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GİRİŞ 

İnsanoğlunun yaratılışından beri, her toplum doğa olaylarından, iklimsel 
koşullardan ve çeşitli tehlikelerden korunmak için bulunduğu dönemin 
koşulları ve bölgenin özellikleri çerçevesinde yaşamlarını sürdürebilecekleri 
ve gereksinimlerini karşılayabilecek niteliklere sahip mekânlar oluşturma 
eğiliminde olmuştur. Toplumsal gelişme ile birlikte oluşan yeni yaşam biçimi, 
değişen üretim ortamı, yeni ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda barınma 
kavramına bakış açısının değişmesi mimarlık üretiminde farklılaşmayı 
beraberinde getirmiştir. Böylece, yeni yaşam koşullarına yanıt verebilecek 
mekan kurgusuna ve yapısal özelliklere sahip konutlar geliştirilmiştir. 

İnsanın kendini güvende hissedebileceği ortamı tesis eden ve temel 
yaşamsal ihtiyaçlara göre şekillenen konut mimarisi, insanlığın başından 
günümüze dek değişen yaşam biçimleri, gelişen teknolojik imkânlar, oluşan 
yeni ihtiyaçlar ve beklentiler ile birlikte sürekli bir gelişim ve devinim 
içerisinde olmuştur. Kent ve toplum kimliğinin oluşumunda önemli bir 
misyon üstlenen geleneksel Türk konut mimarisi, toplumsal yapı, kültürel 
değerler, sosyal eğilimler, inanç sistemleri ve tarihsel birikim ile 
biçimlenerek toplumsal, sosyal, kültürel ve tarihsel boyutlarıyla dinamik bir 
olgu olarak varlığını yüzyıllardır sürdürmektedir.  

1. KONUT MİMARİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Konut tasarımı, tarih öncesi dönemden günümüze dek geçen süre 
içerisinde insanoğlunun kendisini güvende hissedebileceği ve yaşamsal 
gereksinimlerine cevap verebilecek mekânlar oluşturma ihtiyacı sonucu 
ortaya çıkmıştır. “Şehrin ilk yapı taşı olan ev, insanın barınma zaruretinin bir 
ürünü, aynı zamanda ailenin yaşama çevresi ve insandan insana ilişkilerin ve 
aileler arasındaki ilişkilerin oluşması yolundaki gelişmenin de ilk 
aşamasıdır.” (Cansever, 2010) 

“İnsan en eski dönemden başlayarak sığınma, barınma gereksinimi 
duymuş, kimi zaman bunu mağara, kaya sığınağı, kovuk gibi doğadaki hazır 
biçimlerle karşılamış, kimi zaman da kendisi geçici diğer çözümler üretmiştir. 
Bu dönem boyunca, taşlardan basit örüler, dal, kamış ya da hayvan 
kemiklerinden üstleri deriyle kaplı çadır-sepet türü barınaklar yapmış, kimi 
zaman da barınağını korunaklı duruma getirmek için toprağa çukur 
kazmıştır.” (Özdoğan, 1996) 

Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önceleri, Paleolitik dönemde, avcılık ve 
toplayıcılık ile geçimini sağlayan, göçebe topluluklar mağara, kaya altı 
sığınakları ve ağaç kovukları gibi doğal yerlerde barınmış; hayvan kemikleri, 
derileri ve ağaç dalları gibi doğadan buldukları malzemelerle basit barınaklar 
inşa etmişlerdir. Yerleşik yaşamın ilk adımlarının atıldığı Mezolitik dönemde, 
taş duvarlarla çevrili, ahşap dikmelerin kullanıldığı yuvarlak planlı kulübeler 
inşa edilmiştir. Bu döneme ait konut örnekleri Diyarbakır’da Dicle Nehri'nin 
kenarında bulunan Çayönü yerleşmesinde görülmektedir. Neolitik dönemde 
(M.Ö. 8000-5500), yerleşik yaşamın benimsenmesi ve tarım üretiminin 
başlanması ile insanın ihtiyaç duyduğu en önemli olgu, kalıcı yaşam alanları 



8                 Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler 

kurmak olmuştur. Konya ilinin Çumra ilçesinde yer alan Çatalhöyük (M.Ö. 
7400-5200), bu döneme tarihlenen önemli yerleşim alanlarından biridir.  

 

 

 

 

Tarihsel gelişim sürecinde konut mimarisi, büyük bir gelişim ve devinim 
süreci geçirmiştir. İnsanoğlunun çevresi ile ilişkileri, toplum yapısındaki 
farklılıklar, yaşam koşullarındaki gelişmeler ve farklı teknolojik düzeyleri 
konut mimarisini yönlendirmiştir. Konut tasarımının biçimlenişinde, 
coğrafya, topografik oluşumlar, iklim özellikleri, yapım tekniği, yerel 
malzeme, sosyal yaşam biçimi ve kültürel değerler gibi faktörlerin etkisi 
görülmektedir. Bu faktörler, yapının bulunduğu bölgenin niteliklerine göre 
farklılık göstererek konut tasarımında çeşitliliği beraberinde getirmiştir. 

2. GELENEKSEL TÜRK EVİ KAVRAMI 

Türk Evi, 15. ve 16.yüzyıldan itibaren “Orta Anadolu bozkırı ile Anadolu 
platosunu çevreleyen dağ silsileleri arasında Orta Anadolu’nun doğusundan 
Batı Anadolu’ya ve Balkanlar’a uzanan büyük bir coğrafi bölgede” (Kuban, 
2017) oluşmuş ve 19.yüzyılın sonu itibariyle giderek yok olmaya başlamış, 
geleneksel Türk kültürünü yansıtan bir konut tipidir. 

Konut mimarisi açısından özgün, estetiksel açıdan zengin görünüme, 
niteliksel açıdan yetkin ve tarihsel açıdan köklü bir geçmişe sahip olan Türk 
Evi kavramına yönelik farklı görüşler ve tanımlar ortaya konulmuştur.  

Sedad Hakkı Eldem, “eski Osmanlı devletinin sınırları içinde eski 
tabirleriyle Rumeli ve Anadolu bölgelerinde oluşmuş ve 500 sene kadar 
devam etmiş, kendi özellikleriyle belirginleşmiş bir ev tipi” olarak 
tanımlamaktadır. (Eldem, 1954) 

Doğan Kuban, “geleneksel Türk ailesinin yaşam kültürü ve törelerine 
uygun şekil ve plan özelliklerini gösteren, asırlarca Türk insanının 
gereksinimlerine cevap vermiş bir konut tipi” (Kuban, 1976) olarak 
tanımlanmaktadır. 

Önder Küçükerman Türk Evi’ni, “Anadolu insanının yüzyıllar boyunca 
oluşturduğu mekânlardan biri ya da, belki başka bir deyişle, Türklerin 
Anadolu’da yüzyıllar boyunca gerçekleştirmiş oldukları etkili bir yaşama 
çevresi düşüncesi” şeklinde ifade etmektedir. (Küçükerman ve Güner, 1995) 

Şekil 1. Paleolitik 
döneme ait barınak 

(Url-1) 

Şekil 2. 
Çayönü’nde kulübe 

örneği (Url-2) 

Şekil 3. Çatalhöyük 
yerleşmesi 

 (Sosyal, 1996) 
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Turgut Cansever'in tanımına göre ise, “Anadolu'da, hareketli göçebe 
kültür geleneğinin izlerini taşıyan hafif ahşap iskelet yapı tekniği ile vücuda 
getirilen Türk evi, Osmanlı Devleti'nin geniş sınırları içerisinde yer alan 
Balkanlar, Kafkaslar, Hazar Bölgesi ve Kırım’ı kapsayan, uygun yapı 
malzemesinin kolayca temin edilebildiği geniş bir coğrafi alanda yaygın 
şekilde uygulanmıştır.” (Cansever, 2002) 

“Osmanlı Evi”, “Anadolu Evi”, “Hayatlı Ev” gibi farklı terimlerle ifade 
edilebilen Türk Evi’nin mekân organizasyonu ile yapısal özelliklerinin 
oluşumunda daima ortak bir kurguya bağlı kalınmıştır.  

3. GELENEKSEL TÜRK EVİ’NDE MEKÂN KURGUSU 

Türk Evi’nin kuruluşunda, Türk toplumunun geçmişindeki yaşam 
biçimleri ve bu dönemde edindikleri mimari deneyimler ile geleneksel yaşam 
kültürleri etkili olmuştur. Orta Asya’da göçebe yaşam sürdüren Türklerin 
yaşama birimi olan göçer çadırının iç mekân organizasyonunda 
sistemleştirilen ilkeler,  Türk Evi’nin varoluşuna kaynaklık etmektedir. 
“Göçebelikte, ailece birlikte kullanılan, ya da yan yana düzenlenen yaşama 
birimleri olan çadırlar, yapı içinde odalara dönüşmeye başlamıştır.” 
(Küçükerman, 1985) Bu bağlamda, “Türklerin Anadolu’ya gelip 
yerleşmelerinden önceki yıllarda, ‘kolaylıkla taşınabilen bir mekân’ 
düşüncesinin ürünlerini geliştirmiş bulundukları anlaşılmaktadır.” 
(Küçükerman ve Güner, 1995) 

 

Şekil 4. Göçer çadırı ile oda arasındaki biçimsel ilişki  
(Küçükerman ve Güner, 1995) 

 

Sosyal yaşam-mekân etkileşimi bağlamında, Türk toplumunun geleneksel 
aile yapısı, İslam dinine bağlı yaşayış biçimi, ortak sosyal eğilimleri ve 
kültürel dinamikleri Türk Evi’nin oluşumunda ve biçimlenişinde belirleyici 
unsurlardan olmuştur. Türk Evi’nin oluşumu ve biçimlenişi Türk toplumunun 
sosyo-kültürel yapısının bir yansımasıdır. Geleneksel Türk konutu, 
kullanıcının temel ihtiyaçlarının karşılandığı fizyolojik bir ortam olmasının 
yanında insanın duygusal, anlamsal ve duyusal bağlar kurduğu sosyo-
kültürel ortamı da sağlamaktadır.  

Toplumsal bir birim ve toplumun temeli olan “aile” kavramı, Türk 
kültüründe önemli bir değer olarak kabul görmektedir. “Geniş aile düzeni”, 
Türk Evi’nin oluşumunda ve biçimlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır. 
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Gerçekçi bir yaklaşımla akılcı, işlevsel ve esnek çözümler üretilerek mekân 
organizasyonu ve yapısal tasarımının kurgulandığı Türk Evi’nde, geniş aileyi 
oluşturan her çekirdek ailenin gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte 
mekânlar oluşturulmaktadır. Aile yapısında meydana gelen değişimlere göre 
uyum sağlayarak gerektiğinde bölünebilen veya büyüyebilen esnekliktedir. 

İslam dinine bağlı yaşam biçimi, mahremiyet olgusunun ön plana çıktığı 
ve içe dönük mekân kurgusuna sahip konutlar tasarlanmıştır. İşlevselliğin ve 
pratik kullanımın göz önünde bulundurulduğu Türk Evi’nde, yaşamı 
kolaylaştırmaya yönelik çözümler üretilmiştir. İslami yaşam biçiminin 
etkisiyle gelişen yalınlık özelliği, iç mekân kurgusunun oluşumuna ve donatı 
elemanlarına yansıtılmıştır. Tezyinatın yapının bulunduğu çevreden seçilen 
yerel malzemenin doğal yapısı ile sınırlı kaldığı, yalın ve gösterişsiz bir 
mimari üslup geliştirilmiştir. 

Doğa ile bütünleşmek, Türklerin en önemli yaşam ideolojilerinden biri 
olmuştur. Geleneksel Türk konutunun tasarımında iklim ve çevre koşulları 
göz önünde bulundurularak mekânsal ve yapısal çözümler üretilmiştir. Çevre 
koşullarına saygılı bir tutumun sergilendiği konutlar, doğayla 
bütünleştirilmiş; insan ile diğer canlıların uyum içerisinde yaşamlarını 
sürdürebilecekleri bir yaşam ortamı oluşturulmuştur. “Evlerin kapısı atlı 
araba için açılırken, bir kanadında, insan için, daha küçük ayrı bir kanat, kedi 
için küçücük bir başka kanat tasarlanmış ve kuşlara da evler düşünülmüştür.” 
(Bektaş, 2018) 

Türk Evi’nde, kendi başlarına, yapı içinde belirli eylemleri karşılayan 
odalar ile yapıdaki tüm birimlerin ve katların bağlantılarını sağlayan sofa, 
plan şemasının oluşmasında önemli ölçüde etkisi olan unsurlar olarak mekân 
kurgusuna katılmaktadır. “Türk evi sisteminde ‘odanın kavramı-odanın iç 
düzen öğeleri-yapı sistemi’ üçlüsünün değişik birleşmeleri sonucunda, evin 
biçimi oluşmaktadır.” (Küçükerman, 1973) Her bir oda, çekirdek bir ailenin 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte tasarlanmıştır. Oda oturma, dinlenme, 
çalışma, yemek yeme, uyuma ve hatta yıkanma gibi gündelik yaşama dair 
eylemlerin tümünün gerçekleştiği mekânlardır. “Sofa ise, bir geçit olmakla 
beraber aynı zamanda bütün ev halkının toplandığı, düğün ve eğlencelerin 
düzenlendiği bir yerdir.” (Eldem, 1984) Sofanın etrafında odaların 
sıralanmasıyla Türk Evi’nin plan şeması oluşmaktadır. Türk Evi’ne ait plan 
tipleri, odalar ile sofa arasındaki ilişkilere ve sofanın yapı içerisindeki 
konumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  

 

Resim 1. Türk odasında fonksiyon değişimi (Günay, 2014) 
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Sedad Hakkı Eldem, Türk Evi’nde görülen plan tiplerine ilişkin geniş 
kapsamlı bir çalışma oluşturmuştur. Bu bağlamda, en basit plan tipinden en 
gelişmiş plan tipine doğru uzanan bir yol izlemiş; Türk Evi plan tiplerini 
sofasız, dış sofalı, iç sofalı ve orta sofalı olmak üzere dört başlık altında 
toplamıştır. 

- Sofasız plan tipi 

“Ev planlarının en ilkeli olan bu tipte odalar, yan yana dizilerek plan 
şeması oluşturulmuştur. Odaların önündeki bağlantı, bir kaldırım, tretuvar 
veya avlu ile sağlanmıştır.” (Eldem, 1984) 

 

Şekil 5. Sofasız plan tipi (Küçükerman, 1985) 

 

- Dış sofalı plan tipi 

“Bu tipte oda sıraları bir sofa ile birbirlerine bağlanmıştır. Oturma ve 
yaşama seviyesinin yükselmesiyle, sofanın bir veya iki cephesi oda ile 
çevrilmiş ve açık sofa kapanmaya başlamıştır. Dış sofalı plan en basit şekliyle, 
bir oda sırası ve önündeki sofadan oluşmuştur.” (Eldem, 1984) 

 

Şekil 6. Dış sofalı plan tipi (Küçükerman, 1985) 

 

- İç sofalı plan tipi 

“Sofanın iki tarafına dizili oda sıralarından birinin küçük olmasıyla iç sofa 
biraz dışarı taşar. İç sofalı evlerde genellikle iki yüzlü sofa yani iki cephesi 
açık ve pencereli olan sofa tercih edilmiştir.” (Eldem, 1984) 

 

Şekil 7. Dış sofalı plan tipi (Küçükerman, 1985) 
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- Orta sofalı plan tipi 

“Sofa evin merkezinde ve dört tarafı oda sıraları ile çevrilmiştir. Sofanın 
aydınlık olması için oda sıralarının arasına eyvanlar yerleştirilmiştir. Eyvan 
sayısının birden dörde kadar çıkarılmasıyla orta sofalı plan tipinin en 
gelişmiş şekilleri oluşturulmuştur.” (Eldem, 1984) 

 

Şekil 8. Orta sofalı plan tipi (Küçükerman, 1985) 

4. GELENEKSEL TÜRK EVİ’NİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 

Türk Evi, yalnızca bölgesel veriler, yapım tekniği, yerel malzeme ile 
toplumun geleneksel yaşam biçimine bağlı olarak şekillenen plan tiplerinden 
ve mekân düzenlemelerinden ibaret değildir. Kültürel zenginlik ve tarihi 
birikim doğrultusunda oluşturulan yapısal elemanlarının tasarımı ve işlevsel 
özelliklerinin ötesinde mekânın zenginleşmesini ve Türk Evi’nin özgün 
kimliğinin oluşmasını sağlamaktadır. 

4.1. Kapı ve Pencereler 

“Türk evinde, kapı ve pencereler, odaların iç-dış çevre ilişkilerine önemli 
özellikler getirmişlerdir. Kapı ve pencereler, iç düzenin kuruluşunu güçlü bir 
biçimde etkilemiştir. Toplumsal inanışlar ve gelenekler, evin kendi içine 
doğru çekilmesini gerektirmiştir. Ama yine de bazı çözümlerle dış çevreye, 
sokağa ve yapı dışına açılma eğilimi görülmektedir. Bu eğilim, evin çevresel 
örgütlenmesinin ilkeleri, giderek kapı ve pencereleri etkilemiştir.” 
(Küçükerman, 1985) 

İslam dinine bağlı olarak biçimlenen ve gösterişsiz yaşam biçiminden 
beslenen Türk Evi’nin kurgusundaki yapı elemanlarının oluşumunda yalın, 
net bir üslup takip edilerek yapıyla bütünleştirilmiştir. Türk Evi’nde odaların 
kapıları, mekân içindeki mahremiyetin korunmasına yönelik işlevinin yanı 
sıra odada bezemeleri ve özgün biçimleri ile mekânda dekorasyonunun 
zenginleşmesi sağlarlar. Oda kapıları, genellikle tek kanatlı, genişliği 80 cm 
kadar ve yüksekliği ise odanın faydalı kullanım alanının (alt örtü) üst 
sınırının seviyesinde oluşturulur. Oda kapılarının açılış yönü daima oda içine 
doğru açılacak şekilde tasarlanır. Oda içindeki yaşamın mahremiyetin ve 
ortam ısısının korunması için odaya girişler genellikle mekânın köşelerinden 
yapılır. Ayrıca “oda içerisindeki dolap ve kapı, gerek kuruluş, gerekse kavram 
açısından birbirlerini etkilemişlerdir. Buna bağlı olarak kanat ve çerçeve, 
dolapla birlikte çözümlenmiştir. Kanadın açıldığı zaman duracağı yer için 
dolap sisteminde yer hazırlanmıştır. Bu da dolap-kapı ikilisinin çeşitli 
bileşimlerini oluşturarak giriş bölümünü daha denetlenmiş bir duruma 
getirmiştir.” (Küçükerman, 1985) 
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Oda kapılarının mekân içine bakan yüzeyleri özenli bir şekilde 
düzenlenirken sofaya bakan dış yüzeyleri ise yalın bırakılır. Böylece, yalın 
bezemeleri ve özgün biçimleri ile mekânda dekorasyonunun zenginleşmesini 
sağlarlar. Zemin katın masif cephe yüzeyinde girişi vurgulayan kapılar, 
dikdörtgen veya kemer şeklinde ahşap veya taş söveleri ve incelikli ahşap 
işçilikleri ile konutun dış dünya ile ilişkisini sağlarken yapı bütünün tezyini 
niteliğine de katkıda bulurlar.  

Cephe düzenlemelerinde etkili olan kapıların üzerinde yer alan kapı 
tokmakları, konuğun kadın ya da erkek olduğunu anlamak için her biri farklı 
sesler çıkaran ve farklı motiflere sahip olan iki kapı tokmağı bulunur. 
Mahremiyet olgusunun ön plana çıktığı bu tasarım, tok sesli tokmak çalınarak 
konuğun erkek, tiz sesli tokmak çalınarak olduğu anlaşılmasına yardımcı 
olmaktadır. 

Dahası, doğaya karşı sergilenen saygılı tutum göz önünde 
bulundurulduğu “kuzulu kapı”ların çift kanatları atlı arabalar için açılırken, 
bir kanadında insan için küçük, evcil hayvanlar için de küçücük bir başka 
kanat tasarlanır. 

 



14                 Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler 

 

                                                           

 

“Türk Evi’nin, pencerelerle bir taraftan sokak ve dış dünyaya, diğer 
taraftan hayat ve eyvanla bahçeye açılmasına imkan veren planı, ona Türk evi 
kimliğini kazandıran özel bir mimari yaklaşımdır.” (Cansever, 2002) 

Mekânların aydınlatılması ve dış dünyayla görsel ilişkinin sağlanması 
amacıyla oluşturulan pencereler ile mahremiyetin korunması için ahşap 
kafesler ve kapaklar,  incelikli ahşap işçilikleri ve bezemeleri ile cephe 
yüzeyinin tezyini niteliğine kazandırdıkları önemli katkılar sayesinde 
dinamik ve karakteristik bir mimari tasarım oluştururlar. Türk odalarında, 
mekanın doğal ışıktan ve havalandırmadan mümkün olabildiğince fayda 
sağlayabilmesi ve daha iyi bir görüş alanına hakim olabilmesi için çok sayıda 
pencereleri olan duvar yüzeylerin düzenlenmesi temel bir ilke olarak 
benimsenmiştir. Böylece durağan bir mekân olan oda ile çevresi arasında 
güçlü ve dinamik ilişkiler kurulmaktadır. Odanın soyutlanmış üst örtüsünde 
yer alan vitraylı tepe pencereleri ise, mekânın aydınlatılmasına katkıda 
bulunurlar ve tavan tezyinatını renklendirerek mekân ifadesinin 
güçlenmesini sağlarlar. 
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“Genellikle sokak istikametinde (dışa doğru) açılan bir pencere dizisine 
karşılık evin bahçesine doğru açılan pencerelerin düzeni odadaki sedirde 
oturan insanı, bir yönde dış dünyayı, toplumsal mekânı (sokağı-meydanı), 
sonsuzluğu, diğer yönde ise evin çiçekli cennet bahçesini birlikte idrak 
etmeye yönelten bilinçli bir mimari tercih olmuştur.” (Cansever, 2002)  

4.2. Merdiven ve Geçitler 

Katları birbirlerine bağlayarak dolaşım sürekliliğini sağlayan 
merdivenler, tek kollu veya iki kollu merdivenler gibi farklı biçimleri ve 
süslemeleriyle konut içerisindeki dekorasyonu tamamlayan yapısal 
elemanlardır. Konutun iç mekânında, sofada ya da başka bir mekânda 
bulunabilen merdivenin sofa içerisinde oluşu plan tipini etkilemezken 
sofanın dışında ya da başka bir mekânda olduğu durumlarda plan tipinde 
farklılıklar meydana gelebilmektedir. “Merdiven yan, ara veya merdiven 
sofası içine alınarak ilk değişiklikler yapılmıştır. Dış sofalı evlerde, merdiven 
sofanın bir yerinde ve nadiren odalar sıraları arasındadır. İç sofalı evlerde ise 
merdivene ayrı bir yer ayrılmaktadır. 19.yy. sonlarına doğru merdiven sofası 
önemli bir hale gelmiştir. Etrafı galerilerle çevrelenir, ışığını tavandan alırlar. 
Planların büyümesiyle evlerde aydınlık avluları kullanılmaya başlanmıştır.” 
(Eldem, 1984) 

 

Resim 7. Türk evinde merdiven (Kuban, 1995; Url-7; Url-8) 
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Geçitler ise, genellikle yüklüklerin içinde yer alan ve iki oda arasındaki 
bağlantıyı dolaşım boşluklarıdır. Genellikle plan şemasında yer verilmeyen 
geçitler, zamanla konut planında yer alarak dar ve ışıksız koridorlara 
dönüşmüşlerdir.  

4.3. Tavanlar-Duvarlar-Döşemeler 

Türk Evi’nin kendine özgü kimliğini kazandıran tavan ve döşemelerin 
biçimlenişi incelendiğinde, döşemenin yalınlığına karşın tavanların özenle 
düzenlendiği, duvarlarda işlevselliğin ön plana çıktığı görülmektedir. Tavan 
ve döşeme arasındaki bu ilişki, “kökleri eskilere dayanan bir yaşama ve çevre 
oluşturma kavramını kendine özgü dil içinde tanımlamak” (Küçükerman, 
1985) olarak ifade edilebilir.  

Türk Evi’nin, özellikle de odaların kuruluşunda, Orta Asya’da göçebe 
yaşam sürdüren Türklerin yaşama birimi olan göçer çadırının izlerine 
rastlanmaktadır. “Üstte gök, altta toprak” (Küçükerman, 1985) ilkesi, Türk 
Evi’nde ve odasında alt ve üst örtünün biçimlenişini etkilemiştir.  

“Kaynakları çok eskilere dayanan düşünceye göre, ‘üstte gök, altta toprak’ 
vardır. Yüzyıllar boyu süren taşınabilen bir mekânın biçimlendirilmesinde 
etkili olan bu temel ilke, yerleşme düzenine geçişte de terkedilmemiş ve yeni 
yapılan mekânlarda hemen hemen aynı düşünce yaşatılmak istenmiştir.” 
(Küçükerman ve Güner, 1995) 

Türk Evi’nde odaların alt örtüsü, gündelik yaşamının gereklerine göre 
tasarlanırken üst örtü boş bırakılmıştır. Gündelik yaşama dair oturma, 
çalışma, yemek yeme, uyuma gibi eylemlerin gerçekleştiği faydalı kullanım 
alanı (alt örtü) sedir, dolaplar, yüklükler, ocak ve pencere dizisi, faydalı 
çevrenin üzerindeki soyutlanmış alanı (üst örtü) ise, vitraylı tepe pencereleri 
ve gösterişli süslemeleriyle dikkat çeken tavandan oluşmaktadır. 

İnsan ölçeğinde düzenlenmiş alt örtü, amaca yönelik işlevsel ve yalın 
estetik unsurlar ile oluşturulmuştur. Mekânların alt örtüsünde, ahşap taşıyıcı 
döşeme üzerinde halı, kilim, hasır gibi ince ayırıcılar bulunur. Gündelik 
yaşama dair tüm eylemlerin gerçekleştiği esas mekânın (seki üstü) döşemesi, 
odaların giriş kısmının (seki altı) döşemesine göre yükseltilerek farklı 
niteliklere sahip iki çevrenin ayrımı güçlü bir şekilde yapılır. Alt örtünün 
diğer bir bileşeni olan duvarların yüzeylerindeki yüklük ve dolaplar, pencere 
dizileri, ocaklar ve sergen, takçagöz gibi diğer donatı elemanları ile ayrı bir 
dekor niteliği taşımaktadır. 

Yüklük duvarında, yıkanmak için gusülhane, yatak ve yorgan vb. eşyaların 
depolanması, saklanması ve korunması amacıyla yapılmış dolaplar ile 
dekoratif amaçlı nişler (takçagöz) yer alır. Odanın sokağa, bahçeye veya 
hayata yönelen pencere duvarında, mümkün olduğunca çok sayıda 
oluşturulan pencereler ile dış dünyaya açılma ve havalandırma sağlanır. 
Dahası, pencere duvarının önünde, yapıya bağlı olan ve döşeme ile birlikte 
çözümlenen sedirde oturan kişi kollarını yastığa dayayarak bahçe veya 
avluya bakan pencerelerden dış ortam ile görsel olarak iletişim 
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kurabilmektedir. Mekânlardaki diğer bir özelleşmiş alan ise ortamın 
ısıtılması, aydınlatılması ve yemek yapılması için yüzeyinde ocağın 
bulunduğu ocak duvarıdır. 

 

Şekil 14. Türk odasında yatay ve dikey bölünme (Küçükerman, 1995) 

 

Kullanış açısından işlevi olmayan soyutlanmış üst örtüdeki tavan ise, 
bitkisel motifler ve geometrik formlar ile tezyin edilerek mekânın tezyini 
niteliğine katkı sağlar. Tavanlarda, konut sahibinin ekonomik durumu 
gözetilerek zengin özelliklere sahip detaylar oluşturulur. Ayrıca, seki üstünün 
tezyin edilmiş tavanın aksine, seki altının tavanı alçak tutulur ve yalın 
süslemeler uygulanır. Böylece tavan seviyelerinde oluşturulan kot farkı ile 
mekânın farklı işlevlere ve niteliklere sahip iki çevresinin birbirinden ayrımı 
sağlanır. 

