablo 8). Seha Yapı tarafından 
yapılan yapı, 20 katlı olup 152 daire, sosyal aktivite alanları ve ticari alanları bulunmaktadır. Yapı 
incelendiğinde mahremiyet duygusu ile yapılan gece holü, birkaç eylemi bir arada yapmamızı 
sağlayan çok fonksiyonlu odalar, mutfak eşyaların depolanması için düşünülün kiler, kolon 
aralarına yerleşen gömme dolaplar, yatak odalarındaki ebeveyn banyosu ve giyinme odası, 
misafir için ıslak hacimler ve kullanıcılar için aktivite alanları bulunmaktadır (Şekil 11).

529



530

Tablo 8. Kule Konakları analiz tablosu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2020)

YAPININ ADI: KULE KONAKLARI
Bulunduğu İl / İlçe:
Konya / Selçuklu

Kat Sayısı: Zemin + 19 Kat Daire Sayısı / Alanı: 152

Yapım Yılı: 2008 Yapım Tekniği: Karkas Yapı Yapı Malzemesi: Tuğla Duvar + Beton sıva

Daire Oda Sayısı: 2+1 - 4+1 Yapı Türü: Konut Yapı 
İşlevi

Değişmiştir Yapı Mimarı / Firması: Seha Yapı
Değişmemiştir

- Konya'nın ilk konut rezidans yapısıdır.
- Plan şeması açısından, geleneksel Konya Evi 
plan şemasına benzer özellikler göstermektedir.
- Genel wc, mutfak, salon ve oturma odası 
mekan larına antreden geçiş sağlanmaktadır.

- Yapıldığı dönemde ilk olarak teknolojik ve 
sosyal aktivite alanı olmasıyla birlikte farklı 
birçok özelliği içinde barındırmaktadır.
- Dairelerdeki tavan, zemin ve duvar 
elemanlarında günümüz malzemeleriyle yeniden 
yorumlanmıştır. Bunlar,kolon arasına gelen 
gömme dolaplar tavan süslemeleri özgün 
örneklerdir.

- Apartman girişi ana cadde üstünde 
bulunmaktadır. 
- Girişi ana caddeden sınırlayan herhangi bir 
eleman bulunmamaktadır.
- Sitede sosyal aktivite alanı bulunmaktadır. 
Bu sayede site sakinlerinin birbiriyle iletişime 
geçerek komşuluk geleneğinin sürdürülmesi ve 
güven içinde vakit geçirmesi hedeflemiştir.
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Şekil 11. Kule Konakları plan şeması (Altıparmak arşivi 2019)

Naturapark Konutları; 2018 yılında yapılan konut projesi, Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer 
almaktadır. “Doğa içinde yaşam” felsefesinden yola çıkılarak yapılan projede 2+1’den 6+1’e 
kadar 25 farklı tipte toplam 715 daireden oluşur (Tablo 9). Konut projesi, ayrıca alışveriş ve 
yaşam merkezine sahiptir. 2018 yılında tamamlanan proje, Bingo Yapı ve Nsg Yapı tarafından 
yapılmıştır (Şekil 12).

Naturapark içinde 2 adet yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonları, sauna, Türk hamamı 
ve buhar odasının yanı sıra, açık alanda yer alacak olan futbol sahaları, basketbol sahaları, 
tenis kortları, egzersiz alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunmaktadır 
(URL-1).
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Tablo 9. Naturapark analiz tablosu (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2020)

YAPININ ADI: NATURAPARK KONUTLARI
Bulunduğu İl / İlçe:
Konya / Selçuklu

Kat Sayısı: Zemin + 10 Kat Daire Sayısı / Alanı: 715

Yapım Yılı: 2018 Yapım Tekniği: Karkas Yapı Yapı Malzemesi: Tuğla Duvar + Beton sıva

Daire Oda Sayısı: 2+1 - 6+1 Yapı Türü: Konut Yapı 
İşlevi

Değişmiştir Yapı Mimarı / Firması: Bingo Yapı
Değişmemiştir

- Dairelerde giriş kapısı doğrudan antreye 
açılmakta dır. Antreden genel tuvalet, salon, 
oturma odası mutfa ğa geçiş sağlanırken; gece
holü ile dinlenme mekan larına geçiş 
sağlanmıştır. Mutfakta kiler ve balkon, ebeveyn 
yatak odasında ebeveyn banyosu ve giyinme 
odası eklenmiştir.
- Plan şeması açısından, geleneksel Konya Evi 
plan şemasına benzer özellikler göstermektedir.

- Dairelerdeki tavan, zemin ve duvar 
elemanlarında günümüz malzemeleriyle yeniden 
yorumlanmıştır. Bunlar, kolon arasına gelen 
gömme dolaplar tavan süslemeleri özgün 
örneklerdir.

- Siteye giriş güvenlik noktasından geçilerek 
sağlanır.  Ticari mekanlara giriş ana yoldan 
sağlanırken konut larda durum farklıdır.
- Sitede sosyal aktivite alanı bulunmaktadır. 
Bu sayede site sakinlerin birbiriyle vakit 
geçirmesi ve güvende hissederek eski Konya 
sokaklarındaki eğlenceli yaşa nılabilir ortamlar 
oluşturulmaya çalışılmıştır.
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20. yüzyılda gelişen toplu konut tasarımları, monotonluktan uzak, farklı sayıdaki kullanıcı 

için farklı çözümlerden oluşan konutların birleşmesi ile insan ölçeğinde, son teknolojik 
gelişmelerin ışığında yaşam kalitesini yükselten ve insanın çevresiyle etkileşim halinde 
olmasını sağlayan düzenlemelerin yapıldığı modern yapılara dönüşmüştür. Yapı incelendiğinde 
mekanların biçimlenmelerinde modernleşmeyle birlikte kültürel etkinin de izlerini görmek 
mümkündür. Dairelerdeki tavan, duvar, zemin elemanları günümüzdeki modern malzeme ve 
teknolojiyle birleştirilerek yeniden yorumlanmış kullanıcı konforu vurgulanmıştır. 

Çalışma kapsamında incelenen, Hayat Apartmanı, Kibrit Apartmanı, Ankara Apartmanı, 
Acentacılar Sitesi, Güvez Apartmanı, Karkent Sitesi, Müsiad Konutları, Kule Konaklar, 
Naturapark Konutları olmak üzere 9 adet yapı grubunun analizleri yapılarak, plan tipolojileri, 
iç mekân değişimleri ve dış mekân ile olan ilişkileri tespit edilmiştir. İncelenen yapılarda 
Geleneksel Konya Evlerinde sıklıkla görülen mabeynli iç sofalı ev tipi plan şeması görülmektedir. 
Antrenin sofa görevini üstlenmesi, salonun baş oda gibi kullanılması, genel wc’nin mahremiyet 
açısından ayrı ve girişe yakın konumlandırılması, günlük oturma eyleminin gerçekleştirilerek 
zaman geçirilen alanların ana yola bakan cepheye konumlandırılması Geleneksel Konya Evi 
özelliklerine benzer olarak sıralanabilir. 

Günümüzde şehir merkezinde bulunan yapılar incelendiğinde genel olarak konut işlevini 
yitirdiği ticari mekanlar (ofis, kafe vb.) olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 1937 yılında 
yapılan Hayat Apartmanı ilk yapıldığı sıralarda duvar ve zemin yapı elemanlarında kullanılan 
malzemeler doğal masif ahşap tercih edilmiştir. Fakat yapı günümüzde işlev değiştirmesinden 
dolayı malzeme ve plan tipolojisinde değişiklikler yapılmıştır. Tavan, duvar ve zemin elemanları 
günümüzde kullanılan (laminat parke, pvc doğrama kapı elemanları, çelik kapı, stropiyer tavan 
kaplama vb.) donatı elemanlarıyla değiştirilmiştir. Antreden geçiş sağlanan odaya, antre dahil 
edilerek karşılama-bekleme alanı oluşturulmuştur. Şehir merkezinde bulunan Kibrit Apartmanı 
işlev değiştirerek günümüzde kafe olarak kullanılmaktadır. Antre, salon ve odalar birleştirilerek 
alan bütünlenmiş balkon alanına oturma alanları oluşturulmuştur. Mekân aydınlatması olarak 
asma tavan uygulaması yapılarak sıva altı gömme spotlar yerleştirilmiştir. Zeminde ise laminat 
parke uygulaması yapılmıştır. Duvarda tuğla panel ve plastik boya uygulaması yapılmıştır. 
Islak hacimlerde seramik ve donatılar değiştirilmiştir. Anıt civarında bulunan Ankara 
Apartmanı’ndaki dairlerde kullanıcılar, ihtiyaçları doğrultusunda sabit donatı elemanlarda ve 
plan tipolojisinde değişiklikler yapmıştır. Salon ile oda ile birleştirilmiştir. Girişte bulunan genel 
wc, banyoya dahil edilerek banyoda değişikler yapılmıştır. Acentacılar Sitesi’ndeki dairelerde 
bazıları ofise dönüştürülse de günümüzde halen işlevini konut olarak devam ettiren kullanıcılar 
bulunmaktadır. Konut olarak kullanılan dairelerde mutfakta bulunan balkon kapatılmış ve 
kiler olarak kullanılmaya başlanmıştır. Diğer donatı elemanlar ise halen ilk yapıldığı şekilde 
kullanılmaktadır. Güvez Apartmanı’nda bulunan dairelerde salon, oturma odasına dahil edilmiş 
ve balkon kapatılarak kiler olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 1990 yılından sonra yapılan 
yapılarda işlev değişikliği olmamış ve ilk yapıldığı halini muhafaza etmektedir.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
      
Geleneksel Konya Evi’nin, yeni yapılan konutların üzerinde önemli ölçüde etkisini görmek 
mümkündür. Cephelerde kullanılan malzemelerin zamanla çeşitlenmesi, pencere boyutlarının 
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genişlemesine rağmen günümüzdeki bazı konutların cephelerinde bulunan payandalar, 
geniş saçaklar geçmişteki yapıların cephelerini taklit ettiği ve yeni arayışlar içinde olduğunu 
göstermektedir. İç mekânlar incelenirken öncelikle plan şeması açısından, geleneksel konut 
şemasında görülen sofadan odalara dağılımın etkisini koruduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
günümüze kadar yapılan çok katlı yapıların plan şemaları incelendiğinde, evlerde salonların Türk 
Evi’ndeki baş odanın yerini alması, gece holleri oluşturularak mahremiyet algısının günümüzde 
yapılan evlerde de görülmesi, geleneksel Konya Evi’nin odalarında bulunan yüklüklerin görevini 
giyinme odaları ve ebeveyn banyolarının alması, ıslak hacim olarak alaturka tipi wc kullanımının, 
banyo dışında tutularak odalardan uzak bir çekirdekte çözümlenmesi, konutların geçmişten 
gelen kültür izlerini taşıdığı görülmektedir. Evler, iç mekân donatıları yönünden incelendiğinde 
yüklük, niş, gömme dolapların izlerini yeni yapılarda kiler, dolap ve yine niş olarak sürdürdüğü 
tespit edilmektedir. Geleneksel konutların iç mekân donatılarında kullanılan doğal malzemeler 
iken günümüzde pvc kaplamalı yapay malzemeler kullanılmaya başlanmıştır.

Geleneksel Konya Evleri'nin bulunduğu mahallede kapı eşiklerinde veya çeşme başlarında 
günlük sohbetler yapılırdı. Çocuklar sokak aralarında güvenle oynarlardı. Cami önlerinde 
yaşlı bireyler sohbet eder, çınar ağaçlarının gölgesinde dinlenirlerdi. Günümüzde ise site 
bahçelerinde çocuk oyun alanları ve sosyal aktivite alanları oluşturularak geçmişteki güven ve 
buluşma noktalarının şekli değişmektedir. Sonuç olarak geçmişten günümüze kadar değişen 
konut süreci incelendiğinde somut olmayan kültür varlıklarının, geçmişten günümüze kadar 
geldiği süre içerisindeki birikimlerinin, yeni mekanların biçimlenmesinde etkin rol oynadığı 
gözlemlenmiştir. Türk Evi bir yaşam kültürü olarak ortaya çıkmıştır. Bu kültürün etkisi kuşaklar 
boyu görülmektedir. Türk Evi mekân kurgusundaki özelliklerin bir bölümü çağdaş mimariye 
biçimsel veya soyutlanarak taşınmış olup, Türk Evi etkisinin günümüz konut anlayışında 
sürdüğü araştırma sonucunda açıkça görülmektedir.
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10. Oturum | Esra Altıparmak

“KÜLTÜR VE SANAT KÖYÜ ÜZERİNE MEKÂNSAL BİR 
ANALİZ: SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ”

Özet

Endüstri devrimi ile başlayan kırdan kente göç ile geleneksel değerlerin kaybolması, kuşakların 
birbirine aktardığı bilgi birikiminin azalması, somut olmayan kültürel mirasın korunma güçlüğü, 
yerel kimlik ve karakterden uzaklaşılması sonucunda, kırsal mimari ve buna bağlı olarak 
mekânsal düzenlemelerde değişimler görülmektedir. Kırsal mimari ve iç mekân düzenlemesi, 
geleneksel yaşamın getirdiği özelliklerini kaybetmekte ve yerel değerleri sürdürmemektedir. 

Bu bağlamda çalışma kapsamında, kültür ve sanat köylerinden örnekler verilecek, Konya 
ili sınırlarında Hüyük ilçesi Çavuş kasabasında yer alan Sonsuz Şükran Köyü’nün kırsal mimari 
özellikleri ve mekânsal düzenlemeleri incelenecektir. Sonsuz Şükran Köyü, 2010 yılında yerel 
değerleri korumak, tarih ve sosyal birikimlere sahip çıkmak, sanat ve kültüre katkı sağlamak, 
kent ve kır yaşamını ortak noktada buluşturmak amacıyla kurulan bir sanat ve kültür köyüdür. 
Yaklaşık 24 adet kerpiç evin bulunduğu köy içinde, yılın belirli zamanlarında sanatçılar 
buluşmakta ve etkinliklerini sürdürmektedir. Türkiye’de alanında ilk örneklerden olan yerleşimin, 
mimari ve mekânsal düzenlemeleri çalışma kapsamında analiz edilecek, alan ve tespit 
çalışmaları ile incelenecektir. Bu inceleme kapsamında köyde bulunan 24 adet evin plan ve kesit 
şemaları çizilecek, kullanıcılarla anket çalışması yapılacaktır. Çalışma kapsamında 3 adet ev 
incelenecektir.

Sonuç olarak; sanat ve kültür köyleri bağlamında ele alınan Sonsuz Şükran Köyü’nün plan 
tipolojileri çıkartılarak, mekân düzenlemeleri incelenecek ve yapılan incelemeler sonucunda 
köydeki sosyal ve kültürel hayata ilişkin tespit çalışmaları yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, kültür, köy, kırsal mimari, iç mekân

1. GİRİŞ

Barınma ihtiyacı insanoğlunun var olması ile başlamıştır. Hayatta kalmak için insanlığın 
temel ihtiyacı olan barınma, zaman içinde mimari bir öğeye dönüşmüştür. Bu süreç ise kırsal 
mimarinin öncüsü olmuştur. Kırsal mimari, bulunduğu yöre kültürünün özelliklerini yansıtan, 
gelenekleri göz önünde bulundurarak inşa edilen, mimarsız mimarinin örneklerini sunmaktadır. 
Bu çalışma kapsamında öncelikli olarak kırsal mimarinin tanımı ve özellikleri incelenecektir. 
Kırsal mimarinin merkezinde şekillenen, Dünya ve Türkiye’de örnekleri gün geçtikçe artan kültür 
ve sanat köyleri ele alınacaktır. Muğla/Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, Muğla/Kayaköy Sanat 

Dila Yeşilyurt
Rabia Köse Doğan
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Kampı, Bayburt/Baksı Müzesi başta olmak üzere örnekler incelenecek ve çalışma alanı olan 
Konya/Sonsuz Şükran Köyü’nün çevresel, fiziksel ve mekân özellikleri çalışma kapsamında 
analiz edilecektir. Bu çalışma ile birlikte sanat ve kültür köyleri üzerine bir farkındalığın 
oluşması amaçlanmaktadır.

2. KIRSAL MİMARLIK VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Kırsal mimarlık; halk tarafından yapılmış bütün yapıları kapsar. Seçilen çevrenin olanakları 
ve elde var olan malzemelerle, çoğunlukla konut sahibi ya da yerel yapı ustaları tarafından 
geleneksel tekniklerle inşa edilmiştir. Halk mimarlığının tüm formları belirli gereksinimleri 
karşılamaya yöneliktir, bu gereksinimlerin ardındaki kültürün, yaşam tarzının, ekonomik 
faaliyetin ve değerlerin izlerini taşır (ÇEKÜL Vakfı 2012). Benzer çevresel etkileri olan ve benzer 
fiziki özelliklere sahip alanlarda yaşayan toplulukların oluşturdukları yerleşmeler ve konutlar 
birbirinden farklı ve önemli değişkenlere sahiptir. Bu durum kırsal mimarinin her türü olmak 
üzere, başta konut ve yerleşmelerin şekillenmesinde sadece doğal koşulların değil, kültürün de 
önemli ve birincil etken olduğunu ortaya koyar (Köse 2005).

Kırsal mimari, ortak bölgesel formları ve materyalleri kullanarak, mütevazı, iddiasız 
ve ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Üslup kaygısı barındırmaksızın, 
gereksinimleri, işlevi ve kültür özelliklerini içinde barındırır. Kırsal mimaride yapılar; malzeme, 
iklim, bölgenin jeolojik yapısına göre karakterize edilir. Kırsal alanda bulunan ev, köy meclisi, 
köy kahvesi, ibadethane, köprü, hayvan barınağı, depolama alanları gibi her türlü yapıyı 
kapsamaktadır. Kırsal mimarinin mimari anlayışı ve bölgesel kompozisyonu, yerel halk ve 
yerel ustalarla birlikte imece usulü ile oluşmaktadır. Yapılar, çevreye uyumlu, doğal yaşama 
zarar vermeyen ekolojik mimarlık olarak da kabul edilebilir. Yer aldığı bölgenin karakteristik 
özelliklerini taşımaktadır. Gür (2000), geleneksel konutlar incelenirken doğal, kültürel ve sosyal 
etmenlerin ayrı ayrı ele alınmasının doğru ve yeterli olabileceğini aktarmıştır. Gür (2000), kırsal 
mimariyi etkileyen faktörleri 4 ana başlıkta çevresel, kültürel, sosyal ve bireysel faktörler olarak 
sınıflamıştır. Türkiye bağlamında kırsal mimariyi ele alırsak, 7 bölgenin kendi özelliklerine göre 
plan tipleri ve malzeme kullanımı değişiklik göstermektedir. Yapı malzemesi olarak en yaygın 
görülen, kullanımı bölgeye göre değişen kerpiç, taş ve ahşap yapı malzemesidir. 

3. KÜLTÜR-SANAT KÖYLERİ VE TASARIM KRİTERLERİ

Kültür ve Sanat Köyleri; çeşitli sanat dalları ile uğraşan sanatçıları, yerel halkı ve yerli/
yabancı turistleri doğanın içerisinde bir araya getiren sanat odaklı mekânlar da var olan 
kırsal dokunun korunması ilkesine bağlı kalarak, sosyo-kültürel dönüşümü etkileyen, yerel 
ekonomik kalkınmaya katkı sunan kırsal yerleşmelerdir (Çakıroğlu 2018). Kültür ve sanat 
köyleri, bir taraftan geçmişin değerlerini koruma misyonunu yerine getirirken bir diğer taraftan 
da sanatseverlerin dinlenme, eğlenme, öğrenme ve yerinde deneyimleme imkân tanımakta, 
kültürün ve sanatın aktarılmasında önemli bir iletişim aracı olmaktadır (Özgürel Alkan ve 
Karaman, 2016). Kültür-sanat köyleri, ulusal ve uluslararası çapta bölgenin manevi değerleri 
ile doğal çevrenin bir araya gelerek oluşturdukları bileşimlerin tanıtılmasına, değerlenmesine 
katkı sağlamaktadır. Kültür ve sanat köylerinde her alandan aktivite ve sanatsal faaliyetlerle 
köyün devamlı olarak aktif kalması hedeflenmektedir. Kültür-sanat köyleri aynı zamanda 
sürdürülebilir ve planlı bir oluşum olması nedeniyle bulundukları bölgelerde hem ekonomik 
hem ekolojik hem de sosyolojik olarak gelişime katkı sağlamaktadır. 

Farklı özelliklere sahip olsalar da kültür-sanat köylerinin kuruldukları alanlarda toplum temelli 
belirli kriterlere sahiptir. Bu kriterler kurulan alan ve çevresi için korunma, sürdürülebilirliğinin 
artması için gerekli olan, her köy için ortak belirlenmiş özelliklerdir. Kültür ve sanat köylerinin 
en önemli kriteri ise doğa ile iç içe, yerel kültürün yansımalarını barındıran, sanata dair her türlü 
etkinliğe, festivale, akademiye, kursa, söyleşiye, kampa, atölyeye ve gelecek bütün misafirlere 
Anadolu kültüründe var olan misafirperverlikle kapılarını açmaktır. Köyün sürdürülebilirliği 
açısından fiziksel dokunun değiştirilmemesi, yeni eklenecek herhangi bir yapının geleneksel 
malzeme ve yöntemlerle mevcut hale getirilmesi, ihtiyaç dışı bir yapının inşa edilmemesi 
kültür-sanat köylerinde önem arz etmektedir. Sıralanan kriterler sosyo-kültürel ve sosyo-
ekonomik anlamda kültür-sanat köyü ve çevresinin değişmemesini, mevcudiyetini korumasını 
sağlamaktadır.

3.1. Türkiye’de bulunan kültür ve sanat köylerinin incelenmesi

Çalışma kapsamında Türkiye’de bulunan kültür ve sanat köyü kriterlerine sahip üç adet 
köy incelenmiştir. Bunlarda ilki Muğla-Bodrum’da bulunan Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, 
ikincisi Muğla-Fethiye’de bulunan Kayaköy Sanat Kampı ve üçüncüsü ise Bayburt’ta bulunan 
Baksı Müzesi’dir. Amaçları farklı olsa da kurulan üç adet sanat köyünün yapılan incelemeler 
sonucunda ortak vizyon ve ortak misyona sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Sanat köyleri 
kuruldukları bölgede köyü koruma, yaşatma, yerel ekonomiye katkı ve doğanın içerisinde 
sürdürülebilir bir yaşam modeli kurmayı temel amaçları haline getirmişlerdir. Ortak özellikler 
ise geleneksel el sanatlarının korunması, kültürel değerlerin kuşaklara aktarılması, bölgeyi 
koruma ve yaşatma, ekonomik ve sosyolojik katkı sağlama, sürdürülebilir yaşam örneği 
oluşturma olarak belirlenmektedir.

Muğla/Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü; 2009 yılında 40 dönüm arazi üzerinde Muğla’nın 
Bodrum ilçesinde Yakaköy’de, Cenap-Gülay Tezer çifti tarafından kurulmuştur (Şekil 1). 
Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü bir ağaç çekirdek kabul edilerek ağaç etrafında köy meydanıyla 
birlikte şekillenmiştir. Köy meydanında konser, tiyatro, sinema, geçici sergiler, defile, söyleşi, 
konferans gibi birçok etkinlik yapılmaktadır. Yapılar yöreye özgü olan taş yapı malzemesi 
kullanılarak inşa edilmiştir1.

Muğla ilinin Fethiye ilçesine 8 km uzaklıkta eski bir Rum köyü olan Kayaköy’ün içerisinde 
yer alan Kayaköy Sanat Kampı, 1999 yılında fotoğraf atölyesi olarak açılmış 2003 yılında sanat 
kampına dönüştürülmüştür (Şekil 2). Sanat kampında seramik, drama, deri, büst mask, dans, 
kasnak tuval, ritim atölyesi gibi haftada ortalama 10-15 atölye, gezi, yürüyüş, tekne turu, 
canlı müzik ve konser gibi pek çok aktivite yapılmaktadır. Sürdürülebilir bir yaşam biçimini 
benimseyen sanat kampındaki konaklama alanları doğadan dönüştürülerek ziyaretçilere 
sunulmaktadır2.

Şekil 1. Muğla Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nden genel görünüş (Yeşilyurt arşivi 2019)
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Şekil 2. Muğla Kayaköy Sanat Kampı’ndan genel görünüş  (Yeşilyurt arşivi 2019)

Şekil 3. Bayburt Baksı Müzesi genel görünüş (Köse Doğan arşivi 2018)

Şekil 4. Çavuş Mahallesi uydu görüntüleri (URL-3)

Bayburt ilinin 45 km. dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde 40 dönüm arazi 
üzerinde kurulan eski adıyla Baksı, yeni adıyla Bayraktar Köyü’nde yer alan Baksı Müzesi, 
çağdaş sanat ve geleneksel sanatı bir arada barındırmaktadır (Şekil 3). Bayburt doğumlu 
sanatçı akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşüncesi olarak 2000 yılında 
doğdu, 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı kuruldu, 2010 yılında müze açıldı, 2012 yılında ise 
depo müze alanı eklendi. Müze köyü içerisinde atölyeler, konferans salonları, sergi salonları, 
depo müze, kütüphane ve konukevi bulunmaktadır (URL-1). Baksı Müzesi aynı zamanda 2014 
yılında Avrupa Konseyi Müze Ödülü’ne layık görülmüştür (URL-2). 

4. KONYA/SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ’NÜN EVLERİNİN İNCELENMESİ

Sonsuz Şükran Köyü’nün bağlı olduğu Çavuş Mahallesi, Konya ilinin batısında yer almakta, 
Beyşehir ilçesi ve Beyşehir Gölü’ne güneyden komşu olan Hüyük ilçesi, il merkezine 85 km, 
Beyşehir’e 35 km uzaklıkta yer almaktadır. Çavuş köyü (yeni adıyla Çavuş Mahallesi) 2012 
yılında, Konya ili Hüyük ilçesi Merkez Beldesi’ne bağlanmıştır (Çakıroğlu 2018) (Şekil 4).

Sonsuz Şükran Köyü konum olarak incelendiğinde Çavuş Mahallesi batı yönünde 
kalmaktadır. Çavuş Mahallesi’nin çevresinde kırsal yerleşimler, ormanlık alanlar ve tarım 
arazileri mevcuttur. Çavuş Mahallesi’ndeki kırsal mimari örnekleri, ahşapla desteklenmiş olsa 
da kerpiç yapılar çoğunluktadır (Şekil 5). Sonsuz Şükran Köyü’ndeki evler, kırsal yerleşim olan 

Çavuş Köyü Evleri’nin plan şemaları, cephe özellikleri ve malzeme kullanımları örnek alınarak 
tasarlanmıştır.

Sonsuz Şükran Köyü, Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş kasabasında 2010 yılında yerel 
değerleri korumak, tarih ve sosyal birikimlere sahip çıkmak, sanat ve kültüre katkı sağlamak 
amacıyla kurulan bir sanat ve kültür köyüdür. Sonsuz Şükran Köyü’nün kurulma düşüncesi uzun 
yıllar var olmasına rağmen 2009 yılında hayat geçmiştir. Projenin duyurusunu yazar, yapımcı 
ve yönetmen Mehmet Taşdiken ve Çavuş Kasabası Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem birlikte 
yapmıştır. Köye yapılacak her türlü çalışma Sonsuz Şükran Derneği tarafından yürütülmektedir 
(URL-4). Sonsuz Şükran Köyü kurucusu olan Mehmet Taşdiken ile yapılan görüşmede, kendi 
köyü olan Çavuş Köyü’ne duyduğu özlem, sevgi ve bağlılığın köyü kuruluşunun temeli olduğunu 
belirtmiştir. Sonsuz Şükran Köyü 200 haneli bir Anadolu köyü olarak planlanmasına rağmen 
yapım süresinde karşılaşılan bazı maddi ve manevi zorluklar nedeniyle istenilen konut sayısına 
ulaşamadıklarını fakat şimdiki hedeflerinin 50 haneli bir köy olduğunu belirtmiştir3. Mevcutta 
yaklaşık 24 adet kerpiç evin bulunduğu köy içinde, ilk yerleşimler 2010 yılının Eylül ayında 
başlamıştır (Şekil 6). Ev sahipleri belirlenirken çevreye ve köy yaşantısıyla uyumlu olmaları, 
farklı sanat dallarından sanatçılar olmaları gibi özellikler aranmıştır. Köy dokusu, bölge ve 
Selçuklu mimarisi özelliklerine uygun projelendirilmiştir. Yapı malzemesi olarak kerpiç, ahşap 
gibi yapı malzemeleri yeniden yorumlanmış fakat bu yorumlama yapılırken özgünlüğe, amaca 
uygunluğa ve geleneksellikten uzaklaşmamaya özen gösterilmiştir.

Sonsuz Şükran Köyü’ndeki kerpiç evler doğal bir köy yerleşiminde olduğu gibi, her biri 
birbirinden farklı, mimari planlara ve cephelere sahiptir. Cephelerin tasarımı, proje yürütücüsü 
Mehmet Taşdiken tarafından tasarlanmıştır. Orta Anadolu’da var olan sivil mimari örnekleri 
yeniden canlandırılmıştır. Kullanılan doğal malzemelerin iklimle uyumu ve kerpiç malzemenin 
enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle, sürdürülebilir bir kültür-sanat köyü olarak kurulmuştur 
(Şekil 7). Sanat Köyü kurulurken inşa edilen yapıların geleneksel dokuyu bozmaması için kerpiç, 
ahşap, hasır ve kamış gibi yakın çevrede bulunan, kültüre, geleneklere ve fiziksel çevreye uygun 
malzemeler kullanılmıştır. Köydeki bütün evler düz damlı olarak tasarlanmıştır.

Şekil 5. Çavuş Mahallesi geleneksel kerpiç evler (Başgelen 2012)

Şekil 6. Konya Sonsuz Şükran Köyü vaziyet planı (URL-4)
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Şekil 7. Sonsuz Şükran Köyü genel görünüşleri (Yeşilyurt arşivi 2019)

Köyün görevlisi Mustafa Akyüz ile yapılan görüşmede, evlerin yapım aşamasında eski kerpiç 
ustası bulmakta zorluk çektiklerini, kerpiç malzemenin yapılması ve uygulanması aşamasında 
ciddi sıkıntılar yaşayarak köyü günümüzdeki haline getirmeyi başardıklarını belirtmiştir. Köy 
kadınlarının kerpiç yapımında çok yardım ettiklerini vurgulamıştır. Çavuş Köyü çevresinde ve 
yakın ilçelerde kerpiç ustalarının artık neredeyse yok olması, malzemenin günümüzde yapı 
inşasında tercih edilmiyor olması evlerin yapım süreçlerini etkilemektedir. Kerpiç evlerin 
cepheleri, köy alanındaki göleti görecek şekilde konumlandırılmıştır, köyde mevcut bulunan 
evlerin birbirlerinin manzarasını kesmeyecek şekilde olması Anadolu kültüründe var olan 
mahremiyet ve saygı duygusuyla hareket edildiğini göstermektedir (Çakıroğlu 2018).

Kurucu Mehmet Taşdiken, köyde ev sahibi olmanın belli şartları ve kriterleri olduğunu 
belirtmiştir. Ev sahiplerinin kültür-sanat ile iç içe yaşamalarını ve gönül vermelerini, yılın 
en az 60 (altmış) gününü köyde/evlerinde geçirmeleri gerektiğini, evlerin özellikle cephe ve 
ortak kullanım alanlarında orijinalliğinin bozulmaması gerektiğini, geleneksel anlayıştan 
uzaklaşmamalarını, köy yaşamına ve Çavuş Köyü halkına uyum sağlamalarını ve en önemlisi 
de kültürümüzün simgelerinden biri olan Anadolu misafirperverliği ile kapılarının gelen tüm 
misafirlerine açık olması gerektiğini belirtmiştir. Sonsuz Şükran Köyü’nde mülk edinmek 
isteyen kişiler, Sonsuz Şükran Köyü’nün bir kültür-sanat alanı olması sebebiyle, Sonsuz Şükran 
Köyü Derneği Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olmak üzere, kurulacak bir komisyon tarafından 
belirlenmektedir. Dernek tarafından belirlenen kararla birlikte mülk edinmek için talepte 
bulunan kişiler yazar, ressam, heykeltıraş, sinema, tiyatro, yönetmen, kameraman, sanat 
yönetmeni, senarist, mimar, şehir plancısı, mühendis, akademisyen, gazeteci, tv ve gazete 
çalışanı, yayıncı, arkeolog, şair-edebiyatçı, grafik sanatçısı, reklamcı, turizmci, modacı, oyuncu, 
seramik sanatçısı, müzisyen, araştırmacı, sanat tarihçi, kültür-sanat kurumları işletmecisi 
ve Sonsuz Şükran Köyü’nde yararlı olacağına Dernek Yönetimi’nce inanılan diğer meslek 
sahipleri seçilmesine karar verilmiştir (Çakıroğlu 2018). Evlerin tasarımı yapılırken doğal bir 
köy yerleşiminde olduğu gibi hepsi birbirinden farklı kurgulanmış ve iç mekânlarda kullanıcı 
gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Cepheler proje yöneticisi Mehmet Taşdiken 
tarafından tasarlanmıştır.  

Sonsuz Şükran Köyü, sanatçıları, ziyaretçileri ve yerel halkı bir araya getirerek kültür-
sanat köylerinin amaçlanan hedeflerine ulaşmıştır. Her geçen yıl bilinirliği ve ziyaretçi sayısı 
artmaktadır. Sonsuz Şükran Köyü’nde düzenlenen ‘’Anadolu’ya Şükran Buluşmaları’’ (Şekil 8) ve 
“Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri” (Şekil 9) köyün yılın her dönemi aktif kalmasını ve sanatsal 
faaliyetlerin devamlılığını sağlamaktadır. Buluşmalar, 3 ile 15 gün arasında sürmekte ve 2010 
yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 

Sonsuz Şükran Köyü’nde yapılmış evlerin planları birbirinden farklı ve kişiye özeldir. 10 adet 
iki katlı, 10 adet tek katlı ve inşaat aşamasında bulunan 4 adet ev olmak üzere, toplamda 24 
adet ev bulunmaktadır. Bu çalışmada 2 adet iki katlı ve 1 adet tek katlı evin iç mekân analizleri, 
planları, cephe çizimleri, iç mekân görselleri, tavan-duvar-döşeme görselleri incelenmiştir. 

Sonsuz Şükran Köyü arazisinde bulunan köy kurulmadan önce inşa edilmiş âtıl durumda 
bir tuğla fabrikası bulunmaktadır. Fabrika yarım kalmış ve faaliyete girmemiştir. Âtıl durumdaki 
fabrika 12 metre genişliğe, 100 metre uzunluğa ve 40 adet kemerli kapıya sahiptir (Şekil 10). 
2019 yılında köy sorumlusu Mustafa Akyüz ile yapılan görüşmede, fabrika için iki katlı bir 
projenin düşünüldüğünü, fabrikanın alt katında sanat atölyeleri ve üst katında ziyaretçiler için 
konaklama imkânı sunulacağını ifade etmiştir4. Projenin amacı kurulacak tasarım atölyelerinin 
köy yaşamıyla bütünleşmesi ve konsept bir turizm merkezi haline dönüştürülmesidir. 

4.1. Konya/Sonsuz Şükran Köyü Musa Çözen Evi’nin incelenmesi

Canlı yayın yönetmeni Musa Çözen 2012 yılında köyden ev sahibi olmuştur. 29 no.’lu eve küçük 
bir bahçeden girilmekte ve bahçede her dem yeşil çalılar mevcuttur. Giriş kat misafirlerin 
sirkülasyonu göz önünde bulundurularak ıslak hacim hariç bölücü olmadan tasarlanmıştır, 
üst katta yatak odaları ve ıslak hacim bulunmaktadır. Evde mahremiyet amaçlı sadece yatak 
odaları ve ıslak hacimlerde kapı bulunmaktadır, oturma alanları geleneksel yapılarda olduğu 

Şekil 8. “9. Anadolu’ya Şükran Buluşmaları” (Yeşilyurt arşivi 2018)

Şekil 9. “2. Geleneksel Hıdırellez Şenliği” (Yeşilyurt arşivi 2019)

Şekil 10. Tuğla fabrikası genel görünüş  (Yeşilyurt arşivi 2019)
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Şekil 13. Musa Çözen Evi cephe ve iç mekân görselleri (Yeşilyurt arşivi 2019)

Şekil 11. Musa Çözen Evi plan şemaları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2019)

Şekil 12. Musa Çözen Evi cephe çizimleri (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2019)

gibi açık bırakılmıştır. Ev iki yatak odasına, iki ıslak hacme ve bir açık mutfağa sahiptir. Giriş 
kattan arka bahçeye çıkış sağlanmıştır. Arka bahçede yapıya sonradan eklenmiş küçük bir depo 
alanı bulunmaktadır (Şekil 11). Evin sadece ön ve arka cephesi bulunmaktadır, iki yan cephesi 
31 no.’lu ve 25 no.’lu evlere bitişik nizam olarak inşa edilmiştir (Şekil 12). Musa Çözen’in evi 
Sonsuz Şükran Köyü’nün ‘köy meclisi’ görevini üstlenmiştir ve Anadolu misafirperverliği ile 
ziyaretçilere her zaman gezip görebilecekleri bir mekân oluşturulmuştur (Şekil 13). 

4.2.Konya/Sonsuz Şükran Köyü Esra Alkan Evi’nin incelenmesi

TV Programcısı-Sunucu ve Çocuk Hikayeleri Yazarı Esra Alkan ile yapılan görüşmede (2019), yıl 
içinde fırsat buldukça köye geldiğini çok keyif aldığını, geldiği zaman sürecinde özellikle yerel 

halk ile iç içe zaman geçirmeyi çok sevdiğini, özellikle kadınlar ve çocuklarla birlikte atölyeler 
yaptığını ve başlangıç-bitiş dönütlerin çok farklı, verimli olduğunu belirtmiştir5. 31 no’lu ev iki 
katlıdır. Evin zemin katı ortak kullanım alanı olarak düşünülmüş ve mutfak konumlandırılmıştır. 
Üst katta yatak odası, oturma odası ve çalışma alanı mevcuttur. Zemin katta yer alan mutfaktan 
arka bahçeye çıkış vardır (Şekil 14). Ev, çalışma ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
tasarlanmıştır. Yapı üç cepheye sahiptir, Musa Çözen’in evi ile bitişik nizam inşa edilmiştir 
(Şekil 15 ve 16).

4.3.Konya/Sonsuz Şükran Köyü İlknur Şanal Evi’nin incelenmesi

Galeri Binyıl kurucusu İlknur Şanal, her yıl düzenlenen Anadolu’ya Şükran Buluşmaları’nda 
atölyeler düzenlemekte ve aktif çalışmalar yapmaktadır. Ev, tek katlı olup eve giriş küçük bir 
verandadan sağlanmaktadır. Evde iki yatak odası, mutfak, banyo, oturma odası ve kış bahçesi 
mevcuttur. Mutfaktan kış bahçesine geçiş sağlanmıştır. Kış bahçesinden arka bahçeye açılan 

Şekil 16. Esra Alkan Evi cephe ve iç mekân görselleri (Yeşilyurt arşivi 2019)

Şekil 14. Esra Alkan Evi plan şemaları (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2019)

Şekil 15. Esra Alkan Evi cephe çizimleri (Metin yazarı tarafından oluşturulmuştur, 2019)
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Şekil 19. İlknur Şanal Evi cephe ve iç mekân görselleri (Yeşilyurt arşivi 2019)

Şekil 17. İlknur Şanal Evi plan şeması (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2019)

Şekil 18. İlknur Şanal Evi cephe çizimleri (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2019)

bir kapı bulunmaktadır (Şekil 17). Kış bahçesinde geniş pencereler sayesinde ferah bir mekân 
yaratılmış ve etnik öğelerle bütünlük sağlanmıştır (Şekil 18 ve 19). 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sanayi devriminden önce ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması kırsalda birçok sorun teşkil 
etmekteydi. Sanayi devriminden sonra teknolojinin gelişmesi, doğal kaynakların işlenmesi, ülke 
nüfusunun artması ile birlikte ihtiyaçların değişmesi şehirleşmenin artmasına ve kırsaldaki 
nüfusun hızla şehirlere göç etmesine neden olmuştur. Sanayi devrimine bağlı göç hareketi 

insanların geleneksel değerlerden uzaklaşmasına, kuşakların birbirine aktardığı bilgi birikimi 
azalmasına neden olduğu gibi kırsal mimari ve mekân düzenlemesi, geleneksel yaşamın 
getirdiği özellikleri kaybetmekte ve yerel değerleri sürdürememektedir. İnsanoğlunun özüne 
dönmek istemesi, kırsal mimariye ve kırsal yaşama duyulan özlem gün geçtikçe artmaktadır. 
Kırsal hayata karşı tüm dünya çapında artan talep kültür-sanat köylerinin ortaya çıkışının 
en büyük destekçisi olmuştur. Bu sebeple kültür ve sanat köylerinin, tanıtılması, yaygın 
hale getirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Kültür-sanat köyleri hem ziyaretçilerine 
hem sanatçılarına, sanatını yansıtacağı doğal ve özgür bir ortama ihtiyaç duyması da 
sağlanmaktadır. Bununla birlikte yöre halkının sanatla iç içe olması, gelecek turistlerin bölgeye 
ekonomik ve sosyal katkı sağlamaları, kendilerini yaşamları içine sanatı dâhil etmeleri kültür-
sanat köylerini hareketlendirmiştir. Kültür-sanat köyleri modern hayatın ortaya koyduğu tüm 
bozulmalara karşı yeni bir bakış açısı geliştirmiştir.

Sanat köyleri kendi içinde bağımsız aynı zamanda kırsal dokuyu, bölgenin kültürünü, 
doğal kaynaklarını, geleneksel dokusunu ve tarihsel mirasını anlayıp sanat aracılığı ile yeniden 
ortaya koymayı hedeflemektedir. Sonsuz Şükran Köyü evlerinin tasarımları yapılırken Çavuş 
Mahallesi evleri ile uyumlu olmalarına, geleneksel dokuyu bozmadan inşa edilmelerine özen 
gösterilmiştir. Konya Sonsuz Şükran Köyü’nün kurulduğu alanda hem köyün hem yörenin 
tarihsel ve sosyal birikimlerini dikkate alan yapılaşma dâhilinde oluşum göstermiştir.

Sonsuz Şükran Köyü’nün yaşam birimlerinden ve sanat atölyelerinden oluşması, sanatçıların 
kendilerine ait kerpiç evlerinin olması, inşa sürecinde hem köylünün hem de sanatçıların imece 
usulü çalışması ile önem taşımaktadır. Sonsuz Şükran Köyü’nün yeni yapılmış bir yerleşim 
birimi olması ve sürdürülebilir bir kültür-sanat köyü niteliği taşıması ile Türkiye’de ilk örnektir. 
Köy evlerinin iç mekân analizinde kırsal mimarinin mekân özelliklerini taşıdığı, işlevin ön planda 
olduğu, donatı özelliklerinde de bu yaklaşım görüldüğü tespit edilmiştir. Bu çalışma sanat ve 
kültür köyleri bağlamında kırsal mimari ve mekân düzenlemesi ile ilgili araştırma ve tasarım 
yapacaklara yol gösterecek niteliktedir6.