 

 

Resim 8. Tavan tezyinatı (Küçükerman, 1995) 

4.4. Çıkmalar 

Çıkmalar, Türk Evi’nin cephe düzenini etkileyen ve konut içindeki yaşam 
ile dış dünya arasında görsel ilişkiyi sağlayan önemli bir yapısal elemanlardır. 
Çıkmalar, “binaların şakuli satıhlardan ve yukarı kısımlarından, dışarı doğru 
ve altı boşta olarak ve taşımak üzere yapılan mimari kısımlardır.” (Evren, 
1959) Anadolu’nun bazı bölgelerinde “cumba” olarak adlandırılan çıkmalar, 
büyük kentlerdeki köşk ve saraylarda “şahnişin”, “şehnişin” veya 
“cihannüma” gibi farklı terimlerle tanımlanırlar. 
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Resim 9. Türk evinde çıkma örnekleri (Küçükerman, 1995) 

 

Çıkma, iç mekândaki yaşamın dış dünyaya açılmasını sağlayan bir yapısal 
eleman olsa da bazı ihtiyaçlar ve sebepler doğrultusunda oluşturulmuştur. 
Türk evinde çıkmaların oluşmasındaki sebepler şöyle sıralanabilir: 

-  Zemin katta oluşan rutubetten ve hava koşullarında korunmak için 
yaşama mekânları üst katlara alınır. Çıkmalarda oluşturulan pencere 
açıklıklarının önlerinde oturma alanları düzenlenir. 

-  Büyük kentlerin dar ve sıkışık alanlarında çıkmalar ile mekânlar 
genişletilir ve böylece yerden kazanç sağlanır. 

-  Günlük yaşamını evde geçiren kadının dinlenmesi, manzarayı 
seyretmesi, komşularla iletişim kurabilmesini sağlar.  

-  Çıkmalar aracılığıyla mekanlar birden fazla yönde manzaraya hakim 
olabilir, böylece dış ortam iç mekana taşınır.  

-  Konutun en çok ışık alan ve en serin mekânları çıkmaların olduğu 
mekânlardır. Bu mekânlarda gündelik işler, sohbetler, davetler ve 
toplantılar yapılır. 

-  Antre üstlerine denk gelen çıkmalar, hem antreyi tanımlanır hem de 
yağmur ve güneşten korunmayı sağlar. Uygun oranları ve ölçüleriyle 
konutların mimari kompozisyonunu tamamlar. 

4.5. Çatı ve Saçaklar 

“Çatı binayı tamamlayan, ona mimari hususiyetini kazandıran unsurların 
başlıcalarındadır. Şekil bakımından bu kadar mühim olan çatının bina 
bünyesindeki rolü ve konstrüksiyonu da o derece mühimdir. Çatı, bütün 
binayı hava tesirlerinden koruyan ve içinde barınılabilir bir hale getiren 
unsurdur.” (Kafesçioğlu, 1954) Türk Evi’nde çatılar, planlardaki karmaşık 
oluşuma karşın basit biçimleri ile göze çarpmaktadır. Konutlarda sıklıkla 
beşik çatı ya da kırma çatılar ve bunların birleşimlerinden oluşan çatı 
biçimleri görülmektedir.  
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Türk konutunun mimari bütünlüğü içinde yer alan saçaklar ise, cephe 
kompozisyonunda önemli bir görsel etkiye sahiptir. Çatıyı sağlamlaştıran ve 
duvarlar yüzeylerini hava koşullarından koruyan çatıların alt kısmı, 
genellikle açık bırakılarak konstrüksiyon gözler önüne serilmektedir. 
19.yy.dan sonra, saçaklarda hakim olan konstrüktif yapı yerini tezyin edilmiş, 
ahşap kaplamaları olan geniş saçaklar bırakmıştır. 

 

 

                                             

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar uzanan süreçte 
konut tasarımı, insanoğlunun istekleri ve gereksinimleri doğrultusunda 
değişim ve gelişim göstermiştir. Tarihi gelişim süreci içerisinde, insanoğlu 
değişen yaşam koşulları neticesinde, çevresini denetleyip düzenleyerek 
yaşamını sürdürebileceği yapay çevreler oluşturmuştur. Toplumsal yapı, 
tarihsel birikim ve kültürel değerler ile bağlantılı olarak oluşturulan konut 
mimarisi, bulunduğu çevreye anlamsal, psikolojik, sosyolojik ve estetik 
boyutlarda misyonlar yükleyerek kent kimliğinin şekillenmesinde etkin rol 
oynamaktadır.  

Toplumun sahip olduğu değer yargıları, gelenekleri, inanç sistemleri, 
kültürel değerleri ve yaşam biçimi toplumu kendisi kılan özelliklerdendir. 
İnsanlık tarihi boyunca, her toplumun, tüm bu özellikleri içerisine alan özgün 
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bir geçmişe sahip olmuştur. Türk toplumunun da, Orta Asya’dan başlayan ve 
Anadolu’da yayılım gösteren köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Geniş bir 
coğrafyada yayılım gösteren ve yoğun bir tarihi birikimden beslenen, kültürel 
zenginliğin ürünü olan Türk Evi, geleneksel konut mimarisi açısından özgün, 
estetiksel açıdan zengin görünüme, niteliksel açıdan yetkin ve tarihsel açıdan 
köklü bir geçmişe sahiptir. Orta Asya’da göçer çadırının iç mekân 
organizasyonunda uygulanan tasarım yaklaşımları, yaşam koşullarındaki 
gelişmelerin getirdiği yeni ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda şekillenerek 
geleneksel Türk konut mimarisi oluşmuştur. 

Türk kimliğinin imleyicisi olan Türk Evi, toplumsal kimlik, kültürel 
değerler, yaşam koşulları, teknolojik düzey ve bölgesel özelliklerin ışığında 
gelişerek özgün kentsel dokunun oluşmasında etkili olmuştur. Türk 
toplumunun ideolojik tutumları, gelenekleri, inanç sistemi, kültürel değerleri, 
ekonomik yapısı ve sosyal eğilimleri ile toplumun yaşanmışlıkları ve zaman 
içerisinde geçirdiği değişimler hakkında önemli ipuçları vermektedir. 
Kültürel mirasın ve kent kimliğinin en önemli bileşenlerinden biri haline 
gelen Türk Evi, yüzlerce yıl varlığını sürdürmüştür. 
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1.GİRİŞ 

Birçok alandaki teknolojik gelişmelere paralel olarak yenilikler her geçen 
gün hayatımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir.(Ayaydın, 2010), (Olgun & 
Yılmaz, 2014)’ün konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda bilgisayar programları 
kullanımının önemi ve teknolojinin gerisinde kalmamamız gereği üzerinedir. 

Önceleri; elle (aydınger, rapido kalemler vb. kullanılarak) hazırlanan 
projeler özellikle zaman konusunda büyük bir kayıp yaşatmaktaydı. Sonraları 
ise teknolojik alandaki gelişmelerle bilgisayarda çeşitli çizim programları 
(özellikle Autocad, modelleme ve malzeme ataması için kullanılan 3D Studio 
Max ve sunum için kullanılan Adobe  Photoshop) tasarımcılar tarafından 
yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Çizimlerin kolay yapılabilmesi ve yapılan mekân tasarımlarının 
modellenerek sunulması, tasarımcının zihninde tasarladığı projeyi karşı 
tarafa aktarabilmesini sağlamaktadır. Teknolojinin sürekli olarak 
gelişmesiyle, tasarımcılar da gerçeğe yakın görüntülerle proje sunumlarını 
yapmak istemektedir. Mekânın 3D modellenmesi, malzeme atamalarının 
gerçekçi yapılması, yüksek çözünürlükte görüntü (Render) elde etmek… 
teknolojinin sağladığı olanaklardandır. Fakat elde edilen görüntü ne kadar 
gerçekçi olursa, projede kullanılan eleman sayısı da o kadar artar. Eleman 
sayısının artması projenin boyutunun artması demektir. Projenin boyutu 
arttıkça da çalışılan makinenin kapasitesine bağlı olarak program yavaş 
çalışmaya başlar. Programın ağırlaşması özellikle sunum aşamasında 
tasarımcıyı yoran ve zaman kaybına neden olan bir unsurdur. Bunun yanında 
ağırlaşan proje bilgisayarı fazla yorduğu için programların hata verme 
olasılıkları da yüksektir (Autocad programında bu ağırlaşmayı engellemek 
için, oluşturulan formların segment sayılarını düşürmek mümkündür. Fakat 
bu da (özellikle 2D çizimlerde) projedeki eğrisel çizgilerin kırıklı 
görünmesine neden olmaktadır. Kırıklı görünen çizgiler tasarımcıyı 
yanıltabilmekte ve çizim aşamasını zorlaştırabilmektedir). 

Yüksek çözünürlükte ve hızlı çalışmaya olanak sağlayan tablet çizim 
programları hem çizim aşamasını hem de sunum aşamasını 
hızlandırmaktadırlar. Bu programların tasarımcıya sağladığı en büyük 
kolaylıklar arasında istenilen öğenin istenilen zamanda rengi, boyutu, 
büyüklüğü ve şekliyle oynayabilme özgürlüğüdür. Hem de bütün bunları 
yaparken bilgisayarda olduğu gibi programın hata verip kapanma 
olasılığının, çok düşük olduğunu bilmek tasarımcıyı psikolojik açıdan 
rahatlatan bir faktördür.   

Yukarıda açıklanan bu avantajları bir proje üzerinde anlatmak uygun 
olacaktır. Bu nedenle öncelikle tasarım sürecinde kullandığımız çizgi, form, 
renk ve doku kavramlarıyla mekân kavramı açıklanmış, devamında gelişen 
teknolojinin sunum aşamasına getirdiği kolaylıklar anlatılmıştır.  Sunum 
aşamasına gelen yeniliklerle hızlı ve yüksek çözünürlükte mekân görüntüleri 
elde etmek mümkündür. Böylece projenin karşı tarafa anlatılması, karşı 
tarafın projedeki mekânları algılayabilmesi kolaylaşmaktadır. 
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2.TASARIM SÜRECİ 

Peyzaj tasarımı; sörvey (alan analiz çalışmaları) den başlayan, leke plan 
oluşumu ile devam eden, avan proje, projenin sunumu, kesin proje, uygulama 
ve detay projeleri ile tamamlanan bir süreçtir.(Tasarım süreci, kullanıcı 
ihtiyaçlarının belirlenmesinden mekân tasarımına kadar uzanan bir 
hiyerarşiden oluşur).  

Tasarım ve uygulama süreçlerinin başarılı ilerleyebilmesi için ihtiyaçların 
doğru belirlenmesi, mekân tasarımlarının doğru kurgulanması, projenin 
alanın yapısına uygun çözümlenmesi ve aplikasyonun doğru yapılması 
gerekir. Proje ne kadar az hata ile üretilirse projenin sahada uygulanması da 
o kadar başarılı olur.  

Bir proje; ihtiyaçlar doğrultusunda ne kadar iyi çözümler üretirse üretsin, 
mekânsal kurgu ne kadar doğru yapılırsa yapılsın, eğer karşı tarafa iyi 
anlatılamıyorsa bunun hiçbir önemi yoktur. Anlaşılır bir proje üretebilmek 
için çizim aşamasında kullanılan çizgi, form, renk ve doku doğru 
kullanılmalıdır. Ayrıca mekân oluşumlarının başarılı olabilmesi için 
donatıların uygun konumlandırılması ve bitkisel tasarımın da projedeki 
mekân oluşumlarını desteklemesi gerekir. Öyleyse öncelikle mekân 
kavramının açıklanması yararlı olacaktır 

2.1.Mekân 

Mekân en basit tanımıyla bir kişi ve grubun yeridir. Mekân; insanın, insan 
ilişkilerinin ve bu ilişkilerin gerektirdiği donatıların içinde yer aldığı, sınırları 
kapsadığı örgütlenmenin yapı ve karakterine göre belirlenen bir 
boşundur(Gür, 1996). 

(Canter, 1977)’ye göre ‘Mekân’ tanımını yaparken şu sorulardan 
başlamak gerekir: Mekânı biçimlendiren temel bileşenler (mekânın öğeleri) 
nelerdir, mekânı tanımlarken hangi prosedürler izlenir?’ Mekân bileşenleri 
döşeme, duvar, kolon, kiriş, çatı, merdiven; mekân öğeleri olarak ise, bölücü 
duvarlar, pencereler, kapılar, donatılar (koltuk, masa, sandalye... vb) diğer 
eşyalar ve aksesuarlar (çiçekler, aydınlatma öğeleri... vb) sayılabilir (Gür, 
1996). 

Buradan yola çıkarak Peyzaj Mimarlığında mekân bileşen ve öğeleri 
arasında döşemeyi, bölücü duvarları, bitkisel elemanları ve donatıları önemli 
elemanlar olarak saymak mümkündür. Bu elemanların doğru şekilde projeye 
yansıtılması projenin okunabilirliği açısından çok büyük önem arz 
etmektedir.  

Mekân kavramının tam olarak anlaşılabilmesi için mekân kavramının 
oluşumunda etkili temel öğelerin bilinmesi gerekir.(Canter, 1977)bunları; 
fiziksel nitelikler, konseptler ve etkinlikler olarak belirlemiştir. Bu üç temel 
öğenin birleşimi ile mekânlar oluşur.  

Bu temel üç bileşeni şu şekilde açıklayabiliriz: Birbiri ile ilişkili etkinlikler 
bir arada değerlendirilir. Bu aktivitelerin gerektirdiği fiziksel gerekliliklerle 
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mekân şekillenmeye başlar. Bu fiziksel niteliklerin hangi fikirle (konseptle) 
ilişkili olduğu belirlenerek ‘mekân’ oluşturulur. 

Mekân tasarımında kullanılan tasarım elemanlarının renkleri, dokuları, 
şekilleri, boyutları kullanıcı üzerinde değişik psikolojik etkiler meydana 
getirir. (Canter, 1977)’ ye göre bu elemanların birkaçının veya hepsinin 
kombinasyonu ile oluşturulan mekân tasarımlarının fiziksel parametrelerinin 
ölçülmesinin sayısız yolu vardır.  

Tasarımcılar mekân tasarımlarında, kullanıcısı üzerinde istedikleri 
psikolojik etkiyi oluşturabilirler. Örneğin sert dokulu, keskin formlu, koyu 
renklerden oluşan bir mekân kullanıcısını huzursuz hissettirebilirken; açık 
renklerin, yumuşak dokuların, doğal peyzaj elemanlarının kullanıldığı bir 
mekân kullanıcısını daha huzurlu ve rahat hissettirebilir. Mekân tasarımında, 
mekânın kullanım amacına uygun olarak hissettirilmek istenen duyguyu 
yansıtmak tasarımcının elindedir. Fakat mekân tasarımı sadece 3 boyutu 
olan, fiziki olarak deneyimlenen bir alan olarak değerlendirilmemelidir. 
Çünkü tasarımcının zihninde yer alan mekân tasarımı, ne kadar başarılı 
olursa olsun, bunu karşı tarafa doğru anlatamadığı sürece, bu tasarımın 
hayata geçmesi mümkün olmayacaktır. Yani başarılı fiziksel mekânların 
oluşturulması; düşünce aşamasından başlayan, düşüncenin kâğıda 
aktarılması ile süren, başarılı bir uygulama süreci ve devamında düzenli 
bakım çalışmaları ile devam eden bir dizi eylemden oluşmalıdır. Bu çalışma 
kapsamında, zihinde oluşan düşüncenin kâğıda aktarılması aşamasında, 
okunaklı bir proje için çizgi, renk, doku ve donatı elemanlarından nasıl 
yararlanılacağı anlatılmıştır. 

2.1.1.Çizgi ve Form 

Nokta, bütün biçimlerin temelidir. Kaydırılan nokta çizgiyi oluşturur 
(Çınar & Erdönmez, 2008). Proje çizerken kullandığımız temel öğe çizgidir. 
Çizginin rengi, çeşidi (kesikli çizgi, devamlı çizgi) kalınlığı vb. projenin 
okunabilirliği açısından çok önemlidir. Kalın ve koyu renkli çizgiler kâğıt 
üzerinde en önce algılanırken, açık renkli ince çizgiler diğerlerine göre daha 
zayıf algılanır. Yani proje üzerinde dikkat çekilmek istenen yerler, yapısal 
elemanlar koyu renkli ve kalın çizgilerle gösterilir.  

Proje üzerindeki her çizgi bir anlam ifade etmelidir. Çizim yaparken ilk 
adım çalışma alanını belirlemek olmalıdır (proje alanının sınırlarının 
çizilmesi, ‘çevre’ kavramından daha özele inip ‘mekân’ oluşturmada ilk 
aşamadır). Çizgi, projedeki mekânların belirlenmesinde kullandığımız temel 
elemandır.  

 ‘....Çizgi değişik formlarda şekillenerek görsel tasarım temasını 
oluşturur…….Biçim geometrisinde, 3 temel biçimden (kare, daire, üçgen) ve 
bunlardan üretilen çok çeşitli biçimlerden söz etmek mümkündür. Doğru ve 
estetik bir biçim geometrisi için tasarım öğeleri (çizgi, form, renk, doku) ve 
ilkelerinin (birlik, oran, ölçek, uyum, denge, simetri, ritim, zıtlık) iyi bilinmesi 
gerekir (Çınar & Erdönmez, 2008). Tasarım öğrencilerinin ‘Temel Tasarım’ 
dersinde öğrendikleri ilk konular arasında çizgiyi kullanarak formlar 
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oluşturmak yer alır. Oluşan formlar sayesinde mekân hissi kuvvetlenmeye 
başlar. 

Aşağıdaki görselde de açıklandığı gibi, projeye eklenen her bir çizgi 
projeyi zenginleştiren, okunaklılığını arttıran ve mekân hissini 
kuvvetlendiren nitelikte olmalıdır.  

  

Proje alanının sınırlarının belirlenmesi 
ile ‘mekân’ hissi oluşturmada ilk 
aşamanın tamamlanması 

Alana giriş noktalarının belirlenmesi ve 
yapılmak istenen mekânsal kurguya uygun 
formların geliştirilmesi 

  

Oluşturulan formların, yeni çizgilerle 
desteklenmesi. Kalem kalınlığı aynı olan 
çizgiler, her bir çizginin aynı kotta 
olduğu anlamına gelir. 
Burada, kalınlıkları aynı olan ve birbirini 
destekleyen çizgiler döşeme hissi 
yaratmaktadır. 

Çizgilerin kalem kalınlığındaki farklılıklar, 
projede değişik yükseklikte elemanların 
olduğu hissini yaratır.  
Buradaki koyu renkli çizgiler, projede 
yapısal unsurlar olduğunu göstermektedir. 
(projede yapısal unsurlar olsaydı bu 
şekilde gösterilmeliydi) 

Şekil 1. ‘Çizgi’ yi kullanarak mekân oluşturulması 
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Bir mekân oluşturulması için onun mutlaka her yönden kesin engellerle 
sınırlanmış olması gerekmez. Bir mekânı bir hacimden ayıran en önemli fark 
da aslında bu noktada ortaya çıkmaktadır. Mekânı oluşturan sınırlama, 
hareketi önleyici şekilde fiziksel olabileceği gibi yalnızca başka duyularla 
algılanabilecek biçimde, örneğin sadece zemindeki bir doku gibi görsel de 
olabilir (Aslan, Aslan, & Atik, 2015). Yukarıdaki projede de zemin 
döşemesinde meydana getirilen farklılıkla, mekân algısı görsel olarak 
kuvvetlendirilmiştir. 

2.1.2.Renk 

Renk, tasar öğeleri içerisinde görsel algılama üzerinde en etkili olan 
faktörlerden biridir. Duyulara daha yakından ve etkili olarak seslenen bir 
heyecan öğesidir. Kompozisyonda diğer öğelere tepki göstermeyen insanlar 
bile uygun renk düzenleri karşısında etkilenir ve genellikle de önce rengi 
algılayıp bir yargıya varırlar…….Peyzaj tasarımında renk unsuru, yalnızca 
bitki materyaline ilişkin bir tasar öğesi değildir. Tasarımı tamamlayan pek 
çok cansız ya da yapısal eleman (toprak, su, kayalar, döşeme ve duvar 
yüzeyleri, donatı elemanları vb.) da temayı oluşturan temel özelliklerdir 
(Altınçekiç H. , 2000). 

Renk, proje üzerinde mekânların gösterilmesi için kullanılan bir 
elemandır. Renklerle beraber sert zeminler, yeşil alanlar ve su yüzeyleri 
görsel olarak birbirinden ayrılarak projenin algılanmasında bir diğer önemli 
adım atılmış olur.  

Aşağıdaki görselde de renk kullanımı ile mekânsal farklılıkların, döşeme 
farklarının nasıl belirgin hale getirilebileceği anlatılmıştır. Ayrıca çizgisel 
düzeyde hazırlanan bir projenin uygun renk tonları ile boyanması hem 
mekân algısını kuvvetlendirir hem de algısal açıdan mekânın daha iyi 
anlatılmasını sağlar. 

  



30                 Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler 

 

 
 

Renk, projenin okunaklılığını arttıran 
önemli bir elemandır. Yukarıdaki planda, 
renk sayesinde, rahatlıkla yeşil alanlar ve 
sert zeminler görsel olarak birbirinden 
ayırt edilebilmektedir.  

Renklerin proje üzerinde kullanım 
amacına göre çeşitlenmesiyle, döşeme 
farkları, su yüzeyleri ve yeşil alanlar daha 
iyi algılanabilir hale gelmektedir. 

Şekil 2. 'Renk'i kullanarak mekân oluşumunun desteklenmesi 

 

2.1.3.Doku 

Her yüzeyin, içeriğindeki maddenin bileşimine bağlı olarak, kendine özgü 
bir dokusu vardır (Gibson, 1986). (Kın, 2007)’nin aktarımına göre: ‘Doku, bir 
nesnenin veya nesne yüzeyinin, görsel veya dokunsal nitelikleri olarak 
tanımlanmaktadır (Webster). Bu, dokunun görsel ve dokunsal boyutları 
arasında farklılık olduğunu gösterir. Doku bir yüzeyin üç boyutlu yapısından 
dolayı sahip olduğu özel bir niteliktir. Dokunun iki ana tipi vardır. Dokunsal 
doku gerçektir ve dokunarak hissedilebilir. Görsel doku ise gözle görülür. 
Bütün dokunsal dokular, görsel doku özelliklerini de taşırlar (Ching, 2002).’ 
‘Görsel doku deyimiyle, pürüzlü olmayan, iki boyutlu bir düzlem üzerinde bir 
pürüzlülük ifadesi, üçüncü bir boyut yaratmak, ya da gerçek dokunsal bir 
dokunun taklidini yapmak (resim, fotoğraf gibi izlenimsek doku) suretiyle 
görsel algılamada doku gibi algılanabilen yapay dokular (düz yüzey dokusu) 
kastedilmektedir (Aytuğ, 1987).’ 

(Ohno, 2000)doku kavramını çevresel bağlamda incelenmiştir. 
Mekândaki objelerin algısı ve dokuların algısı birbirinden oldukça farklıdır: 
doku, özel bir dikkat gerektirmeden, ortamdaki objelerin bir araya gelmesiyle 
algılanır ve ortamın zarif ambiyansına katkıda bulunur. 

Peyzaj projelerinin sunumu ve okunaklılığı açısından doku önemli bir 
faktördür. Doku, projede kum alan, yeşil alan, sert zemin, su yüzeyi vb. 
ayrımının görsel olarak yapılabilmesini sağlayan ve projenin görselliğini 
arttıran bir elemandır. 
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Proje üzerindeki renkler uygun dokularla birleştiğinde projenin okunaklılığı artar. 
Daha okunabilir hale gelen proje de mekân algısı kuvvetlenmiş olur. 

Şekil 3. 'Doku'yu kullanarak mekân oluşumunun desteklenmesi 

 

2.1.4.Bitkisel Tasarım ve Donatıların Konumlandırılması 

Çizgisel boyutta hazırlanan projenin daha iyi algılanabilmesi için bitkisel 
tasarım ve donatı yerleşimi de önem arz etmektedir.  

Peyzaj projeleri hazırlanırken en önemli tasarım elemanlarından olan 
bitkisel materyal, mekân algısını kuvvetlendiren ve mekânları tanımlı hale 
getiren değerli bir bileşendir. Öyleki, projede sert zeminler görünmese bile 
proje okunur hale gelebilir. Bitkisel tasarım yapılırken hem çizgisel bazdaki 
mekân oluşumlarının desteklenmesi hem de üçüncü boyutta bitkilerin 
işlevselliği göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Peyzaj tasarımında kullanılan bitkisel elemanlar projedeki formları destekler 
nitelikte olmalıdır. Bitkisel tasarımla desteklenen formlar, mekân hissini 
kuvvetlendirir. 

Şekil 4. Mekân oluşumunun bitkisel tasarım ile desteklenmesi 

 

Doğru konumlandırıldığı takdirde mekân oluşumunu destekleyen ve 
mekân formlarının okunaklılığını arttıran diğer bileşen, donatılardır.  
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Çizgi, form, doku, renk, bitkisel tasarım ve donatılar doğru kullanıldığında mekân 
tanımlı hale gelir ve projedeki mekânların algılanırlığı artar. 

Şekil 5. Mekân tasarımının donatılar  
(oturma birimleri, arkatlar, bitki saksıları) ile desdeklenmesi 

 

Çizgi, renk, doku, bitkisel elemanlar ve donatılar doğru kullanıldığı 
takdirde peyzaj projelerinin okunaklı olması, böylece insanların projeyi rahat 
okuması sağlanabilir. Rahat okunabilen projeler hem detay çizimi 
aşamasında hem metraj-keşif çalışmaları aşamalarında hem de uygulama 
aşamasında çalışan insanları yormaz. Böylece çalışma daha zevkli hale gelir 
ve hata yapma olasılığı azalır. Minimum hata ile üretilen projelerin 
uygulamaları daha başarılı bir şekilde yürütülür.  

2.2.Projenin Modelleme Aşaması  

2 boyutlu çizimi tamamlanan proje; çizgi, renk, doku, donatılar ve bitkisel 
materyal ile mümkün olduğunca okunaklı çizilmelidir. Fakat proje her ne 
kadar doğru çizilirse çizilsin projenin karşı tarafa tam olarak algılatılması 
mümkün olamayabilmektedir.  
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Haritalar bize ‘yer’lerin nereler olduğunu, aralarındaki mesafeleri 
gösterir. Krokiler, bu alanların biliş sistemimizdeki yerleri hakkında bulgular 
sunabilir. Fakat bu harita ve krokiler, mekânı tariflemezler, veya bu 
mekanlarda neler yapıldığını anlatmazlar (Bize bu alanların nerelerinde 
insanların saklandığını, ağladığını, mutlu olduğunu anlatmazlar). Biliş 
sistemleri sadece mekânların nerelerde olduğunu değil, mekanlarda hangi 
aktiviteler olduğu ile de ilgilidir (Canter, 1977). Bu nedenle mekân 
tasarımlarını karşı tarafa 3D olarak sunulması oldukça büyük önem 
taşımaktadır. Mekânda gerçekleşecek etkinliklerin insanlara görsel olarak 
sunulması, mekânın kavranmasını kolaylaştırır. 

Özellikle farklı mesleklerde çalışan insanların, projeyi üçüncü boyutta 
düşünebilmeleri zor bir süreç olabilmektedir. Bu nedenle projenin karşı 
tarafa doğru anlatılabilmesi için 3D çizim programlarından yardım 
almaktayız. 2 boyutta çizimi tamamlanan projenin modellenmesi (3 boyut 
çiziminin yapılması) projenin sunumunda önemli bir diğer aşamadır.  

3D modelleme için kullanılan bilgisayar programlarında özellikle ekran 
kartı çok önemlidir. Başlarda hızlı bir şekilde ilerleyen çizim daha sonra 
çizilen elemanların artmasıyla bilgisayarı yavaşlatmakta ve hatta bilgisayarın 
hata verme olasılığını arttırmaktadır. Ayrıca bu çizim programlarının 
sorunsuz ve hızlı bir şekilde kullanılabilmeleri uzun bir deneyim sürecini 
gerektirmektedir. Hata veren projenin yeniden çizilmesi, öğrenme 
aşamasının uzunluğu bizler için zaman kaybıdır. Zamanın hızla akıp geçtiği 
günümüzde bizler de bu hıza ayak uydurmak zorundayız.  

Bu aşamada da tablet 3D çizim programları işimizi kolaylaştıran ve 
hızlandıran yardımcılar olmaktadırlar. Ölçekli çizim yapabilmek -çizim 
ölçeğinin kolay ayarlanabilmesi-, çıktı aşamasında yanlış ölçek ayarlamadan 
kaynaklanan hataların yaşanmaması ve yüksek çözünürlükte -hızlı- 
çalışabilme tablet programlarının sağladığı avantajlar arasındadır.  
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Bu aşamada projedeki bütün set 
zeminler, yeşil alanlar, donatılar 
(oturma birimleri, çocuk oyun 
ekipmanları, arkatlar) modellenmiştir. 

Yukarıdaki görseller, projenin 4 açıdan 3D 
modelini göstermektedir. 

Şekil 6. Projenin Shapr (tablet 3D modelleme programı) da modellenmesi 

 

Modellenen projeye materyal atamalarının yapılması ve bitkisel tasarımın 
tamamlanması projenin sunum aşamasının ve animasyon aşamasının 
tamamlanabilmesi için son aşamadır. Böylece proje karşı tarafa doğru bir 
şekilde algılatılabilecektir.  
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Şekil 7. Projenin 2D çizim aşaması ve sunum aşaması 
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3.Projenin Değerlendirilmesi 

Proje aşağıda açıklanan hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir: 

-  Formal bir denge simetrik, geometrik ve benzer elemanların tekrarı 
ile merkezi bir aksın her iki tarafında aynı elemanların kullanılması 
ile sağlanır. Statik, kolay algılanabilir, görkemli ve doğanın fethedildiği 
etkisini yaratır (Grant, 1993). 

Hazırlanan projede simetrik bir denge söz konusudur. Projedeki hem 
yatay hem de dikey aksın çevresinde simetrik ve formal bir çalışma söz 
konusudur.  

-   (Lynch, 1977) kentlerin nasıl göründüğü ve kullanıcılar tarafından 
nasıl algı4landığı üzerinde çalışırken kentin algısı ile alakalı 5 kavram 
ortaya koymuştur. Bunlar ‘yollar, yüzeyler, bölgeler, düğüm noktaları 
ve simge’ dir.  

Kent parkı olarak tasarlanan alana yatay ve dikey sirkülasyon hatları 
((Lynch, 1977)’nin bahsettiği yollara karşılık gelir) ile dört bir kenardan giriş 
(Lynch’in bahsettiği düğüm noktalarına karşılık gelir) yapılabilmektedir. 
Projedeki dikey aks bitkisel tasarımla, oturma birimleri ile ve arkatlarla 
desteklenmiştir. Yatay aks ise bitkisel tasarımla ve oturma birimleri ile 
desteklenmiştir. Bitkisel tasarımda, oluşturulan mekânsal formların 
desteklenmesi amaçlanmış aynı zamanda bitkilerin işlevsel olmasına dikkat 
edilmiştir. Park sınırlarında (Lynch’in bahsettiği yüzeylere karşılık gelir) tek 
sıra yapraklı ağaçlar kullanılarak hem parkın genel form özelliği 
desteklenmiş hem de parkın kapalı bir yapıya sahip olması engellenmiştir 
(parkın içerisi dışarıdan, dışarısı içeriden görülebilmektedir). Kent 
parklarının görsel engellerle kapatılmaması kullanıcıların güvenlik 
algılarında önemli bir faktördür (insanlar dış mekânda fazla kapalılığa sahip 
bitkisel düzenlemeleri güvenli görmemektedirler). Yatay ve dikey ana akslar 
ortadaki dairesel formlu havuza yönlendirilmiş, böylece odak noktası 
oluşturulmuştur. Havuz (Lynch’in bahsettiği simge -odak noktası- na karşılık 
gelir) çevresindeki oturma birimlerine gölge sağlayan yapraklı ağaçlar aynı 
zamanda mekân algısı kavramını güçlendirmektedirler. Mümkün olduğunca 
geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi amacıyla parkta; çocuk oyun mekânı, 
yer satrancı oyun mekânı, sırtlıklı ve sırtlıksız oturma birimlerinden oluşan 
oturma mekânları (farklı kullanımlara olanak sağlayan etkinlik mekânları 
Lynch’in bahsettiği bölgelere karşılık gelir) tasarlanmıştır. Oluşturulan her 
mekân bitkisel elemanlarla desteklenmiş ve yine bitkisel elemanlardan 
yararlanılarak etkinlik alanları birbirinden ayrılmıştır. Park, ana döşeme 
malzemesi ile kentle bütünleşmekte, sınırda kullanılan yeşil alan ve bitkisel 
düzenleme ile kentten ayrışmaktadır.  

Plan çiziminde gösterilemeyecek ve/veya tam olarak anlatılamayacak pek 
çok tasarım özelliği, yapılan 3D modelden sağlanan görüntülerle karşı tarafa 
rahatlıkla anlatılabilir. Böylece karşı taraf hangi meslek disiplininden olursa 
olsun, projedeki mekânları ve mekânsal özellikleri rahatlıkla algılayabilir. 
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-   (Baştürk, 2000)’e göre mekân tasarımı kriterleri arasında aşağıdaki 
hususlar yer almaktadır: 

İşlevsel mekânlar yaratmak ve bu mekânların arasındaki ilişkiyi 
sağlamak, 

Güvenlik, mahremiyet ve barınak sağlayabilmek için kapalılık yaratmak, 

Yön ve görsel perspektif sağlamak, 

İklimsel etkileri kontrol etmek ve mikroklima yaratmak, 

Bu çalışma kapsamında da yukarıdaki hususlara uygun olacak şekilde 
işlevsel mekânlar oluşturulmuş, çalışma alanını çevreden ayırmak için 
bitkisel elemanlar kullanılmış, parkın içindeki akslarla kullanıcıların 
yönlerini kolay bulabilmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca oluşturulan bitkisel 
tasarım ve yeşil alanlarla kent içinde geçirimsiz yüzeylerin hâkim olduğu bir 
çevrede doğal ve yapay elemanlar arasındaki dengenin kurulması 
amaçlanmıştır. 

- Bir mekân, üzerinde geçmesi gereken eyleme olanak sağlayabilmesi 
için fonksiyoneldik niteliği taşımalıdır. ...Mekânın kullanıcıya verdiği 
haz duygusu ile kullanıcı, mekânın kendisine hizmet ettiğini ve 
ihtiyaçlarını karşıladığını algıladığı sürece, beğenisini sürdürecek ve 
doyum hissi taşıyacaktır (Altınçekiç S. , 1997) 

Hazırlanan projede mekânsal ayrımlar döşeme ve bitkisel elemanlarla 
yaratılmış, her mekânda kullanım amacına uygun olan donatılara yer 
verilmiştir. Ayrıca, bir kent içi parkta kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda, 
sosyalleşmeye olanak sağlayan oturma mekânları, çocukların aktif yapılarına 
uygun çocuk oyun alanları tasarlanarak kullanıcıların mekânı beğenmeleri 
amaçlanmıştır. 

- Bir çevrede algı oluşturmak (make sense) uyumu gerektirir. Zemin 
dokusunun devamlılığı ve kullanılan elemanların tekrarı (bir 
yapıdaki ağaçlar veya ağaç dizileri) burada rol oynar (Kaplan & 
Kaplan, 1982). 

Hazırlanan bu projede de zemin dokusundaki devamlılık ve kullanılan 
malzemenin tekrarı ile mekân kavramı kuvvetlendirilmiştir.  

Projenin bir diğer özelliği de, projede ağırlıklı olarak yaprak dökmeyen 
ağaçların kullanılmış olmasıdır. Yaprak, bitkilerin formlarını oluşturan ve 
bazı işlevlerini (perdeleme gibi) etkin olarak yapabilmelerini sağlayan önemli 
bir bileşendir. Yaprak döken bitkiler, kışın havaların soğumasıyla sadece 
gövdeleri ile mekândaki görsel algıya katkıda bulunurlar. Bu nedenle, 
hazırlanan bu projede her dem yeşil bitkiler kullanılarak mekân hissinin 
görsel olarak her mevsim desteklenmesi amaçlanmıştır. 
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3.1.Mekân Algısında Zaman Kavramı 

Algı, ‘Duyu verilerini örgütleyip yorumlayarak çevremizdeki nesne ve 
olaylara anlam verme süreci (Cüceloğlu, 2011), ‘Duyular yolu ile çevreden 
bilgi edinme eylemi (Gür, 1996)’dir. (Aslan, Aslan, & Atik, 2015)’in 
aktarımına göre ‘Mekân algısı psikolojisi temel olarak, kişinin mekân 
içerisinde veya çevresinde kısa veya uzun süreli deneyim kazanması ve bu 
doğrultuda mekânın hatırlanması ile ilgilidir. Bu deneyim hareket ve zaman 
kavramına bağlı olarak değişir ve gelişir (Özen, 2006).’ ‘Bir mimari mekânın 
algılanabilmesi için zamana ihtiyaç vardır, bu zaman gözlemciyle ortaya 
çıkar, gözlemci değiştikçe değişir ve gözlemciyle birlikte yok olur, yani 
burada zaman insan algılamasının bir özelliği olup, insan algılarının ortaya 
koyduğu bir kavramdır. Fakat bir inşa edilmiş çevrenin, mimari mekânın her 
öğesi, bir mimari ürün olduğu kadar, bir zaman (geçmiş veya gelecek) 
yansıması olarak karşımıza çıkar (Altan, 1993).’ Bu nedenle bir peyzaj 
projesinin sadece bir resimden ibaretmiş gibi sunulması, mekânın tam olarak 
algılanamamasına sebep olabilir. Bir mekânda, zamana bağlı olarak meydana 
gelecek değişimler iyi anlatılabilirse, mekân insan zihninde sadece bir 
görüntüden ibaret olmaz. ‘Zaman’la bağlantısı kurulan bir mekân tasarımının, 
gerçeklik ile bağı daha iyi kurulmuş olur. 

Peyzaj tasarımında, bitkilerin mevsimsel değişimleri (yaprak dökme, renk 
değiştirme... vb.) mekânın dinamikliği açısından oldukça önemlidir. Her 
mevsim kullanıcısı üzerinde farklı psikolojik etkiler yaratan bir mekân, 
kullanıcısına sürekli olarak farklı deneyimler yaşatabileceği için sık 
kullanılan mekânlar haline gelirler. Sunum aşamasında bu mevsimsel 
farklılıkların resim düzeyinde olsa bile karşı tarafa anlatılabilmesi, mekân 
algısı kavramını kuvvetlendiren önemli bir etkendir. 
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Mekânın ilkbahar ve yaz 
mevsimlerindeki görünümü 

Peyzaj tasarımında kullanılan çalılar 
ve mevsimsel çiçeklerdeki 
renklenmeler mekânın ilkbahar ve 
yaz mevsimlerinde nasıl bir 
görünümde olabileceğini 
göstermektedir. 

Şekil 8. Parkın ilkbahar ve yaz mevsimlerindeki görüntüleri 
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Mekânın sonbahar mevsimindeki 
görünümü 

Sararan ve yere dökülen yapraklar, 
sararmış çalılar, çiçeklerin solgun 
renkleri mekânın sonbahar 
mevsiminde nasıl bir görünümde 
olabileceğini göstermektedir. 

Şekil 9. Parkın sonbahar mevsimindeki görüntüsü 
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Mekânın kış mevsimindeki 
görüntüleri 
 
Yağan karla birlikte 
mekânın‘beyaz’ görüntüsü, kış 
mevsiminde mekânın nasıl bir 
görünümde olabileceğini 
göstermektedir. 

Şekil 10. Parkın kış mevsimindeki görüntüsü 
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Proje üzerinde sonbahar renklenmelerini, yaprakların dökülmelerini, kar 
efektini...vb yapmak, gelişen teknolojinin bize sağladığı yenilikler arasındadır. 
Bütün bu efektler alanın insan zihninde canlandırılmasını kolaylaştıran ve 
mekânın zaman kavramıyla ilişkisinin kurulabilmesini sağlayan önemli 
özelliklerdendir. 

4.Sonuç 

Bu çalışma kapsamında gelişen teknolojiye paralel olarak hayatımızın 
vazgeçilmezleri haline gelen tabletler ve bu bağlamda Procreate çizim 
programının, Shapr 3D modelleme programının çizim ve modelleme 
aşamalarına getirdikleri hız ve kalite vurgulanmıştır. Ayrıca malzeme atama 
ve animasyon aşamalarını kolaylaştıran ve hızlandıran Lumion bilgisayar 
programından yararlanılmıştır. Buradan da anlaşılabileceği gibi, önemli olan 
bir programın ne kadar iyi olduğu değildir. Önemli olan programların birbiri 
ile uyumlu olmalarıdır. Programların birbirleri ile uyumlu olmaları demek, 
bir programda yapılan çizimin veri kaybı yaşanmadan diğer programda da 
açılabilmesidir. Ya da bir programda yapılan çizimin başka bir programda 
tekrar açılmasına olanak sağlayan uzantılarda kaydedilebilmesidir.  

Hazırlanan projenin tasarımı Procreate (tablet çizim programı) 
programında yapılmıştır. Daha sonra modellemesinin yapılması amacıyla JPG 
formatına çevrilip (farklı formatlara dönüştürerek göndermekte 
mümkündür)Shapr (tablet 3D modelleme programı) programına 
aktarılmıştır. Ölçekli yapılan plan çizimi, yine ölçekli bir şekilde 
modellenmiştir. Malzeme atamalarının yapılması için Lumion 3D (bilgisayar 
programı) kullanılmıştır. Shapr ve Lumion birbirleri ile uyumlu 
programlardır. Bu nedenle Shapr’daki 3D model malzeme atamasının 
yapılabilmesi için Lumion’a gönderilebilmektedir(Export edilmiştir). 
Procreate ve Shapr da ölçekli olarak yapılan çizimlerin malzeme ataması 
Lumion programında yine ölçekli bir şekilde yapılabilmektedir. Ölçekli çizim 
ve ölçekli malzeme ataması yapabilmek, mekân hissinin oluşturulmasında 
çok önemlidir. Mekândaki döşeme malzemesinin boyutu, ağaçların ve 
insanların boyları, donatı elemanlarının insan boyutuna uygun olması… gibi 
faktörler proje sunumunu gerçeğe yaklaştıran, böylece mekân kurgusunun 
karşı tarafa doğru anlatılabilmesini sağlayan faktörlerdir. 

Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren tablet programlarının bize sağladığı 
en büyük avantajlardan bir tanesi de tablette ‘kalem’ ile çizim yapabilme 
kolaylığıdır. Tasarım öğrencilerinin okullarındaki ilk 2 yıl bilgisayar çizim 
programlarını kullanmaları istenmez. Kalemle çizim yaparak el becerilerini 
geliştirmeleri, kendi yeteneklerinin farkına varmaları ve geliştirmeleri 
beklenir. Üst sınıflara geçtikçe hayatlarına bilgisayar çizim programları 
girmeye başlayan öğrencileri yeni bir süreç bekler: mouse ile çizim 
yapabilmeye alışma süreci. Oysa tablet çizim programları kalemle (dijital 
kalem) çizime olanak sağladığı için öğrencilerin elektronik ortamda çizim 
yapmaya ayak uydurma süreçlerini kısaltabilir. 
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Mesleki açıdan, bireysel farklılığın ortaya koyulabilmesi ve kişisel 
gelişimin sağlanmasında gelişen teknolojiye ayak uydurarak yeni çizim ve 
modelleme programlarını öğrenmek çok önemlidir. Her programın proje 
çizim ve sunum tekniğine farklı bir katkısı söz konusudur. Genel olarak bu 
programlarda temel prensip ‘katman’ ve ‘katmalı çizim’ yapmaktır. Bu 
nedenle‘Katman’ (Layer) mantığının öğrenilmesi gerekir. Autocad, genel 
olarak kabul görmüş ve her geçen yıl kendini yenileyen bir programdır. Etkin 
bir Autocad kullacısı katmanla çalışma mantığını iyi bildiği için diğer 
programları da öğrenmesinin ve kullanmasının kolaylaşabileceği 
düşünülmektedir. 
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1.GİRİŞ 

Sera gazlarının salınımı, arazi örtüsü değişimi, ormansızlaşma, doğalgaz, 
petrol ve kömürün yanması, ısınan iklim gazlarının atmosferdeki 
yoğunluğunu hızla arttırmaktadır. Isınma son 10 yılda yaklaşık 0,1-0,2 °C’dir 
ve buna bağlı olarak bitki ve hayvanların doğal yoğunluğunun değişimi 
muhtemel sonuçlar olarak ifade edilebilir (MacCracken, 2008).  

Atmosferde bulunan su buharı, karbondioksit gibi sera gazları, kızıl ötesi 
ışınlar veya ısıyı absorbe ederek dünya yüzeyindeki örtü hareketini 
sağlarken, dünyanın şimdikinden ortalama 20-30 C daha sıcak olmasına 
engel olmaktadır. Bu doğal sera etkisi neredeyse 200 yıldır bilinmekte olup 
asıl sorun insanların ve ekosistemlerin iklime nasıl adapte olacağıdır 
(Houghton, 2007). İnsanlığın son yüzyıl içerisinde yaptığı ve hala yapmakta 
olduğu tahribatın sonucunda, toprak, su ve havanın yapısı önemli ölçüde 
bozulmuştur. Hızla artan sanayi ve yerleşim bölgelerinden kaynaklı sera 
gazları nedeniyle atmosfer büyük ölçüde kirlenmekte ve havanın ısınma 
eğilimi de giderek artmaktadır. Sonuç olarak insan ve iklim büyük ölçüde 
birbirini etkilemekte, dolayısıyla 3 bin yıl sonunda insanlık küresel iklim 
değişimi ile karşı karşıya kalmaktadır  (Kadıoğlu, 2009). 

İklim değişikliği, fırtınaların etkisiyle, su yollarının ve akış hızlarının 
değişmesi, artan buharlaşma ile karın yağmura dönüşmesi, buzul dağlarının 
erimesi, göl ve nehir buzlarının değişimi, deniz seviyesinin yükselmesi, nehir 
ağzı tuzluluğunun değişimi, tüketim ve sulama için suyun talebinin değişmesi 
gibi hidrolojik etkilere sahiptir. (MacCracken, 2008). 

Türkeş vd (2000) “Türkiye, subtropikal kuşakta kıtaların batı bölümünde 
oluşan ve Akdeniz iklimi olarak adlandırılan büyük iklim bölgesinde yer 
almaktadır. Üç yanı denizlerle çevrili ve ortalama yüksekliği yaklaşık 1100 m 
olan Türkiye'de, birçok alt iklim tipi belirmiştir. İklim tiplerindeki bu çeşitlilik, 
Türkiye'nin yıl boyunca, orta enlem/polar ve tropikal kuşaklardan 
kaynaklanan çeşitli basınç sistemleri ve hava tiplerinin etki alanına giren bir 
geçiş bölgesi üzerinde yer almasıyla bağlantılıdır.” demektedir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde iklim değişikliği, Türkiye’nin özellikle çölleşme eğilimli 
yarı kurak ve yarı nemli bölgelerinde (İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege 
ve Akdeniz bölgelerinde), tarım,  ormancılık ve su kaynakları açısından 
olumsuz etkilere yol açabilmektedir (Türkeş,1998). Bütün bu çevresel 
değişimler, doğal kaynakları da azalma ve niteliklerini kaybetme yönünde 
olumsuz olarak etkilemektedir. Dünyayı kaplayan ormanların yarısı yok 
olmuştur. Kalan ormanların sağlığı ve kalitesi gün geçtikçe azalmakta, 
ormansızlaşma ise hızla artmaktadır (Demirel, 2005). 

Kuraklık, “Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına 
düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik 
dengenin bozulmasına sebep olan doğal olay” olarak tanımlanabilir. Genellikle 
herhangi bir mevsim veya bir zaman diliminde yağış miktarındaki azalmadan 
dolayı meydana gelmektedir (Kapluhan, 2013). 
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İlk kez 1978 yılında ABD’nin Colorado eyaletinde kullanılmaya başlanan 
Xeriscape “Kurakçıl Peyzaj Düzenleme” kelimesi, xeros kelimesinden 
türetilmiş olup, su ve enerjiyi etkili kullanan yaratıcı peyzaj çalışmaları 
şeklinde ifade edilebilir. Bu teknik özellikle su kullanımını en düşük düzeye 
indirecek şekilde peyzaj projelerinin tasarlanması temel ilkesine 
dayanmaktadır. Xeriscape su kaynaklarının az olduğu kurak iklimli 
bölgelerde doğal ortam ile uyumlu peyzaj tekniklerini içerir. Suyun insan 
hayatı için önemi dikkate alındığında Xeriscape yaklaşımı doğayı koruyan ve 
su kullanımını en aza indirmeyi amaçlayan peyzaj uygulamalarını 
içermektedir (Çorbacı vd., 2011) (Şekil 1).

 

Şekil 1. Bazı Kurakçıl peyzaj uygulama örnekleri 

 

“Xeriscape planlaması; su, zaman, nakit tasarrufu, azaltılmış enerji 
kullanımı, düşük işçilik ve bakım masrafları ,bitki ve hayvanlar için daha fazla 
habitat, az miktarda su kullanımı ile balık ve yaban hayatı için daha fazla 
suyun serbest kalması, su kaynakları altyapısı için genişletilmiş bir alan 
sunma ve  vergi maliyetlerini azaltma gibi  birçok ekonomik ve çevresel 
faydalar sunmaktadır (Çorbacı vd., 2011). 
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Xeriscape’in en büyük yararlarından biri bakımı azaltmasıdır. Sulama, 
yabancı ot temizliği ve biçme işlerinin çoğundan bizi kurtarır, böylece boş 
vakitlerimizi bahçemizde daha verimli geçirebilmemize imkan sağlar. 
Xeriscape sıfır bakım değil düşük bakım sunmaktadır. (Williams, 2013). 

Xeriscape, suyun etkili kullanımına dayanan peyzaj alanları oluşturmak 
için kullanılan 7 hassas adımın bütünüdür. Bunlar; planlama ve tasarım, 
toprak analizi, uygun bitki seçimi, pratik çim alanlar, verimli sulama, malç 
kullanımı ve uygun bakımdır (Wade ve Midcap, 2007). 

Son yıllarda yaşanan kuraklığın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi, 
etkilerinin de zamanla büyümesine sebep olacağı için, birçok konuda maddi 
zararların yaşanmaması için gerekli önlemlerin zaman kaybetmeden 
alınması gereklidir. Özellikle yeşil alanlara yönelik olarak kısa ve orta vadede 
yapılacak bir takım çalışmalar ile metropol kentlerimizde önemli miktarda su 
tasarrufu gerçekleştirilmesi ile bu alanların kuraklıktan olumsuz etkilenmesi 
önlenebilecektir (Barış, 2006; Erkan, 2008). 

Wong (2008)’in Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinde kullanılabilecek 
türlere ait sınıflamaları Tablo1, 2, 3 ve 4’te verilmiştir. 

Tablo 1. Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Ağaçlar  
(Wong, 2008) 

Ağaçlar   

Acacia confusa  Bauhinia binata  Bauhinia blakeana  
Bauhinia monandra Bauhinia variegata  Bucida buceras  
Callistemon citrinus  Cassia x Nealiae ‘Wilhelmina 

Tenny’  
Casuarina equisetifolia 

 Catalpa longissima  Cerbera manghas  Clusia rosea  
Crescentia cujete  Enterolobium cyclocarpum  Guaiacum officinale  
Gymnostoma 
papuanum  

Hypphorbe lagenicaulis  Mimusops caffra  

Mimusops elengi  Olea europaea subsp. 
Europaea  

Peltopohorum pterocarpum 

Phoenix canariensis  Pimentam dioica Pithecellobium dulce 
‘Variegata’  

Plumeria rubra  Pongamia pinnata  Prosopis pallida  
Pterocarpus indicus  Schinus molle  Schinus terebinthifolius  
Sterculia foetida  Sterculia urens  Swietenia mahagoni  
Thevetia peruviana  Thevetia peruviana var. 

aurantiaca  
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Tablo 2. Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Çalılar  
(Wong, 2008) 

Çalılar   

Agave attenuate Allamanda schotti Allamanda cathartica var. 
hendersonii 

Anisacanthus thurberi Bauhinia galpinii Bougainvillea ‘Raspberry 
Ice’ 

Bougainvillea spectabilis Calotropis gigantean Caesalpinia pulcherrima 
Carissa macrocarpa Crinum asiaticum Dietis bicolor 
Ficus microcarpa var. 
Crassifolia 

Galphimia gracilis Gardenia taitensis 

Grewia occidentalis Jasminum multiflorum Leptospermum scoparium 
Leucophyllum frutescens cv.  
Texas Ranger 

Ligustrum japonicum Marsdenia floribunda 

Murraya paniculata Nerium oleander Petrea volubilis 
Plumbago auriculata Pseuderanthemum 

curruthersii  
var. Atropurpureum 

Pseuderanthemum 
curruthersii var. 
Reticulatum 

Pseuderanthemum 
curruthersii var. Variegatum 

Rhaphiolepis x delacourii Rhaphiolepis indica 

Rhaphiolepis umbellate var. 
İntegerrima 

Russulia equisetiformis Senna alata 

Tabernaemontana 
divaricata 

Tecoma capensis Thunbergia erecta 

Turnea ulmifolia Vitex trifolia var. 
Variegate 
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Tablo 3. Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Sukulentler 
(Wong, 2008) 

Sukulentler   

Agave americana  Agave augustifolia 
‘Marginata’  

Agave attenuate  

Dracaena marginata  Fucraea foetida ‘Medio-
picta’  

Fucraea gigantean 
‘Striata’  

Fucraea sallow marginata  Nolina recurvata  Sanseviera trifasciata 
‘Hahnii’ 

Echinocactus grusonii  Echinocereus rigidissimus  Mammillaria ceisiana  
Mammillaria parkinsonii  Soehrensis ingens Crassula ‘Flame’ 
 Graptopetalum 
paraguayense  

Kalanchoe beharensis  Kalanchoe blossfeldiana  

Kalanchoe feltschenkoi  Sedum x rubrotinctum Acalypha godseffiana  
Acalypha hispida  Acalypha wilkesiana  Codiaeum variegatum  
Euphorbia lactea  Euphorbia milii  Euphorbia pulvinata 
Aloe barbadensis ‘Vera’  Asparagus densiflorus 

‘Myers’  
Asparagua densiflorus 
‘Sprengeri’  

Chlorophytum comosum  Crinum asiaticum  Hemerocallis aurantiaca  
Ophiopogon jaburan 
‘Vittatus’   

  

Tablo 4. Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Yerörtücüler 
(Wong, 2008) 

Yerörtücüler   

Aloe barbadensis ‘Vera’ Alternanthera tenella . Aptenia cordifolia 
Asystasia gangetica Catharanthus roseus Chlorophytum comosum 
Crassula ‘Flame’ Cuphea hyssopifolia Graptopetalum 

paraguayense 
Kalanchoe blossfeldiana Kalanchoe fedtschenkoi Lantana camara ‘Flava’ 
Lantana camara ‘Mista’ Lantana montevidensis Lonicera japonica 
Rhoeo spathacea Rhoeo spathacea ‘Dwarf’ Sanseviera trifasciata 
Sedum x rubrotinctum   

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Materyal 

Çalışma Kilis’te gerçekleştirilmiştir. Akdeniz iklimi ve karasal iklimin 
kesiştiği yerde bulunan Kilis ve çevresinde yazın sıcak ve kurak, kışın soğuk 
ve yağışlı geçer. Yüzölçümü 1.521 km2 olan Kilis, 36,800833 0K enlemi ve 
37,123889 0D boylamı arasında yer alır. Ortalama yüksekliği 680 metre olup 
büyük yükselti farkları içermemektedir. 1995 yılında il statüsüne kavuşan 
Kilis’ in sınır hattı, güneyden Türkiye - Suriye sınırı, batı ve kuzey batıda 
Gaziantep-İslahiye, kuzey ve kuzeydoğudan Gaziantep merkez ve doğuda 
Gaziantep- Oğuzeli ilçeleriyle çevrilidir (Kilis İl Çevre Durum Raporu, 2016). 
Kilis nüfusu 2018 yılı itibariyle 142.541’dir (TUİK, 2019). Ortalama sıcaklık 
17.2 0C iken yıllık yağış miktarı 492.4 mm dir (MGM, 2019). 
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Şekil 2. Çalışma alanının Türkiye’deki konumu 

Çalışmanın ana materyalini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüsü 
oluşturmaktadır (Şekil 2). Merkeze uzaklığı yaklaşık 2 km olan kampüs 
içerisinde yaklaşık 6700 öğrenci öğrenim görmektedir. Kampüs toplamda 
258.000 m2 alana sahip olup bunun 50.152 m2 si bina oturum alanıdır. 
Toplamda yaklaşık 52.000 m2 yeşil alan bulunmaktadır. Çalışmanın tasarım 
aşamasında Autocad 2015, sunum ve görselleştirme aşamasında Photoshop 
CS2 yazılımlarından yararlanılmıştır. 