Notlar

1 Çalışma kapsamında Dibeklihan Kültür-Sanat Köyü’nün Halkla İlişkiler Sorumlusu Zehra Kayataş ile 2019 yılında 
yapılan sözlü görüşmelerden elde edilen bilgiler aktarılmıştır.

2 Çalışma kapsamında Kayaköy Sanat Kampı kurucularından Mutlu Ekiz’in eşi Lara Ekiz ile 2019 yılında yapılan sözlü 
görüşmelerden elde edilen bilgiler aktarılmıştır.

3 Çalışma kapsamında, Sonsuz Şükran Köyü Kurucusu ve Proje Yöneticisi Mehmet Taşdiken ile 2018 yılında yapılan 
sözlü görüşmelerden elde edilen bilgiler aktarılmıştır.

4 Çalışma kapsamında, Sonsuz Şükran Köyü Sorumlusu Mustafa Akyüz ile 2019 yılında yapılan sözlü görüşmelerden 
elde edilen bilgiler aktarılmıştır.

5 Çalışma kapsamında, TV Programcısı-Sunucu ve Çocuk Hikayeleri Yazarı Esra Alkan ile 2019 yılında yapılan sözlü 
görüşmelerden elde edilen bilgiler aktarılmıştır.

6 Bu çalışma, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülmekte olan Selçuk Üniversitesi-
Hacettepe Üniversitesi ortak Yüksek Lisans Programı kapsamında, Doç.Dr.Rabia Köse Doğan’ın danışmanlığında 
devam eden bir tez çalışmasıdır.
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Abstract

The paper aims to explore the respective influence of both emotional and persuasive design on 
customer experience (CX) within the scope of interior space. The impact was studied through 
selected interior design elements that are believed to be influencing factors on CX, namely, 
stimulation, affordance, coherence, and control. In particular, the paper focuses on I-AM İstanbul 
agency's previously accomplished project Yapı Kredi Bank’s new branch design as a case study. 
Furthermore, the methodology used was both primary and secondary data analysis. The primary 
data was collected through surveying the renovated bank branch, as well as another branch with 
the older design concept, to compare the effect of the interior design on CX. The secondary data 
was previously collected information supplied by the agency, together with related academic 
papers through online databases. After completing thorough research on two branches of Yapı 
Kredi Bank in İstanbul, it was concluded that the methodology implemented proved to be very 
efficient due to its results in the improvement of CX, as well as increasing the time-efficiency of 
the bank. The importance and relevance of this topic to the given field of interior design are that 
future designers will take customer satisfaction and CX into consideration before designing a 
project, thus aiding in the design process resulting in successful corporate spaces.

Keywords: Customer experience, customer journey, interior design, persuasive design, 
emotional design

1. INTRODUCTION

This paper explores the influences of both emotional and persuasive design on customer 
experience (CX) by studying the different implementations of interior design projects and 
analyzing their impact on CX. Recently there has been an increasing interest in CX in many 
different fields, such as marketing and psychology, yet the existing literature has lacked the 
research on CX in reference to interior architecture and the design field in general. Therefore, 
the main aim of this paper is to study the effectiveness of specific design tools within the 
parameters of a physical interior space used to engage and enhance the CX. 

Furthermore, emotional design is an essential tool to be utilized throughout the design 
process because it is used to establish an emotive connection with the user. To fully comprehend 
the subjects discussed within this paper, it is important to define terminologies, as well as, to 
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explain their importance in the field of design and interior architecture. Emotional design can 
be defined as purposely provoking a conscious or unconscious emotional response in order to 
encourage a long-term relationship between the customer and the brand or service (Ting, Jing, 
and Xu Jianbo 2018). Whereas, persuasive design is defined as objects/interiors/systems 
that are created to deliberately “…change a persons’ behavior or attitude” (Fogg as cited in de 
Kort, McCalley and Midden 2008, 871). For instance, interactive mediums and digital mediums 
are the forms of persuasive designs because users are more likely to engage with interactive 
mediums or physical structures that they themselves can navigate through than the contrary. 
Customer experience is defined by Lemon and Verhoef as “a multidimensional construct 
focusing on a customer's cognitive, emotional, behavioral, sensorial, and social responses to 
a firm's offerings during the customer's entire purchase journey” (Lemon and Verhoef 2016, 
71). The importance of CX for a brand or a store is that the brand value is measured by 
the overall customer experience and thus can be further explained as “the management of a 
complete journey of interactions between [the] customers and the company in every consumer 
industry” (Richardson as cited in Lee, Ka-hyun Lee, and Choi 2018, 9). In particular, the paper 
will focus on I-AM Istanbul agency, a leading design firm with the services in architecture, 
interior architecture and graphic design, as well as other fields in related industries such as 
user experience and service design; and as a case study, together with, the agency’s previously 
accomplished projects will be used to examine how the CX was affected. 

Identifying the importance of these concepts and theories, as well as, understanding the 
different implementations and uses these concepts have to offer, this paper aims to study 
how emotional and persuasive design make a difference in customer experience in relation 
to the design field. To further analyze these issues, the paper will focus on two theoretical 
frameworks, of the first being I-AM business model; as it will act as a structural guide to 
the Yapı Kredi case study by providing detailed knowledge on how and why the new bank 
branch was designed the way it was. Secondly, in order to fully understand the significance of 
both emotional and persuasive design in consideration of the customer experience, this paper 
evaluates and considers G. W. Evans and J. Mitchell McCoy’s theory of specific interior design 
elements having an effect on human stress levels.

The research methodology used throughout this paper includes both primary and secondary 
data analysis. The primary data analysis is analyzing the results of the questionnaire, while 
the secondary data analysis is the collected information supplied by I-AM Istanbul agency, as 
well as, related academic papers through online databases. In the case of this paper, the case 
studies facilitated by the agency are used to discuss and analyze the role of emotional and 
persuasive design on CX; it challenges the concept that these psychological and marketing-
related theories are also linked with various fields of design, and it explores the possible 
outcomes of incorporating these concepts in the design process. 

2. BANKING SECTOR

The banking sector, as many other sectors, are facing changes as consumers’ needs from the 
business world have shifted. Given that almost everything can be achieved online, physical 
stores now need to offer an experience to the consumers rather than just selling outlets, in 

order to regain foot traffic “on an average, people walk into a bank branch once or twice a year. 
But they interact with their bank on mobile devices 20 to 30 times a month.” (Sidhu 2018). 

In recent years, many banks had to shift their business model in order not to lose their 
profits. Moreover, many consumers stopped needing to visit traditional bank branches and 
as a result, in 2017, over 1,700 bank branches permanently closed around the U.S. (Ensign, 
Rexrode, and Jones 2018). An important question was asked by Solomon “do bank branches 
still matter?” (Solomon 2014). According to the article, many people still visit the bank branch 
for multifaceted business transactions, as well as, enquiring about online channels and other 
queries, as it brings them a source of comfort to have a one-to-one conversation with the teller 
(Solomon 2014). As reported by a study, 84% of bank customers want human interaction to 
discuss banking needs, as well as, 68% of customers still use conventional paper cheques 
(Adamovich 2019).

2.1. Incorporating design thinking within the banking sector

Design thinking is “a tool for innovation, which uses a consumer-centered approach… [where] 
consumer needs [are] at the forefront of the innovation process.” (Wyman et al. 2017, 4). 
This design tool takes into consideration the human-factor when planning an innovative 
business model within many sectors. Furthermore, the significant differences between 
traditional business thinking and design thinking are that in reference to the consumer, is that 
the consumers’ needs are considered but is not the main focus for designing the business 
model and its’ surroundings, when in fact, design thinking puts first the consumers’ needs and 
from those, innovative results are produced. Additionally, the working and visiting environment 
of the business, in terms of traditional business thinking, were solely designed to endorse 
efficiency, whereas design thinking promotes an innovative and inviting environment for both 
the employees and consumers (Wyman et al. 2017, 13). 

2.2. Phygital retailing

Moreover, the phygital, as the term suggests, is the merging of both physical stores and digital 
technologies into one realm. According to Marous in terms of the banking sector, physical 
bank branches have begun to incorporate digital fronts in order to decrease overhead costs, 
as well as, to be more time-efficient, where many bank branches are introducing “digital-only” 
banks to collect deposits (Marous 2018). 

Furthermore, the need for both physical and digital elements is becoming almost essential 
to every space, as consumers have the need to interact with the physical space, as well as, 
to undergo personalized experiences. “The combination of on-site/digital and at a distance/
physical interaction bring more hybrid experiences... keen in animating the space in order to 
strengthen the relation among the local community...[and] focused in helping smart citizen to 
create temporary, and sometimes last longing smart communities” (Bazzanella, Roccasalva, 
and Valenti 2014).
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2.3. Examples of innovative bank branches

Innovative is a broad term, in reference to bank branches, innovation can mean that the bank 
branches have moved more towards building consumer-friendly/consumer-focused designs, 
as well as, incorporating phygital atmospheres within branch space. There is a lack of recent 
research on the topic of both innovative banking, interior design, and CX, but according to an 
online article by Kirill Adamovich, an author for PaySpace Magazine, titled under “Top 5 most 
innovative bank branches worldwide”, the following are some of the listed banks:

A. Banco Galcia - Branch Network in Argentina: The designers, Total Tool, (Pilcher 2018) 
created several zones for their customers such as, “multi-functional spaces, lounges, and 
community tables. The branch also provides rooms for informal meetings, self-service 
stations, and free Wi-Fi areas” (Adamovich 2019).

B. CaixaBank - ImaginCafé in Barcelona, Spain. The design firm, Crece, (Pilcher 2019) 
created an innovative space targeting the younger market, where they built a phygital space 
incorporated digital features into the physical space “The major idea was to create space for 
both online and offline interaction between young people in a relaxed atmosphere” (Pilcher 
2019).

C. DBS – Tech Lifestyle Space in Singapore. The creators of the space, DE Exclusive 
Interior Group, (Pilcher 2018) established an atmosphere suitable for their targeted audience; 
an atmosphere where customers can enjoy their time while waiting for their turn with the 
teller. The design includes virtual reality, a café, and robots to assist the clients (Pilcher 2019).

The common factor between the three designs of the branches is the redesigning of the 
branch and the brand image, in furtherance of enhancing the overall customer experience, as 
well as, to offer the clientele a unique and smooth experience that will, as a result, reinforce 
the long-term relationship between the brand and the customer.

3. THEORETICAL FRAMEWORK

3.1. I-AM Istanbul’s business model

The paper explores I-AM Istanbul agency’s business model for designing the customer 
experience facilitating emotional and persuasive design within the interior spaces that they 
have designed over the years. They first conduct a thorough meeting and implement a brand 
key workshop with the client, and use its results to further build on the key guidelines for the 
design process of the brand (logo, colors, brand guidelines in general), exterior and interior 
of the project. They propose that investigating and analyzing the clients’ needs and wants 
together with the firms will further allow them to design properly as per the client requirements. 
The agency’s process model is as follows: 

1. Meetings & workshops – The agency conducts in-depth interviews with both their client, 
mainly the brand that requires the work to be done, as well as with the customers of that 

brand. This is prepared in order to find the problematic areas.
2. Research – I-AM, then, carries out detailed research in order to find the right channels in 

which they can solve the problems they outlined.
3. Creation of personas & journeys – I-AM creates several different identities that act 

as the clients’ primary audience along with their customer journey; thus, documenting each 
moment of the customers’ journey inside the space, starting from entering the space to the 
time they exit it. 

4. Improved proposed strategy – this stage differentiates in each case depending upon the 
requirements of the project and outcomes of its related research.

5. Implementation
To further substantiate the employability and the effectiveness of this business model, 

the paper focuses on Yapı Kredi Bank serving as a case study for I-AM. The case study serves 
as a means to ratify firstly the business model’s functionality and secondly its’ effect on the 
customers’ experience by comparing the old branch with the new one.

3.2. Influential interior design elements

The paper evaluates and considers a secondary theoretical framework by G. W. Evans and 
J. Mitchell McCoy who studied the role of architecture on human health (Evans and McCoy 
1998). Moreover, throughout their paper, they closely evaluate the interior architectural 
elements that may cause distress or discomfort on the users and thus introduce a table 
namely “interior design elements that may influence stress” (Table 1). However, in order to 
better suit the purpose of the study, the table will be adjusted by excluding some factors and 
including others accordingly; it will be focused on interior design elements that may influence 
customer experience (Table 2).

Table 1. Interior design elements that may influence stress (Evans and McCoy 1998, 92)
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Table 2. Interior design elements that may influence customer experience 
(Generated by the authors, 2019)

In accordance with the above table, stimulation, as Oxford dictionary defines, is “the action 
of arousing interest, enthusiasm, or excitement.” In reference to interior spaces, stimulation 
is the overall setting that the customer intakes while in a designated area, such as and not 
limited to, a retail store or a bank. Low amounts of stimulation in an interior space creates 
an unsatisfying and an overall dull atmosphere for the customers; thus, affecting the overall 
emotional and persuasive design of the space. Whereas, high amounts of stimulation create 
an overwhelming and overly exciting environment for customers, disallowing the users to 
fully engage with the interior elements successfully. Therefore, stimulation must be balanced 
throughout the usage of noise, light, and colors, as well as, crowding (close proximity of 
objects or spaces), visual exposure, and proximity to circulation must be controlled in order 
to fully enhance the effectivity of emotional and persuasive design within an interior space. 

According to G.W. Evans “coherence refers to the clarity or comprehensibility of building 
elements and form”, meaning that the users of the space must understand their exact location 
inside the building, how to go to their desired destination within the space, as well as, the 
know-how to successfully and easily accomplish their desired tasks (Evans and McCoy 1998). 
Furthermore, creating such atmosphere for the users will encourage a long-term relationship 
with the brand, because the overall design of the space, with a less stressful and an easily 
configured layout, will allow the users to fully understand and memorize the arrangement for 
later usage; thus, creating a positive correlation between coherence as a design tool and the 
aspects of emotional design in interior spaces. 

Moreover, affordance is related to both emotional and persuasive design as it is defined 
as the “…relationship between the properties of an object and the capabilities of the agent 
that determine just how the object could possibly be used” (Evans and McCoy 1998, 87). This 
conveys that the elements that are inside space must be designed in a sense that clearly 
demonstrates its function and usability. In addition, lack of well-defined design elements 
intended to portray clear instructions and/or user-friendliness will form a negative reaction 
from the users and will create an ineffective atmosphere, which will also lead to a lack of 
emotional and persuasive design aspects, as these design notions focus on creating an easily 
engaging atmosphere. 

Furthermore, control in regards to this context is developed when the design of an interior 
manages or governs the actions that will take place within the boundaries of the space. 
Additionally, climatic and light controls, spatial hierarchy, responsiveness, privacy, functional 
distances, security, and furniture arrangements are vital elements in creating a controlled 
environment for the users. The importance of constructing such atmospheres is to reduce 
frustration and stressfulness, as well as, lacking or producing deficient spaces that do not 
conform with the above elements consequently affects the interactivity of users with the 
environment (Evans and McCoy 1998).

4. METHOD OF THE STUDY

In order to gain a deeper understanding of the effects of emotional and persuasive design 
on CX, firstly the selection of the company that would be chosen was essential for the study 
since an interdisciplinary company was needed to be selected to maximize the results of the 
research; thus I-AM Istanbul was selected serving as a framework case study for this paper. 
Additionally, Yapı Kredi is one of the previously accomplished projects of the agency, and it 
was designated as a topological case study, for within the renovation of the bank branch, the 
agency tackled the issue of both emotional and persuasive design in order to enhance the 
customer experience.  For this study, a quantitative research method was selected in order to 
achieve maximum results; thus, a questionnaire was constructed with set parameters from 
the frameworks, and the pool sample selected are Yapı Kredi’s bank branch customers. 

Furthermore, in order to fully understand the effects of the design phenomena’s on CX, 
the quantitative study, is also a comparative study, where two different bank branches were 
selected, one branch that has been renovated with innovative furnishings Erenköy, Istanbul 
and the other bank branch has not been renovated Göztepe, Istanbul. The study will take place 
over two days and a total of 135 customers from each branch are expected to answer the 
questionnaire in order to have less than a 5% margin of error. (the calculations are based on 
the bank receiving approximately 200 people a day as per the bank manager of Erenköy has 
stated). Moreover, the answers to the questionnaires and the variance between the answers 
should allow the study to be able to quantify the effects of the design phenomena’s on CX. 

5. CASE STUDY: YAPI KREDİ ERENKÖY, İSTANBUL (RESULTS AND DATA)

5.1. Questionnaire results

The questionnaire results will be written after the completion of the study. The study has been 
postponed due to COVID-19.

5.2. Secondary data analysis retrieved by I-AM Agency İstanbul

This section addresses the research findings that have been collected by I-AM Istanbul on 
the Yapı Kredi Bank. Firstly, the study will review the problematic areas of the bank and the 
recommended proposal by I-AM, followed by a series of images and architectural floor plans 
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to fully understand the changes that were executed in the interior space and the effects they 
had on its users. 

The agency conducted one-hour long in-depth interviews with eight customers in two 
different bank branches: İkitelli and Maltepe, Istanbul. The objective of these interviews was 
to establish the bank’s pain points in order to effectively propose a new design concept. Their 
findings were as follows: 

1. During banking transactions, customers have a general resistance to digital channels 
and technology.

a. Lack of trust due to system failures previously endeavored, as well as, the lack of 
tangible proof for their transactions.

b. Technology illiteracy due to the general belief among customers that they are unable 
to perform their transactions digitally. Additionally, complex interfaces and lack of guidance 
contribute to the customers’ hesitance.

2. Long waiting & transaction times due to paperwork and signature procedures.
3. Lack of information and communication channels between the bank and its customers.
4. Lack of in-branch communication and engaging elements due to stimulation deprivation.

5.2.1. Before branch renovation façade and interior photos

I-AM’s collected photographs will be placed in this paper in order to study the architectural 
changes that were made to the store that may have affected the customer experience. The 
paper will look at the before photographs from the bank’s branch exterior Façade (Figure 1) 
as well as, the branch’s interior space. The photographs will include the interior space of both 
user-interactable spaces, customer service spaces, and waiting areas. Furthermore, in the 
pre-renovation branch, the user-interactable online banking area (Figure 2) was very small 
and limited, also users had a lack of privacy. Another user-interactable space that will be 
examined is the welcoming and ticketing area (Figure 3), that served towards a more functional 
approach, rather than an aesthetic approach. The customer service spaces (Figure 5), and the 
waiting area (Figure 4) both lack ergonomically designed furniture creating discomfort on 
the users. The waiting area is composed of benches that do not have back support for the 
customers who are sitting, this is problematic because users might have to be there for longer 
waiting times and such seating might be seen as uncomfortable to the user. Moreover, there 
is very limited seating, as seen in the photograph (Figure 4) many customers are waiting whilst 
standing, this is problematic because it creates discomfort towards the users, as well as, 
creating difficulty in pathway configuration. The customer service space, as seen in Figure 5, 
also creates discomfort for the users because whilst their banking needs are being tended to 
they are uncomfortably standing. Also, space does not offer much privacy to the customers, 
as seen in Figure 5, the partitions are only slightly extruded, yet not extruded enough to offer 
the users their needed privacy when tending to their banking needs; as a result, the customers 
had to lean forward in order to speak to the bank representative. 

Figure 1. İstanbul, Turkey Yapı Kredi Erenköy branch façade (I-AM Agency 2016, February 29)

Figure 2. İstanbul, Turkey Yapı Kredi Erenköy branch interior (I-AM Agency 2016, February 29)

Figure 3. İstanbul, Turkey Yapı Kredi Erenköy branch interior welcome and ticketing area
(I-AM Agency 2016, February 29)
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Figure 4. İstanbul, Turkey Yapı Kredi Erenköy branch interior waiting area
(I-AM Agency 2016, February 29)

Figure 5. İstanbul, Turkey Yapı Kredi Erenköy branch bank tellers (I-AM Agency 2016, February 29)

5.2.2. Erenköy branch renovation floorplan, façade, and interior photos

I-AM Istanbul’s proposal (Table 3), floorplan (Figure 6) and post-renovation photographs will 
be placed in this section of the paper in order to first understand the design process that the 
agency undertook in order to create the consumer-approach design and secondly, to be able to 
create a juxtaposition between the previous and posterior design of the branch. According to 
I-AM Istanbul, the agency manifested a design plan from the results of their in-depth interviews 
with some of the customers and bank employees. Thus, allowing them to create new interior 
space for the bank with having the branch users’ as their inspiration and focus for the project. 
Moreover, multiple disciplines were utilized in order for this renovation project to be executed, 
those being, interior architecture for the physical design of the branch and furniture, graphic 
design for the branding elements that were utilized within the space, and IT for the digital 

Table 3. I-AM’s proposal for necessary elements to be conducted (Generated by the authors, 2019)

Figure 6. Yapı Kredi Bank Erenköy branch rendered floorplan (I-AM Istanbul 2019, August 1)

improvements that needed to be achieved for the project. A new queue and appointment 
system was created for the new branch, which is, a system that could identify customers, 
through geofencing, and their probable transactions based on their previous visits to the 
bank. The disciplines utilized for the first improvement strategy was both interior and digital. 
Visible and aesthetically pleasing physical kiosks were designed to carry the digital screen 
that adopted the new software. The second, third, and fourth improvement strategies were 
executed by utilizing interior, digital, and branding. The new zone & roles-assisted self-service 
areas are responsible for greeting and guiding customers and executing their simple banking 
transactions. Furthermore, a digital migration was created that implemented speed, ease of 
use, and trustworthiness within the design. The agency created several digital touchpoints 
within the interior of the branch in order to enhance awareness and promote migration 
towards digital channels. I-AM Istanbul also worked on improving consumer engagement 
with the interior space by providing relevant and personalized information and content to 
the customers during their bank visits; this was accomplished by introducing an interactive 
waiting area. Lastly, the agency introduced a digitized transaction, sales, and cross-sales 
outlet, meaning, forms, signatures, and paperwork were transferred onto a digital platform; 
thus creating a more efficient and seamless transaction for both the customer and employee.
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The posterior photos of the bank branch were collected from I-AM Istanbul, and are used 
within this paper in order to illustrate the difference between the previous and current design. 
The façade of the new branch (Figure 7) enforces the bank’s branding, further enforcing the 
bank’s identity. The waiting area of the new branch (Figure 8) incorporates ergonomically 
designed furniture that offers back support to their users, as well as, interactivity; thus 
increasing the user’s stimulation while they are waiting for their time with the customer 
representative. Furthermore, the welcoming and ticketing area (Figure 9) also offers an area 
where the customers can conduct simple banking transactions on their own whilst being 
seating. The new design of the welcoming area created an improved path configuration as 
it is situated next to the entrance, as seen in the floorplan (Figure 6). Also, the tablets and 
screens are all situated at an angle for consumers to easily use and see the screen. Lastly, the 
customer service area (Figure 10) was reconfigured and redesigned for more privacy as the 
partitions completely shade away the customers, as well as, the agency included a seating 
area for the users being tended to allowing them to be comfortable whilst conducting their 
bank transactions with the tellers.  

Figure 7. Yapı Kredi Erenköy branch façade, Istanbul, Turkey (I-AM Istanbul 2018, February 26)

Figure 8. Yapı Kredi Erenköy branch interior interactive waiting area, Istanbul, Turkey
(I-AM Istanbul 2018, February 26)

Figure 9. Yapı Kredi Erenköy branch interior-welcoming and ticketing area, Istanbul, Turkey
(I-AM Istanbul 2018, February 26)

Figure 10. Yapı Kredi Erenköy branch bank tellers and interactive waiting area, Istanbul, Turkey
(I-AM Istanbul 2018, February 26)

6.CONCLUSION

In accordance with the literature above, the paper was prepared considering several different 
aspects and thus creating a correlation between them in order to fully understand the effects 
of emotional and persuasive design on customer experience. Furthermore, the study focuses 
on specific interior space, a physical retail bank as a case study, although the results of the 
study are not limited to this interior topology and should encourage further studies in relation 
to this topic. The combination of the different frameworks that are mentioned in the paper, 
firstly I-AM’s model, and secondly, the interior design elements that may affect CX, aided in 
setting the parameters that lead to the creation of the study. Customer experience, in regards 
to this paper, is affected by two design phenomena’s, emotional design and persuasive 
design. This is because the emotional design focuses on the emotive connection with the 
user, and if utilized correctly, this will positively increase the CX. Whereas, persuasive designs 
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are elements or interior elements that are produced within the space to motivate a specific 
response from the user. Both of these design phenomena’s have a positive correlation with CX. 
The paper’s framework attempted to create a further correlation stating that, emotional and 
persuasive design directly affect the interior design elements that affect CX, of those being, 
stimulation, coherence, affordances, and control. These elements created parameters in order 
to quantify the conceptualization of emotional and persuasive design.

The aim of this paper is to explore the interdisciplinary relations between interior design, 
marketing tools, such as emotional and persuasive design, and customer experience through 
the use of literature review and conducting a study. Whilst conducting the study, there was a 
lack of available academic resources in regards to customer experience in the realm of interior 
design; thus, the transdisciplinary conveyed and discussed within the paper has the potentiality 
of creating other studies and discussions in relation to the field on interior architecture and 
design. In this scope, future academic research could focus on carrying the discussions in 
different disciplines such as architecture, interior architecture, and interior design by taking 
into consideration the discussions of this paper and the framework of this study.
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Appendix 1. Questionnaire given to bank customers (Generated by the authors.) Appendix 2. Chart illustrating the related fields discussed within the paper (Generated by the authors.)
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11. Oturum | Layal Al Sahli

“İÇ MEKÂNDA MARKA DENEYİMİ TASARIMI”

Özet

Hızlı küreselleşme ve rekabetçi pazarlamanın oluşmasıyla; deneyimsel marka tasarımı bir 
pazarlama stratejisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mekânları deneyimlemek, insanların 
yaşamlarında bir anlam yaratır ve mekânların özel deneyimlerin ortaya çıkmasında özel bir rolü 
olabilir. İçmimarlar mekânlardaki deneyimleri tasarladıkları için, bu anlamda önemli bir rolleri 
vardır. Marka stratejisine paralel olarak algılanan bir alanın nasıl tasarlanacağının anlaşılması bu 
noktada önem kazanmaktadır. Araştırma, kurumsal kimliğin yaşanmasında iç mekânın rolünü 
incelemektir. Araştırmanın başka bir amacı, kurumsal kimliği oluşturmak için tasarlanan, grafik 
tasarımcılar tarafından tasarlanan logo tasarımlarından, yazılım mühendislerinin hazırladığı 
internet sitelerinin tasarımına kadar, bütün tasarım unsurlarının bir bütün olarak ele alınıp, iç 
mekân tasarımını nasıl şekillendirdiğini araştırmaktır. İç mekânın kurumsal kimliğin gelişimine 
entegre edilmesi, kurumsal kimliğin deneyimini anlamada yeni ve etkili bir yaklaşımdır. Schmitt’in 
(1999) deneyimsel pazarlama modeli, bu yaklaşımı kullanan bir İstanbul merkezli tasarım 
şirketinin çalışmalarını incelemek için kullanılmıştır. Model, pazarlama ile bağlantı sağlamak ve 
uygulama ile mevcut literatür arasındaki bağı güçlendirmek için içmimarlık alanına uyarlanmıştır.      

Anahtar Kelimeler: İçmimarlık, marka deneyimi, deneyimsel tasarım, marka kimliği, tasarım

1. GİRİŞ

Günümüzde, kurumsal marka deneyimini teşvik etmek, uzun vadeli marka farklılaşmasında 
rekabet avantajı elde etmek için kullanılır hale gelmiştir (Abratt ve Kleyn 2012), (Morrison ve 
Crane 2010), (Schultz ve De Chernatony 2002). Deneyimsel pazarlama için istek ve ihtiyaçlar 
yanında; benlik imajı, duygular, sosyal hedefler ve değerler önemli bir rol oynamaktadır 
(Srinivasan ve Srivastava 2010, 193-199). Rekabetçi pazarda mekânsal tasarım müşterileri 
etkilemek ve şirketler arasında farklılık yaratmaya yardımcı olur. Mekânsal tasarım içeren 
perakende ortamları, basılı medya veya reklamcılık gibi geleneksel ve iki boyutlu bir pazarlama 
kullanımından farklıdır (Morrison ve Crane 2010, 193-199). Perakende ortamı, tüm duyuları ve 
kurumsal alanları insanların markaları görebileceği veya hissedebileceği yerlerdir. Dahası, bu 
fiziksel çevre, müşterilerin yaşam tarzlarını da etkiler. Schmitt’e (1999, 10) göre, “deneyimsel 
pazarlama her yerdedir”. Deneyimsel tasarım, somut ve fiziksel nesnelere bağlantı ile ilgilidir. 
Pine ve Gilmore (1998, 98), ilk deneyimsel tasarımı, pazarlama bakış açısından şu şekilde 
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açıklamıştır: “Bir deneyim; bir şirket, servislerini sahne olarak, ürünlerini de sahneyi destekleyici 
bir şekilde kullandığında oluşur. 
   Çalışma, içmimarlıkta deneyimsel markalamaya odaklanmaktadır. Odak noktası ise, 
tasarımcıların kurumsal alanların tasarım yolu ile markaların müşteri deneyimlerini nasıl 
yansıttığıdır. Çalışma, içmimarlık ve pazarlama alanlarını birbirine bağlayan, çok disiplinli bir 
bakış açısıyla mevcut literatüre katkıda bulunmayı amaçlamıştır. 

2. DENEYİMSEL TASARIM VE PAZARLAMA

Duyusal deneyimler, bilişsel deneyimler, duyuşsal deneyimler ve sosyal deneyimler 
mekânlardaki dört tür müşteri deneyimidir. Duyusal deneyimler, beş duyuya hitap eden görme, 
ses, dokunma, tat ve koku ile yaratılır. Bilişsel deneyimler, insanları yaratıcı bir şekilde çeker. 
Duyuşsal deneyimler içsel duygu ve duyguları etkiler. Son olarak, insanlarla ve kültürle etkileşim 
sosyal deneyimlere yol açar (Morrison ve Crane 2010). Deneyimsel pazarlama, müşterilere 
belirli deneyimler sunmak için tasarlanan fiziksel ortamı ve operasyonel ilerlemeyi içeren 
pazarlama stratejisi olarak açıklanabilir (Yuan ve Wu 2009). Deneyimsel pazarlama alanı; 
ürünün doğasını kullanmak ve bunu somut, fiziksel ve etkileşimli denetimlere uygulamaktır 
(Atwal ve Williams 2009). Bu pazarlama stratejisi, marka ve müşteri arasındaki kişisel ilişki ve 
güven için önemli bir ilişkidir (Srinivasan ve Srivastava 2010). Bu, tüketim denetimini yürütme 
ve tüketici davranışına ilişkin deneyimsel bir görüş imkânı sunmaktadır (Addis ve Holbrook 
2001). 

2.1. İçmimarlıkta tasarım süreci

Mekân tasarımları, insanların yaşamlarında bağlamsal bir ortam yaratmada önemli bir rol 
oynar. Bu rol, insanların duygularına, ait olma duygusuna, huzuruna ve fiziksel rahatlığına 
dayandırılabilir. Bu tanımda, iç mekân tasarımı, insanların içlerinde yaşadıkları mekânların 
tanımlanmasının ve bu ihtiyaçlara hizmet eden mekânların yaratılmasının bir parçası olarak 
bulunmaktadır (Perolini 2011).
   1980’lerden bu yana, Armani veya Gucci gibi büyük moda şirketleri, mekânsal tasarımlarla 
saygınlıklarını genişletmek için mimarlarla çalışmaya devam etmektedirler (Mauelli 2006). 
Genel olarak mekân, markanın yeni deneyimleri gösteren ve iletişim yolu olan görsel kimliği 
haline gelmiştir (Magrath 2005). Uygulanan estetiğin, müşterilerin görsel algısını aktive ettiği 
benzersiz ve unutulmaz alanlar tasarlamak (Addis ve Holbrook 2001), mekânsal tasarım ile 
kimliğin tasarım ve görsel görünüm uyumunda yansıtılmasına yardımcı olmaktadır.  

2.2. Deneyimsel pazarlama tasarım süreçleri modelleri

Günümüzde, görsel iletişimin rolü, kurumsal strateji fikrinde önemli bir rol oynamaktadır (Riel 
ve Balmer, 1997). Shee ve Abratt (1989), Balmer (1995), Cutlip, Center ve Broom (1994), Grunig 
ve Hunt (1984), Dowling (1994), Olins (1990), ve diğer birçok araştırmacı, karar vermede 
faydalı, etkisel kurumsal kimlik süreçleri geliştirmiştir. Bu planların ortak dört aşaması (Riel 
ve Balmer 1997, 349); “problem tanıma, stratejilerin gelişimi, eylem planının uygulanması ve 
uygulamadır”.

   Schmitt (1999), dikkati geleneksel pazarlamanın yaklaşımlarından, deneyimsel pazarlamanın 
yeni kavramlarını ve önerilerini belirten müşteri deneyimlerine kaydırmanın gerekli olduğunu 
iddia etmektedir. SEEMS (stratejik deneyimsel modüller) ve ExPros (deneyim sağlayıcılar) 
olarak adlandırdığı denetimsel modelleri; duyusal deneyimler (SENSE), duygusal deneyimler 
(FEEL), taratıcı bilişsel deneyimler (THINK), fiziksel denetimler, davranışlar ve yaşam 
tarzları (ACT) ve sosyal kimlik içeren bir referans grubu veya kültür ile ilişkili olmasından 
kaynaklanan denetimler (RELATE)’dir (Schmitt 1999). Buna ek olarak, deneyim sağlayıcılar 
(ExPros) iletişimi, görsel kimliği, ortak markalamayı, mekânsal ortamları ve insanları kavrayan 
deneyimsel modüllerin (SENSE, FEEL, THINK, ACT ve RELATE) uygulamasıdır (Schmitt 1999). 
Bir markanın görsel görünümünü ve tanıtımını, ürün veya hizmetlerin özelliklerini ve kazancını 
belirlemektedir (Low ve Fullerton 1994). 

3. YÖNTEM: ÇALIŞMA

Çalışma, deneyimsel pazarlamada marka kimliğine dayalı içmimarlığın önemini araştırmayı 
amaçlamaktadır. Mevcut araştırmalar, içmimarlığın markalarda nasıl kullanıldığını veya 
deneyimlemenin nasıl yardımcı olduğunu anlamak açısından sınırlıdır. Diğer bir amaç, iç mekân 
tasarımına dayalı marka kimliğinin önemini anlamaktır. Alanın rolünü kavramak ve kullanılabilir 
hale getirmek için marka tasarımının etkili noktalarını anlamak ve markayı pazarlama stratejisi 
olarak deneyimlemek önemlidir. Çalışmada kullanılan I-am uluslararası deneyim tasarım 
şirketi 1997 yılında Londra merkezli olarak kurulmuştur ve şirket ve bugün Londra, İstanbul, 
Mumbai ve Dubai’de bulunmaktadır. 120 kişilik bir ekip ile çalışan şirkette içmimarlar, grafik 
tasarımcılar, pazarlamacılar ve dijital departmanlar bulunmaktadır. İdeolojileri, marka kimliği 
yaratmak için mekânlar aracılığıyla deneyimler yaratmaktır. Çalışma yöntemi iki bölümden 
oluşmaktadır; deneyimsel pazarlama kullanarak marka kimliği için iç mekânları tasarlayan 
şirket ile röportaj ve Schmitt’in (1999) deneyimsel pazarlama modeli SEEMS’e dayalı proje 
analizidir. 

3.1. Röportaj

Şirketin grup ortağı ve müşteri hizmetleri direktörü ile görüşmeler yapıldı. Görüşme yöntemi 
ideolojilerini, tasarıma nasıl yaklaştıklarını ve tasarım sürecini keşfetmek için kullanılmıştır. 
Görüşme, süreçleri ve bakış açılarını anlamaya yardımcı olan konulara dayandırılmıştır; 
kurumsal kimlik için bir alan tasarlamanın başlangıç noktası, tasarım sürecinde iç mekân 
tasarımın avantajı, kurumsal kimlik tasarımı için iç mekân tasarımının önemli tasarım 
aşamaları, tasarım aşamaları, tasarım aşamalarının entegrasyonu, kurumsal kimliğin bir 
alanda deneyimlenmesi, kurumsal kimliğin kavramsallaştırılması alan ve müşteriler için 
deneyim yaratmak için kullandıkları sorgulanmıştır. 
   Görüşmeler, şirketin marka kimliğine dayalı bir iç mekân tasarlarken deneyimsel tasarım, 
deneyimsel pazarlama ve psikoloji kullandığını göstermiştir. Arketipler ve müşteri yolculukları, 
müşterilerinin veya markalarının tanımlanmasına yardımcı olmak için ve projenin başında 
kullanılmaktadır. İnsanlar, hayatları boyunca tutkun, kahraman, savaşçı vb. farklı arketiplere 
girerler. Başka bir deyişle, arketip davranış, duygu ve/veya düşünceyle sergilenen sezgisel 
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kuvvetle açıklanabilir (Mirzaee ve George 2016). Arketipleri anlamak tüketicilerin taleplerini 
anlamayı mümkün kılar (Robert ve John 1982). Bir müşteri yolculuk haritası ise, müşterilerin 
markayı deneyimleme adımlarını örnekleyen temel şemadır; bu, ürün, sosyal medya deneyimi, 
şirketin hizmeti veya alan olabilir. 

3.2. Proje analizi

Mesleki yaşam ideolojilerini, müşterileri ve müşterileriyle olan bağlantılarını anladıktan 
sonra, önceki çalışmaları incelemek, eleştirel bir bakış açısıyla gerçek hayatta tamamlanmış 
bir projeye adapte ettiklerini anlamamıza yardımcı olmuştur. Bu çalışmaya hem eleştirel 
düşünme yaklaşımı hem de profesyonel bir yaklaşımla yaklaşmak için Schmitt’in (1999) 
modeli kullanılmış, dört iç mekân tasarımı işlevlerine göre seçilmiştir; bankacılık hizmetleri 
için banka şubesi tasarımı, iletişim hizmetleri için telekomünikasyon şirketi tasarımı, servis 
sektörü için restoran tasarımı, hizmet sektörü için emlak ajansı tasarımı. Her proje Schmitt’in 
(1999) deneyimsel modeli ile araştırılmış ve analizler çarpıcılık, kapsam, derinlik ve bağlantı 
olmak üzere dört alt başlığa dayanmaktadır.

4. DEĞERLENDİRME

Değerlendirme; röportaj sonuçları ve proje analizleri olmak üzere iki başlıkta yapılmıştır. 

4.1. Röportaj değerlendirmesi

Şirketle yapılan röportaj, tasarım sürecinin aşamaları için adımlarını açıklamaya yardımcı 
oluşturmuştur. Şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamak için bir çalışma düzenine 
sahiptir. Şirketin düzenleri deneyimsel tasarıma dayanmakta ve uygulamalı çalışmalar bir 
marka için müşteriye iletilerek bir “ruh” yaratmak için kullanılmaktadır. Bir tasarım müşterisine 
markanın kendisi hakkında bir mesaj vermek isteniyorsa, mekân dikkatli kullanılmalıdır. 

Tasarım aşamaları şöyledir; uygulama çalışmaları, marka için isim bulma, logo tasarımları 
ve mekânsal tasarımlar. Tüm tasarım grupları şirkette bir arada çalışmaktadır. Marka tasarımı 
denkleminde bir disiplinin olmaması, tasarımı başarısız kılmakta ve deneyim ancak bütün 
tasarım disiplinleri bir araya geldiğinde var olabilmektedir. Tasarım ekibi müşteri yolculuğunu 
temel tasarım unsuru olarak kullanmaktadır. Müşteri yolculuğu, müşterinin ilk göreceği 
cephe ile başlayan ve ödeme yapacağı yere kadarki temas noktalarıdır. Atölyelerden sonra, 
toplantıların sonuçlarının görselleştirilmesi gelmektedir. Bu süreçte, iç mimarlar ve grafik 
tasarımcıları çalışmaktadır. Çıkardıkları harita, müşteri yolculuğunda markaların müşterilere 
yansıtmak istediği senaryo deneyiminin bir haritasını oluşturmak için kullanılmaktadır. 

4.2. Schmitt’in (1) modeline göre proje değerlendirmesi

Şirket, marka kimliğiyle bütünleşmiş mekânlar yaratan tanınmış bir şirkettir ve seçilen dört 
projesi Schmitt’in (1999) modeline göre analiz edilmiştir.

4.2.1. Banka şubesi tasarım projesi

İlgili banka şirketinin logoları yeşil dört yapraklı bir yoncadır. Logoları şansı hatırlatmakta ve 
insanlar üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Bu nedenle, cepheler ve iç mekânda yeşil renk 
kullanılmıştır. Yeşil renk, bu tanınmış şirket için kurumsal hale gelmiştir. Banka, müşterilere 
dinamik bir atmosfer vermek istedikleri için, şirket onlara müşterilerin ihtiyaçları ve beklentilerini 
temel alarak yeni bir imaj tasarlamıştır (Şekil 1 ve 2). 

Yeni imaj çalışması içerisinde, bankacılığın değişen dinamikleri ve müşterilere daha iyi 
hizmet verebilmek için yeni bir şube-ofis konsepti bulunmaktadır. Tüketici akışlarını daha etkili 
hale getirmeyi ve gerektiğinde dijital platforma yönlendirmeyi hedeflenmiştir. Schmitt’in (1999) 
SEEMS modülüne göre, banka şubesi projesinde SENSE ve THINK gözlemlenebilmektedir. 
SENSE, görme yoluyla ortaya çıkmaktadır. Markanın bilinen rengini kullanarak müşterilere 
tanıdık bir ortam yaratılmıştır. Tasarlanan akıllı ekranlarda ve içeriye konumlandırılmış 
ATM’lerde THINK görülmektedir. 

Şekil 1. Banka şirketinin önceki tasarımı (URL-1)

Şekil 2. Yeni tasarım ve akıllı ekran (URL-2)
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4.2.2. Telekomünikasyon şirketi tasarım projesi

Tanınmış bir telekomünikasyon şirketi, daha geniş bir müşteri grubuna hitap edecek şekilde 
markayı güncellemek istemiştir. Telekomünikasyon şirketi, daha fazla ürün sergileyebilecekleri 
ilham verici ve çekici bir mağaza tasarım konsepti talep etmiştir, “Mahallemizin markası” 
konseptini oluşturulmuş ve müşterilerin ürünlerle kolayca etkileşime girebilmesi, iç mekân 
tasarımını deneyime dayalı bir mağaza olarak tasarlanmıştır (Şekil 3 ve 4).

Tasarım stratejisi, deneyim bölgeleri tasarlamaktadır. Bölgeler; dans deneyim bölgesi, 
hareket deneyim bölgesi ve keşif bölgesi. Schmitt’in (1999) SEEMS modülünden, SENSE, 
FEEL ve ACT görülebilir. SENSE modülünde kullanılan duyular görme, dokunma ve sestir. Yeni 
konseptin arketipi “mahalleniz” mesajını vererek, insanların marka ile içten bir bağlantı kurması 
üzerine tasarlandığı için, bu FEEL’e girmektedir. ACT, farklı yaşam tarzlarına atıfta bulunan, 
fiziksel deneyimler ile ortaya çıktığı için, hareket standı ile karşımıza çıkmaktadır. 

4.2.3. Restoran tasarım projesi

Restoran, Londra’da Hint lezzetlerini tatmak isteyen herkes için özelleştirilebilir yemekler 
sunmakta ve bunu modern şehir topluluğu ile paylaşmak istemektedir. Proje için ilham, 

Şekil 3. Telekomünikasyon şirketi eski tasarım (URL-3)

Şekil 4. Hareket deneyim standı (URL-4)

Şekil 5. Restoranın cephe tasarımı (URL-5)

Şekil 6. Restoranın renkli dekoru (URL-6)

Hindistan’ın otantik dostluğunun restorana yansıtılmasından gelmektedir. Hindistan insanlarını 
ve geleneğini kullanmakta ve yiyecekleri sergileyerek sunmaktadır (Şekil 5 ve 6).

Marka adı, marka kimliği, iç mekân tasarımı, web sitesi tasarımı ve sanat yönünü 
tasarlanmıştır. Yemek, adeta bir tiyatro gibi müşterilerin önünde hazırlanmaktadır. Renkli 
fayanslar, duvarlardaki ahşap yüzeyler, zeminler ve renkli ışıklar Hint kültürünü temsil etmek 
için bir araya geldi. Schmitt’in (1999) modeline göre, proje SENSE ve RELATE modüllerini 
içermektedir. Modern topluluğa görme yoluyla sunulan, Hint atmosferi, lezzet yoluyla bir 
deneyim yaratmakta ve müşterilerin önünde yiyeceklerin hazırlandığı açık bir mutfak çekici 
kokular oluşturmaktadır. RELATE modülü kişisel duyuları veya hedef grupları temsil eder. 
Batı yaklaşımıyla çağdaş bir Hint restoranı müşterileri RELATE modülü ile mekânı birbirine 
bağlanmaktadır. 

4.2.4. Emlak Ajansı tasarım projesi

Emlak Ajansı, İngiltere ve İskoçya’da 50 şubesi olan tanınmış bir markadır. Şirket, merkez 
ofis için iç mekân tasarımını yeni bir müşteri deneyim alanı olarak, markanın gelecekteki 
yenilemelerini düşünerek modern ve çekici bir tasarım üzerinde çalışmıştır (Şekil 7 ve 8). 

İç mekân tasarım ilhamları, eski ve yeniyi bir araya getiren mizahı İngiliz tasarımına 
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ulaşmak için kırsal ve kentsel alanlardan gelmiştir. Marka kimliği, tasarımda bir ulusal miras 
duygusunu bir gülümseme yansıtmak için yaratılmıştır. Tasarım, İngiliz görsel temaları ile 
modern tasarımın birleşimidir. Schmitt’in (1999) modülünden SENSE ve RELATE vadır. Görme 
duyusu ile iç mekân tasarımı ilgi çekici bir ortam yaratılmıştır. RELATE, yerel tasarım kurallarını 
kullanarak, müşterilerin kendileri ile bağ kurmaları sağlanmıştır. 

4.3. Tartışma

Schmitt’in (1999) SEEMS modelinin içmimarlığa uygulanması, marka kimliğini oluşturma için 
ayrı disiplinlerin nasıl entegre edildiğini göstermiştir. Sonuçlar, marka kimliğini oluşturmak 
için deneyimsel tasarım kullanılarak iç mekân tasarımının önemini göstermektedir. Üzerinde 
çalışılan alanların tasarımları, müşteriler için yeni deneyimler yaratarak marka kimliğini temsil 
ediyor. Şirketin tasarladığı dört projede SEEMS model kullanımının dağılımı; %44,4 SENSE 
deneyimi, %22,2 RELATE deneyimi, %11,1 THINK deneyimi, %11,1 FEEL deneyimi ve %11,1 
ACT deneyimidir. Projelerin hepsinde SENSE deneyimi kullanılmaktadır. Tüm çalışmalar görme 
duyusu içermektedir fakat bazı SENSE deneyiminin proje türüne bağlı olarak kullanılan duyular 
değişmiştir. Restoran projesinde tatlara çekmek için tat ve koku duyuları, açık mutfak kullanımı 
ile koku deneyimi tasarlanmıştır. Telekomünikasyon şirketi projesinde, açık stantlar sayesinde 
ürünlere dokunma ve deneyim alanları tasarımı ile duyma deneyimleri vardır. Duyma deneyim 

Şekil 7. Emlak şirketinin yeni tasarlanmış cephesi (URL-7)

Şekil 8. Çalışanların dinlenme alanı (URL-8)

kalitesini arttırmak için ses geçirmez dans deneyim alanı tasarlanmıştır. Böylece SENSE 
deneyimi dört iç mekân tasarımı projesinin ortak noktasıdır. 

Çalışma, SEEMS deneyimsel pazarlama modelindeki iç tasarımın bir marka kimliğini 
yansıtacak şekilde etkisini yansıtmıştır. Çalışmanın sonucu, iç mekân tasarımın marka kimliği 
üzerindeki önemini göstermektedir. Tasarımdaki bu kilit noktalar, marka odaklı deneyimsel 
mekânların tasarımında temel noktalar olabilir. Mekânların atmosferi, insanları dans deneyim 
alanı gibi tek bir duyu üzerine odaklayacak alanlar tasarlamak, ses geçirmez alanlar tek bir 
sese odaklanmak ve ürünü duyularla deneyimlemek SENSE deneyimleri yaratmaya yardımcı 
olmuştur. RELATE deneyimi, kültürel miras etkileri ile tasarlanan projelerde gözlenmektedir. 
İngiliz tasarımını temsil eden emlak ajansı ve restoran projeleri gibi, iç mekân tasarımında 
kültürel unsurların kullanılması, geleneksel malzemelerin kullanılması RELATE deneyimi 
yaratmak için güçlü unsurlardır. THINK deneyimi, banka projesinde insanları hizmetlere 
yönlendirmek için akıllı ekran ve ATM kullanımı ile meydana gelmiştir. FEEL deneyimi, özellikle 
mahalle karakterinin sıcak atmosferini yansıtan amfi tiyatro, yani projenin arketipiyle temsil 
edilmiştir. Tasarımlarda, markanın karakteri ile bağlantılı olarak tasarlanan alan FEEL deneyimi 
yaratmaktadır. ACT deneyimi telekomünikasyon projesinde ihtiyaca göre uyarlanabilir ve 
değiştirilebilir alanların tasarımı ile meydana gelmiştir. Çalışmanın belirtilen yapısı ve sonuçları, 
müşterilerin marka kimliğini etkili bir şekilde deneyimlemelerini sağlayan iç mekânlar yaratmak 
için tasarım yönergeleri sağlayabilmektedir.

5. SONUÇ

Mekânları deneyimlemek, ait olma duygusu yaratmaya yardımcı olur ve mekânsal tasarım 
insanlar üzerinde duygusal bir etki yaratır (Franz, von der Heyde ve Bülthoff 2004), (Perolini 
2011). Bu özel his, filozof John Dewey’in (1925) iddia ettiği gibi, insanlar ve mekânlar arasında 
ilişki kurmak için kullanılabilir. Çalışmanın sonuçları, mevcut kimlik ve içmimarlık mesleği 
arasında marka kimliği deneyiminin sağlanmasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. 
Araştırma bulgularının mevcut literatüre olan katkısı deneyimsel tasarım, marka kimliği ve 
mekânsal tasarım arasında özellikli bir bağlantı oluşturan temsili bir örnek olabilir. Uluslararası 
deneyim tasarım şirketi tarafından tasarlanan iç mekânların incelenmesi için Schmitt’in (1999) 
SEEMS deneyimsel pazarlama modelini uygulamanın sonuçları, tasarlanan deneyimlerin bu 
alanlardaki marka kimliğini güçlü bir şekilde yansıtabildiğini göstermektedir. Müşteriler için 
tasarlanan mekânsal deneyimler, deneyimsel pazarlamada iç mekân tasarımının önemini 
yansıtmaktadır. İlerideki çalışmalar, tasarımlara müşterilerin bakış açısından bakmak veya 
marka kimliği ile deneyimsel tasarım arasındaki ilişkiyi anlamak için arketiplere ve müşteri 
yolculuklarına odaklanan daha fazla araştırma içerebilir. Deneyimsel pazarlama stratejisi 
olarak içmimarlığın rolüne yönelik henüz öğrenilecek çok şey olduğu açıktır. 
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11. Oturum | Meltem Önem

“PAYLAŞIMLI OFİS PERSPEKTİFİNDE ÇALIŞMA 
MEKÂNI TASARIMININ İŞ HAYATINDAKİ 
SOSYALLEŞMEYE ETKİSİ”

Özet

Dünyanın globalleşmesi ve çalışma şekillerinin hızla değişmesiyle çalışma mekânlarında duyulan 
gereksinimler de aynı doğrultuda değişim göstermiştir. Bütün bu değişimler doğrultusunda iş 
kültürü ve kullanıcı gereksinimi paylaşımlı ofis mekânlarına duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Paylaşımlı ofisler Avrupa ve Amerika’da çoğunlukla sosyalleşmeyi destekleyici çalışma 
mekânları olarak vurgulanmaktadır. Bu ofis türünün ülkemizdeki vurgulayıcı karşılığını ve 
nerede konumlandırıldığını bulmak motivasyonuyla; bu çalışma kapsamında, ofis iç mekân 
organizasyonlarının günümüzdeki yeni yaklaşımı olan paylaşımlı ofislerin, verimli bir çalışma 
ortamı sağlamak için, kullanıcının fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra 
iş hayatındaki sosyalleşmeye etkisini geleneksel ofis ve ev (home) ofis ile karşılaştırarak, 
sosyalleşmeye elverişli çalışma mekânı tespiti yapılmıştır.

Çalışma kapsamında anket yöntemi kullanılmış ve iş piyasasının en aktif olduğu İstanbul 
ilindeki geleneksel ofis, paylaşımlı ofis ve ev/home ofis kullanıcılarına uygulanmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda paylaşımlı ofislerin sosyal etkileşim ihtiyacını karşılaması 
yönünden diğer ofis türlerinden ayrıldığı; esnek çalışma saatleri ve mekânları sunarak kullanıcı 
ihtiyaçlarını diğer türlere oranla daha iyi karşıladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Paylaşımlı ofis, sosyal etkileşim, esneklik

1. GİRİŞ

Ofisler, insanların teorik ve pratik ürünlerini ortaya koydukları, özel yaşam alanlarının dışında 
vakitlerinin çoğunluğunu geçirdikleri çalışma mekânları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
kavram ilk önceleri kişilerin özel yaşam alanlarının ya da ibadethanelerinin bir bölümünü 
tanımlarken (Karaoğlu Tekin 2019; Öztürk 2018), gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ve 
beraberinde getirdiği iş kültürü ile birlikte özel yaşam alanları dışına taşan çalışma mekânlarını 
tanımlar hale gelmiştir.

Günümüzde (dijital çağda) bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği iletişimsel kolaylıklar 
(zaman ve mekân fark etmeksizin bireyler arasındaki etkileşimin ve paylaşımın artması vb.), 
disiplinler arasındaki sınırların bulanıklaşması, 2000’ler sonrası dünyadaki ekonomik krizin 
getirdiği işsizlik sorunu ve Y-Z kuşağının içine doğduğu çağ ve iş kültürüne bakış açısındaki 

Ebru Kırıştı
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farklılıklar sebebi ile çalışma kültürü geçmişten günümüze büyük değişiklikler göstermiştir. 
Önceleri ofis dendiğinde zihinde oluşan tek bir klasik çalışma mekânı algısı şimdilerde 
çeşitlilikler göstermektedir. Bütün bu bahsedilen değişim ve gelişim sebebiyle ortaya tele 
çalışma, mobil çalışma, ev ofis, kafelerde çalışma, sanal ofis gibi yeni çalışma kültürünü 
karşılayan kavramlar çıkmıştır.

Ortaya çıkan yeni çalışma mekânlarından biri de ortak çalışmaya motive eden, sosyal yönü 
ile ön plana çıkan paylaşımlı ofislerdir (literatürde coworking space olarak ifade edilmektedir). 
Paylaşımlı ofisler, kurum bünyelerinde kendine iş olanağı bulamayan serbest çalışanların, 
hiyerarşik klasik çalışma düzenine ayak uyduramayan çalışanların, girişimcilerin aylık, haftalık, 
günlük, saatlik gibi çeşitli üyelikler edinebilecekleri; ortak çalışmaları ve işbirliğini destekleyen, 
sosyal etkileşime motive eden, esnek zaman ve mekân sunabilen çalışma mekânları olarak 
tanımlanabilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, çalışma mekânı organizasyonlarının günümüzdeki yeni yaklaşımı 
olan paylaşımlı ofislerin, verimli bir çalışma ortamı sağlamak için, kullanıcının fiziksel 
ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra iş hayatındaki sosyalleşmeye etkisini 
geleneksel ofis ve ev (home) ofis ile karşılaştırarak, sosyalleşmeye elverişli çalışma mekânı 
tespiti yapmaktır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirtildiği gibi sosyal etkileşim, temel 
yaşam gereksinimlerindendir (Maslow 1987). Bireyin, hiyerarşinin en tepesini oluşturan 
“kendini gerçekleştirme” seviyesine yükselerek psikolojik iyi oluşu ile birlikte her konudaki 
veriminin artması için bu ihtiyacın insanın var olduğu her alanda giderilmesi gerekmektedir. 
Yaşamlarının çoğunluğunu iş yerlerinde geçiren çalışan bireyler için sosyal etkileşim, sadece 
akraba, yakın arkadaş, aile değil iş arkadaşlarını da içeren bir kavramdır. Tanımlardan, yapılan 
araştırmalardan ve bu durumdan hareketle bireylerin çalışma mekânlarında da iş arkadaşları 
ile sosyal iletişimlerinin sağlıklı oluşu, bireyin kendini gerçekleştirmesinde ve dolayısıyla iş ve 
yaşam kalitesindeki artışta önemli derecede etki olduğu çeşitli araştırmalarla doğrulanmaktadır 
(Holt-Lunstad, Smith ve Layton 2010; Holt-Lunstad 2018; Tews ve Allen 2019).

2. OFİS MEKÂNLARININ EVRİMİ İÇERİSİNDE PAYLAŞIMLI OFİS KAVRAMINA GENEL BAKIŞ

Ofisleri, insanların bireysel ya da grup halinde teorik ve pratik ürünlerini ortaya koydukları, 
özel yaşam alanlarının dışında vakitlerinin çoğunluğunu geçirdikleri çalışma mekânları olarak 
tanımlayabilmekteyiz. 

TDK’ye göre ofis, “iş yeri, daire, büro” olarak tanımlanmaktadır. Büro da “çalışma odası, 
yazıhane”; “danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri”; “bölüm, şube” ve “yazı masası” 
anlamlarına gelmektedir (URL-1). Hasol 2010, Sarıcıoğlu ve Yaman’ın 2017 tanımlarına göre 
de, bir işin yapıldığı, bir uğraşın sürdürüldüğü yerler ve bu yerlerin ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik alanları içeren binalardır, olarak tanımlanmaktadır (Hasol 2010; Sarıcıoğlu ve Yaman 
2017).

Ofislerin mekân tanımları ve zihinde oluşturdukları imge algıları içinde bulundukları 
dönemin ekonomik, sosyal ve kültürel şartlarına göre değişiklik göstermiştir. 

Tarım toplumunda takas usulü ekonominin olduğu dönemlerde ofisler insanların 
konutlarının (özel yaşam alanlarının), sarayların, ibadethanelerin bir bölümünü ifade ederken, 
ekonomik uygulamaların kayıt altına alınması ihtiyacı ve mors alfabesi, daktilo, telefon gibi 

iletişim araçlarının icadı ile birlikte bu alanlar dışında özel bir mekânı temsil etmeye başlamıştır 
(Dökmeci, Dülgeroğlu ve Berköz 1993; Öztürk 2018).

Sanayideki gelişmeler ile birlikte ortaya çıkan farklı iş kültürü, bu iş kültürünün gerektirdiği 
fabrika yapıları ve bu yapılardaki iş yükünün çok oluşu ve dolayısıyla işçi sayısının çokluğu gibi 
etmenlerle birlikte iş bölümü gibi bir kavram ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde ofis yapılarında 
tuvalet, banyo, mutfak gibi hacimler de yer almaya başlamıştır (Sakar 2010; Alkan 2010).

1960’lı yıllardan itibaren ofis yapılarında fiziksel (işitsel, görsel, ergonomi, estetik gibi), 
sosyolojik (sosyalleşme sosyaal destek gibi) ve psikolojik (güvenlik, aidiyet, mahremiyet gibi) 
kullanıcı gereksinimleri daha dikkatle ele alınarak bu gereksinimler ofis yapılarında, sökülüp 
takılabilen panolar, masa üstü rafları, bitki kullanımı, renkli parlak plastiklerin donatılarda 
kullanılması gibi mekânsal  değişikliklere neden olmuştur (İmal 2009; Köse Doğan 2008; 
Sakallı 1997).

1980’li yıllarda bilgisayarın çalışan hayatına girmesi, “duyarlı mimarlık” kavramı ile birlikte 
enerji tüketiminin ve geniş ofis mekânlarının masraflarının denetilmek istenmesi gibi sebepler 
doğrultusunda ofisler alan tasarrufuna gitmiş ve açık ofis düzenlemeleri uygulanmaya 
başlamıştır (İmal 2009; Sakallı 1997). 

Günümüzde (dijital çağda) ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği iletişimsel kolaylıklar 
(zaman ve mekân fark etmeksizin bireyler arasındaki etkileşimin ve paylaşımın artması… vb.), 
disiplinler arasındaki sınırların bulanıklaşması, 2000’ler sonrası dünyadaki ekonomik krizin 
getirdiği işsizlik sorunu ve Y-Z kuşağının içine doğduğu çağ ve iş kültürüne bakış açısındaki 
farklılıklar sebebi ile çalışma kültürü geçmişten günümüze büyük değişiklikler göstermiştir. 
Önceleri ofis dendiğinde zihinde oluşan tek bir klasik çalışma mekânı algısı şimdilerde 
çeşitlilikler göstermektedir. Bütün bu bahsedilen değişim ve gelişim ‘istediğin yer ve zamanda 
istediğin kişiyle’ çalışma serbestliğini getirmiştir.Bunun sonucunda ortaya tele çalışma, mobil 
çalışma, ev ofis, kafelerde çalışma, sanal ofis, paylaşımlı ofis gibi yeni çalışma kültürünü 
karşılayan kavramlar çıkmıştır.

Bilgisayarın kullanılmaya başlaması ile üç iş sanallaştırma dalgası ve dolayısıyla üç çalışma 
organizasyonu modeli, çalışanların önceliklerindeki değişiklikleri, işveren taleplerindeki 
gelişmeleri ve yeni bilgi ve işbirlikçi teknolojilerin ortaya çıkışını yansıtarak gelişmiştir (Leclercq-
Vandelannoitte ve Isaac 2016’da aktarıldığı gibi).  Leclercq-Vandelannoitte ve Isaac’a göre bu 
üç dalga çalışma mekânlarını aşağıda belirtildiği gibi etkilemiştir:

•   İlk dalga 1980’lerin sonunda ortaya çıkmış ve 1990’larda yoğunlaşmıştır. Bu tarihler 
kişisel bilgisayarların kullanımlarının başladığı dönemlere denk gelmektedir. Bilgi işgücünü 
gerektiren işlerin artması, bilgisayarın ve internetin gelişmesi ve e-posta ile birlikte uzaktan 
çalışma mümkün olmaya başlamıştır.

•  2000’li yıllarda gelişen ikinci dalga, küresel düzeyde organizasyonlarda ve ekip 
çalışmasında mobil teknolojilerin geliştirilmesine karşılık gelmiştir. Böylece mekânsal ve 
zamansal iş dağılımı desteklenmiş ve çalışanların “istedikleri yerde ve istedikleri zamanda” 
çalışmaları sağlanmıştır. 

•     Son olarak, üçüncü bir sanallaştırma dalgası, özel ve profesyonel alanların (geleneksel 
ofisler) ötesine yayılan çalışmalarla karakterize edilen “birlikte çalışma alanları” nın (paylaşımlı 
ofisler gibi) ortaya çıkması sağlanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, geleneksel ofis veya 
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ev dışındaki ortamlarda çalışma yapma konusunda daha fazla esneklik sağladığı için daha 
fazla işçi bağımsız olarak çalışmayı tercih etmiştir (Leclercq-Vandelannoitte & Isaac 2016’da 
aktarıldığı gibi).

Bahsedien son dalganın getirdiği ortak çalışma alanı olan paylaşımlı ofisler, Sipunizzi’ye 
ve Parrino’ya göre, 2005 yılında San Francisco’da, Hat Fabrikası’nda ortak çalışma alanı olarak 
bilgisayar mühendisi olan Brad Neuberg tarafından kurulmuştur (Spinuzzi 2012; Parrino 2015).  
Kurulduğundan bu yana, ortak çalışma fikri hızla yayılarak moda bir çalışma mekânı yaklaşımı 
haline gelmiştir.

Güncel bir kavram olan paylaşımlı ofis üzerine literatürde bir çok tanım yapılmaya 
çalışılmıştır (Schopfel, Roche ve Hubert  2014; Gandini 2015; Parrino 2015; Orel 2015; Leclercq 
ve Isaac 2016; Brown 2017; Rossitto ve Lampinen 2018; Drestanti Inggar, Hayati ve Faqih 
2018; Bouncken, Reuschl 2018). Spinuzzi’nin yaptığı bir çalışmada paylaşımlı ofisler “işlerini 
etkileşimli bir alanda yürütmek için bir yere ihtiyaç duyan insanları bir araya getiren bir üyelik 
kulübü” (Spinuzzi 2012) olarak tanımlanmıştır. Orel’in yaptığı bir çalışmada, çalışanların 
paylaşımlı ofislerin, kendileri için ne ifade ettiğini pragmatik anlamda değil, etkileşim merkezli 
olma ve “karşılıklı çıkarların kardeşliği” (Orel 2015) gibi duygusal ifadelerle açıkladıkları 
görülmüştür. Bir başka tanımda da paylaşımlı ofisler, genç girişimciler ya da bağımsız yaratıcı 
profesyoneller gibi çalışanların, evde, kafede, restoranlarda, yarı açık mekânlarda çalışanların 
tercih ettikleri bir çalışma mekânı olarak karşımıza çıkmaktadır (Brown 2017).

Bu tanımlardan yola çıkarak paylaşımlı ofisleri, kurum bünyelerinde kendine iş olanağı 
bulamayan serbest çalışanların, hiyerarşik klasik çalışma düzenine ayak uyduramayan 
çalışanların, girişimcilerin aylık, haftalık, günlük, saatlik gibi çeşitli üyelikler edinebilecekleri; 
ortak çalışmaları ve işbirliğini destekleyen, sosyal etkileşime motive eden, esnek zaman ve 
mekân sunabilen çalışma mekânları tanımı altında toplayabilmekteyiz. Bu tanımlar kültürel 
açıdan farklılık gösterebilir ancak hepsi, bir kafenin en iyi unsurlarını (sosyal, enerjik, yaratıcı) 
ve bir çalışma mekânının en iyi unsurlarını (üretkenlik, işlevsellik) birleştirdiği yönünde ortak 
noktada buluşmaktadır. Bu açıdan literatürde paylaşımlı ofisler karşımıza “üçüncü yer”ler 
(Brown 2017) olarak da ifade edilmektedir.

Aktarıldığına göre, Fransa’da yapılan bir karşılaştırma çalışması, paylaşımlı ofislerin 
çoğunun teknoloji ve dijital ekonomiden insanları, projelerin ve yeniliğin öncelikli olduğu 
faaliyet sektörlerini bir araya getirdiğini göstermiştir (Schopfel, Roche ve Hubert 2019). 
Bir başka çalışmada paylaşımlı ofis kullanıcıları, genellikle yaratıcı meslek grubu insanlar 
(mimarlar, tasarımcı, gazeteciler) ve dijital meslekler (yazılım geliştiricisi, dijital danışmanlar, 
sosyal medya aracıları) peşinde koşan sıra dışı yetkinlik ve yaratıcılık potansiyeline sahip 
insanlar olarak tarif edilmektedir (Gandini 2015). Bouncken ve Reuschl’a göre paylaşımlı ofis 
kullanıcıları şu şekilde sınıflandırılmaktadır: 

• Kullanıcı olarak, teknolojik altyapıdan faydalanmak için paylaşımlı ofisleri  tercih 
etmektedir.
• Öğrenci, bilgi edinmek, etkinlikleri ziyaret etmek ve akranları ile bilgi alışverişi yapmak 
için tercih etmektedir.
• Socializer (sosyalleşmek için kullanan çalışanlar), paylaşımlı ofislerde tanınma ve 
onay aradığı için kullanmaktadır (Bouncken ve Reuschl 2018).

Buradan hareketle bu karma açık topluluk ve paylaşımlı ofisler kaynakların, becerilerin, 
yaratıcılığın, uzmanlığın ve bilginin paylaşılmasını teşvik etmektedir ve çalışanlara sosyal 
etkileşim ve prestij sağlamaktadır diyebilmekteyiz.

Schopfel, Roche ve Hubert’a göre paylaşımlı ofis özellikleri aşağıdaki gibidir:

• Sosyo-profesyonel: Esneklik ve hareketlilik yeni çalışma biçimlerinin ana nitelikleridir. 
Paylaşımlı ofisler bilginin daha akıcı olmasını ve yaratıcılığı teşvik etmesini sağlamaktadır. 
Kaynak paylaşımının yanı sıra, genellikle değişimi, insani ve erişilebilir yönlerini vurgulamaktadır.

• Ekonomi: Ortak çalışma alanları, malzeme (alan ve ekipman) ve maddi olmayan 
(bilgi, beceri, uzmanlık ve deneyim) kaynaklarının paylaşılması için bir vitrindir. Bir ortak 
çalışma alanına katılma konusundaki ilk motivasyonları sorulduğunda, insanlar genellikle 
maliyet azaltmalarını ana nedenleri olarak savunurlar. Kültür: Ortak çalışma alanları, ortak 
projeler üzerinde çalışan bir toplulukla kültürel hareketin bir parçasıdır. İşbirliği kendi içinde 
bir amaç değil, bir çalışma biçimidir. Ortak çalışmanın “toplum kültürü”, paylaşma ahlakı, 
yapılandırılmamış alışveriş, açık erişim ve birlikte yaşama arzusundan kaynaklanmaktadır.

• Mekân: Aynı zamanda ve her şeyden önce insanların bir araya geldiği, sanal bir 
dünyada buluşma, takas etme, çalışma ve işbirliği yapmanın mümkün olduğu yerleri referans 
alan fiziksel alanlardır. (Schopfel, Roche ve Hubert 2019).

Spinuzzi 2012 yılında yaptığı saha çalışmasından edindiği bilgiler ışığında, paylaşımlı 
ofislerin geri bildirim alma, güven verici, öğrenmeye teşvik edici ve ortaklık kurularak yeni iş 
olanağı fırsatlarının doğmasına ortam sağlayıcı özelliklerini vurgulamaktadır (Spinuzzi 2012). 

Drestanti Inggar, Hayati ve Faqih (2018) diğer kaynaklarla benzer bir yaklaşımla paylaşımlı 
ofislerin beş temel değeri olduğunu savunmaktadır. Bu beş değer, “iş birliği, açıklık, topluluk, 
erişilebilirlik,sürdürülebilirliktir” (Drestanti Inggar, Hayati ve Faqih 2018).

• İş birliği, bilgi ve mesleki değer paylaşımlarının yürütülmesine olanak  sağlayan bir 
ortam olması ifade edilmektedir.

• Açıklık, yapılacak paylaşımların hiyerarşik baskı ve idari sorunlar olmadan özgürce 
gerçekleştirilebildiği ortam sunması ifade edilmektedir.

• Topluluk, çalışanların aynı alanda birlikte konumlandırılmasının olası ilişkisel 
etkilerini, aralarındaki bilgi ve sosyal paylaşımı ifade etmekte ve iş arkadaşlarına sosyallik 
sağlayabilecek bir çalışma bağlamı olarak birlikte çalışmanın rolünü vurgulamaktadır; 
mekânların, mesleki ilişkiler ve bilgi alışverişi açısından etkilerle değil, ilişkilerin ve kişiler arası 
etkileşimin gelişebileceği ortamlar olarak ortaya çıktığı savunulmaktadır (Parrino 2015).

• Erişilebilirlik, isteyen her çalışanın istediği zamanda istediği yerde çalışabilmesine 
olanak sağlayan maddi ve sosyal yönünü ifade etmektedir.

• Sürdürülebilirlik, paylaşımlı ofislerin kaynak kullanımı açısından hem ekonomik hem 
de ekolojik özgürlükler ve destekler sunması ifade edilmektedir.
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Şekil 1. Paylaşımlı ofis bileşenleri (Kırıştı 2019)

Yapılan tanımlardan ve bahsedilen özelliklerden (Şekil 1) hareketle paylaşımlı ofislerin 
odağını iş oluşturmamaktadır diyebilmekteyiz. Gandini’de aktarıldığına göre (2015), paylaşımlı 
ofislerin en önemli özelliği kullanıcılar arasında sosyal etkileşim kurmayı kolaylaştırması 
olduğu söylenmekte ve “açık kaynaklı bir topluluk yaklaşımı” olduğu ifade edilmektedir (Gandini 
2015’te aktarıldığı gibi). Bu “topluluk” terimi ile paylaşımlı ofislerin sosyal ve işbirlikçi yönü 
ifade edilmektedir.

Paylaşımlı ofislerin sosyal yönü iş hayatı için neden önemlidir? Bunu anlamak adına sosyal 
etkileşim kavramına değinmekte fayda olduğunu düşünmekteyim.

3. BULGULAR, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Çalışma kapsamında anket yöntemi kullanılmış ve İstanbul ilindeki yüz (100) geleneksel ofis, 
100 paylaşımlı ofis ve 100 ev/home ofis kullanıcısı olmak üzere toplamda 300 kullanıcıya 
uygulanmıştır. 

Araştırma verilerinin toplanabilmesi için düzenlenen anket formu 27 adet Likert ölçekli 
ifadeden, sekiz çoktan seçmeli ve dört açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Birinci bölüm, yaş, 
cinsiyet, eğitim, meslek, çalışılan ofis türü, tercih edilen ofis türü ve nedeni, hizmet süresi, iş 
yerinde geçirilen süre ve tercih edilen çalışma süresine ilişkin özellikleri belirlemeye yönelik 
ifadelerden, diğer bölüm kullanıcı ihtiyaçlarını ve yeterliliklerini belirlemek üzere sorulan 
fiziksel kullanıcı ihtiyaçları, psikolojik kullanıcı ihtiyaçları ve sosyolojik kullanıcı ihtiyaçlarına 
ilişkin sorulardan oluşmaktadır.

Anket çalışmasından elde edilen veriler SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 
İstatistik Veri Analizi Programı kullanılarak elde edilmiştir. Anket çalışmasına ilişkin Cronbach 
Alpha güvenilirlik testi yapılmış Alpha güvenilirlik katsayısı 0,82 olarak bulunmuştur. Alpha 
katsayısı 0,61 - 0,80 arasında olduğu zaman ölçek orta düzeyde güvenilir, 0,81 - 1,00 arasında 
olduğunda yüksek düzeyde güvenilirdir (Yaşar 2014).

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular (Kırıştı 2019) değerlendirildiğinde 
sosyalleşmeye etki edecek konularda özetle şu ana tespitler yapılmıştır:

•  Ofis kullanıcıları çalışma mekânlarında daha az (3-5 saat) vakit geçirmeyi tercih 
etmektedir.

•     Ofis kullanıcıları ekonomik sebepler (maliyetinin diğer türlere nazaran daha az olması), 
ulaşım gibi sorunlardan dolayı ev (home) ofisi çoğunlukla tercih etmektedir.

•  Mobilya ergonomisi ile mekânın fiziksel ergonomisi arasında ofis çalışanlarının 
beklentilerini karşılama konusunda ofis türleri arasında büyük farklar olmadığı görülmektedir. 

•     Geleneksel ofisler beklentinin altında mahremiyet sağladığı görülmektedir.
•      Hem bireysel hem de toplu çalışmalara olanak sağlayan, gerektiğinde dönüştürülebilen 

esnek mekânların çoğunlukta paylaşımlı ofislerde bulunduğu görülmektedir.
•      Paylaşımlı ofis kullanıcılarının diğer türlere oranla kendilerini daha güvende hissettikleri 

görülmektedir.
Ayrıca yapılan çalışmada (Kırıştı 2019) kullanıcıların paylaşımlı ofisleri tercih nedenleri ile 

ilgili aşağıda edinilen bulgular literatürü destekler niteliktedir.

•     Sosyal etkileşim alanları ve ortamı sunması,
•     Teknik ekipman donanımı olması,
•     Mali avantajlar sunması,
•     Özgür ve sosyal çalışma ortamı sunması,
•     İstenilen şehirde bulunma özgürlüğü sunması,
•     Farklı alan ve mesleklerden insanlarla tanışma fırsatı sunması,
•     Ulaşım kolaylığı sunması,
•     Güvenli ve konforlu bir ortam sunması,
•     Fikir alışverişi için elverişli olması,
•     İnternet, elektrik, yiyecek – içecek altyapısı sunması,
•     Prestij sağlaması,
•     Network genişletme olanağı sunması.

Yine yapılan çalışmada (Kırıştı 2019), kullanıcıların verimini etkileyen faktörler arasında 
sosyal etkileşim gereksinimi, sıklıkla edinilen bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geleneksel ofislerin, aydınlatma, termal konfor, mekân ve mobilya ergonomisi gibi fiziksel 
kullanıcı ihtiyaçlarını; mahremiyet, aidiyet, güvenlik gibi psikolojik ihtiyaçları karşıladığı; fakat 
uzun çalışma saatleri, işitsel konfor, hiyerarşik düzen, kılık–kıyafet yönetmeliği, sosyal etkileşim 
ortamı ve alanı yetersizliği, ekonomik açıdan masraflı oluşu gibi yönlerden kullanıcıların 
beklentileriyle örtüşmediği görülmektedir. Paylaşımlı ofisler ise bu açılardan  sağladığı mekân 
yapısı ile sosyal etkileşimi daha fazla destekleyici ortam ve alanlar sunan çalışma mekânı 
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olarak tespit edilmiştir. Home ofislerde ise doğal olarak sosyal etkileşimin neredeyse hiç 
sağlanmadığı görülmüştür.

Çalışma mekânında kalınan süre zarfında kullanıcının motivasyonunu artırmak ve fiziksel 
ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkileyerek verimini artırmak için yeme-içme alanları, 
dinlenme alanları, oyun alanları v.b. alanlar tasarlamanın, uzun çalışma sürelerinin olumsuz 
etkisini gidermede yardımcı olabileceği öngörülmektedir. Ofislerde mahremiyetin, zorunlu değil 
verimli bir sosyalleşmeye de etkisi olacağından yeterli düzeyde sağlanabilmesi için; bireylerin 
hem etkileşimini hem de mahremiyetini destekleyen modüler donatı elemanı tasarımları 
yapılması önerilmektedir. Mekânda esneklik, bireyin mekânı daha fonksiyonel kullanabilmesini 
sağlamakta ve bu durum bireyin sosyalleşmesini olumlu yönde etkilemektedir

4. SONUÇ

İç mimarlar, tasarımlarına başlamadan önce konu ile ilgili bilgiler toplamakta ve bu bilgiler 
doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara cevap veren tasarımlar yapmaktadır. Ofis mekânlarında 
yeni bir yaklaşım olan paylaşımlı ofisler hakkında ülkemizde yapılan çalışmalar çok az sayıda 
olup, bilgi edinmede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle çalışmada, paylaşımlı ofis konusu ile 
ilgili çeşitli yaklaşımlara yer verilmiş, paylaşımlı ofislerin vurgulanan sosyal etkileşim yönü 
incelenmiş ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda diğer ofis türleri ile aralarındaki farklar 
belirlenmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda paylaşımlı ofislerin sosyal etkileşim ihtiyacını karşılaması 
yönünden diğer ofis türlerinden ayrıldığı; esnek çalışma saatleri ve mekânları sunarak 
kullanıcıların sosyalleşme ihtiyaçlarını diğer türlere oranla daha iyi karşıladığı da tespit 
edilmiştir.
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“DEĞİŞEN İNSAN-MEKÂN İLİŞKİSİNİN ÇALIŞMA 
MEKÂNINA YANSIMASI: PAYLAŞIMLI OFİSLER”

Özet

İnsanlar bulundukları çevreyi ve içinde yaşadıkları mekânları davranış ve hareketlerine göre 
şekillendirirler. İkamet etme, çalışma gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mekâna 
kendilerinden birçok bilgi aktarmaktadırlar. Bu şekilde bulundukları mekâna uyum göstermekte ve 
adapte olmaya çalışmaktadırlar. Yaşanan uyum süreci ise insanın gelişmesiyle ve değişmesiyle 
mekânı tekrardan üretmesine imkân vermektedir. Son yıllarda gelişen dünya düzeni ile ilerleyen 
iletişim ve ulaşım olanakları mekâna ilişkin yeni söylemlerin, yeni kavramların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. 1980’lerden önce mekân çoğunlukla fiziki bir gerçeklik olarak kabul edilirken 
Norberg Schulz’un ortaya koyduğu Genius Loci kavramıyla başlayan “yer”e ait söylemler 
bugün yerini yok yerler, yer olmayan yerler, yer olmayanlar, hiçbir yer, yersizlik gibi kavramlara 
bırakmıştır. “Yer”e; yerleşiklik, ikamet, topluluk, devamlılık, toprak vb. kavramlar üzerinden insan 
ilişkileri özelinden bakıldığında paylaşımda, ortak olarak paylaşılan sözde, sevinçte, acıda 
kendini yaratmıştır. Yok yerlerde ise geçiciliğin, sahiplenmemenin, bugün varsa yarın olmayanın 
ruhunu okumak mümkündür. Bu bağlamda insanın yaşamdan beklentileri, diğer insanlarla ve 
nesnelerle kurduğu ilişkiler ve dolayısıyla mekânı anlama ve yaratma uğraşı da değişmiş, yeni 
bir anlayış ortaya çıkmıştır.

Bu bilgiler ışığında araştırma; günümüzün değişen insan deneyimlerinin tetiklediği yeni 
mekân üretimleri üzerine temellenmektedir. Özelikle geçtiğimiz elli yıl içerisinde çalışma 
kültürünün ve çalışma biçiminin değişmesi çalışma mekânının biçimlenmesini de etkilemiş, farklı 
türde çalışma mekânlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bugün sıklıkla karşılaştığımız 
“paylaşımlı ofis” ler bu değişimin en görünür mekânsal sonuçlarındandır. Buradan yola çıkarak 
araştırmanın strüktürü; değişen çalışma eylemi, yer ve yok yer söylemleri ile paylaşımlı ofisin 
mekânsal bileşenlerini analiz etmeye yönelik literatür taramadan ve örnek olay incelemesinden 
oluşmaktadır. 

Literatür tarama bölümünde yer kimliği, köklülük, yere bağlılık gibi tanımlar ile aidiyet, hafıza, 
kimlik ve süreklilik gibi yok yer parametreleri üzerine odaklanılarak çalışma eylemi ve değişimi 
üzerine veriler toplanmıştır. Örnek olayın incelendiği ikinci bölümde ise teknoloji ve ulaşımın 
etkisiyle değişen çalışma mekânı bir paylaşımlı ofis üzerinden analiz edilerek sorgulanmıştır. 

Sonuç olarak çalışmada; “mekânı deneyim ve etkileşim yeri olarak görmeden, orada olup 
‘yer’leşilebilir hale getirmeden, geçip gidilen, anlık olarak kabul edilen bir anlayışın sonucunda 
ortaya çıkan mekândan neler öğrenilebilir?” sorusunun yanında “tasarımcı bu verileri nasıl 
yorumlayabilir ve ileriye yönelik nasıl spekülasyonlar üretebilir?” sorularına da cevaplar 
aranmıştır. Bu yolla değişen çalışma mekânına giden farklı bir yolun keşfedilmesi amaçlanmıştır.

Hayriye Melda Akdağ
Armağan Seçil Melikoğlu Eke

Anahtar Kelimeler: Mekân, yer, yok yer, çalışma eylemi, paylaşımlı ofisler

1. GİRİŞ

“Yaşamak iz bırakmak demektir… İkamet edenin izleri de mekâna nakşolur” diyen Walter 
Benjamin insanın mekân ile ilişkisinin önemini belirtmiştir (Altınyıldız Artun ve Ojalvo 2012). 
Bilgin (1984) coğrafyacı, mimar ve geometricinin fizik ve matematikten kaynaklanan mekân 
anlayışlarındaki mekânın, anlamdan bağımsız, anlama kayıtsız bir mekân olduğunu belirterek, 
yerlerin, biçimlerin ve tüm insani mekânsal olayların anlamla yüklü olduğunu belirtmektedir 
(Göregenli 2010). Bu anlamlar insanın mekânsal davranışlarında en az mekânın özellikleri 
kadar etkili olmaktadır. İnsani gereksinimler için tasarlanan mekânsal organizasyonlar, estetik 
kaygılardan öte içinde yaşamak için oluşturulmuştur. Mimari mekânlar insani eylemler ile 
deneyimlenip kimliklendirilerek bir davranış ortamı oluşturmaktadır. Mekân ya da yer, kişinin 
mekânda nasıl bir rol oynayacağı ile ilişkili ipuçları sunmaktadır. Bu şekilde insanlar bulundukları 
mekâna uyum göstererek adapte olmaya çalışmaktadırlar. Mekân insanın gelişmesiyle ve 
ihtiyaçların değişmesiyle tekrardan ve sürekli olarak yenilenmekte ve üretilmektedir. 

İnsan da mekân gibi sürekli bir oluş ve dönüşüm halindedir. Gelişen düzen ile ilerleyen 
iletişim, teknoloji ve ulaşım olanakları insan akışını ve bilgi akışını hızlandırmakta, bu değişime 
bağlı olarak da değişen insan ihtiyaçları ile birlikte mekâna ilişkin yeni kavramlar, yeni 
söylemler ve yeni tasarımlar ortaya çıkmıştır. Norberg Schulz’un ortaya koyduğu Genius Loci 
kavramıyla başlayan “Yer” de yere bağlılık, yer kimliği, köklülük, zaman, aidiyet, mahremiyet, 
hafıza ve süreklilik gibi yer parametreleri değişmekte olup; günümüzde Heidegger’in ortaya 
koyduğu “Yok yerler” kavramına bakıldığında geçiciliğin, sahiplenmemenin, bugün varsa yarın 
olmayanın ruhunu okumak mümkün olmuştur (Schulz 1971; Usta 2020). Bu anlayış ile birlikte 
insanların diğer insanlarla ve mekânlarla kurduğu ilişkiler değişmiş, yeni mekân anlayışları 
ortaya çıkmıştır.