2.2.Yöntem 

Çalışmanın yöntemi Literatür taraması, alan analizi, peyzaj tasarım 
projesi olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.  

İlk aşama olan literatür taraması kapsamında Kurakçıl Peyzaj Düzenleme 
“Xeriscape” ile ilgili çalışmalar incelenmiştir.  

Alan analizi aşamasında kullanıcı ihtiyaçları ve gerekli araştırmalar 
yapılarak tasarım yaklaşımı belirlenmeye çalışılmıştır. Konu ile ilgili yazılı ve 
görsel kaynaklar araştırılmış, gerekli bilgi ve dokümanlar doğrultusunda 
veriler değerlendirilmiştir. 

Son aşama olan peyzaj tasarım projesi aşamasında, belirlenen ihtiyaç ve 
kurakçıl peyzaj düzenleme ilkeleri kapsamında tasarım projesi 
oluşturulmuştur. Detaylandırılan proje bitkisel ve yapısal olmak üzere iki 
ayrı bölümde ele alınmıştır. Tasarım kapsamında önerilen etkinlik alanları, 
donatılar ve kullanılacak bitkiler belirlenerek son aşama tamamlanmıştır. 

  



Saliha TAŞÇIOĞLU, Ahmet Salih GÜNAYDIN, Murat YÜCEKAYA                55 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

a)Analiz Çalışması 

Çalışma alanı olarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüsü 
içerisinde bulunan, aynı zamanda öğrenci ve personel tarafından yoğun 
olarak kullanılan İncir Altı Çay Bahçesi ve çevresi seçilmiştir. Öğrenci İşleri ve 
Personel Daire Başkanlığı verilerine göre Üniversite bünyesinde 8926 
öğrenci, 368 akademik personel, 205 İdari ve 124 Sürekli işçi (Güvenlik, 
hizmetli)  yer almaktadır. 4000 m2 olan alan içerisinde kullanıcı ihtiyaçları 
doğrultusunda eksikler tespit edilerek, Kurakçıl Peyzaj Düzenleme ilkeleri 
çerçevesinde bir öneri proje geliştirilmiştir. 

Alan analiz aşamasında mevcut veriler toplanmış, fotoğraf ve gözlem 
çalışmaları yapılmıştır. Rüzgar, yağış, güneşlenme gibi iklimsel faktörler ile 
birlikte, hakim manzara yönü, yapı ile bahçe arasındaki bağlantılar göz önüne 
alınarak mevcut durum analizi yapılmıştır. Toprak yapısının belirlenebilmesi 
amacıyla toprak örneği alınarak analiz edilmiş ve kırmızı-kahverengi killi 
toprak özelliği gösterdiği belirlenmiştir. 

b)Tasarım Aşaması 

Kurakçıl Peyzaj Düzenleme ilkeleri doğrultusunda geliştirilen peyzaj 
tasarım projesinde öncelikle alan su kullanım bölümlerini oluşturmak 
amacıyla zonlara ayrılmıştır. Yapı merkezli bir dağılım gösteren sistem dışa 
doğru büyüyen çemberler içerisinde çözümlenmiştir. Tasarım çerçevesinde 
kullanıcılara yönelik dinlenme mekanları, servis alanı ve yürüyüş parkuru 
oluşturulmuştur. Bu mekanların olabildiğince doğal ve sistem çerçevesinde 
şekillenen alanlar olmasına özen gösterilmiştir. Yapısal tasarım içerisinde yer 
alan malzemeler doğal materyallerden tercih edilmiştir. 

Bitkilendirme tasarım çalışmasında bölge ile uyumlu türler seçilirken, su 
isteği bakımından kanaatkar türlerin kullanımına özen gösterilmiştir (Şekil 
3). Yapılan çalışma ile bölge genelinde kurakçıl bitki kullanımının arttırılması, 
kullanıcıların ve öğrencilerin bilinç düzeyinin arttırılması ve bir örnek teşkil 
etmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla kullanıcılara yönelik bilgilendirme panoları 
ve bitkilerin etiketlenmesi gibi çalışmalar önerilmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 3. Bitkisel tasarımda kullanılan bitki örnekleri 
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Şekil 4. Peyzaj Tasarım Projesi 

 

Ağaç ve Ağaçcıklar: Acer campestre (Ova Akçaağacı), Prunus cerasifera 
“Pissardii nigra” (Süs Eriği),  Cercis siliquastrum (Erguvan) 

Çalılar: Viburnum lucidum (Herdemyeşil Kartopu), Forsythia intermedia 
(Altın Çanak), Syringa vulgaris (Leylak), Lavandula angustifolia (Lavanta), 
Gaura lindheimeri, Carex tenuiculmis (Kareks) 

Yerörtücüler: Festuca ovina “Glauca” (Mavi çim), Thymus serpyllum 
(Yabani kekik),                   

Cerastium tomentosum (Fare kulağı),  Cuphea hyssopifolia (Kufeya)                
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Sukkulentler: Senecio serpens, Aeonium arboreum “Atropurpureum”,  
Sedum adolphii 

Oturma birimleri, çöp kutuları ve aydınlatma elemanları olarak 
kullanılacak donatıların olabildiğince doğal malzemeden oluşuyor olması ve 
tasarımla bütünlük göstermesine özen gösterilmiştir (Şekil 5). 

   

 

Şekil 5. Detay örnekleri 

 

Bayramoğlu (2016) yaptığı çalışma ile KTÜ kampüsünde kullanılan bitki 
türlerinin su isteklerini belirlemeye çalışmıştır. Çalışma sonunda 10 
tanesinin su isteğinin az, 26 tanesinin orta, 13 tanesinin az/orta ve 4 
tanesinin ise su isteğinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Suyun yoğun olarak 
kullanıldığı çalışmalardan ve estetik kaygıdan ziyade, su kaynaklarının 
korunması amacıyla doğa ve çevre ile uyumlu, alternatif yaklaşımların tercih 
edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Yazıcı ve ark.(2014) Isparta kentinde yaptıkları çalışma ile kentte yer alan 
süs bitkilerinin büyük bir kısmının su isteğinin orta/az veya az olduğunu 
belirlemiştir. Bu bulgular ışığında su isteği fazla olan türlerden ziyade, daha 
az su isteği olan doğal türlerin tercih edilerek, peyzaj düzenlemelerinde 
suyun daha etkin kullanılmasına yardımcı olacağını ifade etmiştir. 

Tülek ve Barış (2011) yaptığı çalışmada Orta Anadolu bölgesinde yapılan 
peyzaj düzenlemeleri üzerine genel bir değerlendirme yapmış, kullanılan 
bitki türlerinde kurak iklim koşullarının, toprak koşullarının ve su 
ihtiyaçlarının dikkate alınmadığını gözlemlemiştir. 
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Çetin ve Mansuroğlu (2018) Antalya’da yaptığı çalışmada suyun etkili 
kullanımını sağlayan, kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla bakım maliyetlerini 
düşüren, doğa dostu ve ekonomik peyzaj düzenlemelerinin mümkün 
olabileceğini belirtmiştir.  

Değerlendirilen çalışmalar ile başta kurak ve yarı kurak iklime sahip 
bölgeler başta olmak üzere, su isteği az olan bitki türlerinin seçiminin 
sağladığı fayda oldukça açıktır.  

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

İklim değişikliği dünyanın çeşitli bölgelerinde ortalama sıcaklıklarda 
büyük değişikliklerin yanı sıra, yağış değişimlerine de sebep olmaktadır 
(Varol ve Şener, 2011). Bu açıdan değerlendirildiğinde bitkilerin dünya 
üzerindeki yayılışları hatta vejetasyon tipleri büyük ölçüde klimatik 
faktörlere bağlıdır. Klimatik faktörlerden sıcaklık yanında topraktan 
alınabilir su miktarı, bu hususta özellikle büyük önem taşımaktadır (Çepel, 
1993).  

Son dönemlerde yaşanan kuraklık, her alanda olduğu gibi yeşil alanları da 
olumsuz etkilemiştir. Başta büyük şehirler olmak üzere fazla miktarda su 
ihtiyacı içeren klasik peyzaj düzenleme yaklaşımı, su kısıtlılığının olduğu bu 
dönemlerde onarılması zor bazı zararlara sebep olmuştur. Çevre koşulları ile 
uyumlu olmayan çoğu egzotik bitki türlerinin yeterince büyüyemediği ve 
kuruduğu görülmektedir. Her gün düzenli sulamaya gereksinim duyan çim 
alanlar ve çiçek parterleri gibi türlerin kullanıldığı alanların hemen hemen 
hepsi yetersiz sulama nedeniyle yok olmaktadır (Barış, 2007). 

Küresel ısınmanın etkisiyle su kullanımının önem kazandığı ve peyzaj 
düzenlemelerinde de bazı önlemler gerektirdiği bu dönemde kullanılan 
türlerin tercihi daha da önem kazanmaktadır. Bu anlamda yapılan 
düzenlemelerin bölgesel anlamda irdelenerek, uyumlu türlerinin seçimine 
öncelik verilmesi ve çim alan oluşturma isteğinden vazgeçilmesi bakım ve 
maliyet masraflarını azaltacaktır. 

Çetin ve ark. (2018) yaptıkları tasarım projesinde Xeriscape ilkeleri 
doğrultusunda düzenleme yapmışlar ve maliyet hesaplaması 
gerçekleştirmişlerdir Bulgulara göre yeni verimli sulama sistemlerinin şehri 
% 30-50 oranında kurtaracağı belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular 
da bu görüşü destekler niteliktedir. 
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1. SOMUT KULLANICI ARAYÜZLERİNİN GELİŞİM SÜRECİ  

Günümüzde kullandığımız bilgisayar arayüzleri Grafiksel Kullanıcı 

Arayüzleri (GKA) olarak tanımlanmaktadır. GKA, grafiksel elemanların görsel 

bir dil oluşturduğu arayüzlerdir. Kullanıcı bilgisayar ile etkileşime 

geçebilmek için bu görsel dili öğrenmek ve kullanmak zorundadır. Mark 

Weiser 1991 yılında yazdığı bir makalede, kullanıcının dijital araçları 

kullanabilmek için çaba sarf etmesindense, dijital araçların kullanıcının 

fiziksel çevresine uyum sağlaması gerekliliğinden bahsetmiştir (Weiser, 

1992). Bu makale yenilikçi fikirleri sayesinde birçok yeni araştırma alanının 

gelişmesine neden olmuştur. Bu alanlardan biri de Somut Kullanıcı 

Arayüzleridir (Tangible User Interfaces). Alanın öncülerinden Ullmer ve Ishii, 

Somut Kullanıcı Arayüzlerini (SKA), dijital bilgiyi somut hale getirerek, dijital 

dünya ve fiziksel çevre arasındaki boşlukta bir köprü kurma girişimi olarak 

tanımlamıştır (Ishii & Ullmer, 1997).  

 

Şekil 1: GKA ve SKA arası fark (Ishii & Ullmer, 1997) 

Grafiksel Kullanıcı Arayüzlerine sahip bilgisayarlarda, girdi cihazları 

olarak klavye ve fare kullanılırken, ekran çıktıyı sağlayan sistem olarak 

çalışmaktadır. Somut Kullanıcı Arayüzlerinde ise çevremizdeki nesneler birer 

arayüz olarak işlevlenmektedir (Şekil 1). SKA’larda girdi ve çıktı için ayrı 

elemanlar bulunmamakta, sistemi oluşturan nesneler hem girdi hem de çıktı 

cihazı olarak çalışmaktadır. Böylece kullanıcı manipüle ettiği nesne 

üzerinden geribildirim almakta ve daha doğrudan bir etkileşimde 

bulunmaktadır.   

Bilgisayarların elektronik kabuklarından sıyrılarak fiziksel ortamlara, 

yüzeylere ve nesnelere gömülmesi Somut Kullanıcı Arayüzlerinin temel 

özelliklerinden biridir. Grafiksel Kullanıcı Arayüzlerinin sunduğu kısıtlı 
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etkileşimin aksine, Somut Etkileşimli Sistemlerde kullanıcı ve bilgisayar arası 

diyalog fiziksel hareketler ve mimikler ile sağlanmaya başlamıştır. Klavye ve 

fare etkileşim açısından tuşlara basma dışında bir farklılık sunmazken, 

fiziksel nesnelerin kullanımı sınırsız etkileşim olanaklarının da yolunu 

açmıştır. Örneğin, Fitzmaurice, Buxton ve Ishii tarafından geliştirilen Bricks 

çalışmasında dijital nesnelere tutunan küçük ahşap bloklar bulunmaktadır 

(Fitzmaurice, Ishii & Buxton, 1995). Bloklar hareket ettirildikçe, dijital 

nesneleri hareket ettirmek mümkündür. İki blok kullanıldığında nesne 

esnetilip, ölçeklendirilebilirken, daha fazla blok kullanıldığında, bloklar 

nesnenin kontrol noktaları gibi çalışmaktadır (Şekil 2). Böylece fiziksel nesne 

ile dijital nesne üzerinde sayısız manipülasyon gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Şekil 2: Bricks Çalışması (Buxton, 2019) 

GKA’larda kullanılan fare de fiziksel bir araçtır. Ancak, Somut Kullanıcı 

Arayüzlerini Grafiksel Kullanıcı Arayüzlerinden ayıran önemli bir diğer nokta 

da temsildir. Bilgisayar kullanırken, farenin yapılan işleme dair herhangi bir 

temsiliyeti bulunmamaktadır. Fakat SKA’larda kullanılan fiziksel temsiller, 

dijital nesnelere dair ipuçları içermektedir. Örneğin Urp projesi, şehir 

planlama alanında kullanılmak üzere üretilmiş bir projedir (Ullmer & Ishii, 

2000). Gerçek binaları temsilen bu binaların küçük ölçekli fiziksel modelleri 

bulunmaktadır. Kullanıcı binaların yönelimini değiştirdikçe rüzgâr, ışık-gölge 

durumları gibi fiziksel etmenlerdeki değişimleri gözlemleyebilmektedir.  

2. OYUNLA ÖĞRENMEDE SOMUT ETKİLEŞİMLİ SİSTEMLER 

2.1.  Oyunla Öğrenmede Somut Kullanıcı Arayüzlerinin 
Potansiyelleri 

Somut Kullanıcı Arayüzlerinin, insan-bilgisayar etkileşimine yeni bir 

yorum getirmesiyle, SKA birçok alanda kullanılmaya başlamıştır. Bilgi 

depolama, bilgi görselleştirme, müzik ve performans, modelleme, eğlence ve 

daha birçok alandaki projelerde, çeşitli araştırmalara dâhil edilmiştir. 

SKA’nın en çok uygulandığı alanlardan biri de oyun ve öğrenmedir.  
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SKA’nın oyunla öğrenme süreçlerinde kullanılmasının en önemli 

nedenlerinden biri sahip olduğu fiziksel olanaklardır. Fiziksel araçlarla 

öğrenme Piaget, Froebel, Montessori gibi çocuk gelişimi ve psikolojisi 

alanında çalışmış isimler tarafından desteklenen bir süreçtir. Fiziksel 

araçların, çocukların fiziksel becerilerini, el-göz koordinasyonlarını ve 

problem çözme becerilerini geliştirdiği, ellerini aktif kullanarak keşfetme 

süreçlerine destek olduğu ve böylece yaratıcılıklarını beslediği 

belirtilmektedir (Wilson, 1998). Çocukların özellikle küçük yaşlarda, soyut 

düşünme becerilerinin henüz oluşmadığı dönemlerde, soyut kavramların 

somut araçlar üzerinden aktarılması gerekmektedir (Ball, 

1992)(Montessori,1917). Bu nedenle çocukların gelişim süreçlerinde somut 

nesnelerin kullanımı önemli bulunmaktadır. 

SKA’nın sahip olduğu olanaklardan bir diğeri de GKA’nın dezavantajları 

içermemesi olarak gösterilebilir. GKA’ya sahip araçlar günümüzde, 

çocukların ilgisini çekmektedir. Fakat bu araçlar yetişkinler için tasarlanmış 

olup, arayüzlerinin çocukların kullanımına uygun olmadığı, çocuklar için 

yetersiz olduğu belirtilmektedir (Sung, 2007) (Africano, 2004). Ayrıca bu 

arayüzler, tek kişinin kullanımı için tasarlanmakta ve işbirliğini 

desteklememektedir (Burleson, 2007). Tek kişilik kullanımı sebebiyle 

çocukların sosyal becerilerinde eksikliklere neden olabileceği 

düşünülmektedir.  

Price ve diğerleri, SKA’ya sahip araçların etkileşimin yeni yollarını,  

keşfetmeyi ve oyunun eğlenceli yanını öğrenmeye dâhil ederek, çocukların 

oynaması ve öğrenmesi için yenilikçi yöntemler sağlama potansiyeli 

olduğunu belirtmişlerdir (Price ve diğerleri, 2003). Somut Etkileşimli 

Sistemlerde bulunan sensörler ve aktüatörler aracılığıyla aktif geribildirim 

sağlanabilmekte, böylece oyunun hem daha hareketli ve eğlenceli bir hale 

gelmesi sağlanmakta, hem de çocuklardaki zihinsel eşleşmeler daha kolay 

kurulabilmektedir. 

2.2.  Oyunla Öğrenmede Somut Kullanıcı Arayüzlerinin 
Uygulama Yöntemleri 

Somut Kullanıcı Arayüzlerinin, oyunla öğrenme araçlarında 3 farklı 

uygulama yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler; Radyo Frekansı Tanımlama 

teknolojisi (Radio Frequency Identification – RFID), Bilgisayar Görüşü 

(Computer Vision) ile Mikrodenetleyiciler, Sensörler ve Aktüatörlerdir (Shaer 

&Hornecker, 2010) . 

Radyo Frekansı Tanımlama (RFT), radyo dalgaları üzerinden gönderilen 

sinyallerin kullanıldığı bir tanımlama teknolojisidir. RFT sistemlerinin 

kullanılabilmesi için RFT etiketlerine ve bu etiketleri okuyucu bir sisteme 
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ihtiyaç vardır. Nesne üzerine yerleştirilen veya içine gömülen etiketler, bu 

okuyucu tarafından algılanır ve nesneye yüklenmiş işlev tanımlanarak, yerine 

getirilir. Örneğin, Skål bu sistemin uygulandığı projelerden biridir (Şekil 3).  

 

Şekil 3: Skål, RFT etiketlerin kullanıldığı bir oyuncaktır (Voy Oslo, 2019) 

Skål projesinde, ahşap nesnenin içine yerleştirilmiş okuyucu, oyun 

bloklarındaki etiketleri okumakta, her blok için tanımlanmış medyayı 

televizyonda oynatmaktadır. 

Genellikle, birden fazla nesnenin ortak çalıştığı projelerde Bilgisayar 

Görüşü (Computer Vision) teknolojisi kullanılmaktadır. Bilgisayar Görüşü 

sayesinde ise, kamera tarafından taranan bir yüzeyde yer alan birden fazla 

nesnenin, biçim, renk, boyut ve lokasyonu bilgisayar tarafından 

algılanabilmektedir. Bilgisayar Görüşü sistemini kurabilmek için yüksek 

kaliteli bir kameraya, LCD (Liquid Cristal Display – Sıvı Kristal Ekran) 

yansıtıcıya, bir yazılım paketine ve fiziksel nesnelere iliştirilen referans 

sembollerine ihtiyaç vardır. Sistemin düzgün işleyebilmesi için nesneler 

üzerindeki referans sembollerinin kontrastlarının yüksek olması 

gerekmektedir. Kamera tarafından çekilen sistem bilgisayara aktarılır. 

Bilgisayar, Referans Sembollerini (Fiducial Marker Symbols) algılandığında, 

nesnenin bulunduğu lokasyonu ve nesnenin açısını algılayabilmektedir. 

Nesne algılandıktan sonra, o nesne ile ilişkilendirilen fonksiyon yerine 

getirilmektedir. Örneğin, ReacTable uygulamasında nesne üzerindeki 

referans sembolleri algılandıktan sonra, o nesne ile ilgili müzik performansı 

yerine getirilmekte ve nesne üzerinde eşzamanlı yansıtılan animasyonlarla 

nesnelerin birbirleri ile ilişkisi gösterilmekte ve müziğin ritmi 

desteklenmektedir. 
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Şekil 4: ReacTable projesinde uygulanan referans sembolleri 

Somut Kullanıcı Arayüzlerinin bir diğer uygulama yöntemi ise 

mikrodenetleyici, sensörler ve aktüatörlerdir. Mikrodenetleyiciler, diğer 

sistemlere oranla oldukça ucuzdur ve küçük boyutları sayesinde özellikle 

oyun bloklarının içlerine yerleştirilmesi kolaydır (Şekil 5).  

 

Şekil 5: Cubelets blokları içindeki mikrodenetleyiciler  
(Modular Robotics, 2019) 

Mikrodenetleyiciler, sensörlerden aldıkları verileri işleyerek aktüatörler 

aracılığıyla kullanıcıya aktarmakta ve eşzamanlı geribildirim sağlamaktadır. 

En çok kullanılan mikrodenetleyicilerden biri Arduino’dur. Arduino’nun 

çeşitli boyutlarda ve performanslarda versiyonları mevcuttur. Kodlama dili 

Processing’e dayanmaktadır. Arduino, çeşitli sensör ve aktüatörler ile 

kullanıma uygun olması sebebiyle de tercih edilmektedir.  

2.3. Oyunla Öğrenmede Somut Etkileşimli Sistem Tipleri 

Oyunla öğrenmede kullanılan Somut Etkileşimli Sistemleri kendi içinde 4 

farklı gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; Artırılmış Yüzeyler, Fikonlar 

(Fiziksel İkonlar), Dijital Manipülatifler ile Sensörler ve Dijital Araçlardır 

(O’Malley & Fraser, 2004).   

Artırılmış yüzeyler, yüzeylerin dijital araçlar aracılığıyla Somut 

Etkileşime uygun hale getirildiği uygulamalardır. En çok uygulanan yüzeyler 

kitap sayfalarıdır. Özellikle LeapPad (Gray ve diğerleri, 2009) ve 

ListenReader (Back ve diğerleri, 2001) projelerinde olduğu gibi, çocuk 
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kitaplarında uygulamalara sıkça rastlanmaktadır. Kitap sayfalarına 

yerleştirilen RFT etiketler, hangi sayfada olunduğunun algılanmasını 

sağlamakta ve bu sayfaya özgü bir okuma gerçekleştirmektedir. Böylece 

çocukların okuma deneyimlerini, dijital yollarla artırabilmek ve çocuklara 

okumayı sevdirebilmek hedeflenmektedir. 

Fiziksel İkonların kısaltması olarak kullanılan Fikon (Phicon), dijital 

işlemleri tetikleyen fiziksel nesneleri tanımlamaktadır. Örneğin, Shadow Box 

(Sung ve diğerleri, 2007) projesinde şekil blokları ve yazı blokları ve 

blokların yerleştirildiği bir kutu bulunmaktadır (Şekil 6). Bloklar içinde yer 

alan RFT etiketler, kutu tarafından okunmakta ve sesli bildirimi 

tetiklemektedir.  Yazı ve şekil bloğunun doğru eşleştirilmesi durumunda, bu 

bloklara dair bir animasyon gösterilmektedir.  

 

Şekil 6: ListenReader (solda) (Back ve diğerleri, 2001)  ve Shadow Box 
(sağda) (Sung ve diğerleri, 2007) 

Dijital Manipülatifler terimi, Froebel ve Montessori’nin öğrenme amaçlı 

ürettiği Fiziksel Manipülatiflerden yola çıkılarak üretilmiştir (Ishii & Ullmer, 

1997). Dijital Manipülatifler, dijital araçların gömüldüğü fiziksel nesneleri 

tanımlamaktadır. Fikonlar başka bir noktadaki hareketi tetiklerken, Dijital 

Manipülatiflerde dijitalin geribildirimi fiziksel nesnede gerçekleşmektedir. 

Sensörler ve Dijital Araçlar ise çevresel verilere karşı sensör görevi gören 

Somut Etkileşimli Sistemleri ifade etmektedir. Bu sistemlere örnek olarak I/O 

Brush verilebilir (Ryokai ve diğerleri, 2004). I/O Brush bir fırça ve kanvastan 

oluşmaktadır. Fırça içindeki kamera ve sensörler aracılığıyla, fiziksel 

çevredeki dokuları ve renkleri hafızasına kaydetmektedir.  Kaydedilen bu 

verilerle çocuklar, çevresel doku ve renkleri kullanarak kanvas üzerinde 

kendi çizimleri oluşturmaktadır. 
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3.  OYUNLA ÖĞRENMEDE SOMUT ETKİLEŞİMLİ SİSTEM 
DENEMESİ: LİLU 

Somut Etkileşimli Sistemlerin potansiyellerinin araştırılması ve 

çocuklarla dijital araçlar arası yeni etkileşim yollarının denenebilmesi 

amacıyla bir prototip denemesi yapılmıştır. Hali hazırda varolan ve çocuklar 

tarafından tanınan bir oyuncağın dijital araçlarla artırılarak Somut 

Etkileşimli hale getirilmesi düşünülmüştür. Labirent oyunu birçok kültürde 

yer alan ve çocuklar tarafından bilinen bir oyuncaktır. Farklı çeşitleri 

olmasına karşın hepsinin ortak amacı, belirli bir güzergâhta topu başlangıç 

noktasından bitiş noktasına ilerletebilmektir (Şekil 7).  

 

Şekil 7: Çeşitli labirent oyuncakları (Rakuten Global, 2019)(Garret 
Specialties, 2019)(Brio, 2019) 

Labirent oyunundan hareketle, çocuklar ve oyuncak arası fiziksel 

etkileşimi daha da artırabilmek için oyun kurulabilir bir forma getirilmiştir. 

Tasarlanan oyunda, topun güzergâhı oyuncu tarafından oluşturulmaktadır. 

Böylece kullanıcıların sürekli deneme yanılma yöntemiyle, karşılaştıkları 

sorunlara çözümler üretmesi ve yaratıcı becerilerine destek olmak 

hedeflenmiştir. Kurulabilir oyun kurgusunda, oyunun, çocuğun kurabileceği 

basitlikte olması, fakat çocuğun sıkılmasına neden olacak kadar basit 

olmaması hedeflenmektedir. Bu nedenle, fazla sayıda ve çok küçük 

parçalardan oluşmayan, kafa karıştırmayan ve parçalar arası bağlantıların 

kolayca anlaşılabildiği bir oyun düşünülmüştür. Oyundaki farklı elemanların, 

formları ve renkleriyle birbirinden ayrılması, farklı özelliklerin çocuklar 

tarafından kolayca ayırt edilebilmesi kararlaştırılmıştır. Açık uçlu oyunların 

zihinsel eşleşmelerde yarattığı boşluklar çocuklar tarafından sıkıcı 

bulunabilmektedir. Bunu engellemek için de oyunun bir amacı olması 

hedeflenmiştir. Önceden belirlenen tüm tasarım kararlarından yola çıkarak, 

güzergahın oyuncu tarafından oluşturulduğu Somut Etkileşimli bir labirent 

oyunu olan Lilu kurgulanmıştır.  

  



70                 Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler 

3.1. Lilu’nun Elemanları 

Lilu; tabla, pinler, top, pasif ve aktif elemanlardan oluşmaktadır. Tablanın 

eğimi üç farklı açıda ayarlanabilmektedir. Tüm elemanlar tabladaki deliklere 

pinler aracılığıyla sabitlenmektedir. Pasif elemanlar topun düz veya açılı 

ilerlemesini sağlayabilmek için, yay, çubuk ve yarım ay formlarında 

üretilmiştir. Pasif elemanların oyunun kurgusuna uyum sağlayabilecek çeşitli 

boyları bulunmaktadır. Uzun çubuk formundaki Ayırıcı ise, çok kullanıcının 

olduğu durumlarda tablanın bölünmesi için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 8: Lilu'nun Elemanları 

Aktif elemanlar, dijital araçlarla artırılmış Somut Etkileşimi destekleyen 

elemanlardır. Aktif elemanlarda, mikrodenetleyici olarak Arduino Pro Micro, 

sensörler ve aktüatörler kullanılmıştır. Başlangıç Modülü, üzerindeki 

butona basıldığında, topun çıkmasını sağlayan elemandır. Top Çarkı, içindeki 

step motorla topun dönmesini sağlamaktadır. Süre Sayacı, topun güzergahta 

geçirdiği süreyi hesaplamaktadır. Top Kayışı, topun bir noktadan başka bir 

noktaya aktarımını sağlamaktadır. Top Atıcı topun yer çekimine aksi yönde 

hareketini sağlayan tek elemandır. Bu eleman içindeki sistem sayesinde, bir 

noktadan gelen topun yönünü değiştirerek başka bir yöne iletmektedir. Bitiş 

Modülü ise, içinde bulunan mikroişlemci ve renk sensörü ile top geldiğinde 

topun rengini ayırt etmektedir. Sahip olduğu led ile, bu renkte bir ışık 

yakımıyla, ilk ulaşan topu belirtmektedir. 
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3.2. Lilu’nun Kuralları 

Lilu’nun kuralları tekli ve çoklu oyuncu için ayrı belirlenmiştir. Tek 

oyunculu oyunda amaç, en uzun sürede topu Başlangıç Modülünden Bitiş 

Modülüne ulaştırmaktır. Süre, süre sayacı ile hesaplanır ve oyuncu her 

seferinde kendi süresini aşacak en uzun oyunu oluşturmaya çalışır.  Çoklu 

oyunculu durumlarda ise, üç farklı kurgu önerilmektedir; 

İlk oyunda amaç, topu en kısa sürede Bitiş Modülüne ulaştırmaktır. 

Oyunun başında, her kullanıcı kendi rengini seçer. Tabla, kullanıcılara eşit 

alan sağlamak için Ayırıcı Eleman tarafından iki bölüme ayrılmıştır. Süre 

Sayacı ve Bitiş Modülü, biri ayırıcının üstüne, diğeri tabana yerleştirilir. 

Oyuncular yollarını toplamda en az 5 pasif eleman ve bir aktif eleman 

kullanarak oluştururlar. Bitiş Modülüne ulaşan ilk top, zafer kazandırır (Şekil 

9). 

İkincisinde ise oyuncular renklerini belirledikten sonra, sırayla kendi 

güzergâhlarını oluştururlar. Süre ölçümüne göre en uzun yolu kurgulayan 

kişi jokeri yani Ayırıcı Elemanı kazanır. Bir sonraki turda joker elemanı, 

rakibin tablasını 10 birim kısıtlama hakkı kazandırır. Böylece tablası 

kısıtlanan rakip, daha az bir alanda daha uzun bir oyun kurmak zorunda 

bırakılır. 

Üçüncü oyunda, oyuncular renklerini belirler ve oyunculardan biri, 

tablaya biri aktif, diğer ikisi pasif olmak üzere üç eleman yerleştirir. Diğer 

oyuncu, topun bu elemanlardan geçeceği bir güzergâh tasarlamalıdır. Oyun 

sırayla oynanır ve süre ölçülür. Topu en hızlı şekilde Bitiş Modülüne ulaştıran 

oyuncu kazanır. 

3.3. Prototipler ve Kullanıcı Deneyleri 

Piaget çocuklardaki gelişim dönemlerini 4 evrede incelemiştir. 0-2 yaş 

arası Duyusal Motor Dönem, 2-7 yaş arası İşlem Öncesi Dönem, 7-12 yaş 

Somut İşlem Dönemi ve 12 yaş üzeri Soyut İşlem Dönemi olarak 

adlandırılmıştır. 7-12 yaş arası dönemdeki çocuklar, somut olaylar hakkında 

mantıklı düşünceler geliştirebilir, somut objeler kullanıldığı sürece problem 

çözebilirler. Nesneler arasında ilişki kurabilir ve dört işlem yapabilirler. 

Çocukların somut objelerle diyaloğunun bu yaş aralığına denk gelmesi 

nedeniyle, kullanıcılar 7-12 yaş arası çocuklardan seçilmiştir. 

Üretilen ilk prototip tabla ve pasif elemanlardan oluşmaktaydı. 11 

yaşındaki A.Ö. ve M.A. oyunu beraber deneyimlemiş, 8 yaşındaki E.G. ise 

oyunu tek başına oynamıştır. Yapılan gözlemlerde, çocukların oyunun 

kurgusunu çabuk anladıkları görülmüştür. İlk prototipte üretilen tablanın 

boyutlarının özellikle çoklu kullanıcı olduğu durumlarda yetersiz olduğu 
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gözlemlenmiş, eğiminin kullanıcı tarafından ayarlanmasının daha uygun 

olacağı düşünülmüştür.  

İkinci prototipte hareketli elemanlar da oyuna dâhil edilmiştir. Hareketli 

elemanların, oyun esnasında çocukları motive ettiği gözlemlenmiştir. 

Çocuklar bazen sadece hareketli elemanları bağımsız kullanmışlardır. Bir 

önceki prototipte yetersiz kalan tablanın boyutunun büyütülmesiyle, yeni 

boyutun oyun için yeterli olduğu görülmüştür. Hareketli elemanların 

boyutlarının da 7-12 yaş arası çocukların el ölçülerine uygun olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

  

Şekil 9: Kullanıcılar prototipleri deneyimlerken 

Yapılan örnek incelemelerinde, çocuklar için üretilen oyuncakların 
genellikle ahşap ve plastik kökenli malzemelerden oluştuğu gözlemlenmiştir. 
Lilu’nun üretiminde de benzer malzeme kullanımları bulunmaktadır. Tabla, 
ahşap kökenli bir malzeme olan MDF’den lazer kesim tezgahında üretilmiştir. 
Tüm malzemeler tablaya pinler aracılığıyla sabitlenmektedir.  

 

Şekil 10: Son Prototip 
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Tüm aktif ve pasif elemanların üretiminde plastik kökenli PVC köpük 

levha kullanılmıştır. Pasif elemanlar 1 cmlik levhadan, aktif elemanlar ise 1 

mm’lik levhadan kestirilerek üretilmiştir. Aktif elemanlarda mikroişlemci 

olarak Arduino Pro Micro kullanılmıştır. Bunların yanı sıra topun hareketine 

yardımcı olacak elemanlarda dc motor ve step motor, bitiş modülünde renk 

sensörü kullanılmıştır. Aktif elemanların yazılım içeriği ise yine Arduino’nun 

yazılım programında kodlanmıştır.   

4. SONUÇ 

Bu çalışmada İnsan-Bilgisayar Etkileşiminde yeni bir arayüz tanımlayan 

Somut Kullanıcı Arayüzlerinin, çocukların oyunla öğrenme süreçlerindeki 

kullanımları ele alınmıştır. Çocukların oyunla öğrenme süreçlerinin Somut 

Etkileşimli Sistemlerle artırılıp artırılamayacağının test edilebilmesi için bir 

sistem prototipi üretilmiştir. Üretilen prototipte, bilinen bir oyuncak 

kurulabilir hale getirilmiş ve Somut Kullanıcı Arayüzleri sisteme dâhil 

edilerek, sistemin potansiyelleri anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Üretilen prototipin kullanıcı deneylerinde, çocuklardan topun 

ilerleyebileceği bir güzergâh üretmeleri istenmiştir. Yapılan gözlemlerde, 

çocukların sürekli denemeler yaptıkları ve farklı kombinasyonlar ürettikleri 

belirlenmiştir. Böylece, çocukların aktif keşif süreçlerinin desteklenerek 

tasarım kurgusu geliştirebildikleri ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesine 

katkıda bulunulduğu düşünülmektedir. Çocukların yaptıkları denemelerde, 

topun gidiş yönünü hesaplamaya çalıştıkları, hatalarını düzelttikleri ve 

böylece sistem elemanları arasında neden-sonuç ilişkisi geliştirdikleri 

gözlemlenmiştir. Böylece çocukların problem çözme yeteneklerinin sistem 

denemeleri esnasında gelişimine tanık olunmuştur. 

Prototipteki hareketli elemanların çocukların motivasyonunu artırdığı 

gözlemlenmiştir. Çocuklar öncelikli olarak bu elemanları kullanmak istemiş, 

aralarda kalan boşluklarda pasif elemanları kullanmayı tercih etmiştir. 

Çocuklar, bazı durumlarda sadece hareketli elemanları eline alarak oynamış 

ve çevrede gezinerek, başkalarıyla paylaşma ihtiyacı hissetmiştir.  

Çocukların oyunla öğrenme süreçlerinde kullanılan somut araçlar ile 

Somut Etkileşimli Sistemlerin fiziksel bağlamdaki kesişimi, oyunla 

öğrenmede yeni potansiyellerin keşfedilmesini olanaklı kılmaktadır. Fiziksel 

araçların çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerine olan katkısının 

Somut Etkileşimli Sistemler ile de sağlanabileceği hatta artırılabileceği 

düşünülmektedir. Çünkü bu araçlar sayesinde çocukların dijital araçlara olan 

ilgilerinin ve fiziksel araçlara olan yatkınlıklarının tek bir sistemde çözülmesi 

mümkün olmaktadır.  
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1.GİRİŞ 

Wabi-Sabi ilkeleri hayat felsefesi ve sanat anlayışı olarak pratik 
uygulamalara sahiptir. Wabi-Sabi farklı düşünebilme için bir araç olarak 
gösterişsizlik ve sadelik ilkesini, disiplinli bir bütünlüğü teşvik eder. Kintsugi 
ise  Kuşkusuz estetik ilkeler sanat kadar hayatımıza uygulanmadığında 
soyutlamalar olarak kalır Kırılan, deforme olan, boyası çıkan, çatlayan 
eşyaların onarımında, seramik, ahşap, cam vs. donatıların, dekorasyon gereç-
lerinin hatta mekan içerisindeki duvar yüzeylerinin, zemin kaplamalarının, 
tavan kaplamalarının üzerinde oluşan ve tüm yaşanmışlıklara rağmen değe-
rinden bir şey kaybetmeyen manevi anlamda değerli olan her şey Wabi-Sabi 
ve Kintsugi felsefeleri baz alınarak yeniden işlevlendirilebilir ve eskisinden 
daha değerli olarak mekanın en farklı, en gözde elemanı olabilir. Hatta öyle ki 
Kintsugi sanatıyla onarılan eski eşyalar önceki görünümlerinden daha estetik 
bir görünüm kazanabilir. 

 ‘Dünya herkesi kırar ve sonra, bazıları işte o kırık yerlerinden 
güçlenir’ 

Ernest Hemingway 

2.KİNTSUGİ KAVRAMININ TANIMI  

Japonca altın doğrama veya altınla onarım demektir. Toz altın, gümüş 
yâda platin ile karıştırılarak reçine haline getirilen harç ile kırık objeleri 
onarma sanatıdır.  

Japonca’da Kin: Altın, Tsugi: Birleştirmek, anlamına gelmektedir. Kintsugi 
tekniğini kullanan sanatçılar, kırılmış objeleri altın ve gümüş ile birleştirerek, 
yaşanmışlığın özgün ve benzersiz izlerini taşıyan eserler ortaya çıkarırlar 
(Şekil.1), (URL-1).  

 

Şekil.1 Kintsugi tekniği uygulanmış seramik tabak (URL-2) 

 

Kintsugi, aslında hiçbir şeyin gerçekten kırılmadığı, Antik Japon 
Felsefesine dayanır. Kintsugi tekniğini kullanan sanatçılar, kırılmış 
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seramikleri altın ve gümüş ile birleştirerek, yaşanmışlığın özgün ve benzersiz 
izlerini taşıyan eserler ortaya çıkarırlar. 600 yıllık bir geleneğe sahip olan bu 
teknik, kırılan objelere kaybettikleri fonksiyonlarını kazandırmanın ötesinde, 
değerli bir yaşam dersi sunar. Kintsugi, kırılmanın aslında bir bozulma ve 
yokluğa gidiş değil, yeni bir varoluş biçimi olduğuna işaret eden, umut dolu 
yaşam metaforları üreten bir sanattır. 

2.1.Kintsugi’nin Tarihi:  

Porselen bir kâse kırıldığında, tekrar yapıştırılırsa eskisi gibi olmaz. Peki 
ya eskisinden daha güzel olabilir mi? Japonlar, 600 yıl önce bu durumu 
sanata dönüştürmüştür (URL-5). Kintsugi’nin hikâyesi 15. yy. da Japon 
komutan Ashikaga Yoshimasa’nın çok sevdiği Çin yapımı çaydanlığın 
kırılması ile başlar. Komutan çaydanlığın onarılmasını ister, ancak onarım 
sonrası çaydanlığın üzerindeki metal zımbalardan kaynaklı görünümünden 
hiç memnun olmaz. Bunun üzerine, Japon zanaatkârları göreve çağrılır. Japon 
zanaatkârların çaydanlığın estetik bir şekilde onarılmasını sağlama 
çabaları, Kintsugi tekniğinin geliştirilmesini sağlar (Şekil.2).  

Teknikle yapılan onarım sonunda ortaya çıkan eser, Ashikaga 
Yoshimasa’nın hayal kırıklığını memnuniyete dönüştürür. Dolayısıyla 
Kintsugi tekniği gelişmiştir. 

 

Şekil.2 Kintsugi tekniği ile onarılmış çaydanlık (URL-11) 

 

Kırılan parçalar atılmaz. Tekrar bir araya getirilir. Bir araya getirilen 
parçalar eskisi gibi bir bütün değildir. Eskisi gibi yapma endişesi olmadan, 
izleri  saklamak yerine daha da parlak ve görünür hale getirir. Bu izler artık 
daha belirgin ve değerlidir. Bu iz artık obje üzerindeki yaşanmışlığı daha 
değerli kılmıştır. Kintsugi, kırılmış bir tabağın, değer verilerek üzerinde 
çalışıldığında, olumlu düşüncenin olağanüstü bir kanıtı haline gelebileceğini 
gözler önüne sermesi bakımından da ilginçtir. Kitsugi ile kırılmanın izleri 
gizlenmez, tam tersine vurgulanır.  
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2.2. Kintsugi’nin Felsefesi 

Son yıllarda popüler sanat dergilerinde kendinden çokça bahsettiren 
sanat çeşitlerinden biri olan Kintsugi’nin hayli derin ve felsefi bir arka planı 
vardır. Kintsugi yalnızca nesnelere şekil veren bir sanat olmanın çok ötesinde 
felsefi ve meditatif bir anlam ve içeriğe sahiptir. Kintsugi kusurların, 
çatlakların güzelliğini, tamir etmenin coşkusunu yeniden hatırlatmaktadır. 

Kintsugi tüm acı ve kayıplara rağmen bu acılardan daha kuvvetli, daha 
dirayetli bir şekilde kendini yeniden var etmenin mesajını içinde taşır. Bu 
anlamda Doğu ve Batı edebiyatlarında çokça yer bulan küllerinden doğan 
zümrüdü anka kuşu efsaneleriyle de paralel anlamsal muhtevaya sahiptir 
(Şekil.3). 

 

 

Şekil.3 Zümrüdü Anka kuşu (URL-3) 

 

Zümrüdü Anka kuşu; Efsanevi Kaf dağının zirvesinde yaşayan, yaşadığı 
müddetçe kanat çırpan, kanat çırptıkça gören, gördükçe gelişen bir kuştur. 
Efsaneye göre bu kuş hayatın kendisi için tamamlandığını düşündüğünde 
kanat çırpmayı bırakır, kuru dallardan bir yuva yaparak güneşin görkemiyle 
ortaya çıkıp kuru dalları yakmasını beklermiş güneş tüm görkemiyle ortaya 
çıkıp Zümrüdü Anka kuşunu kendi yaptığı yuvada kuru dalları yakarak kül 
eder fakat Zümrüdü Anka kuşu küllerinden yeniden doğarmış.  

Kintsugi, hayatın hatıralarla ileriye yol aldığını ve geçmişin hatıraları 
izinde kaldığı takdirde hayatın yeni zenginliklerine erişilebileceğini vurgular. 
Nasıl ki bir insan hatıralarını çıkarıp atamayacaksa, ancak onlardan aldığı 
dersle ve inançla yeni ve doyumlu bir hayata yelken açabilecekse kintsugi de 
kırılan parçaları bir araya getirirken işte bu bütünlüklü mesajı verir. 
Mükemmel olmak zorunda değiliz. Kendimizi böyle kabul etmeliyiz. Sıfırdan 
kırıksız, çatlaksız, hasarsız bir ruha sahip olmak zorunda değiliz. Doğru 
yöntemle kendimizle ilgilenirsek kusurluluğun mükemmelliğine sahip 
olabiliriz. Bu felsefeye göre, önemli olan kırığı onarmak değil, nesnenin 
gerçek değerini ortaya çıkarmaktır. Bizi biz yapan yaşadıklarımızdır. Başarılı 
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insanların birçoğu zorluklar içerisinden çıkıp büyük başarılara imza atmıştır 
ve bu kişiler, genellikle başarısız oldukları anlara, kalplerini kıran insanlara 
teşekkür ederler. Onlar sayesinde, kendilerini doğru tamir etmeyi 
öğrenebilmiş, gerçek değerlerini benliklerinde hissedebilmişlerdir (URL-7). 

Kırıkların arasındaki altın, kırılmış olsa da, bozulmuş olsa da bir şeyin 
hâlâ değerli belki de olduğundan daha değerli olduğunu söylüyor. Kırık 
parçalara yeni bir yaşam, belki de bir yaşam gayesi kazandırıyor. Kusurlu 
olana, kırık olana yeni bir yaşam armağan ediyor. Kırıkların içindeki güzelliği 
buluyor (URL-8). Önemli Kintsugi ustalarından biri şöyle diyor: “Kırık 
eşyadaki güzelliği tamir etmiyorsunuz. Oradaki güzellik, o nesneye nasıl 
baktığınızla ilgili. O kırık eşyadaki potansiyeli görebiliyoruz, normalde çöpe 
atılacak o eşyayı yeniden kullanıyor, yeniden doğmasını sağlıyoruz.” Kitsugi 
sanatı, Wabi Sabi anlayışı ile eşgüdüm içerisindedir. 

2.3. Kintsugi Tekniği ve Uygulanışı:  

Geleneksel Kintsugi tekniği, onarım için urushi lak ve gerçek toz altın 
kullanmayı içerir. Kırılan objenin deforme olmuş köşe ve kenarları zımpara 
ile temizlenir, Kintsugi tekniği uygulanırken kullanılan urushi lak (tutkal 
verniği) adındaki karışım ile kırılan objenin parçalarının yapıştırılır. Bu 
malzeme güçlü bir yapıştırıcı olmasının yanı sıra oldukça hızlı kuruma 
özelliğine de sahiptir. Yapıştırıcının kurumasının ardından yüzeydeki fazla 
yapıştırıcı temizlenir gerekirse zımparalanır. Temizleme işleminden sonra 
üzerine altın veya gümüş tozlar ile oluşturulan karışımdan yeni bir tabaka 
sürülür. Burada sıklıkla kindei (altın bulamaç) veya gindei (gümüş bulamaç) 
kullanılmaktadır. Kurumanın ardından obje yeniden ovularak pürüzsüz bir 
yüzey elde edilir (Şekil.4a,b,c,d). 
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Şekil.4a,b,c,d Kintsugi Uygulama Aşamaları (Görsel; Yurtgün,2019)  
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Kintsugi tekniğinin 6 uygulama şekli bulunmaktadır. Bunlar; 

1.Kırılan ya da deforme olan parçayı yada çatlakları yapıştırıp 
yaldızlamak (Şekil.5a,b), 

    

Şekil.5a,b. Kintsugi Uygulama Teknikleri-1  (URL-5) 

 

2.Kırılan ya da deforme olan objenin parçası yoksa reçine ile doldurup 
tamamlama (Şekil.6a,b), 

    

Şekil.6a,b. Kintsugi Uygulama Teknikleri-2 (URL-11a) 
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3. Yobitsugi tekniği: Bir başka uygulama tekniği ise kırılan, deforme olan 
objenin olmayan parçasının yerinikendisi ile  aynı yapısal özelliklere sahip 
fakat farklı ve ilgisiz bir parça ile doldurup tamamlama (Şekil7a,b), 

 

Şekil.7a,b. Kintsugi Uygulama Teknikleri-(URL-11b) 

 

4. Kırılan, deforme olan objelerin olmayan parçalarının yerini kendisi ile 
aynı yapısal özelliklere sahip fakat farklı ve ilgisiz birçok parça ile doldurup 
tamamlama (Şekil.8a,b), 

      

Şekil.8a,b. Kintsugi Uygulama Teknikleri-4 (URL-11a) 
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5.Kırılan yada deforme olan objeyi kendi yapısından farklı malzemeler ile 
tamamlama (Şekil.9a,b), 

(cam-ahşap-seramik) 

      

Şekil.9a,b. Kintsugi Uygulama Teknikleri-5 (URL-11) 

 

6.Bunlardan biri olan makienaoshi de tamir alanlarına ek olarak tamiri 
yapılan objenin üzerindeki dekoru yansıtmada kullanılmaktadır. Böylece 
dekorun devamı sağlanmaktadır (Şekil.10a,b),(Kanışık E.,2018). 

    

Şekil.10a,b. Kintsugi Uygulama Teknikleri-6 (URL-11) 

2.4. İç Mekanda Kintsugi:  

Felsefi ve anlamsal derinlik olarak Kintsugi’ye baktığımızda bu sanatın 
Japon yaşam felsefelerinin bir özeti olduğunu görürüz. Japon kültüründe tıpkı 
insan deneyimlerinde olduğu gibi eşyaların da bir anısal değere sahip 
olduğuna inanılır ve eşyaların varlığı insan hafızasının bir parçası olarak 
görülür. Kintsugi felsefesinde kusurlardan kurtulmak değil, onları 
belirginleştirip hayatın anlamına derinlik ve zenginlik kazandıran bir değer 
olarak öne çıkarılması amaçlanır. Aynı zamanda kırılan veya hasar gören 
eşyaların yerine yenilerinin konulması değil taşıdığı hatıralarla daha sağlam 



Hikmet Özlem YURTGÜN, Ebru ERDOĞAN                 87 

ve daha değerli bir şekilde var olamaya devam etmesine özel bir anlam 
yüklenir (URL-10). Kintsugi sanatı Japonya’da iki farklı branşta ele 
alınmaktadır. İlki; altınla birleştirme olarak bilinen Kintsugi diğeri ise 
Kintsukuroi olarak ifade edilen altınla tamir ismiyle gerçekleştirilen genel 
tamir faaliyetlerini ifade etmektedir. Kintsugi sanatının ilk örneklerinde safi 
bir şekilde altın kullanılırken günümüzde daha sağlam ve canlı bir görünüm 
sunduğu için altın, platin veya gümüşün vernikle karıştırılmasıyla elde edilen 
maddeler kullanılıyor. 

     

Şekil.11a,b. Kintsugi Tekniği Uygulanmış Fabrikasyon Duvar ve donatı 
yüzeyi (URL-19) 

Günümüzde birçok el sanatının teknolojik gelişmelerden etkilendiğini 
bunların başında da yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip olan Kintsugi tekniğinin 
etkilendiğini görüyoruz. Özellikle küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni 
üretim ve tüketim anlayışları Kintsugi zanaatkârlığının eski ve yeni biçimleri 
üzerinde düşünmeyi ve karşılaştırmalar yapmayı kolaylaştırırken, bir yandan 
da fabrika sisteminin standart ürünleri dışında zanaatkâr emeğinin özgün 
ürünlerine duyulan talep, zanaat ve sanat arasındaki ince ayrım üzerinde de 
düşünmeyi zorunlu hale getirmektedir (Şekil.12a,b). 

    

Şekil.12a,b. Kintsugi Fabrikasyon Donatı Örneği  (URL-19) 
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Fabrika sisteminin daha önceki üretim tarzlarını yok etmesiyle 
zanaatkârları yeni düzenin işçileri haline getirdiği bilinir. Ancak öyle zanaat 
kolları vardır ki, fabrikalaşmanın eleğinden geçmemekte direnmiş, el emeği-
göz nuru olarak nitelenen özellikleri nedeniyle ürünlerine duyulan talep 
neredeyse ilk günkü gibi üretimin sürdürülmesini olanaklı kılmıştır. 
Makinenin dokunuşu bu ürünleri sıradanlaştırır ve değerini düşürür. Bunlar 
öyle ürünlerdir ki zanaatkârın yaratıcılığına ve ustalığına ihtiyaç duyarlar. 
Bugünün toplumları geçmişin ürünlerine talep yaratarak, zanaatkârlığı ön 
plana çıkaran ve atölye tipi çalışmayı tekrar canlandıran bir yaklaşım 
göstermektedir.  

Yüzyıllar boyu Zen ustaları zarar görmüş çömleklerin, bardakların ve 
kaselerin ihmal edilmesi veya atılmaması gerektiği konusunda bir argüman 
geliştirdi. Amaçları, bu kaplar üzerinde zamanın kusurlarını ve izlerini yok 
etmek yerine daha da belirgin hale getirmekti. Bu fikir Zen'in bazı temel 
temalarını güçlendirmektedir. Yüzyıllar öncesinden bu yana süregelen bir 
geleneğin adı Kintsugi’dir (Kanışık E.,2018). Geçmişe duyulan özlem 
söyleminin eşlik ettiği bu yeni gelişme, bu tarz üreticiliğe, ustalaşmaya talep 
yaratmaktadır. Burada yeni olan husus, eskinin ustasının her zaman yapmış 
olduğu işin daha formel biçimde günümüze taşınması ve ekonomik faaliyet 
olan zanaatkârlığın da kimi durumlarda bir hobi haline gelmesi gerekliliğidir. 

3.WABİ-SABİ KAVRAMININ TANIMI  

Wabi ve Sabi kelimelerinin anlamları kaynaklarda farklı olarak ifade 
edilmektedir. Beerens (2002)’ e göre wabi; anın paha biçilmez değerlerinin 
farkına vararak dünyevi değerlerden kurtulup özgürleşmek, sabi ise 
yalnızlığın güzelliği olarak tanımlanmaktadır. Juniper (2003), eğer bir 
söyleyiş ya da nesne hoş bir melankoli ve ruhsal huzur getiriyorsa o zaman 
ona Wabi Sabi denilebilir şeklinde bir tanımlama kullanmaktadır. Pilgirim 
(1977:292) Wabi kelimesini hiçliğin bilincinde olmak, sabi kelimesini ise 
yalnızlığın huzurlu hissi olarak açıklamaktadır. Tekmen (2010;154)’e göre 
wabi; toplumunun değer yargıları ile bağlanmayıp, kişinin kendisini temele 
alarak, dönem ve toplumsal konumu aşan yüksek değer yargılarının peşinden 
koşması, sabi ise ‘yalnızlık’ ve ‘diğer insanlarla bağını kesme’ anlamına 
gelmektedir. Bir farklı tanım ise Güvenç (2010)’e aittir. Güvenç’e göre wabi; 
durgun, yalnız, alçak gönüllü, ağır başlı, sabi ise bilgece, yalın, terk edilmiş, 
yaşlı, olgun, güzellik olarak açıklanmaktadır. Koren (2008)’e göre wabi, 
ruhsal yol, maneviyat, kişisellik, felsefi görüşleri, uzamsal olayları, sabi ise 
maddesel objelere, sanat ve edebiyata, dışsal ve nesnel olana, estetik fikirlere 
ve dünyevi olana işaret etmektedir. Yazar Trevanian (2011:84-85) Şibumi 
kitabında wabi ve sabi hakkında şu şekilde bahsetmektedir: “Şöyle düşün: o 
kadar doğru bir söz ki cesaretle söylenmesine gerek yok, o kadar dokunaklı bir 
olay ki güzel olmasına gerek yok, o kadar gerçek ki sahici olmasına gerek yok. 
Şibumi demek bilgiden çok anlayış demek, ifade dolu sessizlik demek, sanatta 
şibumi basit bir zarifliği ifade eder. Kendini kanıtlama gereği duymayan bir 
alçakgönüllülük demektir. Sanatta şibumiye sabi, felsefede wabi denir. Şibumi 
büyük bir ruhsal rahatlıktır, ama pasiflik değildir. Bir insanın kişiliğindeyse 
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hâkimiyet peşinde olmayan otoriteyi ifade eder. Bilgilerden geçip basitliğe 
ulaşılmalıdır.” (Özer G., 2013,Sf:24) 

 

Şekil.13. Wabi Sabi Tekniği İç Mekanda Uygulanışı  (URL-15) 

 

3.1 Wabi-Sabi Felsefesi:  

Japon estetiğinde geçiş ve kusurun kabulü üzerine odaklanmış bir dünya 
görüşü olan Wabi Sabi mükemmel olmama halinin içinde yakalanan 
mutluluğu ifade ediyor. Japonya’dan dünyaya yayılan bu kavram kırışıklık 
olmayan bir yüzün yaşanmışlıktan yoksun olduğunun altını çiziyor, değerlere 
dönmeyi öğütlüyor, insani kusurları yüceltiyor. 500'lü yıllarda müsrifliğe ve 
gösterişe karşı ortaya çıkan Wabi Sabi, Japon estetiğini ifade eden eski bir 
kavram ama bugün de geçerliliğini koruyor. Bu yaşam felsefesi hayatın tüm 
alanlarında basit şeylerle huzura ulaşmayı ve ruhun arındırılmasını 
vurguluyor. İddiasız, sessiz, saf, kısa ömürlü şeylerdeki gizem ve uyumu 
arayan Japonların geleneksel kültürleri ve buna bağlı olarak güzelliği ele 
alışları Avrupalılardan ve Amerikalılardan oldukça farklı. Temel düşünce; her 
şeyin geçiciliği, hiçbir şeyin mükemmel olmadığı üzerine kuruludur. 