Bu bilgiler ışığında değişen insan davranışları ve bundan etkilenen yeni mekân 
tanımlarından çalışma; çalışma eylemi ile ofis mekânları üzerine odaklanmıştır. Özellikle 
geçtiğimiz yıllarda çalışma kültürünün ve çalışma davranışının değişimi çalışma yerlerinin 
yeniden biçimlenmesinde etkili olmuştur. Son zamanlarda karşımıza sıklıkla çıkan “paylaşımlı 
ofis” ler bu değişimin en görünür mekânsal sonuçlarındandır. 

Çalışma kapsamında paylaşımlı ofis mekânının, yer ve yok yer parametreleri üzerinden 
incelenmesi sonucunda insanların fiziksel çevreyi nasıl şekillendirdikleri anlaşılmaya 
çalışılacaktır. Bu yolla değişen çalışma mekânı ve yeni nesil çalışma ortamları olarak paylaşımlı 
ofislerin ileriye yönelik nasıl tasarım spekülasyonları üretebileceği sorusuna da cevaplar 
aranmıştır. 

2. İNSAN-MEKÂN İLİŞKİLERİYLE DEĞİŞEN YER 

Yer kavramıyla tarihler boyunca farklı disiplinlerde (felsefe, sosyoloji, antropoloji, etnografi, 
mimarlık vb.) farklı nitelik ve yaygınlıkta karşılaşılmıştır. Schulz, mekânı yere dönüştüren 
ilişkileri ve bağlamları karşıt olgular arasında oluşan gerilim ile açıklamakta ve insan-yer 
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ilişkisini var olmanın kökenine dayandırmaktadır. Yer kavramının bir çeşit çevreye bağlanma 
ihtiyacından kaynaklandığını ifade etmektedir. Burada fenomenolojik bir yaklaşımla “yer hissi” 
ni uyandırmaya, “yerin bir ruhu” (genius loci) olduğunu hissettirmeye çalışmaktadır (Schulz 
1971) (Usta 2020).

Heidegger, modern yaklaşımdaki boyutsal mekân anlayışına yer kavramı ile karşı çıkmıştır. 
Yer; dasein- varoluş (insanların dünyada bulunma /var olma biçimleri / yolları) ve dwelling- 
ikamet etme kavramları üzerinden açıklamaktadır. Bu nedenle bir yerin konum gibi ölü 
değil, yaşantısal bir niteliğe sahip olduğunu, insanın varlığı ve deneyimi için bir kök salma 
biçimi temsil ettiğini savunur (Sharr 2013). Bu anlayışa göre, mekânlar “matematiksel olarak 
kavranan “mekân” la değil, insan deneyimi yoluyla kavranan “yer” ile varlık bulduğunu söylemek 
mümkündür. Heidegger ayrıca yer kavramını “İnşa etmek İskân etmek Düşünmek” adlı 
yazısında farazi köprü argümanı üzerinden örneklemekte ve “yer, köprü olmadan önce zaten 
orada değildir, köprü olmadan önce ırmak boyunca bir şey tarafından işgal edilebilecek birçok 
nokta vardır. Bunlardan biri bir yer olup çıkar, bunu da köprü sayesinde yapar. Dolayısıyla köprü 
orada durmak için önce bir yer tutmaz, aksine bir yer ancak köprü sayesinde meydana gelir.” 
şeklinde açıklamaktadır (Sharr 2013, 54).

Şekil 1’de görüldüğü gibi yerin anlamları ve bu anlamların değişimi önemli bir konudur. 
Modernite, post-modernite, küreselleşme ve “bilgi toplumu” hakkındaki tartışmalar sıklıkla, 
coğrafya ve mekanın değişen rolleri ve bu değişimin bireysel, kültürel ve politik düzeylerde 
etkileri çerçevesinde oluşmaktadır. Bazı teorisyenlere göre, spesifik-özel olan yerler giderek 
önemsiz hale gelmektedir; artık kişisel ilişkiler daha az durağan; kişisel deneyimler ve sosyal 
ilişkiler, çok daha fazla bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla oluşmaktadır ve her şey yerel 
bağlamlarından koparılmıştır (Göregenli 2010, 171). Fried (2000) bu yeni yaklaşımların kısmen 
yer üzerine ilk fenomonolojik yaklaşımların modernitenin ve uluslararasılığın “yersizliği”, “yer 
duygusundan yoksunluğu” ve otantik olmayan çevreleri ürettiği iddialarıylalph (Göregenli 2010, 
171) örtüştüğünü belirtmiştir.

Micheal de Carteau için “mekân eylemler tarafından üretilirken; yer, üzerinde eylemlerin 
meydana geldiği boş bir sistemdir” derken Augé ise yok yer ve yer olmayan kavramını 

Şekil 1. Farklı bilgi alanlarında “yer” in çoğul anlam ve kullanımları (Ötkünç 2016)

ortaya çıkartarak anlam ve aidiyet duygusu sağlamayan mekânlar olan transit geçiş yerleri 
(hava alanları, metrolar, alışveriş merkezleri) gibi mekânları yer olmayan mekânlar olarak 
tanımlamıştır (De Certeau 1988; Augé 2016; Usta 2020). Yok-yerler kalıcılık üzerine değil 
geçicilik üzerine kurulu, hafızanın olmadığı mekânlardır. David Harvey de “zamansallık kaybı 
ve anlık etki arayışını deneyimin derinliğini kaybetmesine bağlamaktadır (Pallasmaa 2019). 
Sinemaya da konu olan yok-yer kavramı ‘Terminal’ filminde transit bir geçiş olan havaalanında 
yersiz kalan bir insanın mekâna sıkışıp kalmasını ve sadece geçiş mekânı olarak kullandığı 
terminali kendine göre düzenleyip, bir kimlik kazandırarak “farklılık” yaratmasını işlemektedir 
(Kanlı ve Bilgiç 2016). Yer, ritüeller zincirini oluştururken kişinin mekândaki deneyimleri ile 
içselleştirmesini sağlayarak güven ve aidiyet hissinin duyulmasını sağlamaktadır. Şekil 2’ye 
baktığımızda Yok-yer ise bir ritüel zinciri oluşturmaktan ziyade geçicilik, kimliksizlik, yerden 
bağımsızlık, sürekli olmayan ve zamansızlık parametreleri sonucunda ortaya çıkan bir 
kavramdır (Ötkünç 2016).Tüketimin hedef olması ve ulaşım kolaylığı ile beraberinde insan 
akışının fazlalaşmasıyla birlikte hızlı kullanım sonucu aidiyet gerçekleştirilememektedir.

İnsan akışı ile tüketimin fazlalaşması teknoloji ve ulaşımın ilerlemesi ile doğru orantılıdır. 
Bu değişim ile birlikte yer ve yok yer dışında birçok kavram da ortaya çıkmıştır; geçiş mekânları, 
transit mekânlar, geçici olarak kullanılan mekânlar, kısa süreli olarak kullanılan mekânlar, 
hiç-mekân, mekân olmayan, kimseye ait olmayan mekânlar, yer olmayanlar, yok-mekân, yer 
olmayan mekânlar, herhangi bir yer, hiçbir yer, yer dışı, yersizlik… gibi. Eğer bir yer, kimlikleyici, 
ilişkisel ve tarihsel olarak tanımlanmaktaysa, bu şekilde kimliği olmayan ilişkisel bütünlük 
kurulmayan bir mekân yok-yeri tanımlamaktadır (Augé 2016). Yer ve yok-yer kavramını 
oluşturan parametrelerini Şekil 3’teki gibi özetlemek mümkündür.

Şekil 2. Augé’in Yok-yer parametreleri gösterilmiştir (Ötkünç 2016)
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Şekil 3. Yer ve yok-yer parametreleri gösterilmiştir  (Ötkünç 2016)

Şekil 4. Yere bağlılık (Göregenli 2010)

Augé’nin tanımıyla yok-yerler kalıcılık üzerine değil geçicilik üzerine kurulu, hafızanın 
olmadığı mekânlardır. ”Hafızamız, algımızda ve zihnimizde üretilen çağrışımlarla oluşmaktadır. 
Mekânı da değiştiren şey hafızadır” (Pallasmaa 2019). Sonuç olarak, mekân herkes için aynı 
algılanan boşluklar olarak görülürken, mekân da deneyim paylaşıldığında ve mekâna anlam 
yüklendiğinde mekân “yer” kavramına dönüşmektedir.

Şekil 4’te kullanıcının yere bağlılığının sorgulanması için gerekli parametreler belirtilmiştir. 
Kullanıcı, mekânda geçirdiği zamanla bir deneyim oluşturmakta ve buna paralel olarak da 
aidiyet, mahremiyet ve kimlik kavramları ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlar ile yere bağlılık 
duygusu oluşmaktadır. Toplu yaşama biçiminde mahremiyet kavramı kullanıcının çevreye 
koyduğu sınır anlamına gelmektedir. Kullanıcı mahremiyet kurduğu yerde kendi bağımsızlığını 
sağlamakta ve yaşadığı mekân deneyimi ile birlikte o yerde güven içinde özgün eylemini 
gerçekleştirmektedir. Kullanıcı mekânda benliğini tanımlamaya başladığında ise oraya aitlik ve 
mekânın kullanıcıya ait oluşu aidiyet kavramını beraberinde getirmekte ve kullanıcı bir süreç 
içinde bulunduğu mekânı kimliklendirmektedir.

Bireysel bir deneyimin sonucunda bu süreç, insanın yaşadığı mekânları kişiselleştirmesi 
ve bu mekânları başka yerlerden farklılaştırmasını içermektedir (Göregenli 2010). Çalışılan 

Tablo 1. Gelişen teknoloji ile çalışma koşullarının değişimi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2019)

ofis diğer ofislerden ayırt edilmesi ‘benim ofisim’ şeklinde nitelendirilmektedir. Günümüzde 
ulaşım ve teknolojinin gelişmesiyle beraberinde yer ile kullanıcının yer de geçirdiği zaman 
azaldığından aidiyet, mahremiyet ve kimlik kavramı doğru orantılı olarak azalmakta hatta 
yok olmaktadır. Yere bağlılık bu orantıda azaldığından yok-yer, yersizlik, yer olmayanlar gibi 
kavramlar çıkmaktadır. Yere bağlılık kavramında teknolojinin gelişmesiyle yeni iş gruplarının 
oluşumu ve çalışma eylemlerinin değişimi ile beraber en çok etkilenen mekân modelleri ofisler 
olmuştur.

3. ÇALIŞMA EYLEMİ VE ÇALIŞMA MEKÂNLARI 

“Emekçinin düşünsel veya bedensel gücünü bir mal veya hizmet üretim sürecinde 
kullanması” (TDK 2010) olarak tanımlanan çalışma eylemi, amaçlı faaliyet olarak bilinci ve 
iradeyi içermekte ve tasarlanmış sonuç, daha işin başında zihinsel olarak var olmaktadır. 
İnsan, iş yapma yeteneğini kullanarak güçlerini ve yetkinliklerini geliştirdikçe, kendi varlığını 
da gerçekleştirmektedir. Çalışma eylemi; yıllar içinde teknoloji, üretim teknikleri, düşünce 
biçimlerinde yaşanan değişimlerden etkilenmiştir. Bunun sonucunda yaşam şartlarının ve 
çalışma biçiminin sürekli değişimiyle birlikte en çok etkilenen mekânlar çalışma eyleminin 
geçtiği ofisler olmuştur. Çünkü çalışma mekânının sosyal yapı, üretim yöntemi ve teknoloji 
ile uyum sağlaması gerekmektedir. Kapalı ofis, açık ofis, home ofis ve son yılların “paylaşımlı 
ofisleri” gibi tarihsel süreçte oluşan yeni çalışma mekanı modelleri; değişen karmaşık ve 
öngörülemez bilgi ortamı, bilişim ve teknolojideki hızlı ilerleme, serbest meslek ile girişimcilik 
sayısındaki artış ile ortaya çıkmıştır. Tablo 1’de geçmişten günümüze değişen çalışma 
mekânları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
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Tarihsel olarak çalışma mekânı ile ilk olarak Antik Mısır’da karşılaşılmaktadır. Çalışma 
mekânlarına ait dönemin en önemli özelliği olarak kral ve krala bağlı çalışanların ayrı, hiyerarşik 
bir düzen içinde çalıştığı ve tapınaklar çevresinde toplandığı söylenebilir. Antik Yunan 
dönemindeyse çalışma eylemi; ticari, siyasi ve dini fonksiyonlarla birlikte sanatın yoğunlaştığı 
ve sosyal olayların meydana geldiği kentin odak noktası olarak adlandırılan “agora” lar da 
gerçekleşmiştir. Halka açık olan bölümlerde büyük salonlardan oluşan mekânlar iş üretimi 
için kullanılmıştır. Bu dönemde yapılacak olan işlere göre yeni mekânlar üretilmektense, 
var olan mekânlar çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde esnek bir yapı kurgusu ile 
tasarlanmıştır (Jeska 2002). Roma dönemindeyse agoranın yerini ticaret, iş, ibadet ve adalet ile 
ilgili görüşmelerin yapıldığı yer olan “forum” almıştır. Halka açık olan forum dışında konutların 
da ticaret ve iş amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Anlaşılacağı üzere antik dönemde çalışma 
eylemini ticaret, yönetim, ibadetle ilişkilendirmek mümkündür. 

15.yy’dan itibaren ise ticaret önemli bir ivme kazanmış ve bu da üretimin artmasına, ticaret 
merkezlerinin kurulmasını sağlamıştır (Yaşar 2016). Bu dönemde inşa edilen “Uffizi Palace” 
ilk çalışma mekânı olarak dikkati çekmektedir. Bir avlu etrafında U biçiminde tasarlanmış 
mekânın, 1900’lerde tasarlanan çalışma mekânlarına örnek oluşturduğu bilinmektedir 
(Kroemer 2001). Bu binanın en önemli özelliklerinden biri yapının iç mekân organizasyonunun 
çalışanların bir arada çalışacak şekilde mekânlara sahip olmasıdır. Bu yapı bir yandan da 
Vassari’ye göre yapıldığı dönemde “güzellik, iş ve yaratım”ın bir arada kurgulandığı sosyal bir 
yapı organizasyonun temsil etmektedir (Kuruç 2014). Endüstri Çağı’nın başlaması ve ülkeler 
arası ticaretin çoğalması, 19.yüzyıl itibariyle çalışma mekânlarına olan talepte bir yükselmeye 
neden olmuştur (Tercan 2014). 20. yüzyılda telefon ve daktilonun bulunması beraberinde 
ofislerin mekân organizasyonunun ve mobilya düzeninin değişmesini tetiklemiştir. İnsan 
hayatında önemli bir yeri olan çalışma eylemi ve çalışma mekânlarını farklı örnekler üzerinden 
anlamak mümkündür. Şekil 5’te 1800’lerin başından modern günümüze kadar değişen çalışma 
mekânları takip edilebilir.

Şekil 5. 1800’lerin başından modern günümüze kadar değişen çalışma mekânları tarihsel sıralama ile 
gösterilmiştir (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 6. Kişisel Bilgisayar’ın icadı ile değişen çalışma eylemi (Arkiv 2019)

Toplumsal yaşantı ile birlikte kamu binalarıyla başlayan çalışma hayatı; ticaretin başlaması, 
gelişmesi, ekonomik nedenler ve teknolojinin ilerlemesiyle değişim göstermiştir. Çalışma 
mekânlarının tasarımını ve ihtiyaçları da bu duruma paralel olarak farklılaşmıştır. Mimarlık ve iç 
mimarlık gibi mekân tasarlama disiplinleri özelinde bakılacak olursa, ofis mekânları ile kullanıcı 
arasında olan doğrudan ilişki iş verimini direk etkilemektedir. Bu yüzden kullanıcının; yaratıcı, 
etkileşime açık yeni ürünlerini tasarlayabildiği uygun alanların olması ve ofis mekânlarının 
tamamen iş verimine uygun ihtiyaçları karşılayabiliyor olması gerekmektedir. 

Ofis mekânları birçok faktörün göz önünde bulundurularak tasarlanması gereken bir tasarım 
modelidir. Değişen yaşam standartları ile ofis mekânlarının ihtiyaçları da sürekli değişmekte 
ofis modeline farklı bir yön vermektedir. İnsan mekân ilişkisine özelinde çalışan birey çalışma 
eylemini gerçekleştirirken bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Çalışma ortamında bireylerin 
geçirdiği zaman ile beraberinde kendi masalarını kişiselleştirerek kimliklendirmesi, yere aidiyet 
katması bir süreklilik içinde gerçekleşmektedir. Çalışma ofisindeki aidiyet ve kimlik ile ilgili 
Alain De Botton; “Çalışma masalarındaki memurlar, her masanın sadece ML6W.246 gibi 
kuru birer şifreyle tanımlandığı açık plan düzenlemesinin geniş kapsamlı kurallarına meydan 
okurcasına, masaları için gizlice birer kişilik oluşturmayı başarmışlar” ile “Keçe panolara 
iğnelenmiş aile fotoğrafları ve zaman zaman da, spor takımlarını ve tatile gidilen yerleri 
hatırlatan kulplu bardaklar var” üzerinden örneklendirerek ofiste kullanılan masa da oluşan 
kimlikten bahsetmektedir (De Botton 2018, 258-260).

Geçirilen süre ile beraber bireyin bulunduğu yer de sürekliliği ve o yere kişilik kazandırmasıyla 
beraber yere karşı mahremiyet duygusu gelişmektedir. Yine De Botton; “Yere çömelince, 
kaç kişinin ayakkabısını çıkarıp, çorapla kalmış ayaklarını halıya bir ileri bir geri sürttüğü 
görülebilir; yalnızca pamuklu çorabın dışından hissedilen, naylon açısından zengin liflerin cazip 
sürtünmesini yaratan değil, aynı zamanda kuralları hafiften çiğnemiş ve çalışma dünyasına 
ev mahremiyetinden bir hava getirmişlik izlenimi vardır” örneğinde de çalışma eylemi içindeki 
bir insanın bulunduğu çalışma ortamı olan ofisi deneyimlemesiyle ofiste geçirdiği zaman ile 
birlikte bireyin orada kimlik ve mahremiyetin nasıl oluşturulduğunu anlatmaktadır (Botton 
2018, 258-260).
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Şekil 6’da görüldüğü üzere çalışma eyleminin teknolojik devrim ile birlikte değişmesi ve 
çalışma kültürü ile çalışma mekânının dönüşümünü görmek mümkündür. Günümüzde çalışma 
eylemi masadan ve hatta yerden bağımsız bir şekilde icra edilebilmektedir. Sonuç olarak farklı 
parametreleri olan ofis mekânı ve ofis tasarım kriteleri gelişen teknoloji, ulaşım ve iletişim 
koşullarıyla beraber değişmektedir. Aynı zamanda çalışma eyleminin değişimi kullanım ve 
işlevsellik özelliklerini de etkilemiştir. Teknoloji alanında günümüzde kişisel bilgisayarların 
yaygınlaşmasıyla yeni ofis mekânları gelişmiş böylece dinamik ve hızlı iletişim ağı ile beraber 
Paylaşımlı Ofis modeli ortaya çıkmıştır.

3.1.Yeni bir mekân pratiği olarak paylaşımlı ofisler 

Günümüzde hayatın içinde birçok iş alanı, giderek daha dinamik, karmaşık bir bilgi ortamına 
doğru evrilmiştir. Bu durum çalışma hayatında ve mekânlarında yeni bir paradigmanın 
doğmasına neden olmuş, mesai süreleri ve iş ortamlarında esneklik sunan ofis modellerine 
ihtiyaç duyulmuştur. Ortak çalışma; dijital devrimin ve insan akışının iyice arttığı günümüz 
şehirlerinde dönüşen çalışma kültürünün yeni adıdır. Geçmişten bugüne dinamik, sürekli 
değişen ve gelişen çalışma mekânı olan ofisin son yıllardaki modeli “paylaşımlı ofis” olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İş yaşamında “paylaşımlı ofis” modelinin benimsenmesinde birçok etken 
vardır. Bunlardan ilki dizüstü bilgisayarın üretilmesiyle gelişen teknolojik evrim ile mekândan 
bağımsız iş yapabilme olanağıdır. Böylece bireyler artık işlerini yapmak için bir mekâna bağımlı 
kalmadan bireysel olarak uzaktan fakat teknolojiye bağımlı şekilde işlerini yürütebilmektedirler 
(Fuzi, Clifton ve Loudon 2014). Diğer bir neden ise tüm dünyada girişimcilik ile yeni ve yaratıcı 
fikirlere duyulan ihtiyaçtır. Ortak çalışma aynı zamanda bu çalışma gruplarının sosyal anlamda 
bir araya gelmesini, birlikte çalışırken ortaya çıkan sinerjiyi ve bazı değerleri paylaşmalarını da 
sağlamaktadır. Paylaşımlı ofisler çalışma eyleminde bulunan bireylerin yeni düzenle birlikte 
gelen farklı fiziksel isteklerinden kaynakla meydana gelmiştir (Şekil 7).

Paylaşımlı ofislerin en önemli özelliği esnek bir örüntüye sahip olmalarıdır. Mekân 
organizasyonu, kullanım biçimi, zaman gibi konularda esneklik paylaşımlı ofisleri diğer 
çalışma mekânlarından ayırmaktadır. Bunlarla birlikte sosyal hayat-meslek hayatı olarak 
ayrılan bir yaşam düzeninde paylaşımlı ofisler esneklik stratejileriyle bu iki kutbu birbiri içine 
entegre etmeyi sağlamaktadır. Bu anlamda paylaşımlı ofisler sadece çalışma mekânını değil 
aynı zamanda bir sosyalleşme mekânını da tanımlamaktadır (Şekil 8).

Şekil 7. Google ofis örnekleri (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)

Buna göre araştırma kapsamında değişen çalışma mekânı olarak paylaşımlı ofislerin yok yer 
kavramı ile kurduğu ilişki özelinde tartışılması hedeflenmiştir. Tartışmayı gerçekleştirebilmek 
için öncelikle araştırmanın odağını oluşturan parametreler şu şekilde açıklanabilir;

Kimliksiz: Kullanıcının kendi kimliğini aktarmadığı, müdahale edemediği bu yönüyle 
kişiselleştirmeye olanak vermesi olarak kabul edilmiştir.

Bağlamdan bağımsız: Mekânın bulunduğu yer yani bağlamla çeşitli ilişkiler kurması 
beklenmektedir. Ancak yok yer kavramı özelinde, bulunulan bağlamdan bağımsız davranıldığı 
görülmektedir. Bu parametre ile mekânın bulunduğu bağlam ve bağlamın özellikleriyle ilişki 
kurmama özelliği aranmaktadır.

Zamansız: Mekânın kullanımı zaman faktörüne bağlıdır. Kısa ve uzun süreli kullanıma 
imkân veren çeşitli mekânlar üretilmektedir. Çalışma ile zamansızlık parametresiyle anlatılmak 
istenen belirli bir süre kullanıma değil, kısa ve uzun süreli olarak çeşitliliğe imkân veren bir 
zaman anlayışıdır.

Geçici: Bu parametre kullanıcı ve mekân organizasyonu bakımından mekânın değişebilir 
olması, tek bir kullanıcıya ya da tek bir işleve hizmet etmediği anlamına gelmektedir. 

Paylaşımlı: ortak çalışma ve kullanım olanaklarına imkân veren; kullanıcının farklı iletişim 
ve etkileşim ortamları içerisinde bulunabileceği bu yönüyle de sosyalleşmeye dayalı bir 
parametre olarak kabul edilmektedir.

Tanımsız: İki taraflı olarak kabul edilen bu parametrede hem işlevin tanımsızlığı hem de ofis 
mekânından beklenen hiyerarşik çalışma sisteminin olmadığı bu bakış açısıyla da talimatsız 
bir kullanımı ifade etmektedir.

Esnek: Ofis mekânının güncel anlayışına ve kullanım biçime yönelik devingen, dönüşebilir, 
kullanıcısına çeşitli kullanma alternatifleri yaratan bir parametre olarak ele alınmıştır.

3.2. Örnek analizi

Habita:
“Habita PAB tarafından 2016 yılında İstanbul Sanayi Bölgesi’nde tasarlanmıştır” (Şekil 9). 
Habita, etkileşime, paylaşarak büyümeye ve yaratıcı düşünceye zaman yaratan bir ortam 

Şekil 8. Güncel ofis parametreleri  (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur.)
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olarak ortaya çıkmaktadır. Etkileşim halinde, paylaşan, konuşan, tartışan, üreten bir komünite 
oluşturma vizyonu ile yola çıkılmaktadır. Ortak aklın serpildiği, fikirlerin ivmelendiği, verimli 
ilişkilerin kurulduğu, birlikte öğrenilen, çok yönlü bir paylaşım iklimi, bir “habitus” sunma hayali 
ile ortaya çıktığı söylenen Habita'da, kendini çalışırken daha iyi hissetmek isteyen, nefes 
almaya ihtiyaç duyan ve hep beraber "güzel şeylerin" yaratıldığı bir ekosistemin parçası olmak 
isteyen herkese göre bir oluşum olduğu anlaşılmaktadır (Arkiv 2019). Habita’yı şekillendiren 
bu bakış açısıyla mekân, karşılaşmalara, etkileşime olanak tanıyan açık ve geçirgen bir dilin 
yanı sıra, insanlara nerede ve nasıl çalışacaklarını seçme şansı veren, farklı konumlarda, farklı 
oturuş biçimlerinde (sandalyede, kanepede, ayakta, yatarak), farklı mahremiyet oranlarında, 
kısaca farklı “mood”larda çalışma olanağı sunan esnek bir mimariye sahiptir. Habita’nın 650 
metrekarelik mekânında en küçüğü 10 metrekare, en büyüğü 18 metrekare olmak üzere 12 
kapalı ofis, altışar kişilik sekiz adet sabit masadan oluşan açık çalışma alanı ve daha düzensiz 
gelmeyi tercih eden üyeler için esnek çalışma alanları bulunmaktadır. İnsan ve mekân 
ilişkilerinin paylaşmayı esas alan bir ofis kültürüne yönelik tasarlandığı Habita, ofis mekânının 
sosyal bir platforma dönüştüğü, etkileşime, karşılaşmalara ve birlikte üretmeye açık bir çalışma 
anlayışını desteklemektedir (Arkiv 2019).

Şekil 10’a göre mekândaki çalışma alanları; açık ofisler, kapalı ofisler ve esnek çalışma 
alanları olarak üç tip de tasarlanmıştır. Mekânda kullanıcılara esnek seçenekler sunulmuştur. 
Açık ofis kısmında masalar sabit ve kiralayan kullanıcıya özeldir, kapalı ofisler farklı boyutlarda 
olup, kiralayan kullanıcıya göre özel olarak kullanılabilmektedir. Esnek çalışma alanları kısa 
süreli işler için kiralanıp esnek bir çalışma alanı sağlanmaktadır, mekân organizasyonu sabit 
değildir. Mekânın bekleme kısmında da esnek bir çalışma ortamı sunulmaktadır. Etkinlik 
alanları, kullanıcının her türlü etkinliğini yapabileceği ve bu alanı etkinliğin içeriğini bütünleyecek 
şekilde tasarlanabilir şekilde esnek kılınmıştır.

Şekil 9. Habita paylaşımlı ofis – Kağıthane Sanayi Bölgesi (Habita 2018)

Şekil 10. Habita paylaşımlı ofis mekân organizasyonu (Arkiv 2019)
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Mekân ismi Mekân Görseli Parametreler

Esnek
Kimliksiz
Paylaşımlı
Bağlamdan bağımsız
Geçici

Kimlik kazandırılabilir
Kullanım süresi uzun

Kimlik kazandırılabilir
Kullanım süresi uzun 

Esnek
Kimliksiz
Paylaşımlı
Geçici
Tanımsız
Kullanım süresi kısa
Kimliksiz
Paylaşımlı
Zamansız
Esnek
Geçici

Kimliksiz
Paylaşımlı
Esnek
Bağlamdan bağımsız
Geçici
Kullanım süresi kısıtlı
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Tablo 2. Habita paylaşımlı ofis ve yok-yer parametreleri (Arkiv 2019)

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Değişen yer-insan deneyimleri sonucunda yer kavramının değişmesiyle beraber yok-yerler, yer 
olmayanlar, yersizlik vb. kavramlar ortaya çıkmıştır. Teknoloji devrimi ile beraber insan akışının 
çoğalması, bilgi ortamının hızlı oluşu çalışma eylemini değiştirmekte olduğu görülmüştür 
Çalışma eyleminin değişimi çalışma modeline yani ofislere yeni kavramlar getirmiştir. 

Günümüzde her mekânın bir anda çalışma ortamına dönüşmesinin kolaylığı ile birlikte güncel 
ofis modellerinde yok-yer kavramı üzerinden incelenmektedir. 

“Değişen İnsan-Mekân İlişkisinin Çalışma Mekânına Yansıması: Paylaşımlı Ofisler” başlıklı 
bu çalışma ile Habita paylaşımlı ofisi üzerinden yapılan incelemede yere bağlılığın artık azaldığı 
mahremiyet, aidiyet, kimlik bağlamlarının yerini süreksizlik, zamansızlık, yere ait olmama gibi 
karaktere bıraktığı görülmüştür. Çalışma eyleminin biçimlendirdiği ofis mekânının evrilmesi ile 
birlikte masaya bağlılığın ortadan kalktığı görülmüş bu durumun ileride farklı ve yeni tasarım 
modellerinin ortaya çıkacağını göstermektedir.

Çalışmanın bir sonucu olarak da yok yer parametreleri bağlamında incelenen Habita 
paylaşımlı ofis mekânına ilişkin değerlendirme ise şu şekildedir;

• Kimliksizlik: Etkinlik alanı, esnek çalışma alanları, bekleme alanı ve dinlenme alanında 
görülmüştür.

• Esnek: Dönüştürülebilen mekân olarak etkinlik alanında, dinlenme alanında, bekleme 
alanı ve esnek çalışma alanlarında görülmüştür.

• Paylaşımlı:  Kullanıcıların birbiriyle iç içe olması ve çalışma alanında kullanıcının 
değişiklik göstermesiyle beraber etkinlik alanı, esnek çalışma alanları, bekleme alanı ve 
dinlenme alanında görülmüştür.

• Bağlamdan bağımsız: Mekânın etkinlik alanında ve bekleme alanı kısmında 
görülmüştür.

• Geçici: Tek bir işleve ya da tek bir kişiye hizmet etmeyen mekân olarak bu parametre 
esnek çalışma alanlarında, bekleme alanında, dinlenme alanında ve etkinlik alanında 
görülmüştür.

• Zamansız: Uzun süreli ya da kısa süreli kullanılan çeşitlilik gösterilen mekân dinlenme 
alanı olmuştur.

• Tanımsız: Talimatsız çalışma düzeni hem işlev olarak hem de çalışma sistemi olarak 
bakıldığında esnek çalışma alanları ve etkinlik alanı tanımsız olarak kabul edilmiştir.

Kullanım süresine bakıldığında uzun süreli kullanıcı tarafından kiralanan açık ofis ve 
kapalı ofisler kullanıcının isteğine göre kimliklendirilebilir açık ofis yere bağlı olup çalışma 
şekline göre tasarlanabilir ve çalışılan masa tek kişiye aittir, kapalı ofis de seçilen ofis bölümü 
kullanıcının kendi rahatlığına göre kullanılabilir. Değerlendirmeye baktığımızda mekânın daha 
çok; Esnek çalışma alanlında, dinlenme alanında, etkinlik alanında ve bekleme bölümünde yok 
yer parametreleri görülmektedir. Kullanıcının etkinliğine göre şekillenen mekân olan etkinlik 
alanı Habita Paylaşımlı ofisinde en fazla yok yer parametresini gördüğümüz bölümdür.

Sonuç olarak bu araştırma; iç mimarlık kuramının güncel söylemlerle kurduğu ilişki 
özelinde farklı bir yere oturmaktadır. Güncel mekân pratikleri bağlamında da bakıldığında 
paylaşımlı ofislerin çalışma kültürü içerisinde yerinin yokyer kavramı üzerinden tartışıldığı 
bir yaklaşım olarak araştırmanın özgün bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Değindiği 
konularla tasarımcılar ve tasarım öğrencileri için yeni yöntemlerin geliştirilmesinde rol alacağı 
öngörülmektedir. 
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“"GEMÜTLİCHER RAUM": SPATIAL 
READINGS OF THE IMMIGRANT QUEER 

INTERIORITIES”

Dilara Yıldırım Wurm, Emine Görgül

“METROPOLDE YAŞAMAK: FARKLI YAŞAM 
EŞİKLERİNE BAĞLI OLARAK DÖNÜŞEBİLEN ESNEK 
KONUT İÇ MEKÂNLARI”

Özet

Dünya genelinde metropollerde yaşayan nüfusun artmasıyla beraber metropolde yaşam 
farklılaşmakta, kalabalıklaşan kent mekânlarında yaşam zorlaşmakta, konutlarda farklı ve 
çeşitli kullanıcı tipleri için farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte bireyler, yaşam 
döngülerindeki eşiklere bağlı olarak yaşam mekânlarına farklı zamanlarda farklı adaptasyon 
süreçleri yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, konut mekânlarının metropol yaşamı ve 
yaşam döngüsündeki eşiklere bağlı olarak oluşan farklı durumlara adapte olabileceği esnek 
mekân tasarımları üzerine fikirler üretmektir. Bu bağlamda amaç; metropolde farklı yaşam 
biçimleri için kolektif, paylaşım ve dayanışma odaklı, ekonomik, esnek ve sürdürülebilir konut 
iç mekân tasarımlarını araştırmak ve geliştirmektir. Çalışma kapsamında öncelikle metropolde 
dönüşen yaşam biçimleri, İstanbul’da metropol yaşamı, konut iç mekânlarında esneklik ile 
ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Sonraki aşamada, İstanbul metropolünde seçilen bir 
alanda alan araştırması yapılmış ve alan araştırması sonucunda bu alan için farklı ölçeklerde 
kent ile ilişkili olarak esnek bir iç mekân ve yaşam sistemi tasarlanmıştır. Alan araştırması üç 
aşamadan oluşmaktadır; öncelikle, alan çalışması yapmak üzere seçilen Maslak Sanayi Bölgesi 
analiz edilmiş, mevcutta ve gelecekteki durumu ile ilgili bilgiler toplanmıştır. İkinci aşamada 
alan çalışması yapmak üzere seçilen Maslak Sanayi Bölgesinde mevcut kullanıcı grupları ile 
ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bu bağlamda mevcut durumu anlamak için röportaj, anket ve 
gözlemler yapılmıştır. Üçüncü aşamada, İstanbul metropolünde yaşamakta olan potansiyel 
kullanıcı tiplerini, ihtiyaçlarını ve yaşam biçimlerini anlamaya yönelik araştırmalar yapılmıştır. 
Bu bağlamda ortak ihtiyaç ve farklılaşan ihtiyaçların belirlenmesi için röportaj, anket ve 
gözlemler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda alan araştırması sonucu elde edilen bilgi ve veriler 
doğrultusunda esnek bir iç mekân ve yaşam sistemi önerisi getirilmiştir. Önerilen malzemeler, 
üretim şekilleri, sosyal alanların ve atölyelerin çalışma prensipleri, yaşam biçimleri, vb. farklı 
boyutlarıyla projenin bütüncül bir sistemi tanımlaması amaçlanmıştır. İstanbul metropolünde 
alternatif bir yaşam önerisi olan bu proje çalışması ile, temelde her bireyin hakkı olan fakat 
günümüzde bunu elde etmenin bir lüks olarak sayıldığı her yaşta konforlu yaşam hakkına nasıl 
ulaşabileceği araştırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Metropol, esneklik, konut, kolektif yaşam

Cansın Yılmaz
S. Banu Başeskici Garip
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1. KONU VE KAPSAM

Dünya genelinde metropollerde yaşayan nüfusun artmasıyla beraber metropolde yaşam 
farklılaşmakta, kalabalıklaşan kent mekânlarında yaşam zorlaşmaktadır. Özellikle hayata yeni 
atılmış olan genç nüfus bu zorluğu yaşamlarında daha çok hissetmektedir. 

Nüfus artışının yanı sıra, teknolojinin gelişmesi, kullanıcı tipolojisinin giderek çeşitlenmesi, 
ihtiyaçların değişmesi, konut iç mekânlarında esneklik gereksinimini doğurmaktadır. Dünya 
genelinde bu değişikliklere ayak uydurabilecek çeşitli projeler üzerine tartışılıp, çalışmalar 
yapılırken İstanbul metropolünde henüz bu tartışmalar yapılmamaktadır, aksine daha çok klasik 
aile tipolojisini destekleyen proje sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Günümüz metropolünde 
yaşayan bireyler; yaşam döngülerindeki eşiklere bağlı olarak, yaşam mekânlarına farklı 
zamanlarda farklı adaptasyon süreçleri geçirmektedir. Makalenin amacı, konut mekânlarının 
metropol yaşamı ve yaşam döngüsündeki eşiklere bağlı olarak oluşan farklı durumlara 
adapte olabileceği esnek mekân tasarımları üzerine fikirler üretmektir. Bu bağlamda amaç; 
metropolde farklı yaşam biçimleri için kolektif, paylaşım ve dayanışma odaklı, ekonomik, 
esnek ve sürdürülebilir konut iç mekân tasarımlarını araştırmak ve geliştirmektir. 

Çalışma kapsamında; İstanbul’da metropol yaşamı, metropolde dönüşen yaşam biçimleri, 
konut iç mekânlarında esneklik ile ilgili kavramlar tartışılmıştır. Sonraki aşamada, İstanbul 
metropolünde seçilen bir alanda alan araştırması yapılmış; ve alan araştırması sonucunda 
bu alan için farklı ölçeklerde kent ile ilişkili olarak esnek bir iç mekân ve yaşam sistemi 
tasarlanmıştır. 

Alan araştırması üç aşamadan oluşmaktadır; öncelikle, alan çalışması yapmak üzere 
seçilen Maslak Atatürk Oto Sanayi Bölgesi analiz edilmiş, mevcutta ve gelecekteki durumu ile 
ilgili bilgiler toplanmıştır. İkinci aşamada alan çalışması yapmak üzere seçilen Maslak Atatürk 
Oto Sanayi Bölgesi’nde mevcut kullanıcı grupları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bu bağlamda 
mevcut durumu anlamak için röportaj, anket ve gözlemler, üçüncü aşamada ; İstanbul 
metropolünde yaşamakta olan potansiyel kullanıcı tiplerini, ihtiyaçlarını ve yaşam biçimlerini 
anlamaya yönelik araştırmalar tamamlanmıştır.. Bu bağlamda ortak ihtiyaç ve farklılaşan 
ihtiyaçların belirlenmesi için röportaj, anket ve gözlemler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
alan araştırması sonucu elde edilen bilgi ve veriler doğrultusunda esnek bir iç mekân ve yaşam 
sistemi önerisi getirilmiştir.
   
2. İSTANBUL’DA METROPOL YAŞAMI 

Eski Yunancada metropolis (büyük kent) kelimesinden türemiş olan metropol kavramı; “kentsel 
yoğunlaşmanın belli bir doygunluk noktasında ortaya çıkan yeni bir örgütlenme biçimi” olarak 
tanımlanmıştır (Yırtıcı 2005). 

Başka bir tanımda ise, metropolün içerisinde süregelen yaşamın; küreselleşmenin tüm 
çelişki, sıkıntı ve karışıklıklarını birbirlerinden farklı biçim, yoğunluk ve derinlikte yaşandığından, 
ve metropolün sahip olduğu karmaşık iktidar ilişkileri ağında sınıf, cinsiyet, ırk, mezhep, etnik 
köken gibi sayısız sosyal ve kültürel gruba ev sahipliği yaptığından bahseder (Engincan 2017). 
Kırsal bir yerleşimin kendi içine kapalı ve homojen yapısına karşın metropol çok katmanlı ve 
heterojen bir yapıya sahiptir (Yalçın 2006). Bu çok katmanlı yapılaşma da metropol kentlerinde 
bir çok farklı yaşam biçimini içerisinde barındırmaktadır. 

Şekil 1’de yer alan görselleştirme metropol kentlerinin dinamiğini, heterojen yapısını ve 
kaotik durumunu soyut bir şekilde anlatmaktadır (Lakov 1925). Kandiyoti (1984) aileye 
alternatif konut kullanım biçimlerini; evlenmeden birlikte yaşayan iki cinsiyetli çiftler/eşcinsel 
çiftler, birlikte oturmadan sürdürülen orta ve uzun vadeli ilişkiler, tek ebeveynli aileler, işlerinden 
ötürü ayrı oturan evliler ve gönüllü bekarlık gibi olgular olarak sınıflandırır. Bu çeşitlilik ise 
doğrudan farklı yaşam alanı ihtiyaçlarını doğurmaktadır. 

İstanbul metropolünde farklı ve alternatif yaşam biçimleri geçmişten günümüze 
giderek çeşitlenmektedir. İstanbulda yaşamak, orta gelirli ve geleneksel aile yapısına sahip 
olmayan bireyler için mekânsal sorunları beraberinde getirir. Bu sorunun nedeni İstanbul 
metropolündeki yaşam alanı yapılarının geleneksel aile yapısına ve geniş ailelere uygun 
olarak düzenlenmesidir. Her yaşta konfor şartları yüksek ve ekonomik yaşam hakkı her bireyin 
ulaşması gereken bir olgudur. Bu nedenle dönüşen yaşam biçimleri için konut yapısı sağlayacak, 
aynı zamanda ekonomik olacak ve sürekli taşınma/yerleşmenin önüne geçen esnek yapıların 
üretiminin desteklenmesi gerekmektedir. Bu gerekliliklerin geçmişten günümüze nedenlerini 
anlayabilmemiz için öncelikle; küreselleşme ve ekonomik etkiler, milenyum yetişkinliği (Y 
kuşağı), hemen sonrasında ise ailenin dönüşümü, demografik dönüşüm ve yaşam biçimlerinin 
evrilmesi alt başlıklarının incelenmesi gerekmektedir.

2.1. Küreselleşme ve ekonomik etkiler 

Küreselleşme kavramını uluslararası bütünleşme olarak basit bir şekilde tanımlayabiliriz. Bu 
kavram, binek hayvanların evcilleştirilerek ulaşımın kolaylaşması, ipek yolu gibi büyük ticaret 
alanlarının oluşumu kadar eskilere dayanmaktadır. Küreselleşme toplumlara; kültür, sanat, 
eğitim, ekonomi, siyaset gibi alanlarda başlıca etki etmiştir ve etmektedir. 