Wabi Sabi nesnelerin üzerinde fazla oynamadan, düzenlemeden, 
mükemmel bir hale getirmek için uğraşmadan kendi halinde 
bırakılmasından, olana müdahale etmeden ya da bütünlüğünü bozmadan 
korumaktan yana. Popüler kültürün dayattığı rekabetten, ayrıntıları görmeyi 
ve onlardaki güzelliği fark etmeyi engelleyen her türlü bağımlılıktan 
kurtulmak anlamına da gelen Wabi Sabi, savurganlığın, süsün, pahalı 
malzemelere, bedene düşkünlüğün yani geçici olana bağlanmanın ve manevi 
körlüğün karşısında duruyor (URL-3).  

Wabi-Sabi kusurlu, geçici ve bitmemiş şeylerin güzelliğidir. Wabi Sabi 
gösterişsiz ve mütevazi şeylerin güzelliğidir, Wabi-Sabi, geleneklere uymayan 
şeylerin güzelliğidir. 

İlham Enveroğlu 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
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Şekil.14a,b. Wabi-Sabi Tekniği İç Mekânda Kullanımı  (URL-16) 

 

3.2.İç Mekanda Wabi-Sabi 

Özellikle dekorasyonda kullanılan Wabi Sabi felsefesi ile bir aile 
büyüğünden hatıra bir sehpa ya da çocukluk anılarınızı taşıyan bir sandalyeyi 
kullanarak iç mekân tasarımını bu felsefeyle uyumlu hale getirmek 
mümkündür (Şekil.14a,b). Eskimiş, boyası çıkmış ya da üzerinde darbe izleri 
olan eşyaları kusurlu görmek yerine yaşanmışlığı anlatan nesneler olarak iç 
mekân dekorasyonunun bir parçası haline getirilebilmektedir (URL-4). 
Yaşamın hiçbir unsurunu kusur olarak görmeyen Wabi Sabi aksine ‘yaşam 
tüm unsurları ile değerlidir’ anlayışından yola çıkmaktadır. Tam da bu 
noktada Doğu ve Batı felsefelerinin farkı ortaya çıkar. Doğu yaşanmışlığı ve 
‘kusuru’ kutsarken, batı simetriyi ve kusursuzluğu kutsar. 

Wabi Sabi felsefesini iç mekân tasarımında uygulayabilmek için öncelikle 
mükemmellik fikrinden ve tüm eşyaların uyum içinde olması gerektiği 
kuralından vazgeçerek başlamak gerekmektedir. Ardından seçilecek renkler, 
malzemeler ve eşyalarla, Wabi Sabi’nin dingin ruhu iç mekâna 
taşınabilmektedir. Tıpkı Feng Shui gibi Japonya’da doğmuş olan Wabi Sabi, 
her şeyin belli bir yeri olması gerektiğini söyleyen, katı kurallara sahip olan 
bu felsefenin aksine özgürce düşünmeyi ve hissetmeyi telkin etmektedir. 
“Kusurlar güzeldir” düşüncesini kucaklayan bu akımın temelleri Budizm’e 
dayanır. Sadelik, azla yetinme ve doğayla iç içe olma gibi prensipleri 
Budizm’den almaktadır. Tam bir sözlük karşılığı olmayan ve Japonların 
birkaç kelimeyle tanımlamakta zorlandığı Wabi-Sabi; sadelik ve doğayla 
uyum anlamına gelen “Wabi” ve zamanın geçiciliği ve yaşla gelen güzelliği 
ifade eden “sabi” kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bu iki kelime bir 
araya geldiğinde, karmaşık ve iddialı olmayan şeylerde uyum ve dinginlik 
bulmak anlamına geliyor. Sanattan kişisel gelişime hayatın hemen her 
alanında kullanılan bu felsefe, gelip geçici olana yani maddi şeylere 
bağlanmak yerine yaşanmışlığı ve her şeyi doğal haliyle yani kusurlarıyla 
kabul etmeyi kucaklıyor (Şekil.15a,b).  
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Şekil.15a,b. Wabi-Sabi Tekniği İç Mekânda Kullanımı  (URL-17) 

 

Wabi-Sabi ilhamını doğadan alan bir akımdır. Dolayısıyla bu estetik 
anlayışında doğada rastlanmayan yapay renklere pek yer yoktur. Pastel 
renklerin tercih edildiği Wabi-Sabi’nin özünde toprak tonları, kahverengi, gri, 
beyaz, bej, nötr tonlar ve elbette yeşil ve mavinin tonları yer almaktadır. 
Duvar yüzeyleri ve zeminlerde doğal taş, eskitilmiş ahşap, tuğla ya da beton 
gibi seçenekler tercih edilmektedir. İşlenmemiş malzemelerin 
kullanıldığı rustik stil, Wabi-Sabi’nin ruhuna son derece uygun olduğundan 
bu tarzdaki tüm kaplama malzemelerini kullanılabilir. Ahşap ve doğal taş gibi 
klasik seçeneklerin yanı sıra bambu, hasır ya da kil gibi farklı alternatifler de 
kullanılabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta doğallığın ön 
planda olması, yani kullanılan malzemelerin organik yönlerinin 
saklanmaması, tam tersine öne çıkarılmasıdır. Örneğin duvarlarda tuğla 
kullanılacaksa sıva ya da boya gibi işlemler yapmak yerine tuğlanın doğal 
halinin kullanılması gerekmektedir. 

Wabi-Sabi bize daha az eşyaya sahip olmamızı, ancak sahip 
olduklarımızın dayanıklı ve kaliteli olmasına dikkat etmemizi söylüyor. “Az 
ama öz eşya” prensibiyle, tıpkı şarap gibi zaman geçtikçe yıllanıp karakter 
kazanacak eşyalarla tasarlanan mekânlar; sıcak, samimi ve yaşanılası 
alanlara dönüşüyor. Renk ve yüzey kaplamalarında olduğu gibi seçilecek 
mobilyalar, dekorasyon gereçleri, perde, halı ve örtülerde de yün, keçe, şile 
bezi, keten ve pamuk gibi doğal malzemeler tercih ediliyor. 

Wabi-Sabi felsefesinde, eşyaların lekelenmesinden, kırılıp dökülmesinden 
korkmak yerine ahşap üzerindeki çatlaklar ya da pürüzlü olan seramik 
yüzeyler, eşyalara karakter ve yaşanmışlık katan özellikler olarak 
görülmektedir.  

Wabi-Sabi’nin Eklektizm ile de yakından bağlantısı vardır. (Eklektizm 
denince, tek ve belli bir yönü olmayan, çeşitli felsefe akımlarından gerekli 
gördüğü şeyleri alarak bir araya toplayan bir felsefe anlaşılır. Eklektizm, 
öğretilerin alındığı sistemlerin bütününü benimsemediği gibi, aralarındaki 
çözümleme amacını da gütmez.) Wabi-Sabi birbirinden farklı bardak 
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ve tabaklar, kırışık keten örtüler, vazolara yerleştirilen yabani çiçekler, 
kullanılmış mumlar, sepetler, elde yapılmış seramik eşyalar ile bütünlük 
kurmaktadır. Her şeyin takım olması gerektiği fikrini tamamıyla reddeder. 
Eşyaların birbiriyle olan uyumu kullanıcının özgürlüğüne bağlıdır. Farklı tarz 
ve eşyaları beklenmedik biçimlerde bir arada kullanarak eklektik ve 
tamamen kişiye özgü bir tarz oluşturulabilmektedir.(URL-12) 

4.İÇ MEKÂNDA KİNTSUGİ VE WABİ-SABİ SENTEZİ 

Japon estetiğinde geçiş ve kusurun kabulü üzerine odaklanmış bu iki 
dünya görüşü Kintsugi ve Wabi Sabi mükemmel olmama halinin içinde 
yakalanan güzelliği ifade etmektedir. Kitsugi sanatı ve Wabi Sabi anlayışı bu 
doğrultuda eşgüdüm içerisinde hareket eder. İç mekânda özellikle 
dekorasyonda kullanılan Wabi Sabi felsefesi, bir aile büyüğünden hatıra bir 
sehpa ya da çocukluk anılarınızı taşıyan bir sandalyeyi Kintsugi tekniği ile 
yenileyip, yaşanmışlık izleri kaybedilmeden bu iki felsefeyle uyumlu hale 
getirilip yeniden işlevlendirilebilir. Bu sayede eskimiş, boyası çıkmış ya da 
üzerinde darbe izleri olan eşyaları kusurlu görmek yerine yaşanmışlığı 
anlatan nesneler olarak iç mekân dekorasyonunun bir parçası haline 
getirilebiliriz.  

Wabi Sabi’nin “kusurlu güzellik” adlı Japon felsefesiyle doğrudan 
bağlantısı olan Kintsugi sanatı sevilerek icra edilen bir sanat dalıdır. 
Yüzyıllardır süregelen bu eski sanat, Japonya’daki uzman zanaatkarlarca 
canlı tutulmakta ve icra edilmektedir. Kintsugi belli kalıpların dışına çıkarak, 
kendi zevkinize göre tasarlayabileceğiniz bir sanat dalıdır (Şekil.16a,b). Hatta 
öyle ki Kintsugi sanatını icra edebilmek adına kendi seramiklerinizi, 
çanaklarınızı, dekorasyon gereçlerinizi hatta donatılarınızı hususi olarak 
kırmak isteyebilirsiniz.  

      

Şekil.16a,b. İç mekanda Wabi Sabi  (URL-18) 

 

Geçmişe duyulan özlem söyleminin eşlik ettiği bu yeni gelişme, bu tarz 
üreticiliğe, ustalaşmaya talep yaratmaktadır. Burada yeni olan husus, eskinin 
ustasının her zaman yapmış olduğu işin daha formel biçimde günümüze 

https://www.cosalindo.com/tabaklar?utm_source=blog&utm_medium=internal&utm_campaign=campaign&utm_term=website&utm_content=15032018-wabi-sabi-3
https://www.cosalindo.com/urunler?ff=56&page=1&utm_source=blog&utm_medium=internal&utm_campaign=campaign&utm_term=website&utm_content=15032018-wabi-sabi-4
https://www.cosalindo.com/urunler?ff=2&page=1&utm_source=blog&utm_medium=internal&utm_campaign=campaign&utm_term=website&utm_content=15032018-wabi-sabi-5
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taşınması ve ekonomik faaliyet olan zanaatkârlığın da kimi durumlarda bir 
hobi haline gelmesi gerekliliğidir.  

    

Şekil.17a,b. Kintsugi Tekniği Uygulanmış Zemin Kaplama ve seramik yüzeyi 
çalışma Örneği  (URL-19) 

Kırılan, deforme olan, boyası çıkan, çatlayan eşyaların onarımında, 
seramik, ahşap, cam vs. donatıların, dekorasyon gereçlerinin hatta mekan 
içerisindeki duvar yüzeylerinin, zemin kaplamalarının, tavan kaplamalarının 
üzerinde oluşan ve üzerindeki tüm yaşanmışlıklara rağmen değerinden bir 
şey kaybetmeyen manevi anlamda değerli olan her şey Wabi-Sabi ve Kintsugi 
felsefeleri temel alınarak yeniden İşlevlendirilebilir (Şekil 17a,b). Eskisinden 
daha değerli olarak mekânın en farklı, en gözde elemanı olabilir. Hatta öyle ki 
Kintsugi sanatıyla onarılan eski eşyalar önceki görünümlerinden daha estetik 
bir görünüm kazanabilir (Şekil 18a,b). 

Sonuç olarak Japon kültüründe tıpkı insan deneyimlerindeki gibi 
eşyaların da bir anısal değerinin olduğu düşünülürse, eşyaların varlığı insan 
hafızasının bir parçası olarak görülür. Kintsugi ve Wabi-Sabi felsefelerinde 
kusurlardan kurtulmak değil, onları belirginleştirip hayatın anlamına derinlik 
ve zenginlik kazandırmak, bir değer olarak öne çıkartmak, kırılan veya hasar 
gören eşyaların yerine yenilerinin konulması değil taşıdığı hatıralarla daha 
sağlam ve daha değerli bir şekilde var olmaya ve kullanılmaya devam etmek 
esastır.  
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Şekil.18a,b. Kintsugi Tekniği Uygulanmış Zemin Kaplamaları  (URL-20) 

Wabi Sabi’nin “kusurlu güzellik” adlı Japon felsefesiyle doğrudan bir 
bağlantısı olan Kintsugi sanatı sevilerek icra edilen bir sanat dalıdır. 
Yüzyıllardır süregelen bu eski sanat, Japonya’daki uzman zanaatkarlarca 
canlı tutulmakta ve icra edilmektedir. Kintsugi belli kalıpların dışına çıkarak, 
kendi zevkinize göre tasarlayabileceğiniz bir sanat dalıdır. Hatta öyle ki 
Kintsugi sanatını icra edebilmek adına kendi seramiklerinizi, chawanlarınızı 
hususi olarak kırmak isteyeceksiniz (URL-9). 

5.SONUÇ 

Günümüzde, tasarım ve iç mekan dergilerini karıştırdığımızda, konsept 
mobilya, dekorasyon mağazalarını dolaştığımızda ‘yeni eskiler’ ile çok sık 
karşılaşıyoruz. Rölyef, dekupaj, stencıl, boyama vs. gibi fabrikasyon işlemler 
ile eski görüntüsü verilmiş ama özünde yeni olan bu donatılar sık sık 
karşımıza çıkmaktadır. Batı dünyasında daha önceden popüler olan bu 
yaklaşım Türkiye’de de son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Post-Modern 
anlayışın bir uzantısı olarak da yorumlanabilen bu yaklaşımın kökleri ve 
felsefesi çok eskilere dayanmaktadır. En yeni ile en eskinin karışımı 
diyebileceğimiz bu trendin ilham kaynağı 16. yy Japon felsefesi ve estetik 
anlayışı sayılan Wabi-Sabi’dir. Kökleri eskilere dayanan fakat popülerliğini 
son yıllarda kazanmış bir düşünce tarzı olan Wabi-Sabi, günümüz dünyasının 
içine düştüğü hızlı tüketme, değersizleştirme, teknoloji ve makine 
bağımlılığının aksine sadelik, basitlik, yaşanmışlık, hatta yıpranmışlığı 
övüyor. Kuşkusuz estetik ilkeleri sanat kadar hayatımıza uygulanmadığında 
soyutlamalar olarak kalırlar. Bugünlerde yaygın olarak görülen uygulamalar 
tam olarak Wabi-Sabi sanatı ve tasarımı sayılmazlar. Huzuru ve dinginliği 
vaat eden Wabi Sabi düşünce tarzını Kintsugi ile sentezleyerek iç mekân 
yaşam alanlarında, çalışma alanlarında, mağaza vitrinlerinde vs. yansıtmak 
günlük yaşam çevremizin sıkıcı tekdüze, basmakalıp ortamlarına yaratıcı 
unsuru, yaşanmışlığı ve doğallığı katarak daha zevkli ve duyarlı mekânlar 
sunabiliriz. Estetik bizi günlük yaşantımız içindeki özdek nesnelerle (Uzayda 
yer dolduran, ağırlığı ve kütlesi olan, parçalanabilen, duyularla algılanabilen 
her türlü nesne.) olan ilişkimizi değiştirebileceğimiz bir alana taşırken, 
kültürümüze dair fikirler vermelidir. Aslında kırsal kesimlerimizde köylerde 
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yukarıda bahsi geçen değerler günlük hayatın bir parçasıdır. Fakat büyük 
metropol kentlerde ve çağdaş şehirlerdeki hızlı yaşam koşulları, teknoloji 
esareti, doğadan kopuş gibi olumsuzluklar bu tür sanatsal uygulamaları 
zorunlu kılar. Bu bağlamda mimarlar, iç mimarlar ve tasarımcılar bu 
konulara duyarlı olmalı uygulanan mekânları sadece olumsuz iklim 
koşullarından koruyan barınaklar olmaktan öteye taşımaları gerekmektedir. 
Tarihi Japonya ve Çinde’ki neredeyse tüm sanatlar estetik ilkelerini Taoizm 
ve Zen Budizm’den almaktadır. Bu iki büyük felsefi gelenek Japon psikolojisi 
ve kültürüyle özellikle uyumlu olabileceğini ispatlamıştır. Modernizm’in 
etkisinden bağımsız bir Çin ya da Japon başyapıtının karakteristiği işin doğal 
ve yapmacık olmayan, hatta ‘rastlantısal’ görünümü olmaya devam eder. 
Sanatçı doğa ve onun evrensel rastlantıları ile çalışmakta ve onlara bir düzen 
vermektedir. Yol gösterici ilkeler Wabi-Sabi’dir.  
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GİRİŞ 

Doğal olsun kültürel olsun tüm peyzaj öğeleri kentsel yaşamda fiziksel ve 
ruhsal birey odaklı kazandırdıkları ile günümüzde vazgeçilmezliğini gün be 
gün artırarak hissettirmektedir (Alkan, 2018:127). Yaşlıların kentsel açık ve 
yeşil alan kullanımları sorgulandığında en çok kent parklarını kullandıkları 
ortaya çıkmıştır. bu kullanıcıların psikolojik çöküntüden kurtulması, 
toplumla uyumlu bireyler olması için sosyalleşmesi ve buna uygun 
mekânlarda vakit geçirmesi gerekmektedir (Aykal vd., 2018:101). Söz 
konusu açık ve yeşil alan kapsamında değerlendirilen parklar ve bahçeler 
kamuya açık alanlardır. Bu alanlar bireylerin ruh ve beden sağlıklarına 
doğrudan etki yapan unsurlardır. Bunun için eğlence ve dinlence amaçlı 
aktiviteler sunan bu alanlar yoğun yapılaşmaların getirisi olan azalan kentsel 
refahın adeta ikamesi rolündedir. Park ve bahçeler, bünyesinde barındırdığı 
donatıların çeşitliliği ve zenginliğine bağlı olarak kullanıcı profilinde etkilidir. 
Aynı zamanda kullanıcıların talep ve eğilimleri de park ve bahçelerin 
planlama ve tasarımlarında etkilidir. Kullanıcıların park ve bahçeler 
konusundaki söz konusu talep ve eğilimleri de “yaş” faktörüne bağlı olarak 
değişebilir. Özellikle dünya nüfus projeksiyonuna bakıldığında 60 yaş üstü 
birey potansiyelinin artış seyrinde olması park ve bahçe oluşumlarında 60 
yaş üstü bireylerin de söz sahibi olması gerektiğine işaret etmektedir. Yaş 
faktörü bireylerin yaşam standartlarında etkilidir. Dolayısıyla ihtiyaçlar 
doğrultusunda yaşamlarına yön verebilmektedir. Gerek bireysel gerekse 
toplumsal yaşam tarzının yaş ilerledikçe bireylerde yansıması daha fazla 
toplumsal çevreye ihtiyaç duyması şeklinde açığa çıkmaktadır. Bu da sosyal 
bağ kurmak ve fiziksel aktivitelerde bulunmakla açıklanabilir. Söz konusu 
bireysel ve toplumsal aktiviteler yeterli miktar ve nitelikteki park ve bahçeler 
kapsamında kişi payına düşen miktarlarla doğrudan ilişkilidir. Gün be gün 
nüfus ve yapılaşmaların birbirleri ile rekabet edercesine artış eğiliminde 
olması açık ve yeşil alanların yetersiz kalmasına dolayısıyla park ve bahçe 
alanları aleyhine orantısız bir gelişmenin olduğuna işaret etmektedir (Alkan 
ve Uslu, 2016:3). Özellikle kent dokusalındaki kişi payına düşen yeşil alan 
miktarının standartların altında olması, Çanakkale kentselinin sağlıklı bir 
kentleşme potansiyeline sahip olmadığını göstermektedir (Alkan vd., 
2016:328). Son yıllarda konutlaşmanın hızla artması Çanakkale’de de yoğun 
yapılaşmaları beraberinde getirmiş olup, peyzaj ve yapı kütleleri arasındaki 
orantısız gelişmeyi de ön plana çıkarmıştır (Alkan vd., 2016:113). 14.06.2014 
tarih, 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği” kapsamında “açık ve yeşil alanlar” ın kişi payına düşen 
miktarının 10 m2 olduğu belirtilmiştir. Söz konusu payın kapsamında mahalle 
parkı, çocuk oyun alanı, spor alanı, botanik bahçesi gibi donatıların yer aldığı 
ifade edilmektedir. Kişi payına düşen bu alanların nüfusun artmasına ve 
kentsel gelişime paralel olarak günden güne azaldığı aşikardır. Özellikle 
Çanakkale kentsel dokusunda yoğun yapılaşmaların ve dar sokak/cadde 
yapılarının varlığı bu alanların azlığında oldukça etkili olmaktadır. Bu çalışma 
kapsamında yoğun kullanım arz etmesi bakımından Halk Bahçesi, Golf 
Bahçesi ve Özgürlük Parkı araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Söz konusu 
açık ve yeşil alanlara gelen 60 yaş üstü ziyaretçilerin park ve bahçelerden 
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beklentileri ve memnunluk oranları gibi görüş ve düşüncelerinin 
belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar itibariyle de 
gelecek için öngörülen park ve bahçe planlama ve tasarımları kapsamında 
alan kullanım önerileri getirilmeye çalışılmıştır. 

MATERYAL ve METOT 

Araştırma alanının coğrafi koordinatları 400 10I 16II – 400 7I 30II kuzey 
enlemleri ile; 260 23I 50II – 260 27I 10II doğu boylamlarından oluşmaktadır 
(Şekil 1, 2). Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası veriler, arazi tespitleri ve 
hava fotoğrafları, kentsel dokuda yer alan Halk Bahçesi, Golf Bahçesi ve 
Özgürlük Parkı materyali oluşturmaktadır. Ayrıca vurgulanmış alanlara 
ziyarete gelen 60 yaş üstü bireylerle tesadüfi olarak ve yüz yüze gelinerek 
yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen veriler de materyal 
kapsamında değerlendirilmiştir. 

 

Şekil 1. Çanakkale‘nin Türkiye lokalizasyonu 

 

Şekil 2. Kent dokusunda yer alan araştırma kapsamındaki parkların 
konumu (Google Earth’den değiştirilerek). 
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Bu kapsamda temizlik, dinlenme, bakım, sakinlik, buluşma, otopark, torun 
gezdirme, egzersiz, kolay ulaşım, gece aydınlatması, bitkilendirme, peyzaj 
donatıları, su kullanımı, mesire çay bahçesi, wc yapıları, gezinti yolları, 
bisiklet yolu, toplantı salonu değişkenleri değerlendirmeye alınmıştır. Söz 
konusu değişkenler bağımsız değişken olarak ele alınmış olup, bunların park 
ve bahçelere ziyarete gelen 60 yaş üstü bireylerde yer ettikleri algıların 
belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışma alanı kapsamında değerlendirilen park 
ve bahçelere gelen tesadüfi 60 yaş üstü 100 kullanıcıya gönüllü olarak 
uygulanan anket sorgulaması sonucunda elde edilen söz konusu bilgilerden 
demografik verilere ulaşılmıştır. Ayrıca söz konusu anket verilerine SPSS 
15.0 istatistiksel programı kapsamında “doğrusal regresyon analizi” 
uygulanmıştır. Analiz sonucunda bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken 
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

BULGULAR 

Çanakkale kentselinde yer alan ve çalışma için belirlenen Halk Bahçesi, 
Golf Bahçesi ve Özgürlük Parkı’na ziyaret amaçlı gelen gönüllü 60 yaş üstü 
bireylere tesadüfi olarak yapılan Anket sonucunda ulaşılan veriler ve bu 
verilerin işlenmesi ile ortaya çıkan sonuçlar aşağıda verilmeye çalışılmıştır. 
Sonuçlara bağlı olarak öncelikle anket katılımcılarının demografik bilgilerine 
yer verilmiştir.  

 

Şekil 3. Park ve bahçe kullanıcılarından bu çalışma için anket sorgulamasına 
gönüllü katılanların meslek durumları 

 

Şekil 3’e göre, tesadüfi yöntemle anket sorgulamasına tabii olan 
katılımcılardan % 46’sı emekli, % 36’sı çalışmıyor, % 6’sı devlet memuru ve  
% 12’si de özel sektör çalışanı durumundadır. 
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Şekil 4’ten anlaşılacağı üzere, % 29 dilimle park ve bahçe kullanıcılarının 
ziyaretten % 100 memnun oldukları, % 19 dilimle kullanıcı kitlesinin ise % 
90 ve % 85 oranlarında ziyaretten memnun oldukları anlaşılmıştır. İki 
bireyin ise en düşük yüzde olan % 70 oranla ziyaretten memnunluk 
duydukları belirtilmiştir. 

 

Şekil 4. Çalışma kapsamında park ve bahçe kullanıcılarının ziyaretten 
memnunluk oranları 

 

Şekil 5’e göre, 60 yaş üstü park ve bahçe kullanıcılarından çalışmaya 
anket bölümünde tesadüfi katılım sağlayan bireyleri gelir dağılımlarına göre 
sınıflandırmak gerekirse %41’lik oranla 1500-3000 TL; %33 oranla 0-1500 
TL; %26’lık oranla ise, 3000-5000 TL arasında gelire sahip bireyler 
oluşturmaktadır.  

Şekil 6’dan aşağıdaki verilere ulaşılabilmiştir. 

İlkbahar mevsiminde park ve bahçelerde ziyaretçilerin en fazla kalma 
süresinin 37 dakika olduğu anlaşılmıştır. Yaz mevsiminde bu süre, 34 dakika; 
sonbaharda 43 dakika ve son olarak da kış mevsiminde 42 dakika olarak 
kaldıkları tespit edilmiştir. 
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Şekil 5. Gelir seviyelerine göre anket katılımcılarının yüzdelik dağılımları 

 

Sonbahar ve kışın park ve bahçelerde kalma sürelerinin fazla olmasının 
toplantı salonlarında kapalı alanlarda birlikte geçirilen sürelerden 
kaynaklandığı söylenebilir. 

 

Şekil 6. Anket katılımcılarının park ve bahçe alanlarında geçirdikleri günlük 
sürelere dair bilgiler 
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Şekil 7’ye göre, 2018 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 
Çanakkale kent merkezinin erkek nüfusunun 22.235, kadın nüfusunun ise, 
25.598 olduğu TÜİK verilerinden anlaşılmaktadır. [Toplam: 47.833] 
Çanakkale belde nüfus bilgilerinden ise erkek nüfusun 273.092 birey olduğu, 
kadın nüfusun da 267.570 bireyle sınırlı olduğu görülmüştür. [Toplam: 
540.662] 

 

Şekil 7. Çanakkale kent merkezi ve beldeler kapsamında 2018 yılı erkek ve 
kadın nüfus sayımına dair veriler (URL 2). 

 

Şekil 8 incelendiğinde Çanakkale kent merkezi kapsamında 60 yaş üstü 
erkek nüfus sayısının 36.596 birey, kadın nüfusun ise, 31.868 bireyden 
oluştuğu görülmüştür [Toplam: 68.464]. Ayrıca aynı şekilden yaş ilerledikçe 
beklentiler doğrultusunda kadın/erkek nüfus potansiyelinde azalma olduğu 
da dikkat çekmektedir (URL 1).  

Şekil 9’a göre Çalışma alanına ziyarete gelen ve yüz yüze anket 
sorgulaması yapılan 60 yaş üstü bireylerin % 69’u erkek, % 31’i de kadın 
gruplarından oluşmuştur. Bu grupların medeni durumlarına bakıldığında ise, 
% 18’inin bekar, % 82’sinin de evli oldukları anlaşılmıştır. 
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Şekil 8. Çanakkale kent nüfusunun 2018 yılı 60 yaş üstü nüfus sayımı 

 

Şekil 10’a göre, 100 anket katılımcısından 6’sının doktora, 7’sinin yüksek 
lisans, 18’inin lisans, 3’ünün ön lisans, 33’ünün de lise mezunu oldukları 
anlaşılmıştır. Diğer katılımcıların da ortaokul ve ilkokul mezunu ile okuma 
yazma bilmeyenlerden oluştuğu görülmüştür. 

 

 

Şekil 9. Anket sonuçlarına göre katılımcıların medeni ve cinsiyet 
durumları 

 

Anketten elde edilen verilere, SPSS 15.0 istatistiki programının “doğrusal 
regresyon analizi” uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına aşağıda verilenler 
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doğrultusunda açıklamalar getirilmeye çalışılmıştır. Tablo 1’e göre "R 
square" değeri 0,350 olarak elde edilmiştir. 

 

Şekil 10. Anket katılımcılarının eğitim düzeyleri 

 

Buradan modelin 60 yaş üstü bireylerdeki mevcut park ve bahçelerin 
bağımsız değişkenler kapsamındaki algıları doğrultusunda park ve 
bahçelerden elde ettikleri memnunluk oranına işaret eden bağımlı 
değişkendeki etkilenme durumunun %35'ini açıklayabildiğini 
göstermektedir. 

Tablo 1. Model summary (b) model özeti 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 ,592(a) ,350 ,216 7,32045 2,208 

 

a  Predictors: (Constant), Toplanti_Salonu, WC_Yapilari, Egzersiz, Bakim, 
Gezinti_Yollari, Su_Kullanimlari, Bitkilendirme, Dinlenme, 
COA_Torun_Gezdirme, Gece_Aydinlatmasi, Kolay_Ulasim, 
Mesire_Cay_Bahcesi, Otopark, Bisiklet_Yolu, Bulusma, Donatilar_Çöp_Çit, 
Sakinlik 

b  Dependent Variable: Memnunluk_Oranı 

Tablo 2’den Anova testine göre (Significant Level/P<0,01) modeldeki en 
az bir bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkili olduğunu ifade 
etmektedir. Etki durumlarını Tablo 3’te yer alan modelin katsayılarına 
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(Coefficients) göre bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki 
istatistiki ilişkiler şeklinde aşağıdaki gibi yorumlamak mümkündür.  

“Buluşma” bağımsız değişkeninin pozitif yöndeki bir birimlik değişimi 
bağımlı değişkende 128 birimlik bir artış sağlamakta; bu durum bu 
değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı (pozitif) bir etkiye sahip 
olduğuna işaret etmektedir. 

Tablo 2. Anova testi (b) 

 Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 2370,449 17 139,438 2,602 ,002(a) 

   

Residual 

4394,301 82 53,589     

   

Total 

6764,750 99       

a  Predictors: (Constant), Toplanti_Salonu, WC_Yapilari, Egzersiz, Bakim, 
Gezinti_Yollari, Su_Kullanimlari, Bitkilendirme, Dinlenme, 
COA_Torun_Gezdirme, Gece_Aydinlatmasi, Kolay_Ulasim, 
Mesire_Cay_Bahcesi, Otopark, Bisiklet_Yolu, Bulusma, Donatilar_Çöp_Çit, 
Sakinlik. b  Dependent Variable: Memnunluk_Oranı 

“Otopark” bağımsız değişkenindeki aynı şekilde bir birimlik artışa karşın 
bağımlı değişken olan “memnunluk oranı” üzerinde 0,086 birimlik bir artış 
sağlamaktadır. Bu da “otopark” değişkeninin pozitif yönde etkili olduğunu 
göstermektedir. “otopark” değişkeninin önemli çıkmasında Çanakkale kent 
dokusunun açık ve yeşil alan miktarlarının çok az olmasının, cadde ve sokak 
yapılarının dar olmasının ve otopark donatılarının mevcut yetersiz 
durumlarının etkisi olduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak konut 
potansiyelinin yoğun ve sık bir yapılaşma sergilemesi, özellikle Halk Bahçesi 
ve Golf Bahçesi bakımından otopark sorununu gündeme taşımaktadır. “Torun 
gezdirme, egzersiz, donatılar, gezinti yolları, wc yapıları, otopark, gece 
aydınlatması bağımsız değişkenleri de aynı şekilde bir birimlik değişim 
oranında bağımlı değişkende pozitif yönde etki yapmaktadır (Tablo 3). 
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Tablo 3. Modelin katsayıları [coefficients (a)] 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 95% Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

  

B Std. 
Error 

Beta Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tolerance VIF B Std. 
Error 

(Constant) 
61,435 10,997   5,586 ,000 39,559 83,312     

Dinlenme 
,058 ,036 ,178 1,617 ,110 -,013 ,129 ,652 1,535 

Bakım 
,047 ,032 ,171 1,462 ,148 -,017 ,110 ,576 1,737 

Sakinlik 
-,009 ,037 -,032 -,231 ,818 -,082 ,065 ,410 2,439 

Buluşma 
,128 ,040 ,408 3,222 ,002 ,049 ,207 ,494 2,026 

Otopark 
,086 ,041 ,251 2,073 ,041 ,003 ,168 ,541 1,849 

Torun 
Gezdirme ,074 ,034 ,229 2,191 ,031 ,007 ,140 ,726 1,377 

Egzersiz 
,063 ,036 ,274 1,761 ,082 -,008 ,134 ,328 3,050 

Kolay Ulaşım 
,036 ,040 ,109 ,907 ,367 -,043 ,115 ,552 1,810 

Gece 
Aydınlatması ,148 ,076 ,213 1,954 ,054 -,003 ,298 ,667 1,500 

Bitkilendirme 
,028 ,051 ,059 ,536 ,593 -,075 ,130 ,661 1,512 

Donatılar 
Çöp Çit ,090 ,042 ,281 2,162 ,034 ,007 ,174 ,467 2,139 

Su 
Kullanımları -,037 ,072 -,049 -,516 ,607 -,180 ,106 ,868 1,153 

Mesire Çay 
Bahçesi ,054 ,038 ,168 1,417 ,160 -,022 ,129 ,563 1,775 

WC Yapıları 
,130 ,065 ,217 2,008 ,048 ,001 ,260 ,679 1,472 

Gezinti 
Yolları ,108 ,049 ,259 2,224 ,029 ,011 ,205 ,584 1,712 

Bisiklet Yolu 
-,085 ,053 -,185 -1,595 ,114 -,191 ,021 ,590 1,694 

Toplantı 
Salonu ,071 ,044 ,189 1,600 ,113 -,017 ,159 ,567 1,764 

a  Dependent Variable: Memnunluk_Oranı 

Tablo 4’deki korelasyon katsayılarına göre bağımlı değişken üzerinde 
pozitif etkisi görülen bağımsız değişkenler söz konusu etki derecesine göre 
gece aydınlatması, buluşma, torun gezdirme, otopark, toplantı salonu, wc 
yapıları, gezinti yolları, peyzaj donatıları, bitkilendirme, su kullanımı şeklinde 
sıralamak mümkündür. 
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Tablo 4. Korelasyon katsayıları (pearson correlation) 

No Bağımsız Pearson Correlation No Bağımsız Pearson Correlation 

  Değişkenler Memnunluk Orani   Değişkenler 
Memnunluk  

Orani 

1 Memnunluk 
Oranı 

1 11 Gece 
Aydınlatması 

0,252 

2 Temizlik -0,26 12 Bitkilendirme 0,034 

3 Dinlenme -0,009 13 Donatılar [çöp çit, 
bank…] 

0,046 

4 Bakım -0,059 14 Su Kullanımları 0,002 

5 Sakinlik -0,198 15 Mesire Cay Bahçesi -0,065 

6 Buluşma 0,243 16 WC Yapıları 0,107 

7 Otopark 0,178 17 Gezinti Yolları 0,092 

8 Torun 
Gezdirme 

0,234 18 Bisiklet Yolu -0,261 

9 Egzersiz -0,016 19 Toplantı Salonu 0,134 

10 Kolay Ulaşım -0,144       

 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Çalışmada uygulanan anketin demografik bölümünden elde edilen veriler 
ışığında literatür çalışmalarıyla benzerlik ya da farklılıklar açısından 
değerlendirmeleri aşağıda verilmeye çalışılmıştır: 

Bu çalışmada anket katılımcılarının medeni durumlarına bakıldığında, % 
18’inin bekar, % 82’sinin evli oldukları anlaşılmaktadır. Özdemir ve Vural 
(2015), çalışmalarında katılımcıların % 69.8’i evli, % 30.2’si bekârdır. Yılmaz 
vd. (2016), ankete katılan yaşlı bireylerin % 93,3’ü aileleri ile birlikte, % 
6.7’si ise tek başına yaşamaktadır. Bu çalışmada tesadüfi yöntemle anket 
sorgulamasına tabii olan katılımcılardan % 46’sı emekli, %36’sı çalışmıyor, % 
6’sı devlet memuru ve  % 12’si de özel sektör çalışanı durumundadır. 
Özdemir ve Vural (2015) çalışmalarında katılımcıların % 40.9’u emeklidir. 
Yılmaz vd. (2016) çalışmasında ise, anket katılımcıları kapsamında % 86.7’si 
çalışmayan, %13,3’ü ise çalışan yaşlı bireylerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, 
İlkbahar mevsiminde park ve bahçelerde ziyaretçilerin en fazla kalma 
süresinin 37 dakika olduğu anlaşılmıştır. Yaz mevsiminde bu süre, 34 dakika; 
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sonbaharda 43 dakika ve son olarak da kış mevsiminde 42 dakika olarak 
kaldıkları tespit edilmiştir. Sonbahar ve kışın park ve bahçelerde kalma 
sürelerinin fazla olmasının toplantı salonlarında kapalı alanlarda birlikte 
geçirilen sürelerden kaynaklandığı söylenebilir. Yılmaz vd. (2016) yaptıkları 
çalışmada ise, bu çalışmayla benzer şekilde mevsimlerin yaşlı bireylerin vakit 
geçirme sürelerinde farklılıkları da beraberinde getirdikleri bulgusuna 
ulaşmışlardır. Dolayısıyla ilkbaharda 1-3 saat arasında; kışın ise, 31-60 
dakika arasında vakit geçirme sürelerine ulaşılmıştır. Bu durum % 43,3’lük 
yüksek bir kullanım düzeyini teşkil etmektedir. Buna karşılık ilkbaharda 5 
saat; kışın ise 3-5 saat arasında değişen sürelerde parklarda vakit geçirildiği; 
bunun da ilkbahar ve kış mevsimlerinde vakit geçirme sürelerinin % 1,7 
olarak düşük düzeye karşılık geldiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada, 
100 anket katılımcısından 6’sının doktora, 7’sinin yüksek lisans, 18’inin 
lisans, 3’ünün ön lisans, 33’ünün de lise mezunu oldukları anlaşılmıştır. Diğer 
katılımcıların da ortaokul ve ilkokul mezunu ile okuma yazma 
bilmeyenlerden oluştuğu görülmüştür. Özdemir ve Vural, (2015) 
çalışmasında katılımcıların % 21.3’ü okuryazar değil, % 35.2’si okuryazar, % 
32.9’u ise ilköğretim mezunudur. Yılmaz vd. (2016) yaptıkları çalışmada ise, 
ankete katılan ziyaretçiler % 36,7 ile ilkokul; % 15 ile ortaokul; % 30 ile lise 
ve % 6,7 ile de üniversite mezunudur. Katılımcıların % 11,7’sinin de 
okuryazar olmayan ziyaretçilerden oluştuğuna dikkat çekmişlerdir. Yılmaz 
vd., (2016), Antalya’nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa merkez ilçeleri 
kapsamında yoğun kullanım arzeden aynı sırayla Şehitler Parkı, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik Parkı ve Aydın Kanza Parkında yürüttükleri çalışmalarında 
60 yaşlı bireyin park algıları üzerine tesadüfi olarak görüşmüşlerdir. 
Görüşmede ele alınan yaşlı bireylerin parkları kullandıkları saat aralığı, 
parklarda geçirdikleri süre, parkları tercih nedenleri ve parklardan olan 
beklentileri ve memnuniyet ölçütlerinin belirlenmesi gibi konu başlıkları 
açısından bu çalışmayla benzerlik teşkil etmektedir. Ayrıca yine bu çalışmada 
da Çanakkale kent merkezinde yoğun kullanım arz eden Halk Bahçesi, Golf 
Bahçesi ve Özgürlük Parkı araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Özdemir ve 
Vural (2015) çalışmasında ise, araştırma materyalini Denizli kent merkezi ve 
kırsal yerleşimlerde yaşayan yaşlı insanlar oluşturmaktadır. Yılmaz vd., 
(2016) uyguladıkları anket çalışmasında katılımcıların % 50 si kadın % 50 si 
de erkek katılımcılardan oluşmuştur. Bu çalışmada ise anket katılımcılarının 
% 69’u erkek, % 31 ‘i ise kadın katılımcıdan oluşmuştur. Özdemir ve Vural, 
(2015) çalışmasında ise, katılımcıların % 50.2’si kadın ve % 49.8’i erkek yaşlı 
çalışmada yer almıştır. Bu çalışmada örneklemi 60 yaş ve üstü katılımcılar 
oluşturmaktadır. Yılmaz vd. (2016) çalışmasında ise, 65 yaş üstü bireyler 
katılımcı olarak belirlenmiştir. Yılmaz vd. (2016) yaptıkları çalışmada elde 
edilen veriler kapsamında % 83,3 oranında ağırlıklı olarak yaşlı bireylerin 
genellikle önceliklerini parkların güvenli olması, parklarda yeşil alanların ve 
bitkilendirmelerin yeterli olması, ergonomik kullanım arzeden oturma 
birimlerinin bulunması ve parkların temiz olması oluşturmaktadır. Bu 
çalışmada ise, yaşlı bireylerin park ve bahçelerden beklentileri arasında 
öncelikli olanların temizlik, buluşma, torun gezdirme, gece aydınlatması, 
bitkilendirme ve toplantı salonundan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 
Hazer ve Aslan, 2009; Hartig et al., 1991; Kaplan ve Kaplan, 1989; Kaplan ve 
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Kaplan, 1990; Kaplan, 1995; Ulrich ve Parsons, 1992; Friedli, 2011, yaptıkları 
çalışmada park ve bahçenin bireylere fiziksel aktivite sunmasıyla ruhsal ve 
bedensel rahatlama sağladığı gibi toplumsal etkileşim olanakları da 
sunmakta olduğuna değinmişlerdir. Cheng et al., 2010; Cooper-Marcus ve 
Barnes, 1999; Sherman et al., 2005; Whitehouse et al., 2001, yaptıkları 
çalışmada ise, doğal ya da doğala özdeş alanlarda rekreasyonel faaliyetlerde 
bulunulmasının bireyin yaşam kalitesinde ve gönencinde pozitif yönde katkı 
sağladığına dair sonuçlara ulaşmışlardır. Söz konusu bulguların bu 
çalışmadan ulaşılan sonuçlarla benzerlikler teşkil ettiğinden ve birbirini 
destekler nitelikte olduklarından bahsedilebilir. 

Çalışmanın anket uygulaması kapsamında yapılan sorgulamada park ve 
bahçe kullanımlarına dönük algılardan elde edilen verilere uygulanan 
istatistiksel analiz sonuçlarının literatür karşılaştırması aşağıda yer 
almaktadır: 

Özdemir ve Vural, (2015) çalışmasında hobi amaçlı kullanma, sosyal 
etkinlik amaçlı kullanma, spor amaçlı kullanma ve aktivite amaçlı kullanma 
açısından kırsalda ve kentte yaşayan yaşlılar arasında saptanan fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bu çalışmada ise, Anova 
testine göre Significant Level/P<0,01 olduğundan modeldeki en az bir 
bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkili olduğunu ifade 
etmektedir. Başka bir ifadeyle modeldeki bağımsız değişkenlerle bağımlı 
değişken arasındaki istatistiksel ilişkinin anlamlı olduğunu göstermektedir. 

ÖNERİLER 

Toplumun, tecrübeleri ile yön bulmasında oldukça etkin bir role sahip 
yaşlı bireylerin toplumdan dışlanmamaları bir tarafa onların ruhsal ve 
bedensel zindeliklerinin her dem canlı tutulması için toplumun her ferdine ve 
devletin tüm organlarına önemli görevler düşmektedir. Söz konusu misyon 
kapsamında yaşlı bireylerin inisiyatifleri göz ardı edilmeden park ve bahçe 
planlama ve tasarımlarına kentsel dokuda yer verilmelidir. Bir ülkede yaşlı 
kesimin hayat standartları o ülkenin gelişmişliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu 
açıdan söz konusu standartların iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması 
oldukça gereklilik arz emektedir. Bu çalışmadan edinilen veriler 
doğrultusunda günümüz yaşam koşullarında sağlıklı ve aktif bir yaşlılık 
dönemi için; yaşlı insanın kendi potansiyelini gerçekleştirebilme, ihtiyaç, 
istek ve yapabilirliklerini ortaya koyabilmesi için aşağıda belirtilen öneriler 
verilebilir. Park ve bahçe kapsamında: Kolay ve az zamanda ulaşılabilirlik, 
zorlayıcı/engelleyici peyzaj öğelerinin olmaması (yol, merdiven, gece 
aydınlatması,  WC yapıları detayı gibi) gibi unsurlar park ve bahçe 
planlamalarında dikkatle ele alınmalıdır. Bu kapsamda ergonomik peyzaj 
donatılarına özellikle yer verilmelidir. Alanda yeterli miktar ve kalitede 
estetik ve fonksiyonel bitkilendirmeler yer almalı, uygun konumlu egzersiz 
parklarına yer verilmelidir. Yıpranmış, eskimiş, kullanılamaz durum arz eden 
donatıların yenilenmeleri ya da bakım–onarımlarının yapılması 
sağlanmalıdır. Ayrıca, var olan park ve bahçelerin yaşlı insanların 
kullanımına uygun şekilde modifiye edilerek tasarlanması da gereklidir. 
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Burgess,1990 ve Hill ve Relf, 1983, yaptıkları çalışmada boş zamanlarını 
değerlendirmek için aktif bir eylem olarak bahçe uğraşılarının teşvik edilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Bunun yanısıra Fabrigoule et al., 1995 ile Simons et 
al. 2006, çalışmalarında yaş almanın getirisi fiziksel, ruhsal ve zihinsel 
değişimler göz önüne alınarak aktif yaşlanmayı destekleyen, insanların 
katılımlarını özendirici ve onları yormayan, harekete teşvik eden park/bahçe 
uğraşıların oluşturulması gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Toplumun tüm 
kesimlerine hitap eden açık ve yeşil alanların “refah, sağlık ve mutluluk” gibi 
manevi duygular açısından önem arz ettiği; özellikle yaşı gereği toplumdan 
kendisini uzaklaştıran bireyler açısından önemli olduğu görülmektedir. Bu 
anlamda park ve bahçelerin belli standartlara kavuşturulmasında ve nitelikli 
yaşanabilirliğin sürdürülebilir kılınmasında yaşlı bireylerin algılarına dönük 
görüş ve düşüncelerinin tespiti bu ve benzer çalışmalar için model niteliğinde 
olacaktır. Bu durum literatüre getirisinin yanında yerel yönetimlerce de 
değerlendirme potansiyeli taşıyabilecektir. Yapılacak yatırımlarda kullanım 
potansiyeli yüksek alanların yerel yönetimlerce planlama ve tasarımlarında 
alan ziyaretçilerinin beklentileri de inisiyatif alabilecektir. Merkez ve yerel 
yöneticilerce bu alanların verimliliğini artırmak için yakın yerleşim 
alanlarının plan kararlarına da önem verilmelidir (Alkan vd., 2016:123). 
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1. GİRİŞ 

Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır ve neredeyse herkes 
yaşamının belli bir noktasında geçici veya kalıcı olarak zayıf düşmekte ve 
işlevlerini yerine getirme konusunda artan zorluklarla karşılaşmaktadır. 
Günümüzde nüfusun hızla artmasıyla engelli bireylerin sayısı da aynı oranda 
artmaktadır. Bu durum kentlerin erişilebilir olması düşüncesini de 
beraberinde getirmiştir. Erişilebilirlik, bireyin bir yerden hedeflediği başka 
bir yere istenilen sürede, ekonomik, güvenli, konforlu ve bağımsız olarak 
hareket edebilme olanağıdır. Yaşadığımız çevrenin erişilebilir olması için 
evrensel tasarım kavramı ortaya çıkmıştır. Evrensel tasarım yaklaşımı, genç, 
yaşlı, ya da fiziksel ve mental yetileri sınırlı olan ya da olmayan tüm 
kullanıcılara eşit oranda servis veren / hizmet eden mekan ve ürünlerin 
tasarımını kapsar.  Bir moda ya da yeni bir gündem konusu olmaktan öte 
evrensel tasarım, modern çağımızın koşulları ile birlikte gelişen bir 
yaklaşımdır (Uslu, 2013). Bu kapsamda Dünya Engelliler Vakfı'nın çalışması 
ile kentsel kapalı ve açık alanlarda erişilebilirliğin uygun standartlarda 
sağlanabilmesi için Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu 
hazırlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı kentlerimizin önemli mekanlarından olan kentsel 
açık-yeşil alanların erişilebilirliğine yönelik Engelliler İçin Evrensel 
Standartlar Kılavuzu'nun Erişilebilir Çevre Standartları kapsamında mevcut 
durum analizi yapmak ve bu analizler sonucu çözüm önerileri getirmektir. 
Çalışma Isparta Kenti Tarihi Ayazmana Mesireliği örneğinde 
gerçekleştirilmiştir. 

1.1. Engelliler İçin Evresel Tasarım Standartları Kılavuzu 

Engelliler için evrensel standartlar kılavuzu; Dünya Engelliler Vakfı DEV 
öncülüğünde, Evrensel Standartlar ilke, usul ve esaslarına göre planlanmış; 6 
kıta 65 ülkeden,  Dünya Engelliler Birliği (DEB)(WDU) üyesi 120 ilgili ve 
yetkin kuruluş tarafından üç yıllık bir çalışma sonucunda düzenlenmiştir. 

9 Eylül 2011 ve 13 Eylül 2012 tarihlerinde New York'ta, Birleşmiş 
Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine (BMEHS) Taraf Devletler 4. ve 5. 
Toplantılarında paralel etkinliklerle tüm dünyada uygulanması talebi ile 
tanıtılmıştır. 

Engelliler için evrensel standartlar kılavuzu,  İmar Kanunu'na göre 
düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerinin uygulandığı alanlar ile imar 
mevzuatı yönünden Belediyelerin ve Kamu Kurumlarının görev alanlarına 
giren yerleri kapsar. 

Bu kılavuzun hazırlanmasının amacı, yerleşim yerleri ile açık, yarı açık ve 
kapalı alanların kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri ve 
bunların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun tatbikinde ve teşekkülünde 
Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu'nun esas alınmasıdır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Çalışma alanı olarak Isparta Kenti'nde bulunan Tarihi Ayazmana 
Mesireliği seçilmiştir. Tarihi Ayazmana Mesireliği Isparta Kent Merkezi'nin 2 
km. güneydoğusunda olup genel alanı 18 ha.’dır. Rakımı 1030-1140 m. 
arasındadır. Hakim bakı yönü kuzey olup, ortalama eğim % 30’dur (Tolunay, 
vd. 2004).  Alan içerisinde piknik ve çocuk oyun alanları, spor alanları,  
gezinti yolları, kafeterya, restoran, market, ibadethane ve tuvaletler, 
bulunmaktadır. Çalışma alanı olarak Tarihi Ayazmana Mesireliği'nin 
seçilmesinin nedeni, kent merkezine olan yakınlığı, kullanım yoğunluğu ve 
alan büyüklüğü bakımından Isparta Kenti'ndeki kent parkı statüsünde 
bulunan iki önemli alandan biri olmasıdır. Tarihi Ayazmana Mesireliği'ne ait 
konum ve uydu görüntüsünü içeren görseller Şekil 1 ve Şekil 2'de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Ayazmana Mesireliğinin Konumu 

 

Şekil 2. Ayazmana Mesireliğinin Google Earth Uydu Görüntüsü 
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2.2. Yöntem 

Bu çalışma Tarihi Ayazmana Mesireliği'nde evrensel tasarım 
standartlarının uygulanmasına yönelik tespitlerin yapılması amacıyla 
gerçekleştirilmiş olup yöntemde aşağıdaki süreç izlenmiştir. 

 Evrensel tasarım standartlarına göre envanter formunun 
oluşturulması 

 Arazi çalışması ile çalışma alanının evrensel tasarım standartlarına 
uygunluk tespitinin yapılması  

2.2.1. Envanter formunun oluşturulması 

Yöntemin bu aşamasında Engelliler İçin Evrensel Standartlar 
Kılavuzu'nda bulunan erişilebilir çevre standartları dikkate alınarak bir 
envanter formu oluşturulmuştur.  Erişilebilir çevre standartları aşağıdaki 
birimleri kapsamaktadır: 

 Yaya yolları ve kaldırımlar: Yaya yollarının genişliği, eğimi, yüzey 
kaplaması, drenaj, güvenlik ölçütleri ve kaldırımda bulunan ağaç ve 
kent mobilyalarının durumunu içermektedir. 

 Rampalar: Rampaların boyutları ve eğim ölçütlerinin yanı sıra;  
yüzey kaplamaları, güvenlik ve konfor durumlarını içermektedir. 

 Merdivenler: Merdiven boyutları, yüzey kaplamaları, basamak 
sayıları, renk özellikleri, sahanlıkların ölçütleri, güvenlik ve uyarılar 
ve duyumsanabilir yüzeylerin durumlarını içermektedir. 

 Yaya Geçitleri: Yaya geçidi türleri, eğim ölçüleri, yüzey kaplamaları, 
yer çizgileri ve yaya geçitlerinde güvenlik durumlarını içermektedir. 

 Engelliler İçin Park Yerleri: Park yerlerinin konumu, boyutları, 
işaret ve uyarılar, park yeri türleri hakkında olması gereken 
standartları içermektedir. 

 Açık ve Yeşil Alanlar: Açık ve yeşil alanlarda ana ve yan yolların 
durumları ve ölçütleri ile kent mobilyalarının durumunu 
içermektedir. 

Envanter formu yukarıdaki tüm birimleri ve standartları içerecek şekilde 
hazırlanmış ve arazi çalışması boyunca kılavuz görevi görmüştür. Envanter 
formu hazırlama sürecinden sonra çalışma alanı içerisinde arazi çalışması 
yapılarak alanın evrensel tasarım standartlarına uygunluğu analiz edilmiştir. 