Ekonomik küreselleşme, dünya ölçeğinde karşılıklı ekonomik etkileşimlerin yoğunlaşmasını 
ve yaygınlaşmasını ifade eder (Göngen 2013). Ekonomik küreselleşmenin, günümüz konut 
yapısında yarattığı değişimleri inceleyecek olursak; “Bir metropol gelişirken kentin yoksul 
nüfusunun artması anomali değil, tam da bu sürecin sonucudur çünkü sistem bu insanlara 
da ihtiyaç duymaktadır. Kentteki kutuplaşma ‘metropol ikilemi’ olarak adlandırılan çelişkiden 

Şekil 1. Architectural fantasies (URL-1)
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kaynaklanır. Artan taleple görülmedik ölçüde değer kazanan kent arazisi ve beraberinde 
yükselen konut ve kira bedelleri sonucu rekabet gücü olmayan ve kent merkezine ulaşımın 
kolay olduğu bir konut kiralayamayan ya da satın alamayan düşük ve orta vasıflı işçiler ekonomi 
dışı yöntemlere başvurular” (Berner 2005). Halbuki kent gelişirken, kentin kullanıcılarını gelişen 
teknoloji ve refah düzenine uygun bir biçimde destekleyici projeler üretmek küresel bir dünyada 
var olan metropolün öncelikli hedeflerinden biri olmalıdır.  

Bir başka görüşe göre; “Küreselleşme bir konjonktür, aynı hızla gelişme gösteremez. Bugün 
büyük bir krizin içindeyiz. İttifakı ayakta tutan şey ise sekteye uğrayacak. İstanbul'da emlak 
ve inşaat üzerinden gerçekleşen bu ittifak balonu sönecek, çünkü gerçekleştirilen inşaat 
projelerinin hepsinin satılmasının imkânı yok” (Keyder 2011). Günümüz dünyasının, İstanbul 
ölçeğinde, güncel olarak emlak sektöründe geldiği nokta da Keyder’in bahsettiği gibidir.

2.1.1. Ailenin dönüşümü, demografik dönüşüm, yaşam biçimlerinin evrilmesi 

Aile yapısının dönüşümünün gözle görülür sonuçları modern toplumun gelişmesiyle daha 
da belirginleşmiştir. Bu dönüşümün en büyük nedeni de modern toplumdaki kadının eğitim 
seviyesinin artması ve ekonomik olarak özgürleşmesidir. Modernleşen toplumla beraber 
kadının özgürleşmesi, ailenin dönüşerek evrilmesinin en büyük nedenlerinden biridir. 

“Özellikle kadın;

1.   Beklenen yaşam süresinin uzaması ve çocuklarını yetiştirdikten sonra hayatında yeni 
bir dönem başlatabilmesi,

2.   Teknolojik otomasyon vasıtasıyla ev işinin yeniden yapılanması,
3.   Aile planlaması olanakları,
4.   Artan boşanmaların evlilik ve aile desteğini çok kırılgan hale getirmesi,    
5. Eğitim ve çalışma olanaklarının eşitlenmesi sayesinde geri dönüşümsüz olarak 

özgürleşmeye başladı” (Ünsal 2008).

Yukarıdaki analizlerden çıkan sonuçlara göre, bu “geri dönüşümsüz özgürlük” aile yapısının 
dönüşümünün giderek alternatif biçimlerde farklılaşmasına neden olmaktadır. Ailenin 
dönüşümünün nedenlerinden bir diğeri de evlilik yaşının artması ya da evlilik hayatının tercih 
edilmemesi, cinsel yönelim özgürlüğünün görece ülkemizde de artması, modernleşen teknoloji 
ve toplumla beraber sorumluluk duygusunun ve geç olgunlaşma sürecinin ortaya çıkışı olarak 
sıralanabilir.   

“1950’li yıllarda sadece yüzde 21 olan okuryazar kadın oranı, 1985 yılında yüzde 65 
seviyesine ulaşmıştır. Yine bu dönemde uygulanan ithal ikameci sanayileşme politikalarının da 
etkisi ile ekonomide sanayi ve hizmet sektörlerinin payı artmıştır. Yaşanan ekonomik ve sosyal 
değişimler çocuğa olan talebi azaltmış, geleneksel geniş aile yapısı çözülmeye başlamış ve 
onun yerini yavaş yavaş çekirdek aile normu almaya başlamıştır. Bu süreçte Türkiye’de ailelerin 
çekirdekleşmesinin yanında; dağılmış aile tipleri (tek kişilik ve tek ebeveynli) de ortaya çıkmışve 
hızlı birşekilde artmaya başlamıştır” (TNSA 2008, 48). 

Türkiye’de, 1980’li yıllardan itibaren klasik aile yapısından farklılaşan yaşam biçimlerinin 
artışından bahsedebiliriz. Yaklaşık olarak 30-40 senelik dönüşen aile yapısı, yetişen yeni 

nesillerle beraber mevcutta bulunan konut stoğu kullanımına da farklı ihtiyaçlar ve kullanımlar 
getirmektedir. 

3. EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA KONUT İÇ MEKÂNLARINDA ESNEKLİK

İnsan hayatı, yaşadığı toplumu, kültürü, sosyal ilişkileri, tarihi ve yaşanılan her süreç maddesel 
ve soyut olarak döngüseldir. Canlılığın olduğu her yerde bu döngüsellik mevcuttur. Yaşam 
ölçeği küçülüp bir birey formatına indiğinde de bireyin yaşamı da bir dönüşüm içerisindedir. 
Bu devinim sürecinin en çok etkilediği ve şekillendirdiği oluşumlar ise yaşam alanlarıdır. İnsan 
hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği yaşam alanları; geçen zamana, değişen iş ve yaşam 
durumlarına ayak uydurabilecek şekilde esnek olmalıdır.

Mekânda esneklik; süreç içerisinde değişim ve gelişmelere bağlı olarak mekânın 
maksimum seviyede uyum göstermesi, değişen talepleri etkin bir şekilde karşılaması, böylece 
kalite değerini yaşam boyunca üst düzeyde tutmasıdır (İslamoğlu 2016). Mekânda esneklikteki 
amaç; mekânın kalite değerinin sadece o anki ihtiyaçlara cevap vermesiyle ayakta kalması 
değil, yaşamın devamında, öncesinde umulmayan değişikliklerle karşılaşıldığında, mekânın bu 
dönüşümlere adapte olarak en baştaki kalite değerini ayakta tutması ve hayata kalite katmaya 
devam etmesidir.  

Yaşanılan mekân, sadece duvar döşeme ve kaplama malzemelerinden oluşan cansız bir 
ürün olarak görülebileceği gibi, yaşayan bir organizma gibi düşünülerek bu canlı devinimine 
katılmasının sağlanması da bir bakıma tasarımcılar tarafından mümkündür. Mekânın bu 
devinim-dönüşümü yani esnekliğinden bahsederken, beklentilerimiz bir canlı organizmada 
gerçekleşen döngüsellik değildir. Konut yapıları değişen yaş aralığı ve bunun getirdiği sorunlar, 
değişen iş durumlarına yani en az iki farklı duruma uyarlanabilecek şekilde esnek olarak inşa 
edilmelidir (Till ve Schneider 2007). Bir mekândan beklenen esnek olma durumu sadece iki 
farklı yaşam ihtiyacını karşılayacak kadar basit olabilir. 

Örnek vermek gerekirse, Manchester şehrinde, 1991-2006 tarihleri arasında depo tarzı 
(warehouse; esnek mimarinin örneği) yapılara taşınan nüfus 15 kat artmıştır (Till ve Schneider 
2007). İngiltere’deki bu örnekte olduğu gibi 15 sene içerisinde gözlemlenen bu 15 kat artış, 
insanların da artık bu yapılara ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. İstanbul’da ise; "Aile 
yaşamının mekâna yansımasının konut üzerinden tek tipleştiği söylenebilir. Oysa çekirdek 
aileye alternatif geleneksel olmayan küçük hanehalkları (yalnız yaşayanlar, tek ebeveynli 
aileler, çift gelirli çocuksuz aileler ve evi paylaşanlar, arkadaşlar vs.) mekân kullanımına farklı 
dinamikler getirirler” (Ünsal 2008). Geleneksel olmayan ve giderek çeşitlenen hanehalkları, 
yaşadıkları mekânı birçok farklı biçimde kullanır ve bu farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılamak 
İstanbul’da yer alan ve sadece ‘geleneksel aile’ yapısına uygun konut piyasasında genellikle 
mümkün değildir. Farklı kullanım ihtiyaçları ve çeşitlenen hanehalkları alternatif konut 
çözümlerine ihtiyaç duymaktadır, bu çözümlerin kaynağı da İstanbul metropolünde de esnek 
yapıların çoğalmasıyla mümkündür. 

İnsan yaşamının farklı evrelerinde, hayatın getirdikleri karşısında ihtiyaçların farklılaşması 
sonucu yaşadığı mekânı değiştirmek durumunda kalmaktadır. Uzun vadede esnekliğin daha 
ekonomik olduğu bilinmektedir, çünkü esneklik konut stoğundaki eskimeyi sınırlar. Esnek ve 
uyarlanabilir konutun, farklı koşullara uyum sağlama kapasitesinin, inşa ederek uzun vadeli 
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sermaye maliyetinden kaçınabileceğinden bahsedilmektedir. Bu bağlamda Hollanda’da yapılan 
ticari konulardaki araştırmalar göstermektedir ki; insanlar, uyum sağlayabildikleri takdirde 
evlerinde kalmaya devam etmeye isteklilerdir ve yüksek bir yüzdeyle konutlarının ihtiyaçlarını 
kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayamadıkları için taşınmak ve ev değiştirmek istediklerini, yapılan 
araştırmalar göstermiştir (Till ve Schneider 2007). Mimaride düzensiz kentleşme, doğal 
kaynakların düzensiz kullanımı, artan nüfus karşısında gerçekleşen toplu konut yapısının 
çarpık bir şekilde büyümesi, ekosistemdeki çevre kirliliğinin artması gibi konular 20. yüzyılın 
başından beri tartışılmaktadır. Sürdürülebilirlik; bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da 
kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılayabilmek, şeklinde 
açıklanmaktadır (Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu 1991). Sürdürülebilirlik 
kavramının mimariyle olan yakın ilişkisi ise yapı, kabuk, strüktür elemanları, malzeme, çevresel 
faktörler gibi tüm bu değişkenleri mimarinin içerisinde barındırıyor olmasıyla ilgilidir. İç 
mimaride sürdürülebilirlik kavramını ele aldığımızda, üzerine yoğunlaşmamız gereken en 
önemli kavram iç mekânda kullanılan malzemeler ve kullanılan hareketli elemanların önemidir. 
İç mekânda kullanılan yapı malzemeleri, ekosisteme zarar vermeden üretilmeli, tekrar tekrar 
kullanılabilecek şekilde uzun ömürlü olarak tasarlanmalıdır. Sadece iç mekân yapı elemanları 
değil mekân içerisinde kullanılan hareketli mobilyalar da sürdürülebilir kullanımına uygun 
olacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu elemanların üretim ana malzemelerinden başlayan süreç, 
lojistik olarak ekolojik bir şekilde taşınmalarıyla devam ederken, tekrar kullanımına olanak 
sağlayacak alternatif çözüm yöntemleri geliştirerek planlanmalıdır. 

Konut iç mekânlarının esnek olma durumu; psikolojik, sürdürülebilirlik ve ekonomi gibi 
önemli konularda pozitif geri dönüşler sağlamaktadır. Bu geri dönüşlerin elde edilebilmesi 
için öncelikle geleceğe dönük çalışmalar ve yatırımlar planlanmalıdır. Özellikle metropoller 
gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu dinamik yaşam alanlarında bu tür çalışmalar çok daha 
önemlidir.       

4. ALTERNATİF YAŞAM SİSTEMİ TASARIMI

Tasarım çalışmasının konusu; metropol insanının yaşamındaki farklı yaşam eşiklerine 
bağlı olarak dönüşebilen esnek konut iç mekânlarının araştırılması ve bir tasarım örneği 
geliştirilmesidir. Günümüz kent yaşantısında yaşam döngüsü süresince; aile evinden ayrılma, 
paylaşımlı yaşama geçme, yalnız yaşama, öğrenci-yeni mezun evinin yetmemesi ve tekrar 
taşınmak, yer değiştirmek gibi evreler bulunmaktadır. Sonrasında yeni bir aile hayatı, çocuklarla 
yaşam ve tekrar çocukların evden ayrılması şeklinde döngüsel süreçler içerisinde yaşanan 
mekânların sabit kalması nedeniyle yaşanan değişimler süresince genellikle adaptasyon 
zorlukları ile karşılaşılmaktadır. Çalışma kapsamında, özellikle çalışan genç kullanıcıların, 
hayata yeni atıldığı, olgunlaştığı ilk süreçte konfor şartları düşük mekânlarda yaşamak zorunda 
kalmak yerine; konforlu, esnek ve ekonomik mekânlarda yaşayabilmesi amaçlanmaktadır. 
Bununla birlikte farklı yaşam evrelerine ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde adapte olabilecek 
esnek iç mekânlar üzerinde çalışılmaktadır. Çalışma alanı olarak İstanbul metropolü seçilmiş 
ve İstanbul’da metropol hayatı, bununla bağlantılı olarak metropol yaşantısını destekleyen ve 
dönüşebilecek alanlar araştırılmıştır. Bu doğrultuda Maslak Atatürk oto sanayi bölgesi proje 
alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanın seçilme nedeni ise; bu bölgeniz az katlı, yeşil yoğunluklu 
alan içerisinde olması, konumu itibariyle İstanbul metropolünün güncel olarak tüm merkezlerine 

rahat ulaşılabilirliği, yakınında metro istasyonunun bulunması, çevresinde Maslak, Levent gibi 
büyük iş merkezlerini içeren yerlerin bulunması ve birçok üniversite kampüsüne yakınlığı olarak 
sıralanabilir.  

Atatürk Oto Sanayi, günümüzde konumu ve geniş yeşil alanları itibariyle değerli bir arazi 
üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle yerine inşaat şirketlerinin AVM, rezidans ve ofis kapsamlı 
projeleri bulunmaktadır. Rezidans, temel olarak sunmuş olduğu ‘barınma’ işlevinin yanında, 
alışveriş, çalışma, kültür ve sağlık gibi fonksiyonların çeşitlenerek ‘düşey’ bir kurguda birbirine 
eklemlendiği ve bu bağlamda ‘bütünsel bir yaşam’ın kurgulandığı bir yapı olarak ortaya 
çıkmaktadır. Rezidans kültürü, mekânsal kurgusu ve biçimlenişi ile çekirdek aile profilinden 
çok bireyselliği öne çıkaran, sunduğu yaşam biçimi ile konuttan beklentiler ve tercihler 
noktasında üst sınıfları ve neoliberalizmin ortaya çıkardığı yeni burjuvaziyi —yüksek maaşlı 
profesyoneller— hedefleyen bir konut modeline geçişi temsil etmektedir (Erdin ve Gür 2017). 

Polatkan inşaat Maslak Atatürk Oto Sanayi arsasına yapmayı planladığı projesini aşağıdaki 
şekilde tanımlamaktadır; “Toplamda 17 imar adası üzerinde ve 73.700 m² alanda Polatkan 
tarafından inşa edilecek çok fonksiyonlu dev proje kapsamında rezidans, ofis ve AVM üniteleri 
yer alacak olup yaşam ve yapı kalitesi ile katma değer ve konforun maksimum seviyede olacağı 
LEED GOLD sertifikalı, marka değeri daima yükselen entegre ve eksiksiz bir yaşam alanı inşa 
ediliyor olacak“ (URL-1). 

Makalenin daha önceki bölümlerinde de tanımlanmış olduğu gibi yine inşaat sektörünün 
yüksek rakamlarla satmak veya kiralamak istediği, metropolün mevcutta yeterince fazla 
sahip olduğu konut tipolojisine bir yenisi daha eklenmek istenmektedir. Mevcut arsanın 
kooperatif oluşumundan çıkıp artık özel bir tapu değerinin olması nedeniyle, Oto Sanayi atölye 
sahipleri de Polatkan İnşaat’ın yapmış olduğu projelere kazanacakları kar nedeniyle olumlu 
olarak bakmaktadır. Şehirdeki çoğu arazi bu şekilde aynı tipolojideki projelerle donatılmaya 
başlanmıştır. Bu durumu değiştirebilmek ve farklı yaşam biçimleri için ulaşılabilir mekânlar 
yaratmak devlet desteğiyle gerçekleşmesi gereken bir durumdur.

Bu tasarım çalışması ile amaçlanan; sadece mekânı tasarlamak değil, içerisinde barınan ya 
da günlük olarak içerisinde yer alan kullanıcıları yeniden bileştirici, içerisinde bulunan üretim 
mekânlarının döngüselliğini sağlayacak bir sistem tasarlamaktır. Tasarlanan sistemde yer alan 
kullanıcılar belli bir yaş aralığı, eğitim seviyesi, belirli bir meslek grubunda yer almamaktadır. 
Kullanıcılar tasarlanan sistemde var olmaya istekli, tasarlanan sistemi sürdürebilecek ve bu 
sisteme katkı sağlayabilecek bireylerden oluşmaktadır. Proje tasarımı geliştirilirken, önce 
genel sorunlar belirlenmiş daha sonra ise bu sorunlara çözüm olabilecek genelden detaya 
öneriler geliştirilmiştir. 

Şekil 2. Polatkan İnşaat Maslak Atatürk Oto Sanayi rezidans, ofis ve AVM projesi (URL-2)
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Dünyada yer alan farklı yaşam biçimleri için alternatif konut oluşumları aşağıdaki şekilde 
sıralamaktadır (Ünsal 2008); ortaklaşa / kolektif konutlar, yaşam çevreleri, co-housing, kolektif 
konutlar, paylaşılan daireler, tek ebeveynli aileler için konut, hosteller olarak sıralanabilir. Bu 
tip alternatif yaşam alanlarının oluşumu 17. yüzyıldan itibaren farklı örneklerle karşımıza 
çıkmaktadır, fakat günümüz İstanbul metropolünde dönüşen konut tipolojisi rezidans 
sistemine doğru evrilmektedir. Bu sistemin önüne geçebilmek için önerilen, öncelikle önerilecek 
yeni sistemin devlet tarafından desteklenmesidir. Devlet tarafından desteklenen Atatürk 
Oto Sanayi Maslak bölgesi özel inşaat yapılaşmasına katkıda bulunmak yerine metropolde 
barınan bireylerin bir kısmına da olsa ulaşılabilir, konforlu, sosyal ve yeşil bir barınma mekânı 
yaratmasına izin vermiş olacaktır. 

Maslak Atatürk Oto Sanayi alanı uygulanacak proje ile I. bölgede yer alan atölyeler; yeşil 
alanlar, pazar alanları (takas pazarları, yeşil pazarlar) ekim alanları, esnek konut-ofis birimleri, 
esnek konut birimlerine dönüştürülürken atölyelerden bir kaç birim mobilya dönüşüm amaçlı 
kullanılmaya devam edecektir. İkinci kısımda yer alan atölyeler ise mevcuttaki şeklinde 
çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Böylelikle mevcutta var olan yapılara mimari olarak 
çok az müdahale edlerek az katlı yapılaşma ve yeşil alanlar korunmuş olacaktır.

4.1. İşlevler ve tasarım kriterlerinin belirlenmesi

Röportajlar ve gözlemler sonucu ortaya çıkan ve proje çalışma tasarımına entegre edilen 
kriterler aşağıdaki gibidir;

• 2. Bölgede yer alan oto sanayi birimleri korunacaktır.     
• 1. Bölgede yer alan sanayi birimlerinden 4 modül; ahşap atölyesi (2 modül) ve 

demir atölyesine (2 modül) dönüştürülerek korunacak, kalan modüller konut ve konut-ofis 
modüllerine dönüştürülecektir.

• Konut ve konut-ofis modüllerine dönüştürülen birimlerin; alt katta sosyal alanları, 
asma katta ise özel yaşam alanları yer alacak şekilde özel ve ortak alanlar ayrılacaktır. 

• İç mekânda yer alan düşey sirkülasyon elemanı giriş alanı paralelinde 
konumlandırılmıştır. 

İkili ve üçlü modüllerde iç cephe 3/4 kolon aksı kadar kaydırılarak, dışarıda bir bahçe alanı 
ve dış mekân ortak sosyal kullanım alanı yaratılmıştır. (Bisiklet park, dış mekân oturma alanı, 
dış mekân sosyal alanı, sanatçıların işlerini yapabilecekleri dış mekân atölye alanı).

Şekil 3-4. Etkinlik zonlarının oluşturulması (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)

Şekil 5. Mevcut yapı modüllerinin yatayda esneyebilecek şekilde belirlenmesi
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)

Şekil 6. Modüllerin yatayda esnek olarak tasarlanma diyagramı 
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)

4.1.1. Tasarım aşamaları ve detaylar    
            
Proje çalışma alanında yer alan işlev şeması belirlendikten sonra modülasyonların içerisinde 
yer alacak kullanıcı ihtiyaçlarına göre esnek olarak dönüşebilen iç mekân tasarım elemanlarının 
geliştirilmesi aşamasına gelindiğinde temel olarak ele alınan özellikler aşağıdaki gibidir:

• Farklı yaşam biçimlerine sahip olan kullanıcı temel ihtiyaçlarının karşılanması.
• Kişiselleştirilebilir olması.
• Kolay kurulabilir, tamir edilebilir ve ileriye dönük dönüşüm sağlayabilir olması.
• Tekrar tekrar kullanılabilecek, dayanıklı, çevreye duyarlı ve ekonomik malzemelerden 

oluşması.    
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Şekil 7. Mekân girişinden 3D görselleştirme çalışması 
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)

Şekil 8. Mekân yaşam alanından 3D görselleştirme çalışması 
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)

Şekil 9. Mekân yaşam alanından 3D görselleştirme çalışması 
(Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)

Şekil 11. Nokta detaylar (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)

Şekil 10. Aksonometrik mekân görselleştirmesi (Metin yazarları tarafından oluşturulmuştur, 2018)
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İç mekân modülasyon sistemi çalışılırken üzerinde durulan en büyük nokta kişiselleştirilebilir 
ve ekonomik elemanlar tasarlamaktı, bu nedenle önce malzemeden yola çıkılarak seçilen 
malzemenin fiziki özellikleriyle strüktür belirlenmiştir. 40x60 cm metal profiller temel taşıyıcıyı 
oluşturmaktadır. Bu profiller 12 cm’de bir 2x2x4 cm’lik yivler açılarak profilin tümünde bu 
işlem tamamlanır. Profillerin mukavemetini arttırmak amacıyla ayna görüntüsü alınarak ön 
görünüşte dizilimi sağlanır. Araya girecek kapalı-açık farklı boyutlardaki ve farklı işlevlerdeki 
modüller ise hafif sistemler için malzeme olarak %100 geri dönüşümlü ekonomik ve çevreye 
zararsız olan Ecor’dan, statik olarak daha güçlü olması gereken oturma elemanı gibi modüller 
ise kontraplaktan üretilerek, profillere geçirilerek yerleşimleri sağlanmaktadır.

4.1.2. İşletim sistemi önerisi   
     
Tasarlanan çalışma alanı için uygulanacak olan işletim sisteminin, ticari bilinçten uzak bir 
şekilde sürdürülebilmesi amaçlanmaktadır. Tasarlanan çalışma alanının işletim modeli olarak 
belirlenen strüktürler aşağıdaki gibidir; 
   

• Proje çalışma arazi alanı devlet tarafından desteklenmektedir.
• Modüller uzun süreli kiralama şeklinde kullanılacaktır.
• İşletim sistemi kullanıcıları, tasarım kriterlerinde belirlenmiş olan; kolektif, doğaya 

ve birbirine saygılı bireylerden seçilerek sistemin ticaretten uzak bir bilinçle devamlılığı 
sağlanacaktır.

• Modüllerin kullanıcıya, ihtiyacından büyük ya da küçük gelmesi durumunda yatayda 
esnemesine olanak sağlanacak ve bu şekilde kiralamaya devam edilecektir. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME           
  
Esnek, ekonomik, her yaşta konforlu yaşam için bir öneri çalışması olan Atatürk Oto Sanayi 
yaşam alanı tasarımı, büyük ölçekte önce metropole bakış, daha sonra sosyal yaşam-çalışma 
alanı ölçeğinde Maslak Oto Sanayi’ye yeni bir yaşam önerisi getirme ve sosyal alanların proje 
alanına yerleştirilmesi, daha sonra ise modüllerin içerisinde yer alan esnek, modüler ekonomik 
raf / depolama / kayar sistemlerin tasarımı aşaması şeklinde gelişmiştir.

Kullanılan malzemelerden, üretim şekillerine, sosyal alanların ve atölyelerin çalışma 
prensipleriyle projenin bütünü üzerine düşünülerek her aşama tasarlanmıştır. İstanbul 
metropolünde alternatif bir yaşam önerisi olan bu proje çalışması, temelde her bireyin hakkı 
olan fakat günümüzde bunu elde etmenin bir lüks sayıldığı her yaşta konforlu yaşam hakkı, 
sürekli yer değiştirmek, değiştirilen mekâna göre mobilya satın almaktan kurtulmak ve hem 
sosyal hem de ekonomik bir refah seviyesine ulaşmak amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşırken de 
minimum bütçe ile paylaşmak, dönüştürmek, üretmek kavramlarıyla yola çıkılmıştır. 
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12. Oturum | Cansın Yılmaz

“TÜRKİYE’DEKİ MÜLTECİ KAMPLARINDA GEÇİCİ 
KONUT TASARIM ÖRNEĞİ OLARAK SARIÇAM 
KAMPI’NIN MEKÂNSAL ANALİZİ”

Özet

Suriye İç Savaşı’nın neden olduğu göç dalgası, mültecilik ve barınma sorununu Türkiye için 
önemli bir hale getirmiştir. Bu çalışma siyasi nedenlerden dolayı göç etmek durumunda kalan 
mülteciler ve kitlesel göçlerin neden olduğu barınma problemleri üzerinden ilerlemektedir. 
2019 Mayıs ayı verilerine göre Türkiye sınırları içerisinde mülteci barındıran 13 geçici merkez 
bulunmaktadır. Çalışmanın amacı devlet kanalıyla kurulan mülteci kamplarındaki geçici konut 
tasarımlarının değerlendirilmesidir. Bu araştırma, literatür taraması, gözlem ve görüşmeyi veri 
toplama yöntemleri olarak kullanan örnek olay incelemesidir. Çalışmanın mülteci kamp ve geçici 
konut tasarım kriterlerini ortaya koyması, yapılan araştırmalara destek olması hedeflenmektedir.
Çalışmanın birinci bölümünde zorunluluktan doğan geçici mekânlar, geçici afet barınakları 
ve türleri ele alınmıştır. İkinci bölümde mülteci kamp ve konut tasarımı irdelenmiş, üçüncü 
bölümde Adana Sarıçam Konaklama Merkezi önceki bölümlerde ele alınan kriterler üzerinden 
değerlendirilmiştir. Türkiye’nin en büyük mülteci kampı olan Sarıçam, dünyadaki en büyük 
konteyner kentlerden birisidir. 2019 Mayıs ayı verilerine göre 26,869 Suriyeli ile birlikte ülkemizde 
en çok mülteciye ev sahipliği yapan merkezdir. 2013 senesinde çadır kent olarak açılan yerleşke 
2017 senesinde konteyner kente dönüştürülmüş, bu sayede geçici afet barınaklarının gelişim 
evrelerini de yaşamıştır. Sonuç olarak Sarıçam Konaklama Merkezi kamp ve konut tasarım 
kriterleri bakımından ele alınmış, mevcut durum uluslararası standartlara göre değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geçici konut, geçici afet barınakları, mülteci mobil konut, konteyner kent, 
Sarıçam Konaklama Merkezi

1. GİRİŞ

Yaşadığımız yüzyılda mülteci problemi her geçen gün kendini daha çok hissettirmektedir. 
İnsan toplulukları tarih boyunca uygun çevresel koşulları sağlayabilmek için göç etmiş, yurt 
edindikleri topraklardan ayrılmış ya da ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu zorunda kalma 
durumu sel, kuraklık, deprem gibi doğa kaynaklı afetlerden olabildiği gibi insan odaklı 
siyasi birtakım sebeplerden ötürü de yaşanabilir. Bu çalışma siyasi nedenlerden dolayı göç 
etmek durumunda kalan mülteciler üzerinden ilerlemiştir. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek 
Komiserliği’ne (UNHCR) göre kabul gören evrensel mülteci tanımı şu şekildedir: “Mülteci; ırkı, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme 

Gülşah Şenocak
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uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve 
bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak 
istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin 
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her 
şahıstır” (Erdoğan 2018, 44).

Suriye İç Savaşı’nın 2011 senesinde patlak vermesiyle birlikte mültecilik ve barınma 
problemi Türkiye’nin gündemine yerleşmiştir. Suriye’de yaşanan karışıklıklar ve çatışmalar 
barınmayı zorlaştırmış ve toplu göç dalgaları meydana gelmeye başlamıştır. Yaşanan göç 
dalgalarından en çok etkilenen ülkelerden birisi Türkiye olmuştur. Mülteci hareketliliği ülkemiz 
için önemli, güncel ve sosyal bir konu haline gelmiştir. Bu noktada değinilmesi gereken önemli 
unsurlardan biri Türkiye için mülteci tanımının hukuki boyutudur. Ülkemizde mülteci statüsü 
Avrupa’dan gelen göçmenlere verilmektedir. Gerek medyada gerekse halk arasında her ne 
kadar Suriyeliler için mülteci ifadesi kullanılsa da 2013 yılına kadar sığınmacı statüsünde 
sayılmışlardır. 2013 senesinde yapılan değişiklikler sonucunda hukuk sistemimize yeni 
tanımlamalar girmiştir. Günümüzde Suriyeliler şartlı mülteci, geçici korunan gibi ifadelerle 
anılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde bulunan yerleşkeler, mülteci kampı yerine geçici barınma 
merkezleri veya konaklama merkezleri olarak adlandırılmaktadır (Erdoğan 2018, 8).

2019 Mayıs ayı itibariyle elimizdeki yerleşkelerin güncel durumları şu şekildedir.1 
Mülteci barındıran 13 adet yerleşkenin 11 tanesi konteyner kent, 2 tanesi çadır kent olarak 
hizmet vermektedir. Yine Mayıs 2019 verilerine göre ülkemizde kayıtlı bulunan Suriyelilerin 
sayısı 3,606,737 olarak listelenmiştir. Belirtilen nüfusun 136 bin kadarı devlet tarafından 
kurulmuş olan 13 adet barınma merkezinde yaşamaktadır (UNHCR 2019; AFAD 2018). Verileri 
incelediğimizde belirtilen sayının, kayıtlı nüfusun %3.7’sine denk geldiği görünmektedir. Bu 
durum mültecilik ve barınma probleminin ülkemiz için neden bu kadar güncel, sosyal ve önemli 
olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu nedenlerden ötürü çalışma kapsamında mültecilik 
odağında dönen barınma problemi ele alınmıştır.

Siyasi etkenlerden dolayı göç etmek zorunda kalan insanın temel amacı güvenliğini 
sağlamaktır. Barındığı çevrede hayatını devam ettiremez hale gelen insan emniyetli gördüğü 
bir çevreye sığınmaktadır. Sığınmacı ve mültecilere verilmesi gereken öncelikli hizmet dünya 
çapında aynıdır. Zorunlu olarak ayrıldığı fiziksel çevresinin yerine, geçici olarak koyabileceği 
temel ihtiyaçlarını karşılamasına imkan veren bir yerleşim birimidir. Ancak bu barınma alanı, 
kişinin fiziksel olarak bulunduğu çevreye bağımlı olmadan hayatına devam edip korunma 
gereksinimini karşılayabilmesine yardım etmelidir. Türkiye de bu kritik süreci Suriyeli mülteciler 
üzerinden takip etmiştir. Bu nedenle mülteci yerleşke ve geçici konut tasarım kriterlerinin 
ortaya konması, derlenmesi ve irdelenmesi, günümüzde Suriyeli mültecilere en çok ev sahipliği 
yapan ülkelerden birisi olan Türkiye için çok önemli ve gereklidir.

Çalışma devlet kanalıyla oluşturulan mülteci yerleşkeleri olan kamplara odaklanmaktadır. 
Zorunluluktan doğan geçici mekânlar olarak isimlendirilen mülteci konutlarını, gelişim 
ve tasarım sürecini örnekler üzerinden irdeleyerek, Türkiye’deki kampların ve konutların 
tasarımlarına dair mevcut durumu ortaya koymak çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 
Ülkemizde bulunan Adana Sarıçam Konaklama Merkezi örnek olarak seçilmiş, kamp ve konut 
bazında incelenmiştir. Çalışmada ‘kamp ve konut tasarım kriterleri’ ile ‘geçici konutta aidiyet 
duygusu’ konuları ele alınmıştır. 

Araştırma öncelikle literatür bilgisi üzerinden başlamıştır. Konu ile ilgili kılavuz ve 
yönergeleri yayımlayan IFRC (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonları), UNHCR, AFAD 
(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gibi örgütlerin kamp ve konut tasarıma dair verileri 
çalışma içerisinde yönlendirici rol oynamıştır. Kamp kurulumunda ve yönetiminde etkin olan 
kurumlarla iletişime geçilmiştir. Sarıçam Konaklama Merkezi’nin tasarımı ve kurulumuyla 
ilgilenen firmalardan destek alınmıştır. Çalışma, literatür taraması, görüşme ve gözlem gibi veri 
toplama yöntemleri ile şekillenen örnek olay incelemesidir. Araştırmanın strüktürü Türkiye’de 
bulunan en büyük konteyner kent sayılan Sarıçam Konaklama Merkezi üzerine kurulmuştur. 
Sarıçam Kampı üzerinden yapılan değerlendirme ile çalışma sonlandırılmıştır.

2.ADANA SARIÇAM KONAKLAMA MERKEZİ

Sarıçam Konaklama Merkezi Türkiye’deki diğer yerleşkelere göre daha yeni sayılmaktadır. 
Ülkemizdeki en büyük mülteci kampıdır, dünyadaki en büyük konteyner kentlerden birisidir 
(Şekil 1). 2013 yılında acil durum barınakları ile kurulan kamp alanı, 2017 yılında geçici 
konutlarla yeniden düzenlenmiştir. Yerleşke geçici afet barınaklarının dönüşüm sürecini 
yaşaması bakımından da değerlidir. Diğer bir ayırıcı özelliği ise ülkemizde en çok mülteci 
barındıran kamp olmasıdır. Yerleşke içerisinde bulunan sera alanlarında üretilen sebze ve 
meyveler yemekhanelerde tüketilmektedir. Barındırdığı bu fonksiyonlar ile Türkiye’deki diğer 
merkezlerden ayrılmaktadır. 

Şekil 1. Türkiye’deki geçici barınma merkezleri ve Adana-Sarıçam Kampı (Şenocak 2019, 106)
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Yerleşke içerisinde konutlar haricinde yönetim yapıları, depolar, kütüphaneler, okullar, 
sağlık merkezleri ile dini yapılar, marketler, itfaiye binası ve idari amaçlı kullanılan yapılar 
bulunmaktadır. Ayrıca spor ve oyun alanları ile seralar gibi herkese açık ortak yeşil alanlar 
da mevcuttur (Tablo 1). Kamp alanında oluşturulan rekreasyon alanları ve çok amaçlı 
salonlar ile Suriyeli göçmenlerin günlük hayata daha çabuk adapte olmaları ve aktif kalmaları 
sağlanmaktadır. Meslek edindirme kursları ve seracılık gibi faaliyetlerle beceri edinmeleri 
desteklenmektedir.

2.1.Sarıçam Konaklama Merkezi’ndeki geçici konutlar

2011 senesinden sonra ülkemize sığınan Suriyelilere yönelik ilk kamplar sınır illerimizde 
kurulmaya başlanmıştır. 2012 senesinde yapımına başlanan Sarıçam Kampı 2013 senesinde 
10,147 Suriyeliyi barındıran 2.142 çadır ile hizmete açılmıştır. AFAD’a ait Geçici Barınma 
Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterler gözetilmiştir. Kamp alanının 
şehir merkezine, bölgenin sanayiye yakın olması, ulaşım kolaylığı gibi nedenlerden dolayı 
Adana göç almaya devam etmiş ve 2016 senesinde en çok Suriyeli barındıran illerden biri haline 
gelmiştir. Artan nüfus kamp alanının genişletilmesini gerekli kılmış, 2017 senesinde toplamda 
35,000’e ulaşabilecek kapasiteye ve 6.136 konteynere sahip bir yerleşkeye dönüştürülmüştür 
(Şenocak 2019, 117) (Şekil 2). Mayıs 2019 verilerine göre kampta 26.869 Suriyeli barınmaktadır 
(UNHCR 2019).

KAMPIN FİZİKSEL ÖGELERİ ADET

GEÇİCİ KONUT 6,136

YÖNETİM BİNALARI (İDARİ YAPILAR) 10

OKUL 8

SAĞLIK MERKEZİ 2

CAMİ 8

MARKET 12

İTFAİYE BİNASI 1

YEMEKHANE 2

SPOR ALANI 16

OYUN ALANI 15

DEPO 4

KÜTÜPHANE 2

ÇOK AMAÇLI SALON 5

SERALAR 13

Tablo 1. Sarıçam Kampı’nın fiziksel ögeleri (MFA İnşaat, e-mail yoluyla, 14 Mayıs, 2019)

Ortalama 19m²’lik barınma alanına sahip konteyner ünitelerin içi 6.82 m’ye 2.83 m, 
yüksekliği ise 2.27 m’dir. Her birim ünite, tuvalet ve duşu bulunan bir banyoya, açık mutfaklı 
yaşam mekânı ve yatak odası olarak kullanılabilecek bir özel alana sahiptir (Dorçe Holding, 
e-mail yoluyla, 8 Mayıs, 2019) (Şekil 3). 5 kişilik bir ailenin barınması öngörülen konutlarda 
kişi başı 3.8m²’lik alan ile minimum alan (kişi başı 3.5 m²) standardı sağlanmış olmaktadır 
(UNHCR 2007, 220-221). Yerleşkede düzen 8 konteyner ünite ile oluşturulan bloklar yardımıyla 
sağlanmıştır. 4 tane alt 4 tane üst katta bulunan 8 geçici konut, orta aksta yer alan merdiven 
yardımıyla birbirine bağlanmaktadır. Konut girişleri, merdiven hattına bağlanan balkon ve 
verandalardan verilmiştir.

Sarıçam Konaklama Merkezi öncelikle kamp bazında irdelenmiştir. Yerleşke tasarım 
faktörleri özet bir şekilde ele alındıktan sonra geçici konut tasarım kriterleri bakımından 
detaylıca incelenmiştir. Kamp içerisinde yer alan geçici konutlar, fiziksel ve çevresel faktörler, 

Şekil 2. Geçici konutlar (MFA İnşaat, e-mail yoluyla, 14 Mayıs, 2019)

Şekil 3. Geçici konutların plan şemaları (Şenocak 2019, 120)
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malzeme unsuru, kullanıcı gereksinimleri ve psikolojik etkenler üzerinden değerlendirilmiştir. 
Çalışma kapsamında iki adet konteynere ait veriler toplanmış, geçici konut tasarım analizleri 
bu bilgiler üzerinden yapılmıştır. Şekil 4’te araştırma kapsamında incelenen geçici konutlara 
dair hazırlanan pafta görülmektedir.

Kamp ve konut tasarımı açılarından incelenen biçimsel analizi yapılan yerleşkede, 
çalışmanın bir sonraki aşaması olan, geçici konutta aidiyet duygusu ele alınmıştır. Mülteci kamp 
ve konutlarının güvenli ve uygun bir çevre sağlayabilmesinin öncelikli gereklerinden biri sağlıklı 
bir ortamdır. İnsanın çevresini temiz tutması ve koruması, benimsemesi ve kişiselleştirmesi 
ile ilişkilidir. Mekânı kişiselleştirme, egemenlik alanı yoluyla mahremiyeti sağlamak insan 
olmanın doğal bir gereğidir (Ilgın ve Hacıhasanoğlu 2006, 59-62). Hayatta kalan insan 
barınabileceği bir mekâna ihtiyaç duymaya başlar. Temel gereksinimlerini karşılayan birey 
psikolojik ihtiyaçlar seviyesine geçmektedir. Kamplarda geçici konutlara yerleşen güvenlik, 
koruma, gıda gibi temel düzeyde gereksinimleri sağlanan mülteci için de bir sonraki adım bu 
şekilde ilerlemektedir. Mültecinin mekânı ile ilişkisi aidiyet duygusu üzerinden gelişmektedir. 

Şekil 4. İncelenen geçici konutlar (Şenocak 2019, 126)

Kişiyi barınağına iliştiren en önemli unsurlardan birisi bulunduğu mekânı kişiselleştirmesidir. 
Sarıçam Konaklama Merkezi’ndeki geçici konutlara bakıldığında, egemenlik alanlarının konut 
içlerinde ve barınakların yakın çevresinde oluşturulduğu görülmektedir. Mülteci kadının aidiyet 
duygusu konut içinde daha çok izlenirken, erkekler ve çocuklar balkonlar, verandalar gibi açık 
ve yarı-açık alanları sahiplenmiştir.

Şekil 5’te geçici konutun açık mutfak bulunan yaşam alanı görülmektedir. Mülteci, 
barınağı fiziksel koşulların imkân verdiği ölçüde kişiselleştirmiştir. Mutfak banyo gibi iç 
mekânlar, kadının etkinliği daha çok olduğu için onun üzerinden okunmaktadır. Mekânda en 
çok gözlemlenen unsurlar danteller, plastik çiçekler, dualar vb. ögelerdir. Konut dışında ise 
veranda ve balkonlarda çarşaflar ve çeşitli örtüler yardımıyla oluşturulan yarı-açık mekânlar 
göze çarpmaktadır (Şenocak 2019, 142). Kişinin mekâna bıraktığı izlerin çoğu geçici konutun 
fiziksel, sosyo-kültürel özellikleri el verdiği ölçüde gerçekleşmektedir.

3.TARTIŞMA VE SONUÇ

Çalışma içerisinde belirtildiği gibi Türkiye 2011 senesi itibariyle yaşanan göç dalgalarından 
en çok etkilenen 5 ülkeden biri olmuştur. 2019 Mayıs ayı verilerine göre kayıtlı olan 3,606,737 
Suriyeliyi bünyesinde barındırarak, bu sayının 136bin kadarını devlet eliyle kurulan merkezlere 
yerleştirmiştir (UNHCR 2019; Şenocak 2019, 147). Sarıçam Konaklama Merkezi yukarıda 
açıklanan nedenlerden ötürü incelenmeye değer bir yerleşke olarak çalışmanın örneğini 
oluşturmuştur. Çalışmanın esas amacı mülteci kamplarının ve konutlarının tasarım sürecinde 
etkili olan önemli noktalarını ortaya koymak ve değerlendirmektir. Sarıçam Kampı’nın mevcut 
durum analizi yapılarak, kamp ve konut ihtiyaçları üzerinde durulmuştur. Bundan sonra 
yapılacak olan çalışmalara bir kaynak oluşturması ve mekânsal koşulların belgelendirilmesi 
bakımından değer taşımaktadır. Bu kapsamda çalışma içerisinde öncelikle kamp tasarımı 
ardından geçici konutlar detaylıca incelenmiştir.

Şekil 5. Konteyner konut yaşam alanı-mutfak (Şenocak 2019,142)
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Sonuç olarak Sarıçam Kampı ve geçici konut tasarımı analizlerine bakıldığında net bir 
şekilde görülmektedir ki; belirtilen fiziksel, çevresel faktörler, malzeme unsuru, kullanıcı 
gereksinimleri ve psikolojik etkenler bütün olarak işlemektedir. Bu faktörler tasarım sürecinde 
birbirini destekler ve tetikler şekilde ortaya çıkmaktadır. Konu mültecilerin geçici yaşam 
alanları olduğu için konut tasarımında hız-zaman-maliyet öncelikli tutulmalıdır. Çalışmada 
geçici konutların tasarım kriterlerinin yanında geçici konutta aidiyet duygusu da irdelenmiştir. 
Aidiyet duygusu temel gereksinimlerin bir aşaması olarak fiziksel ihtiyaçlar karşılandıkça 
ortaya çıkmakta, onlarla birlikte şekillenmektedir. Yaşam döngüsünün getirilerinden biri olarak 
zamanla gelişmektedir. 

Çalışmanın odaklandığı geçici konut tasarımında özellikle iklim-konut-yeşil alan arasındaki 
ilişkiye bakmak gerekmektedir. Konutların yakın çevresinde yeşil aks bulunmaması, 
verandalarda beton ile sac levha, kaldırım ve ara yollarda kilit taşı kullanılması ile ortam sıcaklığı 
daha da hissedilir seviyelere ulaşmaktadır. Adana’nın sıcak ikliminin avantaja çevrildiği güneş 
enerjisi panelleri gibi unsurlar da kullanılmıştır. Bütün değerlendirildiğinde geçici konutlara ait 
temel standartların sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Fiziksel koşulların UNHCR ve AFAD 
tarafından belirtilen standartları karşıladığı dikkat çekmektedir. Ancak konutların yakın çevresi, 
iklim ve malzeme ilişkisinde zayıflıklar bulunmaktadır.

Mültecilik günümüzde tek bir disiplinin değil, bütün uzmanlık alanlarının görüş belirtmesi 
gereken ortak bir problem haline gelmiştir. Cevaplanması ve çözümlenmesi gereken birçok 
soruyu bünyesinde barındırmaktadır. Konu bu kadar geniş alanlara ve farklı dünyalara hitap 
ettikçe, disiplinler arasındaki çalışmaların ve iletişimin artması önemlidir. Mültecilik ve barınma, 
yaşayan gelişen günümüzü ve geleceğimizi şekillendiren bir konudur. Var olmaya devam 
edeceği için bu alanlarda çalışılması, olumsuz etkilerin azaltılması, koşulların ve geleceğimizin 
iyileştirilmesi açılarından gereklidir.

Notlar

1 Bildiri, yazarın tez araştırmasından türetildiği için çalışmada geçen sayısal veriler, tezin sunulduğu tarihten önce, 
2019 Mayıs ayında yayımlanan bilgilerden elde edilmiştir.

Şekil 6. Sarıçam Konteyner Kent (Dorçe Holding, email yoluyla, 20 Mayıs, 2019)

Kaynakça

AFAD. 2018. ‘’Geçici Barınma Merkezleri Raporu’’. https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/2374/
files/15_10_2018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu_1.pdf Erişim tarihi: 15 Ekim 2018. 

Erdoğan, Murat. 2018. Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum (İkinci Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları.

Ilgın, Candan ve Orhan Hacıhasanoğlu. 2006. ‘’Göç-aidiyet İlişkisinin Belirlenmesi İçin Bir Model: Berlin/Kreuzberg 
Örneği.’’ Mimarlık, Planlama, Tasarım 5, 2: 59-70.

Şenocak, Gülşah. 2019. ‘’Türkiye’deki Mülteci Kamplarında Geçici Konut Tasarım Örneği Olarak Sarıçam Kampı’nın 
Mekânsal Analizi’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.

UNHCR. 2007. Handbook for Emergencies (Üçüncü Sürüm). https://bit.ly/2MYzBzg Erişim tarihi: 23 Kasım 2019. 
UNHCR. 2019. ‘’UNHCR Turkey: Syrian Refugee Camps and Provincial Breakdown of Syrian Refugees Registered in 

South East Turkey.’’ https://data2.unhcr.org/en/documents/download/69484 Erişim tarihi: 23 Kasım 2019.

639



640

12. Oturum | Gülşah Şenocak

“ANALYSIS OF POST-DISASTER EMERGENCY 
HOUSING PROJECTS IN TERMS OF INTERIOR SPACE 
QUALITY PARAMETERS”

Abstract

The human needs are far more critical in post-disaster scenarios and the foremost important 
is usually the emergency housing need for displaced. This study focuses on the taxonomy of 
interior space quality parameters that address the critical human needs; physical, psychological, 
and social. The quality of interior space in post-disaster emergency housing has a direct effect 
on the physical and mental well-being of affected displaced people. The quality of spaces could 
potentially affect the re-integration of such people who have to live in emergency housing. 
This study presents a general assessment of post-disaster emergency housing case studies 
according to space quality parameters that are compiled from the existing literature.

The case studies are selected from recent competition winner projects, distinguished 
individual design projects, and actual mass-produced products. In this study, after the analysis 
of current approaches in emergency housing design, guidelines are shaped that are aimed to 
make living conditions better and sensitive to human well-being. The interior space quality 
parameters form the basis of assessment criteria. With the assessment of the case studies 
from different design fields, it is expected to gain insight to improve current design approaches 
for the victims of mass-displacement and disasters. The identified deficiencies or negligence 
due to a typical attitude about such projects in terms of critical human needs could be rectified 
by re-thinking the interior space with healing characteristics that have the potential to recover 
the displaced individual’s body and soul.

Keywords: Post-disaster, emergency housing, interior space quality, critical human needs, 
healing spaces

1. INTRODUCTION

Natural disasters like earthquakes, tsunami, storms, floods, etc. and the man-made crises like 
conflict, wars, environmental pollution, and climate change, etc. have greatly contributed to 
human suffering. In addition to that, the ever-increasing situations like droughts, environmental 
crises, rising sea levels, squatter-resettlements, infrastructure projects, etc., are also the 
reason that we are witnessing mass-displacement at an unprecedented scale.

Turkey is also going through dealing with the worst humanitarian crisis of the Syrian civil 
war at its eastern border. Hosting the 3. 7 million refugees who are fleeing from Syria to escape 

Nisar Ali Mirza
Gülnur Ballice
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the hostilities of civil war, is immensely pressurizing Turkey’s resources, job market, and social 
fabric. Many regions of the world are witnessing the phenomenon of mass-displacement of 
people from their hometowns where they are settled, to places that are unknown to them 
(Figure 1).

The generic response efforts in providing the housing to displaced people are discussed 
in this paper, in favor of universal space quality parameters. The space quality parameters 
applicable universally in all post-disaster contexts and mass-displacement crises are used as 
criteria for assessing. The selected case studies are also limited to recent competition winner 
projects, distinguished individual projects, and actual mass-produced solutions.

1.1. Aim of the study

The study aims to identify interior space quality parameters and discuss their role in addressing 
the critical human needs in addition to the utility, in post-disaster emergency housing. Using 
the space quality parameters, case study projects from design competitions, individuals, and 
mass-produced products are assessed and interpreted to identify key shortcomings and to 
develop future insight on current practice. The results of the analysis highlight certain less-
considered aspects of interior spatial quality that would be recommended for improvement 
in the post-disaster design approach for the victims of conflict and disasters. The discussion 
initiated in this study generally supports the argument of interior design as a significant 
contributor to post-disaster rehabilitation.

1.2. Research questions

A. What is the role of interior space quality parameters in fulfilling the critical human needs 
contributing to well-being?
B. How successful are current practices in post-disaster emergency housing in terms of 
healing of body and soul?
C. In what aspects interior space quality parameters can be improved in current practices?

Figure 1. Figures of displaced people worldwide (UNHCR March 2020)

Figure 2. The methodology of study shown in ordered stages (Generated by the authors, 2020)

1.3. Methodology

The parameters determining Interior Space Quality are studied from various literature sources 
and composed along with the impact of each parameter on human well-being. Different thesis, 
book chapters, journal articles, and web pages were searched and studied. The interior space 
quality parameters and their impact on well-being are studied and compiled in Table 3-7 with 
references and the first sources mentioned. This database also serves as assessment criteria 
for analyzing and interpreting the case studies (Figure 2).

The numerous design projects were studied from different sources including Competitions 
(Recent Winning Projects), Private Design Firms (Distinguished & Featured in Biennales), 
Mass-produced Products (Actually deployed in real scenarios) and some case studies are 
shortlisted according to limitations mentioned in scope and limitations.

Indications of each ‘space quality parameter’ in graphical or textual documents are recorded 
and discussed in the assessment part. Discussion is initiated to identify shortcomings. The 
resulting guidelines contribute to academics and future post-disaster design practices. The 
notable literature references covering the broad topic are shown in the literature review map 
in Table 1 below.
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Table 1. Reviewed Literature  (Generated by the authors, 2020)

LITERATURE REVIEW
# REVIEWED 

LITERATURE
Focused 
on Mass-
Displacement

Interior 
Design's 
Role in 
Post-
Disaster

Temporary & 
Transitional 
Housing

Physical 
Health, 
Safety & 
Security

Functionality 
& Utility

Psychological 
& Aesthetic 
Performance

Use of Space 
Quality 
Parameters

Addressing 
Critical 
Human 
Needs

Focusing 
the 
needs of 
challenged 
group

Definition 
of criteria 
for interior 
space

Well-
being of 
Disasted 
Affected 
People

1 Boehm, S., & Kopec, D. 
(2016). Interior design 
as a post-disaster 
team partner.

X X X X X X X

2 Evans, G. W., & 
McCoy, J. M. (1998). 
When buildings don’t 
work: The role of 
architecture in human 
health.

X X X X

3 Chen-yu, C., & Ying-
chun, H. (2017). 
People’s Architecture: 
Architect HSIEH 
Ying-Chun and 
his post-disaster 
reconstruction work in 
East Asia.

X X X X

4 Cetin, C., Tuna Ultav, 
Z., & Ballice, G. (2018). 
The Effects of Interior 
Design Parameters on 
the Design Quality of 
Nurse Stations.

X X X X X X

5 McLeod, S. (2018). 
Maslow’s Hierarchy of 
Needs.

X X

6 Evans, G. W. (2003). 
The Built Environment 
and Mental Health.

X X X X X

7 Safaei, M. (2012). 
Architetural 
Assessment to 
Emergency Housing 
Patterns. Istanbul 
Technical University.

X X X X X X

8 Saad, S. M., Shakaff, 
A. Y. M., Saad, A. 
R. M., Yusof, A. 
M., Andrew, A. 
M., Zakaria, A., & 
Adom, A. H. (2017). 
Development of indoor 
environmental index: 
Air quality index and 
thermal comfort index.

X X X

9 Mccoy, J. M., & Evans, 
G. W. (2002). The 
Potential Role of the 
Physical Environment 
in Fostering Creativity.

X X X X

10 Hashemnezhad, 
H., Heidari, A. A., 
& Hoseini, P. M. H. 
(2013). “Sense of 
Place” and “Place 
Attachment.”

X X X X

11 Samah, Z. A., Ibrahim, 
N., & Amir, J. S. 
(2013). Translating 
Quality Care Factors to 
Quality Space: Design 
Criteria for Outpatient 
Facility.

X X X X X X X X

12 Davies, A. (2012). IDPs 
in Host Families and 
Host Communities: 
Assistance for hosting 
arrangements. 

X X X X

Table 2. Case Studies selected for the study (only 1 & 3 are included in this paper)
(Generated by the authors, 2020)

Out of all six case studies intended to be part of the thesis, two case studies (B4H 
Competition and Fold & Float) are made part of this paper. The visual and textual submission 
of the competition winner project was provided by Competition Director Dr. Chen-yu Chiu from 
Taiwan, who is currently working as a faculty member at Bilkent University, Ankara, and doing 
a rehabilitation project for Syrian refugees in Hatay Province of Turkey. The second case study 
documents, photos of the prototype, textual, and graphical references obtained directly from 
SO? Design Firm by direct correspondence.

1.4. Scope & limitations of the study

This study is broadly comprising of three parts as explained in Figure 2. The first part is 
the study of parameters that determine the quality of interior space, and its role in human 
well-being. The second part deals with the assessment of case studies using the space 
quality parameters as criteria. The third part covers the discussion and conclusion in terms of 
deficiencies in the current approach and ways to improve emergency housing interior space 
in future post-disaster scenarios.

This paper focuses on interior design parameters that define the quality of space concerning 
critical human needs that are critical in recovery efforts and affects human well-being 

CASE STUDIES SELECTED FOR INTERIOR SPACE QUALITY ASSESSMENT

# CASE STUDY SOURCE TYPOLOGY CONSTRUCTION OCCUPANCY INTENDED 
DISASTER

1 Building 4 
Humanity 
(2019)

Building 4 Humanity, NGO 
working on reconstructing 
communities and improving 
quality of life, based in 
Portugal

Semi-
Permanent

Prefabricated - 
Participatory

2-6 Persons Civil War (Syria)

2 Emergency 
Housing Mexico 
(2019)

Archstorming organised 
this competition to call 
for proposals to redesign 
emergency housing shelter 
for the NGO called Techo 
Mexico

Transitional Prefabricated - 
Incremental

4-8 Persons Homelessness 
(Mexico)

3 Fold & Float 
(2018)

Exhibited in Istanbul 
Design Biennale 2018 and 
Designed by SO?, A private 
design firm in Istanbul, 
Turkey

Transitional Prefabricated - 
Participatory

4-6 Persons Istanbul 
Earthquake 
(Turkey)

4 Villa Verde Housing 
(2010)

Published worldwide and 
Designed by Elemental, 
Alajendro Aravena's design 
firm in Chile

Semi-
Permanent

Incremental 4-6 Persons Internal 
Displacement 
(Chile)

5 Hex House 
(2016)

Architects for Society, a 
public charity organization 
partnered with several 
commercial outlets in USA

Semi-
Permanent

Prefabricated 4-6 Persons Storms and 
hurricanes (USA)

6 Cortex Shelter 
(2019)

Cortex Composites from 
USA partnered with 
Cutwork design studio 
based in Netherlands

Transitional Prefabricated - 
Participatory

4-6 Persons Generic 
Worldwide
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physically and mentally. The impact of such parameters on well-being is supported by literature 
references (Table 1). Using these parameters, the case-studies on post-disaster housing, are 
to be assessed. The case studies from various sources are selected for assessment (Table 2) 
as per the limitations stated above. The results of the assessment initiate the discussion on 
improvement in the post-disaster design approach. The idea of interior design as a luxury and 
for the sake of mere decoration is what will be challenged in this study. Given its impact on 
human well-being, the interior space quality parameters as documented in Tables 3-7 will be 
available for students and academicians and designers to take benefit.

After defining the interior space quality parameters with the help of existing literature 
references, an assessment will be made on design case studies that will be selected within 
certain limitations.

The limitations of case studies design projects are:
Projects: Post-disaster Design Projects (preferably with a prototype)

•     Project Source (s):
A. Competitions: (Recent Winning Projects)
B. Private Design Firms: (Distinguished & Featured in Biennales)
C. Mass-produced Products: (Actually deployed in real scenarios)

•     Location: Anywhere (preferably within Turkish context)
•     Time: Last 10 years (preferably recent)
•     Construction Technique: Prefabricated, Incremental, or Self-Build
•     Typology: Emergency Shelters, Temporary & Semi-Permanent
•     Occupancy: 2 to 6 persons (family or community shared)
•     Arrangement: Modular or Standalone on a specific context
•     Intended Crisis: Any disaster or conflict resulting in Mass-Displacement of people

This paper is extracted from the author’s ongoing MSc thesis to participate in İÇLİS-III 
Symposium, therefore, only two case studies are included in this paper.

2. POST-DISASTER RESILIENCE IN TERMS OF SPACE QUALITY PARAMETERS

The study is focused on the significance of interior space quality in post-disaster transitional 
housing projects. Nearly all basic typologies of post-disaster housing are all centered around 
the urgent deployment of shelters in the event of the crisis. The most desirable shelter 
characteristics are quick deployment, low-cost, reusable, and the ability to mass-produce, etc. 
However, the quality of interior space must not be compromised due to the disaster affected 
inhabitants whose well-being and recovery is the top priority. The affected displaced people 
can be profoundly rehabilitated if their new space is thoughtfully responding to their critical 
needs. 

2.1. Importance of post-disaster resilience approach

The disaster event causes trauma, physically and psychologically and its response ideally 
should not be limited to overcoming the trauma but also increase resilience (strength) both 

physically and psychologically. Figure 3 shows the proposed improvement in resilience by 
‘Building Back Better’ after a disaster (Lallemant 2013).

The approaches to tackling the chaotic disaster situations in terms of providing shelter and 
a place to live are often based on the following categories. A holistic approach to profoundly 
respond to a mass-displacement crisis may utilize any of following shelter approach depending 
on the nature and context of the crisis:

•     Emergency Sheltering (usually for first few weeks)
•     Transitional / Temporary Housing (for one to ten years)
•     Semi-Permanent Housing (for more than ten years)

The ultimate ideal solution seems to be permanent housing for displaced people could be 
provided by the government institutions, but the reality is far worse as the disaster-stricken 
place is often short of man-power, food, resources, basic amenities, and so on. The conditions 
in the aftermath of a disaster can be quite challenging in terms of rebuilding or rehabilitation. 
Therefore, even in developed countries, the resources are very much strained to find a practical 
solution to the problem of homelessness and medical aid.

2.2. Space quality parameters & impact on well-being

The theoretical database of architectural and interior design is vast but in the field of interior 
space quality, it is quite limited to the healthcare domain where the health risks are studied. 

Exploring the available theoretical works do indicate space quality parameters in interior 
design, as variables that determine the quality of a given space. These parameters can be 
broadly categorized with major references to Samah, Z. A., Ibrahim, N., & Amir, J. S. (2013) 
and Evans, G. W., & McCoy, J. M. (1998), into these categories also referred as space quality 
components:

1.     Technical (Health, Safety & Security)
a. Lighting
b. Thermal comfort
c. Air quality

Figure 3. Recovery as a process of resilience building. In this framework, disaster risk reduction 
in reconstruction means having a steeper trajectory (shorter time) and a higher end-point (more 

resilience) (Lallemant 2013) (URL-1)
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d. Noise
2.     Functional (Work flow performance)

a. Space Planning
b. Accessibility
c. Wayfinding
d. Furniture Layout
e. Safety

3.     Aesthetical (psychological, aesthetic performances)
a. Color
b. Materials & Finishes

4.     Social (interactions with & within space)
a. Privacy
b. Crowding
c. Place Attachment

5.     Spatial (form, features and theme)
a. Stimulation (sensory, experiential)
b. Coherence (theme)
c. Affordances (cues, convenience)
d. Control (functions, features)
e. Restorative (therapeutic)

In Figure 4, the studied theoretical spatial quality parameters sphere of influence is 
established concerning the domains of critical human needs. Some parameters are overlapped 
between two or all three categorized needs, that shows the interconnectedness of interior 
space quality parameters.

Figure 4. Interior space quality parameters and their sphere of influence in basic human needs 
(Generated by the authors)

Table 3. Technical component of space quality parameters (adapted from references) 
(Generated by the authors, 2020)

TECHNICAL PARAMETERS FOR SPACE QUALITY AND ITS IMPACT ON WELL-BEING   
  

PARAMETERS KEYWORDS /
DEFINITIONS

IMPACT ON
WELL-BEING

REFERENCES FIRST SOURCES

Lighting natural & artificial  
light, daylight use, 
activity specific, 
visual comfort, 
legibility

In terms of 
navigation, 
wayfinding, 
aesthetics, user-
friendliness, safety, 
coding, promoting 
a sense of well-
being and even on 
recovery rates.

Cetin, C., Tuna 
Ultav, Z., & Ballice, 
G. (2018). 
Evans, G. W. (2003). 

(Beauchemin, 
1996), McColl, 
2001), (Sylvania, 
2012)

Thermal Comfort thermal insulation, 
passive, active 
regulating, air 
conditioning, indoor 
temperature

In sustained 
extreme 
temperature 
conditions, one may 
experience strain 
on metabolism, 
cognitive fatigue, 
frustration and 
helplessness.

Saad, S., Shakaff, A. 
et al, (2017).

(Sherrod & Cohen, 
1979)

Air Quality pollutants, 
concentrations, 
indoor air quality 
index IAQI, 
ventilation, health, 
comfort

Malodorous 
pollutants linked 
to negative affect. 
Behavioral toxins 
related to acting 
out, aggression. 
Community 
contamination 
reliably related to 
trauma.

Evans, G. W. (2003). 
Saad, S., Shakaff, A. 
et al, (2017). 
Evans et al., (1998).

(Rotton, 1983), 
(Evans, 1994)

Noise Control ambient noise, 
surrounding 
environment, 
pollution, exposure

Elevated 
psychological 
distress in children. 
Higher noise levels 
cause detrimental 
effects, for 
example, increased 
heart rate and 
sleeplessness.

Evans, G. W. (2003). 
Yuen, F., (2014). 
Samah, Z. et al 
(2013).

(Stansfeld, 1993), 
(Evans et al, 1995), 
(Evans, 2001)
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Table 4. Functional component of space quality parameters (adapted from references) 
(Generated by the authors, 2020)

FUNCTIONAL PARAMETERS FOR SPACE QUALITY AND ITS IMPACT ON WELL-BEING 

PARAMETERS KEYWORDS /
DEFINITIONS

IMPACT ON
WELL-BEING

REFERENCES FIRST SOURCES

Space Planning zones, limits, 
boundaries, 
circulation, 
adjacencies, barriers, 
linkages, regulation

The extent to 
which spaces are 
interconnected 
via doorways and 
passages influences 
social regulation 
capabilities of 
spaces. The visual 
or acoustical 
permeability of 
barriers affects social 
interaction potential.

Boehm, S., & Kopec, D. 
(2016). 
Cetin, C., Tuna Ultav, 
Z., & Ballice, G. (2018).

(Marcus, 1995), Tawfik 
et al, 2007)

Accessibility visual access,  
accessibility for the 
physically disabled, 
circulation areas, 
corridors, stairways 
and entrance areas

Lack of effective 
visual and physical 
accessibility can affect 
mobility especially in 
emergency. Physicaly 
disadvataged people 
are at greater risk of 
accidents and injury.

Boehm, S., & Kopec, D. 
(2016). 

(Somasundaram & 
Davies, 2014)

Wayfinding to distinguish different 
spatial functions 
and elements, to 
define and separate 
different areas, 
indicate directions 
and floor levels, 
mark intersections, 
circulation paths, 
destinations.

Interior landmarks 
located at decision 
nodes and at major 
path termini and 
origins would facilitate 
coherence in buildings. 
Feeling lost in a space 
can cause discomfort 
and helplessness.

Samah, Z. et al (2013). (Evans, 1980), (Hunter, 
2010)

Furniture Layout manipulation of social 
activities, creating 
privacy for indivuals, 
collective needs, 
individual needs, 
ergonomics, safety 
and wellness

Increased social 
interaction, passive, 
or isolated behaviors 
in psychiatric patients 
are caused due 
to converging or 
diverging furniture 
layouts. Orientation 
and eyecontact may 
be regulated to ease 
individuals in varying 
scenario.

Cetin, C., Tuna Ultav, 
Z., & Ballice, G. (2018). 
Evans, G. W. (2003).

(Sommer, 1969), 
(Zimring et al, 1982)

Safety non-slip flooring, 
safety handrails, 
prevention of 
accidents, systems 
safety, fire exits, 
emergency escape

Injuries due to falls, 
accidents can be 
prevented to a great 
extent. For kids 
and elderly, special 
precautions should 
be taken to prevent 
falls, slips, and other 
accidents.

Samah, Z. et al (2013). 
Boehm, S., & Kopec, D. 
(2016).

(Corsellis et al, 2005), 
(Noji, 2005)
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Table 5. Aesthetical component of space quality parameters (adapted from references) 
(Generated by the authors, 2020)

Table 6. Social component of space quality parameters (adapted from references) 
(Generated by the authors, 2020)

AESTHETICAL PARAMETERS FOR SPACE QUALITY AND ITS IMPACT ON WELL-BEING   
  

PARAMETERS KEYWORDS /
DEFINITIONS

IMPACT ON
WELL-BEING

REFERENCES FIRST SOURCES

Color surfaces, materials, 
elements, furniture, 
walls, roof, floor, 
interaction with 
natural daylight and 
artificial light, color 
temperatures, color 
theory

Color scheme has a potential 
to create a pleasing and 
comfortable environment 
and at the same time it 
can also form the basis 
of direction signs and 
orientation systems, thus 
contributing to safety, 
effectiveness, well-being and 
identification with the place 
of residence.

Cetin, C., Tuna 
Ultav, Z., & Ballice, 
G. (2018). 
Mccoy, J. M., & 
Evans, G. W. (2002). 
Samah, Z. et al 
(2013).

(Sharpe, 1974), 
(Dalke et al 2006), 
(Göler, 2009)

Materials & 
Finishes

flooring, wall 
cladding, interior 
finishes, counter 
tops, steps, handrails, 
walls, glazing, 
doors and windows, 
furniture, fabrics

Proper use of material 
and finishes is focused to 
wellbeing of users. i.e. avoid 
slippery flooring, installation 
of assistive supports 
(handle). Factors like 
texture, glare, contrast, and 
slip resistance can greatly 
contribute in wellbeing. 
Nonporous and smooth 
surfaces in furniture helps in 
good hygienic conditions.

Cetin, C., Tuna 
Ultav, Z., & Ballice, 
G. (2018). 
Samah, Z. et al 
(2013). 
Boehm, S., & Kopec, 
D. (2016).

(Hess, 2006), 
(Murphy & Mike, 
2013), (Laydecker, 
2013)3.
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SOCIAL PARAMETERS FOR SPACE QUALITY AND ITS IMPACT ON WELL-BEING    
 

PARAMETERS KEYWORDS /
DEFINITIONS

IMPACT ON
WELL-BEING

REFERENCES FIRST SOURCES

Privacy visual, physical, 
exposure, social 
interaction, control, 
regulation

Severely retarded adults and 
psychiatric patients reveal better 
functioning with more ability to 
regulate social interaction.

Boehm, S., & Kopec, D. 
(2016).

(Kelvin, 1973), (Rashid 
& Zimring, 2008)

Crowding number of people per 
room, density, space per 
person, perception of 
crowding

Indications of crowding is 
related to elevated psychological 
distress.

Evans, G. W. (2003). (Gove and Hughes, 
1983), (Baum & 
Paulus, 1987), (Evans, 
2000)

Place Attachment social interaction, 
activities, space and 
human existence, 
long-term cognitive, 
behavioral and 
emotional attachment to 
a place in terms of form, 
function and meaning

Lack of positive emotional 
attachment to a place, doesn’t 
seem to be negatively impact 
basic human needs, yet it is 
characteristic that is desirable.

Hashemnezhad, 
H., Heidari, A. A., 
& Hoseini, P. M. H. 
(2013). 
Boehm, S., & Kopec, D. 
(2016).

(Tuan, 1974), (Canter, 
1977a), (Steele, 1981), 
(Altman and Low, 
1992), (Stedman, 
2002), (Boehm, 2015)
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Table 7. Spatial component of space quality parameters (adapted from references) 
(Generated by the authors, 2020)

SPATIAL PARAMETERS FOR SPACE QUALITY AND ITS IMPACT ON WELL-BEING 

PARAMETERS KEYWORDS /
DEFINITIONS

IMPACT ON
WELL-BEING

REFERENCES FIRST SOURCES

Stimulation 
(sensory)

intensity, complexity, 
mystery, novelty, 
noise, light, odor, 
color, crowding, visual 
exposure, proximity to 
circulation, adjacencies

Too much stimulation 
causes distraction 
and overload which 
interfere with cognitive 
processes that 
demand effort or 
concentration.

Evans, G. W., & McCoy, J. 
M. (1998).

Wohlwill, 1974), 
(Mehrabian & Russell, 
1974), (Kaplan & Kaplan 
1982)

Coherence 
(theme)

legibility, organization, 
thematic structure, 
predictability, 
landmark, signage, 
pathway configuration, 
distinctivness, 
floorplan complexity, 
circulation alignment, 
exterior vistas

Conflicting information 
from adjacent design 
elements or abrupt 
shifts in size, color, 
texture, or stimulation 
levels can heighten 
stress.

Evans, G. W., & McCoy, J. 
M. (1998).

(Kaplan & Kaplan 1982), 
(Zimring &Gross, 1991)

Affordances 
(cues)

features, possibility, 
potential, ambiguity, 
sudden perceptual 
changes, perceptual 
cue conflict, feedback

When a building user 
cannot see what or 
how something in the 
space functions or 
when confronted with 
cues about purpose or 
use which are vague 
or in conflict,human 
reactions are likely to 
encompass frustration, 
annoyance, and, on 
occasion, even hostility 
or helplessness.

Evans, G. W., & McCoy, J. 
M. (1998).

(Archea, 1985), (Norman, 
1989), (Heft, 1997)

Control 
(features)

crowding, boundaries, 
climatic & light 
controls, spatial 
hierarchy, territoriality, 
symbolism, flexibility, 
responsiveness, 
privacy, depth, 
interconnectedness, 
functional distances, 
focal point, sociofugal 
furniture arrangement

Insufficient spatial 
resources, inflexible 
spatial arrangements, 
and lack of climatic 
or lighting controls, 
all threaten individual 
needs to effectively 
interact with interior 
space. Helplessness 
is operationalized by 
exposing subjects 
to an uncontrollable 
stimulus (e.g., noise).

Evans, G. W., & McCoy, J. 
M. (1998). 
Evans, G. W. (2003).

(Evans & Cohen, 1987), 
(Cohen et al, 1986), 
(Hiroto, 1974), (Baum 
& Valins, 1979), (Zeisel, 
1981), (Shapiro & Astin, 
1998),

Restorative 
(therapeutic)

minimal distraction, 
stimulus shelter, 
fascination, solitude

May buffer stress by 
providing a temporary 
respite; a time out 
from prolonged or high 
levels of environmental 
demands or stressors.

Evans, G. W., & McCoy, 
J. M. (1998).Evans, G. W. 
(2003).

(Kaplan & Kaplan, 1989), 
(Ulrich, 1991), (Ulrich, 
1993), (Wells, 2000), 
Schweitzer et al, 2004)
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3. CASE-STUDIES & ASSESSMENT USING PARAMETERS

The case studies shortlisted as per the stated limitations from various fields are mentioned 
(bold ones are included in this paper with the assessment):

A. Competitions: (Recent Winning Projects)
• Building 4 Humanity Design Competition – 2019 Taiwan Prize 2nd Edition — 2019 

Designing for the Integration and Inclusion of Syrian Refugees in Turkey
Source: https://www.building4humanity.com/b4h-design-competition-2019 
• Emergency Housing Mexico Design Competition – 2019

A home for everyone
Source: https://www.archstorming.com/info-ehm.html 
https://www.archdaily.com/913003/call-for-entries-emergency-housing-mexico 

B. Individual Projects: (Distinguished & Featured in Biennales)
• Fold & Float – Sevince Bayrak and Oral Goktas / SO? (2018)

Source:
https://www.soistanbul.com/publications 
https://www.dezeen.com/2019/01/03/so-prototype-floating-house-earthquake-istanbul/

• Villa Verde Housing – Aravena / Elemental (2010)
Source:
http://www.elementalchile.cl/en/ 
https://www.archdaily.com/447381/villa-verde-housing-elemental

C. Mass-produced Products: (Actually deployed in real scenarios)
• Hex House (2016)

Source:
http://www.hex-house.com/ - https://architizer.com/projects/hex-house/ 
https://www.dezeen.com/2016/04/14/architects-for-society-low-cost-hexagonal-shelter-
housing-refugees-crisis-humanitarian-architecture/

• Cortex Shelter (2019)
Source:
https://cutworkstudio.com/cortex-shelter
https://www.dezeen.com/2019/09/17/cortex-shelter-cutwork-refugee-architecture/?li_
source=LI&li_medium=bottom_block_1
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3.1. Building 4 Humanity – 2019, DESIGNING FOR THE INTEGRATION AND INCLUSION OF 
SYRIAN REFUGEES IN TURKEY – First prize (student category)

In 2019, the 2nd edition of Building 4 Humanity Design Competition (B4H-DC) aims to address 
the notion of having architecture as a social and cultural facility, by seeking design ideas that 
would contribute towards the social inclusion and integration of Syrian war refugees in the 
Turkish border city of Reyhanlı. The competition has two separate categories: it welcomes 
submissions from students and recent graduates, as well as experienced professionals” (URL-
2).

Figure 5. Panel 1 submitted by Elif Arpa, Boğaziçi University Department of Sociology, Turkey
(B4H 2019)

Figure 6. Panel 2 submitted by Elif Arpa, Boğaziçi University Department of Sociology, Turkey
(B4H 2019)

The first prize in the student category was awarded to the entry submitted by Elif Arpa, 
Boğaziçi University Department of Sociology, Turkey.

All the available information of the project and especially interior layouts in design visuals 
/drawings submitted in three panels, Figure 5, Figure 6 and Figure 7, are analyzed with respect 
to space quality parameters and recorded in the charts below:
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Figure 7. Panel 3 submitted by Elif Arpa, Boğaziçi University Department of Sociology, Turkey (B4H 
2019)

All the available information of the project and especially interior layouts in design visuals 
/drawings submitted in three panels, Figure 5, Figure 6 and Figure 7, are analyzed with respect 
to space quality parameters and recorded in the charts below:

Table 8. Assessment of technical space quality component B4H 2019
(Generated by the authors, 2020)

1. 'Technical' Space Quality Parameters Assessment B4H 2019  

PARAMETERS CONSIDERATION* INDICATION(S)

Lighting Well Considered

Thermal Comfort Well Considered

Air Quality Well Considered

Noise Control Partially 
Considered

*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2  

657



658

Table 9. Assessment of functional space quality component B4H 2019
(Generated by the authors, 2020)

2. 'Functional' Space Quality Parameters Assessment B4H 2019  

PARAMETERS CONSIDERATION* INDICATION(S)

Space Planning Well Considered

Accessibility No Indication

Wayfinding Partially 
Considered

Furniture Layout Well Considered

Safety Partially 
Considered

*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2  

Table 10. Assessment of aesthetical space quality component B4H 2019
(Generated by the authors, 2020)

3. 'Aesthetical' Space Quality Parameters Assessment B4H 2019  

PARAMETERS CONSIDERATION* INDICATION(S)

Color Partially
Considered

Materials & Finishes Well
Considered

*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2  
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Table 11. Assessment of social space quality component B4H 2019 (Generated by the authors, 2020)

4. 'Social' Space Quality Parameters Assessment B4H 2019  

PARAMETERS CONSIDERATION* INDICATION(S)

Privacy Well
Considered

Crowding Well
Considered

Place Attachment Well
Considered

*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2  

Table 12. Assessment of spatial space quality component B4H 2019 (Generated by the authors, 2020)

5. 'Spatial' Space Quality Parameters Assessment B4H 2019  

PARAMETERS CONSIDERATION* INDICATION(S)

Stimulation Well Considered

Coherence Well Considered

Affordance No Indication

Control Well Considered

Restorative Partially 
Considered

*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2  
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3.2. Fold & Float – Sevince Bayrak and Oral Göktaş / SO? (2018)

“Developed off the back of emergency assembly points being designated by the authorities 
in 2001, SO? questioned where people could be housed in the event of an earthquake. The 
question has gained added significance in the last 20 years, with Istanbul having privatized 
70% of the land set aside for emergency assembly. The result was a floating structure that 
depends not on vacant, stable land, but on managing water” (URL-3).

The structure designed by SO? team is a foldable upper steel structure with foldable 
furniture sitting on a floating concrete pontoon. The shelter can house the earthquake and 
flooding victims for at least a year, in this temporary colony of housing deployed in the golden 
horn that is naturally protected from the tsunami.

Figure 8. Visual information appropriated in panel; context, module, and colony (URL-4) Figure 9. Photograph of the prototype shows the materials, furniture and utility (URL-3)

All the available information of project including photographs of the prototype and design 
visuals /drawings as summarized in Figure 8 and Figure 9 are analyzed concerning space 
quality parameters and recorded in the charts below:
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Table 13. Assessment of technical space quality component Fold & Float
(Generated by the authors, 2020)

1. 'Technical' Space Quality Parameters Assessment FOLD&FLOAT  

PARAMETERS CONSIDERATION* INDICATION(S)

Lighting Well Considered

Thermal Comfort Partially 
Considered

Air Quality Well Considered

Noise Control No Indication

*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2  

Table 14. Assessment of functional space quality component Fold & Float
(Generated by the authors, 2020)

2. 'Functional' Space Quality Parameters Assessment FOLD&FLOAT  

PARAMETERS CONSIDERATION* INDICATION(S)

Space Planning Well Considered

Accessibility Partially 
Considered

Wayfinding Partially 
Considered

Furniture Layout Well Considered

Safety Partially 
Considered

*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2  
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Table 15. Assessment of aesthetical space quality component Fold & Float
(Generated by the authors, 2020)

3. 'Aesthetical' Space Quality Parameters Assessment FOLD&FLOAT 

PARAMETERS CONSIDERATION* INDICATION(S)

Color Well
Considered

Materials & Finishes Well
Considered

*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2  

Table 16. Assessment of social space quality component Fold & Float
(Generated by the authors, 2020)

4. 'Social' Space Quality Parameters Assessment FOLD&FLOAT 

PARAMETERS CONSIDERATION* INDICATION(S)

Privacy Partially
Considered

Crowding Partially
Considered

Place Attachment Well
Considered

*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2  
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Table 17. Assessment of spatial space quality component Fold & Float
(Generated by the authors, 2020)

5. 'Spatial' Space Quality Parameters Assessment FOLD&FLOAT 

PARAMETERS CONSIDERATION* INDICATION(S)

Stimulation Well Considered

Coherence Well Considered

Affordance No Indication

Control Partially
Considered

Restorative Partially 
Considered

*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2  

Table 18. Assessment summary (Generated by the authors, 2020)

4. DISCUSSION / RESULTS

The components and parameters that determine space quality are composed by referencing 
the existing literature. Then each case study is analyzed according to these components which 
have sub-components called parameters. Assessment of each ‘space quality parameter’ is 
scored as ‘well-considered’, ‘partially considered’ or ‘not indicated’. In the theoretical part, the 
impact of each parameter on human well-being is already established.

COMPONENTS PARAMETERS B4H Competition Fold & Float
AVERAGE 

CONSIDERATION 
LEVEL

Lighting 2 2 ****
Thermal Comfort 2 1 ***
Air Quality 2 2 ****
Noise 1 0 *
Space Planning 2 2 ****
Accessibility 0 1 *
Wayfinding 1 1 **
Furniture Layout 2 2 ****
Safety 1 1 *
Color 1 2 ***
Materials & Finishes 2 2 ****
Privacy 2 1 ***
Crowding 2 1 ***
Place Attachment 2 2 ****
Stimulation 2 2 ****
Coherence 2 2 ****
Affordances 0 0 -
Control 2 1 ***
Restorative 1 1 **
*Scores: No Indication=0, Partially Considered=1, Well Considered=2

5. SPATIAL

1. TECHNICAL

2. FUNCTIONAL

3. AESTHETICAL

4. SOCIAL

The assessment of the B4H Competition case study shows that some components 
of interior space are well considered in the design: technical and social components. While 
in a post-disaster scenario, some of the important parameters like accessibility (for all age 
groups, physically challenged, disabled people) and affordances (visual cues of navigation, 
movement) are not either specifically mentioned or not evident. Spatial planning, furniture 
layout, materials & finishes, stimulation, and coherence are fully addressed and evident in the 
provided information. Some parameters were just partially considered in design meaning that 
if there would be a prior guideline, it could be very conveniently optimized.
The assessment of the Fold & Float case study was contextually justified and its prototype 
is physically tested. The aesthetical component was the most considered part. The partial 
consideration was also assessed concerning functional and social component that can be 
quite easily improved due to the simplicity of the shelter structure. The privacy can be added 
via a foldable or slidable soft partition within the module that could be used as individual space. 
While there were no graphical or textual indications on some parameters, like thermal comfort, 
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noise, and affordances. The right kind of material if used in coverings as walls could significantly 
impact thermal and noise conductance. The shortcomings as interpreted are mostly quite easy 
to be incorporated.

5. CONCLUSION

Post-disaster housing is generally designed with the structural approach and mostly the design 
process is dominated by architects and engineers. The conventional architectural domain is 
much broader that leads to the possibility of overlooking some of the key aspects of the quality 
of interior space. Interior design professionals if given the chance to participate in designing 
post-disaster housing as a team with fellow architects could prove that it is not luxury or what 
some call ‘decoration’ (Boehm and Kopec 2016). 

The main outcome of this study is the guideline from the interior space quality perspective 
that goes hand in hand with the overall architectural strategy. The potential of theoretical 
knowledge on interior design is surely capable of adding value to the conventional architectural 
approach in an effort to improve our future post-disaster design approach. The much-needed 
healing space for the displaced people who often endure extreme tragedies is crucial for 
the revival of the body and soul. Therefore, the ‘interior space quality parameters’ broadly 
categorized into components could be made available for architects and students who can 
benefit from this as a guideline to ensure the quality of space. Especially, the educationists and 
professionals dealing with the humanitarian architecture must be reached with this study to 
incorporate space quality in their academics and practice. Future prospects of improving the 
taxonomy of space quality parameters and its content are far wider to work on.
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12. Oturum | Nisar Ali Mirza

“"GEMÜTLİCHER RAUM": SPATIAL READINGS OF THE 
IMMIGRANT QUEER INTERIORITIES”

Abstract

While said, as a private space, the house is embedded in public spaces and its relationships. 
This thesis investigates migration, private space and sexual expression by focusing on spatial 
fiction of homes, reading through queer immigrants housing setups and aims to seek the 
external influences in domestic borders by ascertaining the layers in the house and fiction of the 
interior elements. Queer space is not only related to the geometrical dimensions and tangible 
objects instead it is referring to an ideal environment to exist for those who describe themselves 
as queer.

Keywords: Queer, immigration, space, place, belonging

1. INTRODUCTION

“Now we are at home. But home does not preexist: it was necessary to draw a circle around 
that uncertain and fragile center, to organize a limited space. Many, very diverse, components 
have a part in this, landmarks and marks of all kinds.’’
                                                      (Gilles Deleuze and Félix Guattari, Thousand Plateaus -1980)

In this part of the paper; the content of the study, research questions, methodology, and 
the purpose of the study will be explained.

I, as a queer and immigrant person in Germany aimed to work on queer immigrants’ private 
place in order to stretch the idea of queer in my field, which is interior architectural design. As 
an immigrant and queer person, I have found the motivation of this study from my personal 
homemaking and integration process. Therefore, this research does not aim to objectify 
individuals but searching for an idea of intersectionally discriminated people's creation of 
Heimlich in a new country.  

While challenging the heteronormative supposition of most of the migration researches 
and examining the complex relationship between (dis)placement and (re)placement dialectics 
of the migrant individual through the country of origin and sexual identity; based on the spatial 
readings of immigrant queer replacements, this study depicts the outcomes of a research that 
examines the domestic reflections of identity, ethnicity, and patterns of homely interiorities. 

Dilara Yıldırım Wurm
Emine Görgül
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Nevertheless, there are countless different lifestyles, geographical and cultural diversities, 
and life patterns, this research seeks to map some recent examples from Germany, the 
country which is currently accepting most of the immigrant population in EU, while focusing 
on the city of Stuttgart and its immigrant-queer community, in order to dismantle current 
condition of how immigrant-queer individuals constitute their homely-environments, and how 
these spaces are build-up, yet how or what are the buffer zones and thresholds of the homes 
cascades through public to private spaces of immigrant-queer interiorities.

By revealing the hints of every-day oppression and public pressure that queer individuals 
facing in the public realm, through unfolding the emergence of the private immigrant queer 
spaces of the individuals, via unfolding the articulation of space, mapping and examining the 
thresholds, documenting and discussing the representation of spatial settings that constitutes 
the sexualities and cultural backgrounds of the inhabitants. 

By expressing it from the reverse end, this thesis study on migrant queer spatiality 
significantly focuses on the way how the interpretations of public space and the surrounding 
neighbourhood in a roundabout way affecting the creation of immigrant queer interiorities. 
What is the role of the existing milieu in the formation of the interfaces and buffer zones of 
the individual space vis-à-vis the queer identity of the individuals in each round? This research 
looks up to appeal to this absence by bearing in mind how queer immigrants in Germany use 
their homes to create and declare their cultural backgrounds and sexual identities. 

The triggering questions of this research are based on could be listed as below:

•     What are the traces of public pressure in immigrant-queer peoples’ house?
•     What are the thresholds in their current living space?
•     Do they have buffer zones in their living space?
•     How did the interviewers transform their space usage habits?
•    Are there interior elements which are giving an idea about the marginalized person's 

cultural background and sexual identity?

     Departing from these questions, this study asks if the belonging feeling is an essential 
part of creating the space and the habits of space usage stay considerably same or similar to 
former living spaces of individuals.

This study makes up of a mixed research method based on queer theory in order to 
premediate ethics with the participation of queer immigrant individuals (Figure 1). There are 
many different considerations in dwelling studies. While working on a thesis about queer 
immigrant peoples private place spatial readings, the research is eventually becoming an 
ethnographic, politics, anthropological research. Thus, those factors making the study become 
transdisciplinary research. In this study, both quantitative and dominantly qualitative data 
are collected. Therefore, mixed-method research techniques have been used in this study. In 
terms of providing a deeper understanding, qualitative research methods, including individual 
observations and focus group interviews, are deployed for data gathering on site (Figure 1). I 
aim not to create another normativity, but to understand better the queer needs of the future 
space, especially for intersectionally, discriminated people, because of their sexual identity 
and race. Therefore, this study does not have a hypothesis part, which is making it clear, that 

the research has been done with a minimum specific expectation of a determined result. I aim 
to find a backwash of heteronormative despotism of public spaces in a private place.

2. QUEER(IN)TERSECTIONIN(G) OF THE PLACE

Since this study is focusing on sexual identity and cultural background effects on the domestic 
sphere, intersectionality is the building block of this research. The intersection is something 
we frequently encounter in queer theory. When the title has seen, it may appear that in 
this chapter, there will be a specific definition of queer theory (Barker and Scheele 2016). 
Conversely, as Sullivan said queer theory is a discipline that refuses to be disciplined. Queer 
theory always evolves and changes. Consequently, it cannot be explained with exact words 
but can be defined in various ways. Queer is also an umbrella term for marginalized people. 
It is not only an umbrella for LGBTİQA+ people, but however also there is a queer umbrella for 
people who are disabled, fat, black, and inter alia for various people who are marginalized, 
which is including but not limiting neither drawing solid sharp borders. An intelligible graph 
simply explains it in the book of Meg-John Barker and Julia Scheele, “Queer: A Graphic History”. 
However, every aspect of queer must dwell on a very detailed level and meticulous (Figure 2). 
Therefore, in this study, I choose to dwell on sexual identity and cultural background aspects 
of queer by thinking on the homemaking process of a queer immigrant and their genesis of 
belongingness and homemaking.

Figure 1. Research flow chart (Yıldırım Wurm archive 2019)
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In queer theory, sharp borders are seen as something very antipathetic, because the idea 
of queer is itself against solid borders, definitions, inference, etc. At Cottrill’s queer diagram, 
it is seen that any border is solid. On the contrary, it consists of dotted lines and even so, 
visible borders, which is not so overlapping with queer theory (Figure 3). However, Cottrill 
explains the figure as a person can feasibly negotiate between layers and groups within layers. 
Just as a person can negotiate, the groups on each layer can also negotiate by joining with, 
splitting from, or working with other groups (Cotrill 2006). Two leading circles in humanity/
society, which are heteronormative and queer circles are creating another binary thinking. 
Even though, Cottrill's diagram explains simply about the queer borders for the people who 
are new at queer theory.

Figure 2. Queer umbrella graph (Scheele 2016)

Figure 3. Cottrill's queer diagram (Cotrill 2006)

The topic of sexuality and space became a research aspect in the 1990's as branching 
from the researches about gender and space in architecture (Cotrill 2006). This study is 
approaching the sexualized political space sense as with Reed's “Imminent Domain”. Reed 
brings forward the word for imminent for queer space and enucleates the word as imminent: 
rooted in Latin imminiere to loom over or threaten, it means ready to take place, [...], more 
fundamentally, queer space is space in the process of, literally, taking the place of claiming 
territory (Reed 1996). Reed also claims that queer space has the volume to explore the critical 
ground of sexuality and space, the home (Cottrill 2006). This thought of foreseeing the queer 
researches’ volume is identical thought to this study selection of focus. Yet this study claims 
that the domestic queer place cannot be under consideration, exempted the public space 
effect.

2.1. Dismantling the immigrant queer living spaces 

This study research intends to map the interior set up of private spaces and to discuss the 
linkages between territorial conditions and marginality in relation to sexual identity and cultural 
background. The marginality, which comes with sexual identity and immigration, hereby 
race and thresholds, buffer zones, territorial conditions were discussed in this dissertation. 
Normative thoughts and binary thinking touch almost every aspect of life. If a person is living 
non-normative life like this person has a family which includes two mothers and one father 
or the other way around this person immediately marginalized by the society because of a 
non-normative lifestyle. But even in this example, there is another normative binary thinking 
of assuming the parental figures only as mothers and fathers. This is also giving the idea that 
while the normativity on some relationships is destroyed, there is a big possibility to recreate 
normativity in other aspects. The system we live in, which is capitalism in this age is the 
reason people feel marginalized or not accepted by society if they do not fulfil the normative 
rules of society. As sociologist Henri Lefebvre states that the production of space and time 
has a strong correlation with the social context of people. However, the whole understanding 
of space and time is also related to the system we live in since the beginning of human history. 
Nowadays, with the capitalism, tools like alarm clocks, televisions, machines, which became a 
vitalism in human life with the technological development have taken place in human life and 
shaped the notion of space and time (Lefebvre 1991). So, the systems in our world are giving 
the people limitations and set some rules about how we should live and act and making the 
individuals mechanical. It is a simple example but there are alarm clocks, and if alarm clock 
exists in almost every household, this tool tells us that we have to limit our sleep and there is 
a specific time to wake up then going work then coming back following the same route almost 
every day to have a place in the existing system and society. Foucault also mentions that 
people are peeping themselves and become their police because of the fear of the state of 
being ostracized. So, people are stimulated to get themselves to act together and make self-
criticism constantly to give the message that they are ‘normal’ to the world (Barker and Scheele 
2016). Those messages can be represented in various ways such as clothing, work, marriage, 
and living space, which this study is focusing on. While doing a spatial reading, the narrative of 
the space and making a home are significant building blocks of the research. Characteristics 
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of the private realm are related to so many notions like psychology, social science, economics, 
politics, cultural background, and sexual identity. While a person is creating the interior borders 
of the private realm, these borders strongly effected and drawn by the person's memory, 
identity, and background. Starting from this point of view, a person is -as Butler states about 
gender- performing their gender. Butler claims that gender is not what we are but what we 
do. The sexual, social, and gender identities of people are constructed according to so many 
queers, and those identities can change in different spaces and times. So those identities are 
not what we are, but the things we do, and they are established via performance. Therefore, 
our gender is performative, and it may imply the thought that in-home making process gender 
has a significant role to play. However, the only gender cannot investigate alone. That's why 
this study is focusing on not only gender but also cultural background by infolding race in it. It 
is impossible to say that in the world's present system, bisexual women and bisexual women 
of colour are exactly having the same rights. Race and ethnicity are always an effect on events 
in this day and age. Queer theory was criticized for not focusing the race factor up until now. 
Also, in feminism, the race factor included in gender studies by black feminists. This study is 
trying to see the homemaking process with a queer perspective, but if this perspective is not 
including the race factor in the queer study, then it is another attempt to whiten queer studies. 
As a political scientist and activist Cathy Cohen says, “The theoretical researches in queer 
area, the race must be handled as much as gender and sexuality’’ (Barker and Scheele 2016, 
128). E. Patrick Johnson believed that a person's life could not be consist of a single factor 
they've been positioned. There are multiple factors which are shaping people's life; therefore, 
Johnson created queer studies in order to research the experience of non-white queer people 
(Johnson 2001). When the homemaking is dismantling from a queer perspective, it is initial 
that race is also included in this process like so many other factors such as class, nation, 
age, ethnicity, and disability. In this study, cultural background and sexual identity are the 
parts where intersectionality of queer perspective has found a voice in. After discussing the 
intersectionality and inclusiveness of queer theory and its relation to space, the point where 
this research aims to reach is to have an idea about a person's domestic marginality against 
normativity and social pressure. While reconstructing the homemaking process, looking into 
private place not with functionality and conventionality but with behavioral masking and 
expression is the path which this study chooses to proceed on.

2.1.1. Immigrant queer people's perception of the private space through questionnaires

The questionnaire was a part of this research in order to have more data about the queer 
immigrant private space usage and the effects of public pressure on living spaces. The 
questionnaire has been made with 34 people who live in Germany. The number of participants 
may seem not less than expected. However, when it is considered that the intersectionality of 
3 different assets in the focus group, it was a success to get the ideas of the 34 participants. 
This survey has 39 questions which consist of multiple-choice questions, yes-no questions, 
and questions with a comment box. I believe analyzing this questionnaire gives an idea about 
the further designs of private and public spaces to create an equally comfortable environment 
for all individuals. In the study, questionnaire work can be seen with it is all details. Yet, in this 

paper, I tabularized the results, which can be seen below (Table 1).

2.1.2. Photo interview with the focused group

After the questionnaire, that has been participated by 34 queer immigrant people, four 
persons have been perceived as focus group interviewees. In addition to my perspective 
on interviewees living environment, they are asked to show their perspective in their living 
place with photo interviews. Six words have been chosen for the photo interview, which was 
mentioned in the questionnaire before. These words are belonging, peaceful, secure, insecure, 
homely, and isolated. After these words are given to the interviewees, they are asked to take a 
photo from their living place for every word, which is connoting these places. Below, the table 
is explaining the places which have been chosen by interviewees for the given 6 words (Table 
2).

Table 1. Density table of places according to participants answers (Yıldırım Wurm archive 2019)

Interviewees Belonging Peaceful Homely Secure Insecure Isolated

Ali Raza View with plants Corner sofa next 
to window

Spicies shelf in 
kitchen

Exterior door None Not isolated 
anymore / the 

TV stand

Mehmet Kitchen Bed Curtains brought 
from country of 

origin

Terrace fence Interior door Window blinds

Jonathan Plants Side lamp next 
to bed

Kitchen Bedroom Living/Dining 
room

Entrance hall

Jade Bed sheet and 
rabbit

Desk Side Table /
first self-added 

furniture

Interior door Kitchen In front of 
mirror/yoga mat

Table 2. Photo interview results (Yıldırım Wurm archive 2019)
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3. CONCLUSION DISCUSSION

Presence of public pressure on queer and immigrant people, this paper worked on queer 
immigrant people's private space, to reveal how do they configure their ‘’homely’’ environment 
in their current domestic realm. Moreover, as the research pursued and detailed into case 
analysis, it is observed that the queer immigrant individuals deploy similar patterns in their 
homemaking process to create their peaceful milieus.
Consequently, the necessities of the territorial condition and the constitution of homely 
(Heimlich) environments and how the definition of individual space emerges are discussed for 
further research in the fourth chapter with the living spaces analyzed. Most of the participants 
see their private space as their territory because they can decide how to design and who to 
welcome.  However, this thesis never intents to cause another creation of normativity. Author 
Terry Pratchett used the crab bucket metaphor for normativity. In this metaphor, it is explained 
that it is challenging to be conscious of leaving a form of normativity (bucket) and already be 
the part of another normativity (bucket) matter. Therefore, even though it is challenging to be 
aware of creating another normative matter, this thesis was quite careful about the language 
which has been chosen for the research. After the research is completed, some patterns were 
seen in the houses of the interviewers. There is gradual spatial privatization. In most of the 
interviewees' homes, the objects belonging to the country or reminding their countries were 
seen in semi-private or private areas. According to interviews and spatial observation, masking 
and buffer zone points in the interviewees' flats are not very sharp visible. However, every 
individual who has been interviewed has relatively similar ways to create the belonging feeling. 
After this research, it is seen that there are some patterns and gradual spatial privatization in 
the living spaces of the interviewees. 2 of these interviewees had objects or interior elements 
that belong to the country of origin or reminding the country of origin in their semi-private 
and private places. Surprisingly, even the objects have been chosen by Jade and Mehmet 
was exactly to same to feel belong and homely which are curtains. Masking and buffer zones 
points were not very sharp visible in the living spaces. However, both of the individuals had 
relatively similar ways to create belonging feelings in their living spaces.
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ABSTRACTS 
ÖZETLER

As travel aims and conditions have differentiated, expectations, and demands have started to 
be modified in this context. Recently, as a result of this change of travel and vacation habits, 
the concept of 'glamping' (ehl-i keyf kamp as Turkish translation), which is a new generation 
of camping aiming to present nature with its amazing structures on a silver tray, emerged. 
Although the designs of these structures are in very different forms, the traces of the 'Ad hoc' 
design strategy can be found in many of them. The aim of this study will be to examine the 
designs of 'glamping' structures, which are expected to be the tourism trend of the next 30 years 
and to examine the similarity with 'Ad hoc' as a design approach. It is important to understand 
glamping structures, which are a new building model in terms of design, and to understand how 
this building model responds to the changing demands in the framework of tourism. For this 
reason, it is aimed to create a resource in order to lead glamping research in the field of interior 
architecture in the future and to reveal different glamping designs. Within the scope of this 
study, the safari tent structures at the Whispering Springs glamping facility were examined and 
a case study was made by interviewing the owner of the facility. It has confirmed that glamping 
structures are like the Ad hoc design strategy in terms of construction techniques, building 
materials used, construction times, and important findings that have been obtained regarding 
the environmental and spatial characteristics of glamping and how they offer users experience.

Keywords: Ad hoc, glamping, accommodation, tourism structures, design     

The purpose of this study is to examine the socio-spatial qualities of hotels’ interiors built after 
the opening of İstanbul Hilton Hotel in 1955 to understand the construction of modern interiors. 
In this context, it is aimed to reveal the establishment of the modern interior and its effects on 
social life through Divan Hotel (1956) and Çınar Hotel (1958), which are the first modern hotels 
of the 1950s produced with local capital and architects. Istanbul met Turkey's first modern hotel 
with the Hilton, which affected not only the architectural scene but influenced an American way 
of social and cultural life. Hilton Hotel became a school and a reason for comparison for the 
following tourism initiatives. These hotels were usually analyzed within the scope of originality, 
but the interiors were ignored in these evaluations. However, contrary to its modern structure, 
Hilton Hotel has a special situation as it displayed different agendas in the interior, and shaped 
around local/global, modern/traditional, and interior/exterior dualities. In this context, the aim 
of the study is to reveal the reflections of these dualities that shape the Hilton Hotel in Divan 
and Çınar Hotels and understand how the interiors were constructed in this regard. The method 
of the study is based on the enrichment of the analysis of archival material through personal 

Aslı İpek Kılınç
Burçin Cem Arabacıoğlu
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Zeynep Tuna Ultav

“AD HOC DESIGN APPROACH AND GLAMPING: A CASE 
STUDY”

“READING THE MODERN THROUGH HOTEL INTERIORS OF 
1950S: İSTANBUL DİVAN AND ÇINAR HOTELS”
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interviews. According to the results of the study, it can be argued that Divan and Çınar Hotels 
showed spatial and social influences of the Hilton Hotel, however, sought modernity of their 
own. Refrained from the image difference between the “modern” and the connotations of the 
“orient”, these spaces can be read as interpretations of an internalized modernity.

Keywords: İstanbul Hilton Hotel, Divan Hotel, Çınar Hotel, history of modern interiors, local/
global duality

Neuroscience research shows that the sensory stimuli people receive from their environment 
determine their actions, along with the feelings that give information about the inner state 
of their bodies and their memories from their previous experiences. Therefore, each space 
contains messages that will cause people to act in one way or another. In this thesis, rhetoric, 
an interdisciplinary field of study on perception and behavior management, has been discussed 
in the context of spatial design; it is foreseen that the designers can use rhetorical strategies 
to influence the users to have certain thoughts, feelings and behaviors. The research is based 
on the publications about the neural mechanisms underlying human perception, emotion 
and behavior along with the publications about the impact of the spatial qualities. In order to 
determine the design criteria regarding the use of rhetoric in spatial design, the data collected 
from these publications was interpreted with references of various designers, architects and 
theorists around the concepts of logos, pathos and ethos, the three persuasion categories 
of Aristotle's rhetorical theory. In the Logos section, the perception of the elements such as 
light, form, sound, which constitute the spatial discourse and their effects on the people, were 
examined. The use of rhetorical figures in spatial design is also described and illustrated in 
this section. In the Pathos section, the basic emotion systems, their relations with the spatial 
design and how these basic emotions can be awakened in users are examined. In the Ethos 
section, formations of spatial character in different types of spaces were examined through 
examples. As a result of the study, it is understood that rhetoric strategies can be used in all 
areas concerning communication, including spatial design.

Keywords: Rhetoric, neuroscience, spatial design, architectural design, interior architecture

“RHETORICS OF DESIGNED SPACE”

Sıla Şehrazat Yücel
Füsun Seçer Kariptaş

The art space of the art museum is bilaterally or impartially involved in the communication 
between the artwork and the human, throughout the spatial and artistic experience of the 
person encountering art as the physical context surrounding the artwork. Acting as a medium, 

Ayça Esen Gelbal
Melahat Küçükarslan Emiroğlu

“THE EFFECTS OF THE WHITE CUBE CONTEXT ON THE ART 
SPACE AND USER EXPERIENCE: THE CASE OF ISTANBUL 
MODERN”

Biennial activities aiming to bring people from different geographies, cultures, and thinkers 
together at a common point in the fields of art, design, and architecture form the basis for the 
production and sharing of information in the interaction environments they create. International 
biennial events, which have increased in number due to the fact that it is one of the international 
platforms in which countries are promoted and whose audience has increased, have become 
more visible and prestigious and have become a platform of reasoning and comparison for 
creative industries interested in art, design, and architecture. The Venice Biennale of Architecture, 
designed as an adaptation of the oldest Venice Biennial, constitutes a model for other architecture 
biennials. Unlike traditional and static exhibition approaches, biennial exhibitions consist of 
relations between experience, criticism, and information sharing. In this sense, the basic issues 
of the interior architectural design process such as multidisciplinarity, the relationship of the 
narrative with the exhibition space and the visitor, physical conditions, experiential concerns and 
surfaces, lighting, materials, graphic expression, the use of new media, technical issues such as 
the reorganization of the current field process demonstrate similarity with exhibition design. In 
this study, biennials are prioritized as an environment of representation, discussion, production, 
exhibition, and information sharing for interior architecture and three Turkish national exhibition 
is examined through common issues of interior architecture and exhibition design such as the 
relationship with exhibition space, the narrative in the design process, concept, audience and 
space, exhibition design elements used in space installation; lighting, surfaces, color, materials, 
graphic expression and the use of new media. Moreover, Turkey's accession process to the 

Nurullah Kaya
Özge Cordan

the content of art space creates a context that mediates communication between art and its 
beholder. This study questions how the context created by the art space in the art museum 
affects its user experience with its different physical features. When O'Doherty's concept of 
“white cube”, which was conceptualized as an archetype of modern space in 1976 is taken 
as the context through which art is being experienced, comes across as an archetype of the 
interior organization of the modern art museum. The “white cube”, which is an ideal place 
that emphasizes an object-oriented approach and excludes all kinds of elements that prevent 
the artwork from being perceived as ‘art’, is discussed as an introverted context. Experience-
oriented approaches since the 1960s that are considered as an extroverted context under the 
title of "transformed white cube" and the transformation of the viewer to the "experiencer" are 
described. As a result, the user is the "viewer" in the "white cube"; as being passive and introverted. 
In the "transformed white cube", the user is the “experiencer”; as being active, participatory, and 
extroverted. Within the scope of the concepts of “white cube” and “transformed white cube”, 
user experience is investigated through on-site questionnaires, and unstructured observation 
in which the parameters of cognitive, physical and social experiences were questioned in the 
authentic case study conducted at the Istanbul Modern Art Museum. Consequently, outcomes 
demonstrated that the archetypal features that make up the “white cube” are included in the 
cognitive experience within the communication constituted by the majority of users with art, but 
each experience is personal by including physical and social parameters.

Keywords: White cube, art museum, art space, experience, context

“LOOKING AT VENICE ARCHITECTURE BIENNALE FROM 
INTERIOR ARCHITECTURE PERSPECTIVE: TURKEY 
NATIONAL EXHIBITIONS”
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Venice Architecture Biennale and the relation between the biennial exhibitions and the discipline 
of interior architecture are examined through semi-structured interviews with the actors who 
contributed to this process in order to emphasize the potential of biennials to become a learning 
space for an interior architecture biennial.

Keywords: Biennial, interior architecture, exhibition design, exhibition space, Venice Architecture 
Biennale

Postmodernism has caused changes and developments in museum spaces as well as in all 
other areas that make up the life of society.  In the past, the museum structures, which have the 
only function of collecting, preserving, and exhibiting works of scientific or cultural value, have 
adopted the modern museum understanding in the second half of the 20th century and have 
become places of experience and consumption. Thus, the concept of experiential consumption 
has started to be seen in museums.  Modern museum structures have turned into institutions 
focusing on humans (visitors) instead of objects. Instead of being a passive recipient of the 
information transmitted through the artifacts, the museum visitor has become individuals who 
experience and interpret the transmitted information. The transfer of the information to be 
obtained by the visitor is provided by the story editing which is constructed in the museums 
within the context of the exhibition. The museum institutions, which encompass their visitors 
completely in a story, are designing new spaces that are the product of interdisciplinary work 
within the structure to provide a different and stronger experience. The new venues designed 
the museum environment a consumption place, strengthen the context of the exhibition, 
and organize new events that inform and produce information. Thus, the museum visitor is 
in a narrative space that he experiences with all senses. The museum buildings, which are 
considered as a narrative space, become the places consumed by the museum visitors in order 
to gain information and experience new experiences.

Keywords: Museum, exhibition, storytelling, experience, experiential consumption

Merve Özlek

Bir müze içindeki bir ziyaretçinin başarılı deneyimine, tüm müze salonlarında bu yolculuğun 
arkasındaki tüm mesajı anlamasıyla ulaşılabilmektedir.Sergi salonlarında sergilenmekte olan 
ürünlerin sağladığı bilgilerin gerçekleştirilmesinde müzelerin tasarımı oldukça önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu noktada da, müzelerin genel yerleşim planı ile ilgili yolları incelemek çok 
önemlidir. Patikalardaki yoğun günlerde meydana gelen kalabalık ve toplanma sorunu gözlem 

Ola Haj Saleh
Afet Coşkun

“THE USE OF USER EXPERIENCE AS A CONTEXTUAL TOOL 
IN THE DESIGN OF CONTEMPORARY MUSEUM”

“ZİYARETÇİ PERSPEKTİFİ İLE MÜZELERDE YAYA YOLLARINI 
YORUMLAMAK”

Günümüzde, özel yatırımcıların havacılık endüstrisine geri dönüşüyle birlikte, uzay araştırmaları 
bir kez daha geniş çapta tartışılan bir konu haline gelmiştir. Her ne kadar, şu anda uzay hareketliliği 
teknolojik gelişmelere, bilimsel araştırmalara ve askeri kullanıma odaklansa da, aslında 
rekreasyon amaçlı uzay hareketliliği bu endüstriye yeni değildir. Tarihi boyunca uzay endüstrisi 
sivilleri Dünya'nın dışına taşımak için birçok girişimde bulunmuştur. Özel uzay şirketlerinin, devlet 
bazlı muadilleri kadar yetkin duruma geldiği bu günlerde, sivillerin deneyimleyebilmeleri için 
rekreasyon amaçlı uzay hareketliliği hakkındaki senaryoların gerçekleşmesi ihtimali artmaktadır. 
Bu sebeple, uzay hareketliliğinde görev ve rekreasyon amaçlı iç mekanlar arasındaki farklılıklar 
üzerine bir araştırmanın, gelecek araçların iç mekan tasarımları kapsamında güncel ve yararlı bir 
konu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda, bu tez, özellikle uzay hareketliliği kapsamında, içsellik ve tasarım ölçütlerinin 
hangi yönlerinin uygulanabileceğini tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu yönlerin farklı 
ortamlarda nasıl ortaya çıktıklarını, özellikle rekreasyon amaçlı içselliklerin uzay hareketliliğinde 
nasıl oluşacağını analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu amaca ulaşmak için, öncelikle bir 
literatür taraması tamamlanmıştır. Daha sonra, içsellik kavramı kapsamında, görev ve 
rekreasyon kavramlarının karakteristik farklılıklarını açıklamak amacıyla, niteliksel ve niceliksel 
değerlendirmeler ve karşılaştırmalı analiz teknikleri kullanılarak, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir 
araştırma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İçsellik, uzay hareketliliği, yerçekimsiz ortam, uzay turizmi

Mete İçenler
Emine Görgül

sürecini etkilemektedir. Görüntülenen öğelere ulaşmanın ve tanımlamanın zorluğu da bu 
sonuçlardan biridir. Bekleme süresi, ziyaretçilerin yolculuğu üzerinde olumsuz bir etki olarak 
da belirtilmiştir. Yolların kalabalığın sorunlarından nasıl kaçınılabileceği ve müzelerin mekansal 
organizasyonunun bu yolları nasıl etkilediği iki kritik sorudur. Bu makale Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından (UNESCO) 1998 yılında Arap Dünyasının Kültür Başkenti 
olarak tanınan Sharjah şehrine odaklanılmıştır ve de müzeler aracılığı ile Sharjah tarihinin 
ruhunu canlı tutmuştur. İslam Medeniyeti Müzesi ve Sharjah Kaligrafi Müzesi, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Sharjah'taki miras alanında yer alan iki örnek olaydır. Metodoloji, patika düzenini göz 
önünde bulundurarak, bu düzenin organizasyonunu analiz etmek amacı ile iki vaka çalışmasını 
karşılaştırarak nitel ve veri analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzeler, sergi salonları, mekânsal organizasyon, yollar, kalabalık

“GÖREVDEN DİNLENCEYE: UZAY İÇSELLİĞİ GEÇİŞLERİ 
HAKKINDA YAPISAL BİR ÇÖZÜMLEME”
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The concept of the game has determined the rules of the place where the game is played in 
accordance with its own needs. The spaces of the games that have increased and diversified 
over time have also been transformed into spaces shaped to meet the needs of changing game 
types. For this reason, the spaces of the game have turned into spaces that try to meet the 
spatial needs formed according to changing game types. With the development of popular 
culture, the number of users addressed by the game concept has increased and the game has 
become more produced and played.

At the beginning of human history; the game was a simulation tool in which tribes can 
experience physical and diplomatic challenges. Nowadays the game is seen as a diversified 
socialization tool in line with personal wishes and expectations. Despite the fictional and spatial 
transformation over time, the only thing that does not change in the phenomenon of play is the 
need for humanity to play. Humanity needs to play and play requires space.

E-sports tournaments are also a current formation that has emerged as a result of the 
transformation of the game concept. Nowadays, these tournaments are realized through the 
temporary transformation of spaces where the main purpose of design is not playing. It is 
thought that the concept of play also has its own spatial needs according to its types and 
varieties. For this reason, in the scope of the study, in order to help determine the spatial needs 
of e-sports tournaments, it is aimed to investigate how game spaces change over time in the 
context of game-human-space interaction. As a result of the study, it is expected that e-sports 
tournament venues will provide an auxiliary resource for determining the functional and spatial 
needs.

Keywords: E-sport, tournament, game spaces, spatial interaction, historical development

Onurcan Albayrak
Burçin Cem Arabacıoğlu

Since the time we need shelter, the concept of space has been defined and discussed. The 
concept of space, which can basically be defined as “a space that includes limited sizes”, is in 
the process of transformation with its 21st-century technological developments. The concept 
of artificial intelligence that technology adds to our lives and various technology systems affect 
the phenomenon of space closely. In these new spaces where spatial functions change, the user 
can control the space and make decisions to provide maximum service to the user. As a solution 
to the resource problem, which is the most important problem of the century in the design and 
usage phase, while providing new space understanding, it provides energy efficiency at the 
scale of the space, besides, artificial intelligence systems integrated into the spaces benefit 
in a way that affects the user's life. While it is optimizing energy efficiency, the information is 
able to reach instantly by the technologic systems are being used, it increases the safety and 

Selin Alıcı

“RESEARCH OF E-SPORTS TOURNAMENT SPACES AND 
DETERMINATION OF DESIGN CRITERIA”

“EFFECTS OF TECHNOLOGY-AIDED SPACE DESIGN ON USER 
COMFORT: A STUDY ON ALCABIDECHE SOCIAL COMPLEX”

Yapılı çevrenin geleceği tahmin edilebilirdir. Bugünlerde, insanlar günlük hayatta yeni teknolojiyi 
kullanmakta daha tecrübelilerdir ve teknoloji fabrikaları hızlıca gelişmektedir. Bilgisayar 
teknolojisindeki gelişmeler ve yeni teknolojiler, binaların geleceği üzerinde önemli bir etken 
olarak bilinmektedir. Teknolojinin gelişimi, alan, tesisler, kullanıcı malzemeleri ve inşaatta 
değişiklik sağlayabilmektedir. Bir bina değişikliklere uyarlandığında (adapte olduğunda) yeni bir 
binanın inşa etme aciliyetini geciktirmekte ve binaların yıkım ve eskimelerini azaltmaktadır. Daha 
fazlası, bu prosedürler sürdürülemezler ve çevresel risklere sebep olurlar. Özellikle teknolojideki 
gelişmeler mekân ve fonksiyonları değiştirdiği zaman, adapte olmamış şekilde tasarlanmış 
mevcut bir binanın, adapte olan potansiyellerinin keşfedilmesinin üzerinde yapılan çalışmaların 
literatürde eksikliği bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, teknolojinin gelecek güncellemesinde 
faydalı olan adapte potansiyelini bulmak ve konut binalarının analizini yapmaktır. Akıllı bina 
olarak bilinen, tahmin edilebilir çevrenin geleceği, değişimin kaynağıdır.  Bu çalışma bina 
adaptasyonu ile akıllı binalara ilişkin güncel akademik literatürü gözden geçirmektedir. Bunun 
yanısıra, akıllı binanın özellikleri sınıflandırılıp Mağusa Kuzey Kıbrıs’taki son konut projeleri örnek 
olay incelemesine göre analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uyarlanabilir (adapte olabilir) bina, konut bina, akıllı bina, teknoloji 

Nima Esmaili
Afet Coşkun

comfort level of the user by shaping itself according to user behavior. These places, which 
can provide feedback by analyzing the behavior of the user, have a mechanism to evaluate 
and execute on special situations. In the study, the benefits of the technology to the comfort 
level of the user were examined. As a result of the theoretical research and the examination of 
the Alcabideche Social Complex designed for the elderly in Portugal, it is seen that the spatial 
functions developed with technology have a vital effect on the user comfort. It is necessary to 
make designs that will positively affect human health by using environmental factors in the best 
way and to use technology support in a way to increase user-space relationship.

Keywords: Space, technology, artificial intelligence, user comfort, user-space relationship

Özge Özmen
Sezin Tanrıöver

Today, in addition to the functionality in hospital design in Europe and the USA, design 
approaches are adopted that support the "stress relief", "well-being" and "healing process" 
experienced by patients. Scientific researches have revealed that the fact that the patient room 
has a connection with nature positively affects the patient's stress level and recovery rate. Unlike 
former studies that examine the effects of “floor and ground floor” views and their connection to 

“MAĞUSA KUZEY KIBRIS’TAKİ KONUT İNŞAATLARININ 
AKILLI EV UYUMLULUĞU İÇİN POTANSİYELLERİN ANALİZİ”

“EFFECTS OF VIEW IN PATIENT ROOMS ON STRESS LEVEL 
AND HEALING TIMES OF PATIENTS”
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Human beings, who are part of the natural environment, have started the act of building for 
the purpose of protection and shelter. This action has accelerated so much over time that, in 
addition to causing destruction in their habitat, it has also restricted the interaction between 
the human-natural environment. Especially in cities, being disconnected from the natural 
environment has become one of the common problems of today. Human beings who have been 
trying to dominate nature for years, after the destruction they caused, started to feel disturbed 
by the environment they have created. Realizing the fact that one should live in harmony with 
the natural environment, they started to search for solutions in various fields.

Interacting with the natural environment is important for both the physiological and 
psychological health. Considering that an average of 90 percent of human life takes place 
indoors, it is crucial to be able to establish this interaction indoors. In this study, first of all, the 
natural environment-human-space interactions, the reasons for the idea of turning to nature and 
why this interaction should be provided in the interior spaces are examined. In the continuation 
of the study, an experimental group was created to evaluate the effects of interaction with the 
natural environment in the interior on the mental well-being. This experiment was conducted 
with the same participants in three stages with different settings; in classrooms that have 
interaction with the natural environment, that have interaction with artificial environment, and 
that have interaction with both the natural environment and the artificial environment. At the 
end of these studies, the Mental Well-Being Scale was answered by the participants, and the 
data received contribute to the literature by supporting the hypothesis.

Keywords: Natural environment, interior spaces, mental wellbeing

Hatice Aşkın
Burçin Cem Arabacıoğlu

nature on patient’s stress levels and discharge speed, this study uses Dr. Siyami Ersek Thoracic 
and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, a “high-rise building” as its object 
of research.

Within the scope of this study are patients who completed their post-operative treatments 
in rooms on the 12th, 13th, and 14th floor which overlooked both the natural as well as the built 
surroundings of the hospital between the years of 2011 and 2016 and between 1 July and 10 
October 2017. Also, the “Hospital Stress Assessment Scale” and then the survey “View from the 
Patient Room Window and the Connection to the External World” questionnaire designed by the 
researcher were applied to the patients who were treated between 1 July and 10 October 2017 
In addition, the built and natural environment views visible from the patient room window were 
photographed from the patient's position in a semi-sitting position, and a field/ratio analysis 
was performed in a computer environment.

As a result of the studies carried out, it was observed that the patient rooms, which are 
oriented to the built environment and natural environment view, do not have a statistically 
significant effect on the stress levels and discharge speed of the patients. However, as a 
result of the applied landscape survey, they stated that they found the view of the sea calming, 
distracting, peaceful and joyful.

Keywords: Hospital, patient room, stress, view, recovery period

“EVALUATION OF THE EFFECTS OF NATURAL AND 
ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL ELEMENTS ON THE MENTAL 
WELLBEING”

The fact that design, as a usage oriented activity, serves the user rather than the user serves the 
design, directly supports the very idea of flexible spaces in design. In that sense, the actions of 
the users can be used as a layout for proposing usage oriented interior spaces, where designers 
can go beyond the stereotypical approaches within adaptive limitations. In this study, first, daily 
childhood activities in the 3-6 age range will be examined, then children's daily action repertoires 
will be visualized and finally, their contribution to interior design in terms of flexibility will be 
discussed.

The first section describes the purpose, the scope, and the method of the study. In the 
study, long-term observations and discovery routes are used to identify and categorize the 
physical actions that children frequently expose. The actions of the children will be observed 
through playing experiences in natural habitat, and in the second part of the study, the possible 
expressions of the actions through playing will be examined within the concept of “Homo 
Ludens”. Since playing is examined as a milieu of different types of behavioral expression, the 
importance of action in varying playing genres has been respectively taken into account. In 
the third chapter, physical skills are evaluated by examining physical development in the early 
childhood period, which is the fastest stage of growth and development. Finally, both the action 
in playing and the playfulness of the actions limited by the physical skills are examined.

In the last part of the study, the actions observed within the field study and specifically 
the repeatability of these actions are interpreted. In this context, open-ended and qualitative 
methods are used to uncover simple daily actions. The aim of the study is both to understand 
the concept of spatial flexibility, which is one of the dominant paradigms in terms of functional 
transformation and richness, through early childhood actions that have huge variations too in 
the sense of flexibility, and make spatial design proposals according to the findings.

Keywords: Early childhood, usage-oriented design, daily actions, play
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With the increasing elderly population both in developed and developing countries, the 
disease of dementia become a major problem. Therapeutic effects of the design of the 
physical environment in which they live are accepted in order to increase the quality of life 
and performance of dementia patients and this is important for designers. In this thesis, it is 
aimed to draw a guideline for designing the physical environments of the patients. Recently, it 
is thought that 600.000 people have struggled with this disease in Turkey. 

The scope of the study is to assess the present care policy in Turkey for the patients while 
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The Industrial Revolution emerged in England in the 19th century and spread wide geographies 
in the same century. In this process, the railways, which were started to be built by European 
states, started to be used in freight and passenger transportation, and international railway lines 
were built. The first railway line on the Anatolia was built between İzmir and Aydın and started 
to serve in 1856. The railways, developed by foreign investors in the Ottoman Empire, entered 
the nationalization process with the declaration of the republic in 1923, and their railways were 
significantly improved.

The aim of this study has significance in the history of the railways in Turkey, with the 
detection of the historic buildings and the present situation on the Halkalı-Kapıkule railway line 
is to make this scientific process.

Within the scope of this study, the analysis of historical station structures built on the 
Halkalı-Kapıkule railway line, which was built in the 19th century, has been carried out. During the 
research, firstly, literature review, observations, and measurements were made, and restoration 
projects of station structures were examined. The data obtained; the morphological card was 
analyzed with abstraction and graphical expression techniques and visualized in tables. With 
this study, it was aimed to document the station structures and to create resources for the 
planned works.

Keywords: Railway architecture, train stations, Halkalı-Kapıkule Railways, conservation

Çağatay Özer
Gülay Keleş Usta

observing the care centers for people with alzheimer’s disease. After a comprehensive literature 
review, extensive field research is performed in order to collect data sets from selected alzheimer 
centers: Eskişehir Alzheimer’s Longterm Guest House, Konya Alzheimer Day Care Center, Mersin 
Elderly Care Life Center. These spots were selected in accordance with Alzheimer Association 
and detailed observations were made on users and space. The medical staff was interviewed 
in order to reveal the impact of physical environment design on the behavior and attitudes of 
patients.

After the observations and the interviews, the content analysis of the qualitative research 
and the reflection of the quantitative data, necessary inputs were obtained and refined for the 
study. Related to researches and findings, spatial and physical design criteria are developed 
as a design guideline that could serve the prospect care centers for people with alzheimer’s 
disease.

Keywords: Alzheimer disease, health facilities, interior design criteria

“ANALYSIS OF HALKALI-KAPIKULE RAILWAY LINE 19TH 
CENTURY STATION BUILDINGS”

Cappadocia Region, which is defined as "cultural landscape" according to contemporary 
conservation terminology, is a natural and cultural heritage site formed by nature and 
humans. Turkey and the world scale, the rock carvings of cultural tourism attractions located 
in Cappadocia, one of the important stops, have served mankind throughout history. The 
hotels, which are designed by taking various structural and spatial additions from time to time 
through reuse in the region, are among the main places of tourism. Thus, the sustainability and 
preservation of the cultural landscape through reuse are also provided. Within the scope of the 
study, a comprehensive literature review was made, and the reasons for re-use, the reasons 
that require re-use and intervention approaches in re-use were emphasized. The buildings and 
building groups within the “Argos in Cappadocia Hotel Complex”, which constitutes the example 
of the field study, and whose restoration and construction were completed between 1996-2017, 
were examined. It was examined according to the “analysis”, “strategy”, and “tactics” steps 
that Brooker and Stone (2004) suggested for reuse within the framework of the interior design 
discipline. While determining the stages, the following are taken into account: It is the first and 
the last stages, the stages where different strategic approaches are put forward and the stages 
that contain common usage areas. The main purpose of this study is to analyze the re-use of rock 
carved places in the “Argos in Cappadocia Hotel Complex” according to the determined method. 
The method used in the study is proposed both for the development of design suggestions for 
other reuse samples and scientific research, examination, and evaluation studies.

Keywords: Cappadocia, tourism, conservation, adaptive reuse, interior design

Aslı Kırbaş
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Today, “The Conservation” concept was developed in the course of time and converted to another 
occupation involving the different occupational areas of specialization from a single structure 
scale to an urban texture scale. The contemporary concept of “Conservation” envisages the 
transfer of structures that are considered to be cultural objects to future generations as 
originally as possible while preserving all architectural, technological, and artistic pieces. The 
living conditions and technological progress in time was constituted the unsustainability of the 
original function of many cultural properties and abandonment of the structures. Along with 
this, while keeping the buildings protected, social activities are allotted and living is one of the 
main targets. Today, there are many functionless and idle archeological and historical structures 
in our country. There are many early period industrial structures belong to the 19th century and 
also public structure within this building inventory. It has seen that some of these structures 
have repaired and assigned for universities, schools, museums, and shopping centers in the last 
years. Scientific studies on the subject are very few and insufficient. Within the scope of the 
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Today’s valuable works are the “values”, namely the “cultural heritage” connecting the past and 
the present. A building contains important information about its form and its place in the urban 
fabric as well as about how interior elements are shaped and associated. In our country, there 
are historical buildings whose construction dates back thousands of years. Turkish houses 
and neighborhoods are one of them. However, during the renovation of heritage buildings, the 
renovation of interior of these buildings in terms of the historical period and cultural values are 
generally ignored. Regarding this point of view, the restoration area in Hamamönü, Ankara is 
chosen as a sample area.  

The study aims to make a comparison between the adapted re-use samples of the buildings 
in Hamamönü neighborhood and the studies done on this subject. 

The buildings which are selected at Hamamönü area within the scope of this study are 
examined considering interior and exterior renovation criterion. Moreover, they are compared in 
terms of their conditions according to the previous heritage classification documents and their 
current conditions. In the comparison, interior elements and their details are used as criteria. 
The study indicates that while some buildings partly reflect the authentic spirits of the interior 
and the determined spaces, some others don’t reflect at all.   

Keywords: Conservation, restoration, adaptive re-use, cultural heritage, ınterior design 
restoration 

Gülistan Pişkin
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research, the customs and warehouse building group built in the Ottoman Period, also known 
today as Konak Pier A.V.M, was discussed to examine the re-functioning practices in line with 
the reasons above.The purpose of this study is to examine to what extent the building group 
was built as an 'Ottoman Customs and Warehouse Building', while the building has changed its 
function as 'Konak Pier Shopping Center' after the restoration, repair, and protection works. In 
the content of the study, the concept of restoration, the concept of re-functioning, the rationale 
for the re-functioning studies are mentioned in the title of architectural conservation and 
necessity. In the process of functionalization of historical buildings, the factors affecting the 
new function selection, the historical development of Konak Pier Building Group, the original 
structure and the function changes over time, architectural analyzes were made, and to what 
extent the original texture of the building group was preserved as a result of the analyzes made.  
As a result of this study, an evaluation of today's conservation and restoration applications has 
been made, and the points to be considered for similar applications to be made are specified.

Keywords: Conservation, refunctioning, Konak Pier structural analysis, originality    

“INTERIOR ARCHITECTURE PROBLEMATICAL IN CULTURAL 
HERITAGE TRANSFORMATION: EXAMPLE OF ANKARA 
HAMAMÖNÜ REGION”

This study analyzes the role of sunlight in preschool children’s ability to focus and task 
concentration and intends to improve preschool learning environments. Although exposure to 
sunlight has countless positive effects on children, they are required to spend a considerable 
amount of time in educational settings mostly under artificial lighting. Understanding the 
relationship between light and the environment may help designers or interior architects to 
develop better performing interiors. It is obvious that the illumination of learning environments 
has special importance since reading or other visual tasks can be performed with sufficient 
and appropriate illumination in educational environments. To analyze the role of sunlight on 
preschool children, children’s lighting preferences were investigated in a private kindergarten in 
Buca, Izmir. In this study, the questionnaire form, model, and comparative interior images with 
varying window sizes are presented to children and their teachers. Additionally, preferences 
regarding sunlight and artificial light were compared in the classroom. The results show that 
children prefer to be in sun-flooded environments where they concentrate on tasks better. 
Interior architectural interventions are proposed according to the results of the study. 

Keywords: Preschool children, sunlight, learning environments, concentration, interior 
architecture

“SUNLIGHT IN PRESCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS”
İklime Polat Yalçıner

Deniz Hasırcı

Işınsu Dikmen
Gülnur Ballice

After the proclamation of the Republic, Turkey has entered the process of modernization, 
with development projects which were mainly visible primarily in Ankara and other various 
cities. On the other hand, in the rural areas where the literacy rate is low, there were projects 
focused on education that would also revive the villages by increasing production and welfare. 
For this purpose; A total of 21 Village Institute Campuses have been established across the 
country, supporting the cultural and social structure, regulating the peasant's relationship with 
agricultural production and land. Village Institutes were modern village formations completed 
with the cooperation of the state and citizens, which were fed with local resources, in addition 
to the original places under the influence of the architectural environment of the period that it 
provides scientific, contemporary and applied information.

In this paper prepared within the scope of the master thesis study titled “Modernist 
Approaches in the Early Republican Era Buildings: Evaluation of Village Institutes”, the socio-
cultural situation of the period was mentioned primarily with the literature study. Also, an 
analysis of architectural approaches pertaining to the development process period is included. 
Furthermore, reference projects, architects and educational buildings constructed in the same 
era which played a role in the modernization of the rural of Turkey are mentioned. It is aimed 
to examine the spatial elements dealt with in the Village Institute projects. Within the scope of 
these spatial elements, the processing and use of local materials, the interpretation brought to 
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Homes do not only provide us with physical shelter but also, a spiritual environment. It is not 
only about the functions of home by itself but also about drawing a broader frame of home as 
a psychological sanctuary. Hence, home interiors are important for an individual as a person 
but maybe more importantly for a child, whose character and psychological development is in 
progress. This study aims to explore the meaning of childhood homes for interior architects 
and their effects on their professional lives and to bring about the possible reflections of these 
special places on their designs of today. Within this framework, the design of the study was 
conducted with eight internationally recognized Turkish interior architects. Interviews were 
realized with each in order to bring about the most valuable memories from that time of their 
lives regarding their home environments; to examine how they remember these special places 
and how they were affected by these homes, in designing their products in their professional 
lives in return. With the aim of getting elaborate data, a sketchbook was sent to each participant, 
inquiring them to draw and take notes regarding their childhood home environments within 
the framework of the interview questions. The sketchbooks, not only supported the interview 
findings of the study but also enriched them visually. With the design of the study, the social and 
physical aspects of the respective homes were analyzed from the memories of childhood home 
environments of the participants, and findings were obtained regarding the interpretation of 
these special places, as well as their influence on their current design approaches, processes, 
and productions.

Keywords: House, home, interior architect, childhood home environments, residential interior 
design
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the educational structures with a unique education model, building layout and program were 
mentioned in the case of Aydın Ortaklar Village Institute. The layout of the building program 
and the reflections of the buildings on the interior design are handled through the evaluation 
parameters created. Also, how the plan scheme is reflected in the interior design and the 
relationship of the elements that make up the interior with the ideology of post-Republic 
development are included.

Keywords: Village Institutes, Early Republican Architecture, modernism, interiors of educational 
buildings

“INTERPRETING NOSTALGIA: INTERIOR ARCHITECTS’ 
CHILDHOOD HOMES”

Today, university campuses are not only areas that come together for the purpose of academic 
education, but also the areas where students and academics with different cultural and social 
structures meet the physiological and social needs. University campuses include structures that 
meet different needs such as social spaces, classrooms, libraries, sports fields and dormitories 
etc. They contain many factors that are worth working on.

In this study, it is aimed to examine the importance of food and beverage areas in university 
campuses on different factors such as responding to user needs in terms of design and function, 
the possible effects of the location on campus to the environment and user behaviors.

İstanbul Technical University Ayazağa Campus was selected for the field study conducted 
for this purpose. The campus layout was analyzed according to the functions of the buildings 
and the structure of the campus was examined. After that; outputs were evaluated in terms of 
food and beverage areas. Design and function requirements are determined. The usability of the 
data obtained from the campus universities, the campus and the areas within it as design input 
for food and beverage spaces were examined.

Keywords: University campuses, university planning, food and beverage areas
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Public interiors, which have undoubtedly the highest user interaction on the urban scale, 
are also suitable for spatial and social identity readings. They are also important structural 
areas for space and individual interaction studies. This study aimed to investigate the public 
interior-individual interaction through the effects of public interiors on individuals or in other 
words, the reactions of individuals to public interiors. These reactions constitute the notion 
of affect, in short, “emotional reactions to the environment”. Yet, courthouses are selected as 
case studies due to their immense influences on its users, while acts as an interface or as the 
spatial embodiment of the state machine. The focus has been on the recent judicial structures 
built in Istanbul. These new courthouses were built in order to play a central role by combining 
the other buildings, which were previously constructed, are now all under one roof. The radical 
change seen in the courthouses is thought to differ in the affects that influence the perception 
of space and the basis of the study is formed. Field research consisting of the observation and 
survey was conducted between Çağlayan Courthouse and Beykoz Courthouse regarding the 
affect-interior interaction to support the thesis. The data obtained from the field research were 
interpreted with a mixed analysis model that includes qualitative and quantitative evaluation 
methods. In this research, the position of public interior in interaction with the individual and 
how it works as an interface are examined through the phenomenon of affect. 

Keywords: Courthouse, environmental perception, public Interior, affect, space-individual 
interaction
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The starting point of this study is interior architectural design has a positive effect on urban 
wellbeing in metropolitan cities. Especially public spaces create potential areas in which interior 
architecture can enhance urban wellbeing. The concept and practices of the urban interior, are 
considered as an effective tool in improving the urban environment. In this study, it is suggested 
that transportation nodes, which are the intersection of urban mobility and public life, are also 
urban and public interiors. On this basis, railway stations were selected as focus areas. The 
aim of the study is to evaluate and compare the existing urban and public interior conditions of 
selected stations and then propose design approaches to improve interior quality. Accordingly, 
an empirical method was developed. The methodology consists of a mixed analysis model 
using qualitative and quantitative evaluation methods of the data obtained through observation 
and a survey conducted on five components which are; belonging and inclusiveness, security, 
sociality, comfort, atmosphere, and identity. This method was applied to Sirkeci and Bakırköy 
railway stations in Istanbul. Based on the analysis, design approaches were proposed for each 
area to improve quality. With this study, an interior analysis method that may be useful for future 
studies was experimented, meanwhile, a unique proposition for evaluating the quality of urban 
and public interiors has been developed.

Keywords: Urban interior, urban room, public interior, urban mobility 
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This dissertation research includes the passages of the 20th century; The context is Ankara. 
In particular, following the socio-economic, cultural, and political structure that has been 
transforming with the Early Republican Era in Ankara, mid-century modernism defines the 
periodical range of the dissertation. Ankara has been the subject of idealized urban structuring 
and known as a nation of heart. Thus, it accommodated a modernization movement. In this 
sense, with the development of urban/public space cases, Yenişehir embodies the daily life 
practice that offers an innovative life suggestion for the city. Within this definition of urban/
public space, Yenişehir has created a new ‘face’ and urban spine. Atatürk Boulevard has 
created new spatial equivalents of social mobility and commercial spatialities in urban space. 
The investigations within the scope of the thesis focused on Kocabeyoğlu Passage, Ülkalan 
Passage, Zafer Passage, and Soysal Passage as urban interiors and in-between spaces of the 
city. Within the light of urban interiors, passages provide important data in the social and past 
and future cross-sections. Thus, the analysis of social capital, structural analysis, the passages 
which are not included in the literature and as an extension of urban space, aimed to examine 
the daily life practice periodically. The methodology of the research conducted a new model 
proposed in the field. The mixed methodology that structured urban/public interiors with 

Güliz Taşdemir

“PUBLIC INTERIORITY THROUGH URBAN MOBILITY: DESIGN 
APPROACHES FOR RAILWAY STATIONS IN İSTANBUL”

“READING THE URBAN INTERIORS AND MEMORY OF THE 
CITY ON ANKARA THROUGH ARCADES; (1950-1980)”

individual-based collective data from 1950-1980 evaluated qualitative data analysis. The origin 
of this model is based on the production of knowledge, the acquisition of knowledge, and its 
transfer through the future. Thus, the mixed methodology defined the substructure through 
daily life by instrumentalizing the cases of passage analysis and verbal testimonies. By the 
author of the thesis, the daily life routines and theoretical background had been chosen within 
some subtitles related to the urban/public memory. In conclusion, the passages have taken into 
evaluation through individual-based collective memory.

Keywords: Passages, Yenişehir, urban/public interior, oral history, collective memory

The globalisation that has emerged on the planet has become inextricable since the beginning 
of the 21st century. Problems and distorted urbanization in cities threaten human health and 
natural balance. These cities, which resisted adversities, are referred to with the title “Cittaslow” 
thanks to the unity established by Italy.

It is based on the principles of sustainability on the basis of slow cities. At the same time, it 
is evaluated with criteria that give importance to preserving local culture and raising awareness 
of users. Akyaka, which is one of the “cittaslow” in Turkey, was chosen as the cittaslow in 2011 
due to its traditional architecture and its location within the environmental protection area. 
Thanks to its facilities, the region is an important centre for tourism and its accommodation 
structures are quite large.

This study's aim is, find the answer the question “To what extent do slow city hotels 
match the sustainability principles?”. In this context, data were collected from the qualitative 
research methods by tracing and sample groups were created. Kerme Ottoman Palace Hotel, 
which continues the architecture of Çakırhan and is the latest date, was chosen as an example. 
The hotel has been handled with indoor environmental conditions, energy and water use, 
resource use, design and project design, protection of cultural values and informing the user, 
local economy. As a result of the study, it was observed that the hotel meets the slow city 
criteria and retains traditional architecture. Whether there are similar features in the interior 
decoration design of the structures is determined considering sustainability principles directing 
the concepts and cittaslow criteria. As a result, it was determined that the hotel, which has 
deficiencies in sustainability, largely fits the criteria of the cittaslow. 

Keywords: Sustainability, cittaslow, Akyaka, hotel structures, interior design

Gökçe Onur
Meltem Yılmaz

“EXAMINATION OF THE CONCEPT OF SLOW CITY THROUGH 
HOTELS: MUĞLA/AKYAKA SAMPLE”

707



708

Şükran Büşra Ümütlü

Technology has played an important role in the development of the material field as in all other 
fields. The material goes beyond traditional use; started to interact directly with space and 
products, users. This development of the material was realized with intelligent materials and 
systems and took place in many designs. However, smart materials and systems technology, 
the user context in Turkey, is yet to have a significant awareness. This study was conducted 
through the application of intelligent materials and systems through basic urban equipment; 
It aims to create awareness among the users through social responsibility, thus increasing the 
use of smart systems in the urban sense.

In the first part of the study; purpose, approach, scope, method and literature review. In the 
second part; and the scale and scope of urban furnishing and furniture are indicated. In the 
third chapter, intelligent materials and systems are defined and classified. The smart product 
application designed within the scope of the thesis takes place on the campus of TOBB University 
of Economics and Technology. In the fourth chapter, the application of the thesis; location, user 
group, the system and targets it contains, and the data and observation evaluations of the 
application were included.

Keywords: Smart material, smart system, reinforcement, urban reinforcement, urban 
furniture 

People spend about 90% of their time indoors, and the effects of indoor air quality on people 
have been the subject of many studies. In the studies examining indoor air quality in office 
spaces, positive effects of good indoor air quality on the users were understood and scientific 
studies were carried out to improve indoor air quality in these areas. While some of these 
studies are mechanical solutions, some of them are past studies in the literature to examine 
the improvement of indoor air quality by photosynthesis using various indoor plants. Within 
the scope of this thesis, the studies and methods with indoor plants have been examined and 
the effects of microalgae, another living species capable of photosynthesis, on the indoor air 
quality have been evaluated on the indoor CO2 level. Scientific studies with microalgae are 
generally conducted in the laboratory and it is understood by the researchers that the effects of 
microalgae on the indoor air quality are not examined sufficiently in the literature. This master's 
thesis aims to contribute to closing the deficiency in this field and to be a first step in producing 
design alternatives for the use of microalgae indoors in the future depending on the results of 
the experiments and therefore, measurements were taken in an office at Yaşar University and 
the results were evaluated. The indoor CO2 level in the 75m3 office, which is insufficient in terms 
of natural and mechanical ventilation, was measured from the beginning of November 2018 to 

Fulya Özbey
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the end of March 2019. The measurements were carried out in two separate experiments in 
one-month cycles, taking into account the number of users, and different types and amounts 
of microalgae were used in the experiments. Within this paper, only Experiment 1 is explained 
in detail and the results of the Experiment 2 are mentioned. Spirulina sp. mixture, which is 80 
liters in total, was used in Experiment 1 and Chlorella Vulgaris mixture, which was 50 liters in 
total, was used in Experiment 2. In both experiments, indoor air quality was measured without 
microalgae. While the results of the experiments showed that, CO2 levels decreased during 
the days when microalgae were in the office during workdays and weekends in Experiment 1. 
However, the CO2 level did not decrease according to the results of Experiment 2.

Keywords: Indoor air quality, indoor CO2 level, microalgae, photosynthesis

Sustainable architecture is one of the research topics in the field of architecture to minimize 
environmental problems as they are increasing significantly. Many other issues such as energy 
conservation, water conservation, soil conservation, design approaches suitable for everyone, 
waste, and recycling are examined under the main topic of sustainability in architecture. The 
topic of sustainable architecture discussed in the study has been narrowed within the scope of 
science centers. 

The aim of this direction is to put forth sustainable interior criteria based on the assumption 
that most of the science centers in Turkey are not qualified as sustainable and to create a 
reference guide for the researches in this field and the other upcoming science center projects. 
While working on this study, users and experts who are knowledgeable about the structure 
were interviewed and on-site observations were made. Literature review was conducted on the 
subject and the collected data were evaluated in the study. First, the concept of sustainability 
and architecture are examined. Later, Interior Design and Construction (LEED ID+C)  specified 
under the main topic of project designing the project design, location, and transportation, 
sustainable lands, energy and atmosphere, water conservation, indoor environment quality, 
materials and resources, light and noise pollution criteria from the LEED certification system 
are examined within the scope of Konya Science Center. 

With all the information obtained after the examinations, the positive and negative aspects 
of the building in terms of sustainability were presented and some suggestions were made for 
sustainable interiors in science centers.

Keywords: Sustainability, interior architecture, science center, environment
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This study aims to connect diverse but intertwined disciplines of “cinematography”, with “design 
pedagogies” by establishing the connections between these fields within alike perspectives. 
Thus, the undeniable power and decisiveness of cinema and cinematography on generating 
atmospheres is the main and primary motive for this praxis, on behalf of building a novel 
pedagogical model for interior design pedagogies on interpreting and generating spatial 
atmosphere.

Therefore, the question of how to integrate visual narrative and cinematography, -including 
cinematic comprehension and cinematographic methods into design pedagogies- is asked, to 
respond the essential hypothesis of the study, which is “an interior architecture studio model 
integrated with cinematographic concepts, tools and methods may have a positive effect on 
the production of spatial atmosphere”. In order to validate this hypothesis, an alternative model 
for interior design studio processes integrated with cinematography and the visual narrative 
is proposed, and this proposal model is clarified and tested in two interior design studios, 
as a structured exercise, within the scope of field research. After practicing this novel model 
in the studios, an online survey and several focus interviews with the participants are held 
comprehensively, to evaluate the processes, as well as the progress of the students. Then, the 
findings are interpreted and open to discussion.

Within the scope of this paper, it is aimed to introduce this novel model, the process and 
the findings, to the evaluation of the national academic realm and to open a comprehensive 
discussion.

Keywords: Interior Design Studio, interior design education, cinematographic pedagogies, 
spatial atmosphere, case study
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The origin of the animation is based on movement. The fiction formed by reviving the space 
through the movement is the basis of the animation. The relationship between interior 
architecture education and animation begins at this point. Although the constitution of the 
space seems to be designed based on the dimensions of the user, the main thing is to correctly 
construct the movements of the user in the space with the dimensions he/she has and the 
areas required by these movements.

In this article, by examining the spatial development of animation, the analysis of the 
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relationship between motion and perception in the education of architecture and interior 
architecture will be presented through anime examples. With this method; it is aimed to develop 
reflexes for students to perceive the space through movement, and a method analysis on the 
use of animation in architecture and interior architecture education is presented.

Keywords: Animation, anime, relation of movement and perception, space design, education

Sinema hareketli görüntüleri kullanarak gerçeklik algımızı şekillendirir. Durağan ve hareketli 
görüntüler, gerçekliğe olan arzumuzu tatmin eder. Bu tatmin “varoluş” ve “yaşanmış deneyimler" 
yoluyla sağlanırken bireyin algısına bağlı olarak “beden” fiziksel bir unsur, “vücut bulmuşluk” ise bir 
deneyime dönüşür. Bu çalışma, mekânın somutlaşmış deneyimini sinematik mercek aracılığyla 
bir dünya imajı yaratma biçiminde incelemektedir. Gerçek mekân ile sinematik mekânın ayrımını 
yapmak için iki önemli kavram olan; “mekânda olmak” ve “mekânın somutlaşmış deneyimi” 
tartışılmaktadır. “Mekânda olmak” Heidegger, Bollnow ve Merleau-Ponty’nin kuramları üzerinden 
gerçek mekanda kendimizi nasıl konumlandırdığımızı anlamak üzere ele alınırken; De Certeau, 
Norberg-Schulz ve Pallasmaa’nın kuramları üzerinden sinematik mekân üzerinden dünya imajının 
nasıl yaratıldığı anlamaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Josef Rusnak’ın “13. Kat” (1999) filmi 
vaka çalışması olarak seçilmiştir. Hikayede ele alınan üç farklı zaman dilimine (1937, 1999 ve 
2024) ait olan sahneler göstergebilimsel bir inceleme yoluyla ele alınarak mekân ve karakterler 
üzerinden metafor ve ad aktarması (mecaz-ı mürsel) incelenmesiyle yukarıda bahsedilen 
teoriler çerçevesinde tartışılmaktadır. Sürmekte olan çalışma bu aşamada anlatının görsel arka 
planını oluşturan mekânların kurgusal ve tasarımsal özelliklerini sorgulamayı amaçlamaktadır. 
Çalışmanın bir sonraki adımı olarak olarak mekânsal metafor ve ad aktarması (mecaz-ı mürsel) 
analizlerininin bu tartışmalar üzerinden değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, tasarım, mekân, gerçeklik, göstergebilim

Dilan Acar
Ö. Osman Demirbaş

In the Turkish society of family: expresses an institutional structure shaped by law, tradition, 
belief, and belonging shows continuity, is dynamic and is classified as large and core by the 
number of house members. The Turkish family structure, which represents the smallest piece 
in the society, was scripted through the tradition, transformation, and breaking of society by 
inspiring the cinema industry as well as literary works such as novels, stories, poems. In the 
cinema industry, called Yeşilçam and developing since 1960, the family was supported by space 
representations in the narratives such as family: romance, drama, comedy, thriller, tragedy and 
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fantastic essays, and in some works, the concept of the family was built directly on a residential 
building, which is a type of architectural structure. The idea of liberation that started in the 
world in the 1960s and the innovation developed in this process has also taken place in Turkish 
cinema. In this change process, the place of the family, the westernization efforts from the 
Ottoman Empire, the urban family, as well as the migration from the village to the city, and the 
ideological developments, supported by the masses of workers, employers, architecture and 
interior and also the concepts of social reality and gender, especially women's stories, became 
widespread period is also seen. Architecture and interior spaces show parallel development 
with issues such as the drama of the family, the immigration and housing problems in the 
processes of social change and transformation in Yeşilçam Works. Especially the thought of 
modern concept and tradition and future discussions; the houses furnished in the popular 
style, the connotations of comfort, the lifestyles of the lower and upper-income groups, and 
the phenomenon of migration are conveyed through the interior spaces. In this study: 1970 and 
after comedy, drama, tragedy, thriller, and 6 local films that appear to the audience: detailing 
the interiors in which the scenario is represented as a result of the periodical analysis and the 
structure of the Turkish family in this context, reading and documenting space requirements, 
aspirations and tastes are aimed.

Keywords: Space, interior, cinema, modernization, social reality

Mimarlık tarih yazımında, modern mimarlık koruma yaklaşımları belli bir dönem ve /veya yapı 
grubu ile sınırlıdır. Konut binaları, tanınmış mimarların ürettikleri yapılar ve ikonik örnekler dışında 
ihmal edilmektedir. Ayrıca, bu konutlarla ilgili iç mekân ve mobilyalarının dahil edildiği çalışmalar 
oldukça az sayıdadır. Oysa ki, konut yapılarının incelenmesi, kentsel dokunun dönüşümü ve 
günlük yaşam pratikleri hakkında önemli ipuçları sağlamaktadır. Günümüze kadar ulaşabilen 
konut binaları bize dönemin konut ve iç mekân kültürünü aktaran özgün örneklerdir. Toplumun 
kültür, sanat ve uygarlığını geleceğe taşıyan önemli kimlik unsurlarıdır.

Bu tez çalışması, hızlı bir kentsel dönüşüm ile kendine özgü modern özelliklerini kaybetme 
tehlikesi yaşayan Karşıyaka-İzmir'deki konut yapılarına yöneliktir. Çalışma, Aksoy ve Donanmacı 
Mahallelerine ve 1950-1980 dönemine odaklanmaktadır. Bu binaları bütüncül olarak analiz 
edebilmek için çalışmada birçok farklı yöntem kullanılmıştır. Bunlardan biri, konut mimarisinin 
önemini değerlendirmek için somut ve soyut değerleri içeren modern konut mirası değer 
sistemi oluşturmaktır. Apartmanların arşiv projelerinin incelenmesiyle yapıların plan şemaları 
ve iç mekân özellikleri de ortaya konmuştur. Öte yandan sözlü tarih metodu, kullanıcılarla, 
eski sakinlerle ve araştırmacılarla gerçekleştirilen görüşmelere dayanmaktadır. Yapılan tüm bu 
analizlerle konut/iç mekân kültürü ve dönemin günlük hayatı incelenmektedir. Konut yapımında 
farklı aktörlerin ortaya çıkarılması ve konut yapılarının sosyal objeler olarak yorumlanması ile 
hem mimari hem de iç mimari alanlara katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Modernizm, modern apartmanlar, iç mekân tasarımı

Beste Gönültaş Tekin
Gülnur Ballice

“MODERN İÇ MEKÂNIN ANALİZİ: KARŞIYAKA (İZMİR) 
APARTMANLARI, 1950-1980”

The architecture and interior spaces of İstanbul-Bosphorus waterfront houses were built in the 
period of Ottoman, the people living in it and the stories created by their culture has always 
attracted attention. Most of these unique buildings, which are arranged on both sides of the 
water, have not survived due to various reasons. Today, there are approximately 600 mansions 
in the Bosphorus. According to the 1971 Preservation Decree, there are 366 historical waterside 
houses, 89 of which are 1st class, 208 of which are 2nd class, and 69 of which are 3rd class.

The water element, the most important characteristic of the Bosphorus, affects the 
architectural structure and interior spatial. Most of the Bosphorus mansions/waterfront houses 
that have survived to the present day are private property and have changed functions. Re-
functioned mansions are mainly used for restaurants, hotels, cafes, and various organizations. 
Within the scope of the study, Fuat Pasha Waterside, Rasim Pasha Waterside, Debreli İsmail 
Hakkı Pasha Waterside, were investigated. The interior spatial analysis of the mansions was 
handled by on-site detection, fieldwork, photographing technique, and resource collection 
method. The selected mansions within the scope of the paper will be analyzed.

As a result of the study, the interiors of most of the re-functioned mansions, their furniture, 
and accessories were sold by the heirs and their originals could not be preserved. In the case 
of the new arrangements, the interiors of the mansions were arranged with manner and style 
not suitable for the periods. However, many of the stationary spatial elements such as ceilings, 
walls, and stairs have preserved their original state until today. The functional changes of the 
mansions are important for preserving the cultural heritage and transferring them to future 
generations.

Keywords: Water, Bosphorus waterfront houses, interior space, re-functionality

Şeyma Selçuk
Rabia Köse Doğan

The understanding of housing, which started with the need for the shelter of human beings, 
started to take shape with the cultural environment, technological environment, and physical 
environment over time. Depending on these factors, the 21st-century housing concept is taking 
shape. In the typology of the Traditional Turkish House, which started to be seen with the 
settlement of Turks coming from Central Asia; there are unique characteristics such as sofa, 
courtyard, bay window, life. The places in Turkish Houses have taken shape by showing different 
features within their place according to the region, climate, and lifestyles. Within the scope of 
the study, after the definition, plan typology, space arrangement and construction techniques 
of Traditional Turkish House are discussed, the features of Traditional Konya House will be 
examined through the example of Koyunoğlu House, which is a typical “Konya House” built at 
the end of the 19th century. In the literature, filling the gap in this field by examining how the 

Esra Altıparmak
Rabia Köse Doğan

“THE INVESTIGATION OF THE RE-FUNCTIONED BOSPHORUS 
WATERFRONT HOUSES”

“ANALYSIS OF THE CHANGE AND TRANSFORMATION 
PROCESS IN THE HOUSING: EXAMPLE OF KONYA”

713



714

20th century and 21st-century housing concept built in Konya changed shape, the effects of the 
materials and construction techniques used, cultural impact, technological developments, and 
new urbanization resulting from these developments in the housing design targeted to give. 
Konya Houses will be discussed with the literature and observational studies, and the residences 
will be examined over traditional residential textures. The method of the study; fieldwork, on-site 
detection, archive review, written and verbal resource collection. As a result, the effects of the 
traditional housing concept on the Konya House built in the 19th century, the changes that are 
the triangulation point in the 20th century and the 21st century, the similarities of the traditional 
home order, are determined through the plan typologies and interior arrangements and about 
the changing housing culture in Konya gave information.

Keywords: Turkish house, interior organization, traditional Konya house, change

The disappearance of traditional values with the migration from rural to urban starting with 
the industrial revolution, decrease in the knowledge transferred by generations to each other, 
difficulty in preserving the intangible cultural heritage, as a result of distancing from local identity 
and character, changes in rural architecture and spatial arrangements. Rural architecture and 
interior design, it loses the characteristics of traditional life and does not maintain local values.

In this context the scope of work, culture, and art will be examples from the village; rural 
architectural features and spatial arrangements of Sonsuz Şükran Village located in Çavuş town 
of Hüyük district in Konya province will be examined within the scope of the study. Sonsuz 
Şükran Village, in 2010 to protect local values, to maintain historical and social accumulations, 
to contribute to art and culture, established to meet the urban and rural life in common is a 
village of art and culture. In the village where there are about 24 adobe houses, artists meet 
at certain times of the year and continue their activities. One of the first examples in the area 
of the settlement in Turkey, architectural and spatial arrangements will be analyzed within the 
scope of the study, field, and detection studies. Within the scope of this review, plan and section 
diagrams of 24 houses in the village will be drawn, a survey will be conducted with users. In the 
study, 3 houses will be examined.

As a result; the plan typologies of the Sonsuz Şükran Village, which are discussed in the 
context of art and culture villages, will be examined and spatial arrangements will be examined.

Keywords: Art, culture, village, rural architecture, interior

Dila Yeşilyurt
Rabia Köse Doğan

“A SPATIAL ANALYSIS ON THE CULTURE AND ART VILLAGE: 
SONSUZ ŞÜKRAN VILLAGE”

Bu makale, duygusal ve ikna edici tasarımın, bir iç mekân kapsamında müşteri deneyimi (CX) 
üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Müşteri deneyimini üzerinde etkili olduğuna 
inanılan etki, uyarım, uygunluk, tutarlılık ve kontrol gibi faktörler iç mekân tasarım öğeleri 
aracılığıyla incelenmiştir. Örnek çalışma alanı olarak I-AM İstanbul tasarım ajansının daha 
önce yapmış olduğu Yapı Kredi Bankası’nın yeni şube tasarımı seçilmiştir. Ayrıca, kullanılan 
metodoloji hem birincil hem de ikincil veri analizidir. Birincil veriler, iç mekân tasarımının müşteri 
deneyimi üzerindeki etkisini karşılaştırmak için yenilenmiş banka şubesinin yanı sıra eski 
tasarım konseptine sahip başka bir şubenin incelenmesiyle elde edilmiştir. İkincil veriler daha 
önce ajans tarafından toplanmış bilgiler ile literatür taraması sonucu elde edilen araştırmalardan 
oluşmaktadır. Yapı Kredi Bankası’nın İstanbul’daki iki şubesi hakkında kapsamlı bir araştırma 
yaptıktan sonra, uygulanan metodolojinin müşteri deneyimini iyileştirmesi ve bankanın zaman 
verimliliğini arttırması nedeniyle oldukça verimli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu konunun iç 
mekân tasarımı konusunda çalışanlar için önemi, gelecekteki tasarımcıların benzer projeleri 
tasarlamadan önce müşteri memnuniyetini ve deneyimini dikkate almalarını sağlaması ve 
böylece başarılı kurumsal iç mekân uygulamalarına olanak veren tasarım sürecine yardımcı 
olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Müşteri deneyimi, müşteri yolculuğu, iç mekân tasarımı, ikna edici tasarım, 
duygusal tasarım

Layal Al Sahli
Gülnur Ballice

Due to fast globalization and competitive marketing; experiential brand design has started to 
be used as a marketing strategy. Spaces that create meaning in people’s lives and spaces may 
have a special role in screating special experiences. Since interior designers design experiences 
in spaces, they have a significant role in this sense. Understanding how to design a perceived 
space grounded with brand strategy becomes important in this regard. The research study 
examines the role of interior design on corporate identity. Another aim of the research is to 
investigate how interior design acts as a part of all design elements that combine to create 
corporate identities such as logo designs by graphic designers and website designs by software 
engineers. Integrating the spatial design into the brand identity is a new and effective approach 
to understand the experience of a brand. The experiential marketing model of Schmitt (1999) 
was used to examine the work of an Istanbul based design company investigated with this 
approach. The model has been adapted to interior design to connect with marketing strategy 
and to intensify the link between practice and existing literature. 

Keywords: Interior design, brand experience, experiential design, brand identity, design
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With the globalisation of the world and the rapid change of working styles, the needs in working 
spaces have changed in the same direction. In line with all these changes, the business culture 
and user requirement increased the need for coworking spaces (shared offices). 

Coworking spaces (shared offices) are often emphasized in Europe and the United States 
as workspaces that support socialization. Within the scope of this study, the new approach of 
office interior organizations today, coworking spaces (shared offices), to provide an efficient 
working environment, to meet the physical and psychological needs of the user as well as the 
impact of socialization in business life, compared with a traditional office and home office, was 
determined to find workspace suitable for socialization.

The survey method was used in the scope of the study and applied to traditional office, 
coworking space (shared office) and home office users in Istanbul, where the labour market is 
most active.

As a result of the investigations, it was determined that shared offices are separated from 
other office types in terms of meeting the need for social interaction; they meet user needs 
better than other types by offering flexible working hours and spaces.

Keywords: Coworking space (shared office), social interaction, flexibility

Ebru Kırıştı
Burçin Cem Arabacıoğlu

People form their environment and places which they live in according to their behaviours and 
activities. With a view to meet their various needs such as a dwelling or working, they transfer 
many pieces of information from themselves to the place. Thus, they adapt to the place that 
they reside in. The adaptation process allows people to reproduce the place with development 
and change. The communication and transportation opportunities that have developed in 
recent years with the evolving world order have led to the revelation of new discourses and new 
concepts related to the place. While the place was mostly regarded as a physical reality before 
1980s, the discourses of the “place” that set in with the concept of Genius Loci put forward by 
Norberg Schulz left its place to concepts such as places that are not places, places that are not 
places, nowhere, and groundlessness. When it is looked through concepts and human relations 
to “place” in terms of settlement, residence, community, continuity, land etc., it has created 
itself in forming so-called, joy and pain shared in common. In non-places, it is possible to read 
the spirit of transience, non-ownership or the place that does not exist one or other day. In this 
context, the expectations from the life of people, the relationships that they establish with other 
people and objects, and therefore understanding and creating place has changed, and a new 
comprehension has emerged.

In the light of this information, research; It is become firmly fixed on new place productions 

Hayriye Melda Akdağ
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“THE EFFECT OF WORKPLACE DESIGN ON SOCIALIZATION 
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“THE REFLECTION OF THE CHANGING HUMAN-SPACE 
RELATION TO THE WORKING AREA: CO WORKING SPACES”

triggered by changing human experiences presently. Especially the change of working culture 
and working style in the past fifty years has also affected to take form the working place and 
caused the arrival of different types of working places. The “co-working space” that we have 
encountered recently are among the most visible spatial consequences of this transformation. 
On the grounds that the structure of research; The changing work action consists of literature 
scanning and case study to analyze the spatial components of the shared office with place and 
non-place.

In the literature review section, data were collected on the working action and change 
by focusing the non-place parameters such as belonging, identity and continuity with the 
descriptions as place identity, rootedness and dependence on a place. In the second part which 
examines the precedent, the interrogated through a co-working space.

As a result, in the study “What can be learned from the location that emerges by reason of an 
instantaneously accepted perception that spins away without making this “can not be settled” 
and seeing the location as a place of experience and interaction?” and “how can the designer 
paraphrase this data and produce advanced speculations?” were searched these two questions. 
In this way, it is aimed to explore a different way to the altering of working place.

Keywords: Location, place, non-place, working action, co-working space

Along with the increase in the population living in the metropolises, life becomes diversified and 
complicated; and various user needs emerge for different user types in housing environments. 
Besides, depending on the thresholds in the life cycle, individuals have different adaptation 
processes at different times within their living spaces. The aim of the thesis study is to generate 
ideas on flexible space designs in which residential spaces can be adapted to the different 
situations that arise due to metropolitan life and thresholds in the life cycle. In this context, it is 
aimed to explore and develop residential interior designs for different lifestyles in the metropolis 
that are economical, flexible, sustainable, collective, communion and social solidarity. Within 
the scope of the study, firstly the literature on metropolitan lifestyles, metropolitan life in 
Istanbul, flexibility in residential interiors have been investigated. In the following stage, a field 
study was conducted in Istanbul metropolitan area; and as a result of the field research, a 
flexible interior and living system was designed for the selected area in relation to the city at 
different scales. The field study is consisting of three phases; Firstly, the selected site, Maslak 
Industrial Zone was analyzed to conduct fieldwork, and information about current and future 
situation was collected. In the second phase, studies were conducted to identify the existing 
users in the Maslak Industrial Zone. In this context, interviews, surveys and observations 
were made to understand the current situation. In the third stage, research has been carried 
out to determine the potential user types, needs and their lifestyles in Istanbul metropolitan 
area. In this context, interviews, questionnaires and observations were made to determine 
common needs and differentiated needs of potential user types. As a result of the thesis, a 
flexible interior and habitation system has been proposed in the direction of information and 
data obtained from the field research. It is aimed to define a holistic system within different 
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dimensions with the suggested materials, models of production, working principles of social 
areas and workshops, lifestyles, etc. of the project. This project, which defines an alternative 
habitation proposal in Istanbul metropolitan area, is investigating how to reach the right of a 
comfortable life in every stage of the lifecycle, which is basically the right of every individual but 
is now considered as a luxury to have. With this study, an alternative life proposal was presented 
to Istanbul metropolitan area. Designed to provide an appropriate response to the changing and 
transforming the demographic and socioeconomic structure of the Istanbul metropolitan area 
over time, this living system presents a proposal to improve the living conditions of today's 
metropolitan individuals. After the first phase of support and the budget to be settled, the 
individuals who experience project work and work will provide commercial cycling within the 
sustainability, lease-operating system, and over time the project work area will begin to operate 
in its natural cycle. As in the case of current examples in the world, supporting this project 
and piloting it; should be assessed from the point of view of experiencing an up-to-date life 
experience, and the work to be carried out on applicability should be opened. 

Keywords: Metropolis, flexibility, dwelling, collective living

The wave of migration caused by the Syrian Civil War has made the refugee and shelter problem 
important for Turkey. This study progressed on refugees who have to migrate for political 
reasons and housing problems caused by mass migrations. Based on 2019 May data, there 
are 13 Temporary Shelter Centers in Turkey. The aim of the study is to evaluate the temporary 
housing designs in refugee camps established through the state. This research is a case 
study that uses literature review, observation, and interviews as data collection methods. Also, 
the study is aimed at revealing the refugee camp and temporary housing design criteria and 
supporting the researches.

In the first part of the study, the temporary spaces arising out of necessity, disaster relief 
shelters and their types are discussed. The second part focuses on the design criteria of 
refugee camps and temporary housing. In the third chapter, Adana Sarıçam Accommodation 
Center evaluated through the principles discussed in the previous sections. Sarıçam, the largest 
refugee camp in Turkey, is one of the world's largest container city. As of May 2019, it is the 
center that hosts the most refugees in our country with 26,869 Syrians. It was established 
as a tent city in 2013 and transformed into a container city in 2017, thus experienced the 
developmental stages of disaster relief shelters. As a result, Sarıçam Accommodation Center 
discussed in terms of camp and housing design criteria and the current situation has been 
evaluated according to international standards.

Keywords: Temporary housing, disaster relief shelters, refugee mobile housing, container city, 
Sarıçam Accommodation Center 
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“SPATIAL ANALYSIS OF SARIÇAM CAMP AS AN EXAMPLE 
OF TEMPORARY HOUSING DESIGN AT TURKEY’S REFUGEE 
CAMPS”

Afet sonrası senaryolarda insan ihtiyaçları çok daha kritiktir ve en önemlisi genellikle yerinden 
edilmiş insanlar için acil barınma ihtiyacıdır. Bu çalışma, kritik insani ihtiyaçları ele alan iç 
mekân kalite parametrelerinin taksonomisine odaklanmaktadır; fiziksel, psikolojik ve sosyal. 
Afet sonrası acil konutlarda iç mekân kalitesi, etkilenen yerinden edilmiş kişilerin fiziksel ve 
zihinsel refahı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Mekânların kalitesi, acil konutlarda 
yaşamak zorunda kalan bu tür insanların yeniden entegrasyonunu potansiyel olarak etkileyebilir. 
Bu çalışma afet sonrası acil durum konut vaka çalışmalarının mevcut literatürden derlenen alan 
kalitesi parametrelerine göre genel bir değerlendirmesini sunmaktadır.

Vaka çalışmaları son zamanlarda yarışma kazanan projeler, seçkin bireysel tasarım projeleri 
ve gerçek seri üretilen ürünlerden seçilmiştir. Bu çalışmada, acil durum konut tasarımındaki 
mevcut yaklaşımların analizinden sonra, yaşam koşullarını daha iyi ve insan refahına duyarlı hale 
getirmeyi amaçlayan kılavuzlar şekillendirilmiştir. İç mekân kalite parametreleri değerlendirme 
kriterlerinin temelini oluşturmaktadır. Farklı tasarım alanlarından örnek olayların değerlendirilmesi 
ile, kitlesel yerinden edilme ve afet mağdurları için mevcut tasarım yaklaşımlarının iyileştirilmesi 
öngörülmektedir. Kritik insan ihtiyaçları açısından bu tür projeler hakkında tipik bir tutum 
nedeniyle tespit edilen eksiklikler veya ihmal, iç mekânın yerinden edilmiş bireyin bedenini ve 
ruhunu kurtarma potansiyeli olan iyileştirici özelliklerle yeniden düşünülmesiyle giderilebilir.

Anahtar Kelimeler: Afet sonrası acil durum konutları, iç mekân kalitesi, kritik insan ihtiyaçları, 
iyileşme alanları

Nisar Ali Mirza
Gülnur Ballice

Bu çalışmada, toplum ve eylem temelli araştırma etiğini desteklemek amacıyla çeşitli araştırma 
yöntemleri queer teori perspektifiyle ele alınmıştır. Ev ne kadar kişisel alan olarak görülse 
de kamusal alan ve ilişkilere gömülü bir yanı vardır. Bu çalışma, evlerin mekânsal kurgusuna 
odaklanarak, queer göçmenlerin konut içindeki mekân kurgularını daha çok görüşmeler yoluyla 
okuyarak göçmenlik hali ve cinsel kimliğin iç sınırlarındaki kamusal baskıcı alanın etkilerini 
görmeyi amaçlamaktadır. Görüşmelere odaklanarak, göçmen queer bireylerin kişisel alanlarında 
hangi elementler ve sınırlarla aidiyet ve güvenlik duygularını oluşturduğu tartışılmıştır. Evdeki 
katmanların oluşumu, derinliği ve entegrasyonu ile, bu çalışma göç ve cinsel kimlikler hakkındaki 
özel alan kurgusunu araştırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kuir, göç, aidiyet, mekân

Dilara Yıldırım Wurm
Emine Görgül

“AFET SONRASI ACİL KONUT PROJELERİNİN İÇ MEKÂN 
KALİTE PARAMETRELERİ AÇISINDAN ANALİZİ”

“"HUZUR DOLU ODA": GÖÇMEN QUEER İÇ MEKÂNLAR 
ÜZERİNE BİR OKUMA”
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