2.2.2. Arazi çalışması 

Çalışmanın bu aşamasında çalışma alanı ile ilgili konum, alan büyüklüğü, 
topografik yapısı gibi veriler elde edildikten sonra hazırlanmış olan envanter 
formuna göre durum tespiti yapılmıştır. Arazi çalışmalarında alan 
içerisindeki yaya yolları, merdivenler, rampalar, yaya geçitleri, otoparklar, 
kent mobilyaları, ana ve ara yollar ile bu alanlardaki engellilere yönelik 
uygulamaların standartlara uygun olup olmadığı ölçüm aletleri yardımıyla 
ölçülerek uygunluk tespiti yapılmıştır. Aynı zamanda standartlara göre 
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uygulamaya yönelik eksikler gözlemlenerek tespit edilmiş ve bu noktaların 
fotoğrafları çekilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Bulgular 

Çalışmanın bu aşamasında Evrensel Tasarım Standartları Kılavuzunda 
yer alan erişilebilir çevre standartları kapsamındaki birimlere göre 
değerlendirilmiş olup aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

3.1.1. Yaya yolları ve kaldırımlar 

Yaya kaldırım genişlikleri alan girişinde ve ana yollarda 2-3 m arasında 
olduğu görülmüştür. Ara yollarda genellikle yaya kaldırımı bulunmamaktadır 
bazı noktalarda 1 m genişliğinde yaya kaldırımı vardır. Yaya kaldırımlarında 
eğim %1-2 arasındadır. Yaya kaldırımlarında ve yaya yollarında yüzeyler kilit 
parke taş, beton plak taş ve andezit döşeme uygulandığı görülmüştür. Yaya 
kaldırımlarında ve yaya yollarında görme engelliler için duyumsanabilir 
yüzeyler bulunmamaktadır. Yaya kaldırımı kenarında drenaj olukları ve 
rögar bulunmamaktadır. Yaya kaldırımı üzerinde kent mobilyaları, 
aydınlatma elamanları ve ağaçlar bulunmaktadır. Ağaçların kök diplerinde 
ızgara sistemleri bulunmamaktadır (Şekil 3). Alan içerisinde işletmelerin 
olduğu bölümlerde yaya kaldırımları işletmelerin yapıları veya ürünleri ile 
işgal edildiği görülmüştür (Şekil 4). 

+  

Şekil 3. Yaya kaldırımlarında kent mobilyaları ve ağaçların durumu 
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Şekil 4. İşletmelerin yaya kaldırımlarını işgal etmesi 

 

3.1.2 Rampalar 

Çalışma alan içerisinde birçok noktada engelli rampası olduğu 
görülmüştür. Merdiven kenarlarında engelli rampası bulunmamaktadır. 
Rampa eğimleri %1-6 arasında değişmektedir. Rampa genişlikleri 1,5-3 m 
arasında değişmektedir. Rampa yüzeyleri beton, asfalt, kilit parke taş ve 
andezit döşeme ile kaplanmıştır. Rampa kenarlarında küpeşte ve korkuluk 
bulunmamaktadır. Rampa üzerinde, giriş ve çıkışlarında duyumsanabilir 
yüzeyler bulunmamaktadır. Rampalar ölçekli ve standartlara uygun şekilde 
uygulanmamış, gelişigüzel yapılmıştır (Şekil 5). 

  

Şekil 5. Alan içerisinde bulunan engelli rampaları 
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3.1.3. Merdivenler 

Merdivenler alanın topografik yapısı nedeni ile birçok noktada 
bulunmaktadır. Merdiven rıht yükseklikleri 20-30 cm aralığında 
değişmektedir. Merdiven basamak genişlikleri 25-45 cm aralığında 
değişmektedir. Merdiven kaplamaları genellikle mermer kaplama olup bazı 
alanlarda kilit parke taş ve andezit döşeme ile kaplanmıştır. Merdiven 
başlangıç ve bitiş noktalarında duyumsanabilir yüzey bulunmamaktadır. 
Merdiven basamaklarında koruyucu kaymaz şerit bulunmamaktadır. 
Sahanlıklar basamak sayısı fazla olan merdivenlerde bulunmaktadır. Sahanlık 
genişlikleri 1-2 m arasında değişkenlik göstermektedir. Sahanlıklar belli 
aralıklar ile düzen içerisinde konumlandırılmamıştır. Merdiven çevresinde 
drenaj olukları bulunmamaktadır. Çoğunlukla merdivenlerin kenarlarında 
küpeşte ve korkuluk bulunmamaktadır. Merdiven döşemelerinde yer yer 
bozulmalar, kabarmalar ve yıkıntılar olduğu görülmüştür (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Alan içerisindeki merdivenler 

 

3.1.4. Yaya geçitleri 

Çalışma alanında yayaların geçebileceği noktalarda yaya çizgileri 
konumlandırılmamıştır. Ayrıca sesli veya görsel uyarıcı bulunmamaktadır. 
Yayaların geçiş yapabileceği bazı noktalarda özellikle engelli rampalarının ve 
girişlerin olduğu noktalarda mantar bariyer, çiçek saksısı gibi engeller 
bulunmaktadır (Şekil 7). 
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Şekil 7. Alan giriş çıkışlarında bulunan engeller 

3.1.5. Engelliler için park yerleri 

Çalışma alanı içerisinde ve çevresinde sınırları olan otopark 
bulunmamaktadır. Araçlar genellikle yol kenarlarına ve alan çevresine 
gelişigüzel park etmektedirler. Bu nedenle engelli araçlarına yönelik 
herhangi bir ayrılmış park alanı bulunmamaktadır. Ayrıca engellilere yönelik 
herhangi bir sesli veya görsel uyarıcı bulunmamaktadır (Şekil 8). 

  

Şekil 8. Alan çevresi otoparklar 

3.1.6. Açık ve yeşil alanlar 

Çalışma alanında alan dışı ve alan içi erişilebilirlik yetersiz olduğu 
görülmüştür. Alanda hiçbir yerde duyumsanabilir yüzey uygulaması 
yapılmamıştır. Alan giriş, çıkış ve önemli noktalarında engellilere yönelik 
uyarıcı işaretçiler bulunmamaktadır. Ana yol genişlikleri 2 m ve daha 
fazladır. Açık ve yeşil alanlarda ana ve ara yollar kaygan olmayan andezit, 
kilit parke taş ve beton plak taş döşeme yapılmış olup çocuk oyun ve spor 
alanları kauçuk zemin ile kaplanmıştır. Alan içi eğim çok fazla olduğu 
görülmüştür (Şekil 9). Alan içi eğimin fazla olduğu yollarda bank, oturma 
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birimi gibi dinlenme noktaları ortalama 10'ar metre aralıklarla 
konumlandırılmıştır. Alan içerisinde bazı noktalarda oturma birimleri 
kaldırımların üzerine yerleştirilmiş ve yürüme yolları ile kot farkı 
oluşmuştur. Bu oturma birimlerine engelli rampası uygulaması yapılmamıştır 
(Şekil 10).  

 

Şekil 9. Alan içi eğim durumu 

 

Şekil 10. Alan içi oturma birimleri 

 

Çöp kutuları yükseklikleri 90-120 cm olduğu görülmüştür. Oyun 
alanlarında oyun ekipmanlarının kenarları yumuşatılmış olarak 
uygulanmıştır. Oyun ve spor alanlarında renkler canlı ve ayırt edilebilir 
şekilde uygulandığı görülmüştür (Şekil 11). Alan içerisinde engelli tuvaleti 
bulunmaktadır. Engelli tuvaletlerine ulaşan rampalarda korkuluk 
bulunmamaktadır (Şekil 12).  
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Şekil 11. Alan içi çocuk oyun elemanları 

 

Şekil 12. Engelli tuvaletleri 

3.2. Tartışma 

Engelsiz bir yaya kaldırımı en az 1,5 m en ideal 2,0 m. genişlikte olmalıdır. 
Kaldırım genişliği, otobüs duraklarında minimum 3,0 m ve dükkân önlerinde 
minimum 3,5 m olmalıdır (ÖZİDA, 2008; WDU, 2013). Çalışma alanında bazı 
noktalarda kaldırım ve yaya yolu genişlikleri ideal boyutlarda olduğu görülse 
de birçok noktada dar kaldırımlar bulunmaktadır. Ayrıca kaldırımlar 
işletmelerin yapılarının uzantıları, satılan ürünler ve masalar ile işgal 
edilmiştir.  

Yaya kaldırımı kaplaması, kaymayı önleyici ve dolaşmayı kolaylaştırıcı 
olmalı, yollardaki basamak vb. yol sathındaki yer altı tesisatı rögar kapakları 
çıkıntı oluşturmamalı, anî seviye değişiklikleri olmamalı; sürekli veya aynı 
seviyede zemin oluşturulmalıdır. (TS 12576; WDU, 2013).  Nitekim çalışma 
alanında yaya kaldırımları kaplamaları kaygan olmayan malzemelerden 
üretilmiş ve eğim durumu drenaj için uygun olup, fakat drenaj hattı 
eksiklikleri bulunmaktadır. Yaya kaldırımı uygulamaları yapılırken drenaj 
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hattının döşenmesi önem taşımaktadır. Sonradan yapılacak uygulamalar 
beraberinde birçok drenaj problemine neden olabilecektir. 

Yaya kaldırımının genişliğine bağlı olarak, taşıt yolu ile kaldırım kenarına 
dikilecek, ağaçlar, elektrik, trafik işaretleri direkleri ile süs bitkileri, çiçeklik/ 
saksılar, yaya korkulukları vb. tesisler bordür taşı dahil, yaya kaldırımı 
boyunca en az 75 cm en çok 1,2 m genişliğinde bir şerit içinde bir hizada 
düzgün olarak yerleştirilmelidir (TS 12576; WDU, 2013). Çalışma alanında 
yaya kaldırımlarında alan girişinde standartlara uygun olarak uygulandığı 
görülmüştür. Fakat alanın iç kısımlarında bulunan yaya kaldırımlarında bu 
standartlar uygulanmamış yaya kaldırımı üzerindeki ağaç ve kent mobilyaları 
gelişigüzel yerleştirilmiştir. Ayrıca yaya kaldırımı ve kullanım alanları 
arasında birçok noktada döşeme farklılıklarından dolayı giriş çıkışlar 
engelliler için problem teşkil edebilecek şekilde uygulandığı görülmüştür.  

Rampalar tasarlanırken temel hedef, tekerlekli sandalye kullanıcıları, 
bebek arabalılar, görme engelliler açısından yükseklik farkını aşarken 
ergonomik açıdan gerekli koşulları sağlamak olmalıdır. Engellilerin yaya 
kaldırımında bulunan yükseklik farklılıklarını aşmaları için uygun eğimler 
verilmelidir  (TS 12576; WDU 2013). Rampa eğimleri ve rampaların 
üzerindeki kaplama malzemeleri çalışma alanında standartlara uygun 
tasarlanmıştır. Ancak rampaların genişlikleri ve konumları plansız ve 
rastgele uygulanmış olduğu tespit edilmiştir. Alan çevresindeki giriş ve 
çıkışlarda çok sayıda rampa konumlandırılmasına rağmen alan içi kullanım 
alanlarında, yürüyüş yollarında ve merdiven kenarlarında rampa 
bulunmamaktadır. Rampa başlangıç ve bitiş noktalarındaki döşeme 
farklılıklarındaki kot farkından dolayı engelli geçişlerini zorlamaktadır. 
Rampaların kenarlarında küpeşte ve korkuluk bulunmamaktadır. Alanın 
eğim durumunun fazla olması da göz önünde bulundurulduğunda yukarıda 
bahsedilen eksiklikler engellilerin alan içi erişilebilirliliğini kısıtlamaktadır. 

Merdivenler, engellilerin hareketliliğini engeller nitelikte olduğundan, 
farklı kotların birbirine rampa ile bağlanması ulaşılabilirliğin sağlanması 
açısından önemlidir. Ancak zorunlu olarak merdiven yapılması halinde her 
iki tarafa küpeşte yapılmalıdır. Maksimum bir rıht yüksekliği 15 cm olmak 
üzere 2 x rıht yüksekliği + 1 x Basamak genişliği = 63 cm formülü kullanılmalı 
ve TS 9111.e uygun olmalıdır (TS 12576; WDU, 2013). Çalışma alanında 
basamak ve rıht yükseklikleri standartlara uymamaktadır. Basamak 
yükseklileri yürüyüşü zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda merdiven 
kenarlarında küpeşte uygulaması yapılmamıştır. 

Basamak ve rıhtlar ayrı renkte gösterilmelidir. Basamak ucunda 2,5 cm 
eninde koruyucu kaymaz bir şerit bulunmalı, koruyucu malzeme, takılıp 
düşmeyi önleyecek, çıkıntı yapmayacak, basamak yüzeyi ile düz olacak 
şekilde monte edilmelidir (TS 12576; WDU,2013). Alanda basamaklar 
kullanılan malzemenin özelliğine göre tek renk olarak uygulanmış basamak 
üzerinde kaymayı önleyici koruyucu şeritler bulunmamaktadır.  

Aynı yönde devam eden merdivenli yollarda; arazinin topografik yapısına 
bağlı olarak yükseklik farkı 1,8 m üstünde ise merdivenler arasında 2 m'lik 
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sahanlık olmalıdır. Merdivenlerin başlangıcında ve sonunda görme engelliler 
için 1,2 m uzunluğunda düz ve farklı dokuda kaplama malzemesi ile 
döşenmiş sahanlık olmalıdır (TS 12576; WDU, 2013). Çalışma alanı eğimli bir 
topografya üzerine kurulu olduğundan birçok noktada uzun ve kot 
farklılıkların fazla olduğu merdivenler bulunmaktadır. Uzum merdivenlerde 
evrensel tasarım standartlarına uygun sahanlık uygulaması yapılmış olduğu 
tespit edilmiştir. Ancak görme engelliler için duyumsanabilir yüzeyler bu 
alanlarda da bulunmamaktadır. 

Yol kenar parkına izin verilen yollarda engelliler için de yeterli sayıda 
park alanları tesis edilmelidir (TS 12576). Otopark Yönetmeliği'nin 4. 
maddesine göre; umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparklarda 
birden az olmamak şartıyla,  engelliler için tüm tesisteki park yeri sayısının 
%5'i kadar otopark yeri ayrılması gerekmektedir (WDU, 2013). Çalışma 
alanında araçlar yol kenarlarına ve alan dışındaki geniş alanlara göre 
gelişigüzel park yapmaktadır. Otoparklar belirli sınırlar içerisinde standart 
bir sayıda bulunmakta ve %5'lik koşulu sağlamamaktadır. Bu nedenle 
engelliler için yeterli düzeyde ve özel olarak ayrılmış otopark alanları 
bulunmamaktadır. Engellilerin, özellikle yoğun günlerde araç park etme 
sorunu yaşayacağı ve bu sorunun da alana erişilebilirliği kısıtlayacağı 
düşünülmektedir. 

Açık ve yeşil alanlar; kent içerisindeki ve yakın çevresindeki kent parkı, 
mahalle parkı, çocuk oyun alanı gibi park alanlarını; futbol, basketbol sahası, 
yüzme havuzu gibi spor alanlarını, meydanlar, yaya bölgeleri gibi açık 
alanları ve rekreasyon alanlarını kapsamaktadır. Bu alanların herkes 
tarafından ulaşılabilir, kullanılabilir nitelikte olması gerekmektedir (WDU, 
2013). Çalışma alanında evrensel tasarım standartlarına büyük ölçüde 
uyulmadığı görülmüştür. Alanın giriş, çıkışlarında ve alan içerisinde 
engellilere yönelik sesli ve görsel uyarıcı işaretçiler bulunmamaktadır. Ayrıca 
görme engellilere yönelik duyumsanabilir yüzey uygulaması alanda hiçbir 
yerde uygulanmamıştır. Alanın eğimli yapısı engellilerin kullanımını 
kolaylaştıracak biçimde değildir. Alan içi gezinti yollarında tekerlekli 
sandalyelerin ve görme engellilerin ulaşımı için uygulamalar oldukça 
yetersizdir. Konumlanan kent mobilyalarının sayısı yeterli görülse de 
engellilerin kullanımına yönelik kolaylaştırıcı ve ulaşılabilir değildir. Tüm bu 
nedenlerden dolayı Tarihi Ayazmana Mesireliği'nin erişilebilirlik yönünden 
yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Tarihi Ayazmana Mesireliği'nin Engelliler İçin Evrensel 
Standartlarına uygunluğu değerlendirilmiş olup, yaya yolları ve kaldırımların, 
rampaların, merdivenlerin, yaya geçitlerinin, ana ve ara yolların, otoparkların 
ve açık yeşil alan kullanımlarının bu standartlara büyük ölçüde uygun 
olmadığı tespit edilmiştir. Erişilebilirlik kavramının sıkça söz edildiği 
günümüzde kentsel açık yeşil alanların ne derecede erişilebilir ve ulaşılabilir 
olduğu bu çalışma örneği ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.  



130                 Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler 

Çalışma sonucunda engellilere yönelik tasarım standartlarında ölçülere 
uyulması gerektiğinin önemi anlaşılmıştır. Kentsel açık ve yeşil alanlarda bu 
standartlara uyulması için ivedilikle çalışmalar yürütülmesi gerekmekte, aynı 
zamanda tüm kent içi alanlarda erişilebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Bu 
çalışmaların yapılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile 
şehir bölge planlamacılar, mimarlar, peyzaj mimarları ve sivil toplum 
örgütleri koordine biçimde hareket etmelidir.  

Kentlerin ve kent içinde bulunan açık ve yeşil alanların evrensel tasarım 
standartlarına uygun bir biçimde planlama çalışması yapılarak uygulamaya 
geçirilmelidir. Mevcut alanların koşulları iyileştirilerek evrensel tasarım 
standartlarına uygun hale getirilmelidir. 

Yapılacak olan tüm planlama ve tasarım çalışmalarında evrensel tasarım 
kriterleri göz önünde bulundurularak bu çalışmalara dahil edilmesi 
gerekmekte, yalnızca planlama ve tasarım değil uygulama, bakım ve yönetimi 
sağlanarak erişilebilirliğin sürdürülebilirliği hedeflenmelidir. 

Bu çalışma özellikle ülkemizde geçmiş dönemlerde uygulaması yapılmış 
olan açık yeşil alanlarda engellilerin kullanıma yönelik birçok problemin 
yaşandığının bir örneğidir. Bu nedenle kentlerimizde mevcut alanların 
erişilebilirlik yönünden iyileştirilmesi, yeni yapılacak çalışmaların bu yönde 
planlaması ve engelli bireylerin kentin her noktasını her bireyle ortak bir 
biçimde kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Engelli bireyler için 
kentlerin ve kentsel açık-yeşil alanların soyutlayıcı, ayırıcı değil; birleştirici, 
kolaylaştırıcı ve ortak kullanıma yönelik olması hedeflenmelidir. 
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1. GİRİŞ 

Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlüğünde “Bir araştırma sürecinin 
çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve” açıklaması 
ile tanımlanan tasarım kavramı farklı alanların bakışları ile farklı tanım ve 
içeriğe sahip olabilmektedir. Mimarlık ve iç mimarlık alanında sıkça 
kullanılan terim, içerisinde;  

Sanat+teknik bilgi+teknoloji+kültürel birikim+yasal yaptırımlar+uygulama 
becerisi+detay çözümü+uygulama+imalat+inşaat 

Gibi aşamaları kapsamaktadır.  

Mimarlık ve iç mimarlık mesleğinin temelini oluşturan uygulama prosesi 
insanları mutlu etmek, işlevsel çözümler üretmek, ergonomik çözümleri 
uygulayabilmek, konforlu-huzurlu ve sağlıkla yaşanacak mekânlar 
oluşturmak konularını hedeflemektedir. Sağlıkla yaşanacak, işleve uygun 
binalar tasarlamanın yolu insanların antropemetrik ölçülerine uygun 
tasarımdan geçmektedir. 

Antropometri, insan vücudunun çeşitli kısımlarının ölçümüyle insan 
yapısının ilişkilerini saptama yöntemidir.Antropometri, bireysel farklılıklara 
odaklanan ve çeşitli tasarım disiplinler için önemli referanslar ve girdiler 
sağlayan ergonomi uygulamalarının hayati bir parçasıdır 
(nedenisguvenligi.com) Bu tanımların içeriği ile işleve ve bireylerin 
kullanımına yönelik yapılacak her tür tasarım için antropometrik bulgu ve 
verilerin değerlendirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. 

Dünya küreselleşmektedir, sınırlar erimekte, yaşamın büyük çoğunluğu 
kırsal yerine kentlerde sürdürülmektedir. Bu nedenle aile yapısı ve yaşam 
şekli değişmiştir. Çekirdek aile büyük ailenin yerini almıştır. Geleneksel 
büyük ailede birlikte yaşayan ebeveyn ve evli çocuklar pek çok işi de birlikte 
yapmaktaydılar, bunların arasında çocuk bakımı, yaşlı ve hasta bakımı 
önemli birer ihtiyaç olarak aile içerisinde giderilmekteydi. Günümüzde artık 
yaşlı, engelli ve çocuklar için aile bireyleri yerine diğer profesyonel kişilerin 
bakması söz konusudur. Bu nedenle, çalışmanın konusu olan çocuklar da 
bakıcı, kreş ve anaokullarında büyümekte, ilkokuldan itibaren hem eğitim 
süreci devreye girerken hem de büyümeye devam etmektedirler. Yaşamsal 
evrelerini evlerinden dışarıdaki süreçte tamamlayan çocuklar ergen ve genç 
olurken yaşayacakları her aşamayı dışarıdaki hayatta sürdürmektedirler. Bu 
nedenle, ergonomi, antropoloji, tıp bilimleri mimarlık ve iç mimarlık ile 
birlikte sağlıklı mekânlar oluşturabilmek için devreye girmektedirler.  

2. ERGONOMİ KAVRAMI 

Ergonomi, insan ile iş yaparken veya yaşam alanlarında kullanılan her 
türlü donanım veya ortam arasındaki ilişkileri bilimsel olarak inceleyen bir 
bilim dalıdır. (isgnedir.com) Genel çıkışında insan ile iş ve iş aletlerinin 
uyumu var olsa da günümüzde insan ölçüleri ve hareketleri ile gerek ölçü 
gerekse kullanım sürecindeki uyumu söz konusu olmaktadır. Yapılması 
gereken doğru eylem pozisyonları, sağlığı desteklemekte ya da aksine 
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hastalık, yaralanma ve sınırlanma durumu oluşturabilmektedir. Bu nedenle 
günümüzde el aletlerinden, mobilyalara, sabit tefriş elemanlarından bina 
tasarımlarına, otomotiv sektörü ve tıbbi aletlere kadar tüm iş kolları ve bilim 
alanları için gerçekleştirilecek tasarımlar insan ve eylemi ile uyumlu şekilde 
tasarlanmaya çalışılmaktadır. 

  

  Şekil 1. İnsan Ölçüleri (wiki.polycount.com)  

 

 

Şekil 3. Le Corbusier'in "Modulor" prensibi insan bedeni ve mimarlık 
arasındaki ilişkiyi tarif edebilmek için verilebilir. Modulor, Fransız mimar 

Corbusier'in, beden ölçüleri ile ölçeklendirme yapan bir sistem. Corbusier, bu 
teoriyi, insan vücudunda matematiksel oranları keşfetmek ve bu bilgiyi, 

mimaride fonksiyon ve görünümü etkilemek üzere kullandı. Sistem tamamen 
insan ölçülerine dayanıyor.(Öztürk 2010 : v3.arkitera.com) 

Şekil 2. Çocuk Gelişim 
Ölçümü (WHO 2008:23) 
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Şekil 4. İnsan Ölçüleri (wiki.polycount.com) 

 

Bu bağlamda günümüz konfor ve engelsiz yaşam anlayışında farklı yaş 
gruplarının bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarının fiziki mekân öğeleri ile 
karşılanması söz konusudur. Yaşlılar için olası fiziki ve psikolojik 
handikapların göz önünde bulundurulması gereklidir. Çocuklar için ise 
bebeklikten büyüyen, ergenliğe giren erken gençlik ve gençlik sürecinin 
sürekli değişen, gelişen vücut ve ruhsal yapılarının sağlıklı ortamlar sunan 
mekânlarında işlevsel ihtiyaçlarının giderilmesi hem inşaat paydaş 
mesleklerinin ve sektörün hem de yetişkinlerin görevleri ve 
sorumluluklarındandır.  

Unicef çocuk haklarını; 

 Yaşama hakkı;  

 Eksiksiz biçimde gelişme hakkı;  

 Zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı;  

 Aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.(unicef.org) 

Geleceğin bireylerini oluşturacak çocukların fiziki, ruhsal ve sosyal açıdan 
sağlıklı olmaları önemlidir. Değişen yaşla birlikte değişen vücut ölçüleri, 
postürü gibi bilgiler tasarımcıların da bu konuda bilgi sahibi olmasını zorunlu 
kılmakta, işlevsel binalar inşa edebilmek için işlev ve kullanıcı profilinin 
bilinmesine dikkat çekilmesi gerekmektedir. Özellikle gelişim çağındaki 
çocuklar için tasarım kriterlerinin belirlenmesi ve uygun değer, malzeme, 
ölçü, tefriş elemanları, donanımların seçimleri çok daha önemlidir; 
gelişmelerini destekleyecek, sağlıklı büyümelerini sağlayacak ve bina içi 
kazaları önleyecek özellikte detay çözümlerinin tasarlanması ve uygulanması 
gerekir. 

Eşyalar, insanlar tarafından kendisine hizmet etmesi için yaratılmıştır. Bu 
yüzden boyutları insan ölçülerine uygundur. İnsan uzuvları yıllardan beri 
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ölçü birimlerinin temelini oluşturmuştur. (Neufert  35.Baskı :27) Arşın, kulaç, 
adım, ayak gibi ölçüler daha anlaşılır ve yorumlanabilir ölçülerdedir. 

Ergonominin konuları;  gürültü, aydınlatma, ısı, titreşim, çalışma alanının 
dizaynı, el aletleri dizaynı, makine dizaynı, sandalye dizaynı, ayakkabı dizaynı 
ve iş dizaynı, mola saatleri, yemek rejimi (bolusakaryaortaokulu.meb.k12.tr) 
olarak özetlenebilir. Mimari açıdan ise insan ölçüleri ise bir yerden geçme 
mesafesi, uzanma mesafesi, oturma mesafesi, eğilme ihtiyacı, kolların açık 
duruşu gibi tekil eylemlerin gereksinim duyduğu ölçüler ergonomi içerisinde 
yer almalıdır. 

Bu yönde başka önemli bir rolü olan bir diğer, ancak daha az bilinen, 
uzmanlık alanı antropometridir. Antropometri insan bedeninin geometrik, 
mekanik, matematiksel, fiziksel, kimyasal ve diğer ölçülerinin tespit edilmesi-
uygulanmasına yönelik öğretidir. (pldturkiye.com) 

3. ÇOCUK ERGONOMİSİ 

Unicef Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede “onsekiz yaşına kadar her insan 
çocuk sayılır” (iunicef.org/) ifadesi önemlidir. Yani bebeklikten itibaren 
ergenlik sonuna kadar çocuk sayılan bireyler o yaş grubunda tüm ergenliği, 
gelişmeyi ve büyümeyi yaşamaktadırlar. Bu yaş grubunun, gününü 
geçireceği, yaşamını sürdüreceği binalarda çocukların vücut ölçüleri, gelişme 
ve büyüme rutinleri takip edilmeli mimari ve iç mimari tasarımlarında 
kullanıcı profilini çocukların oluşturduğu tasarımlar için mutlaka onların 
kullanımına uygun plan çözümleri gerçekleştirilmelidir. Doğru aydınlatma, 
konforlu ısıl ortam, kaydırmaz döşeme kaplama malzemeleri, çarpmalara 
karşı yumuşak duvarlar gibi pek çok tasarım detayı ergonomi ile ilişkilidir. 

Yüzyıllar boyunca çocuklar yetişkinlere yardımcı olmuş, yardımcılar, 
kazananlar veya insanlaştırılacak küçük insanlar olarak görülmüştür. Son yüz 
yıl, okullarda, ailelerde ve çocukların yaşadığı çevrede kademeli bir değişim 
gördü. Sonunda, genel olarak, çocuklar olarak görülürler. Benzersiz 
gereksinimleri, sorunları, ihtiyaçları ve arzuları vardır. Çocukların yaşamları, 
yetişkinlerin etkilerinden farklı şekillerde toplumu etkiler. Oysa yetişkinler, 
çocukların yaşadığı çevreden sorumludur. Bu nedenle, yetişkinlerin 
çocukların ortamını tasarlamaları, çocukların kendilerinin büyüdüğü, 
yararlandıkları ve gelişen yaşamlarının tadını çıkarmaları için önemlidir. Bir 
çocuğun dünyası, tıpkı bir yetişkinin olduğu gibi geniştir.(Corlett,N.,  edited 
by Lueder ve Berg Rice 2008:v) 

Sağlık ihtiyacı her yaş grubu için farklıdır ve ihtiyaçlar farklı şekilde 
giderilmektedirler. 1948 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Tüzüğü’nde sağlık 
“Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve 
ruhsal refah durumu” (TC Sağlık Bakanlığı 2011:1) olarak ifade edilmektedir. 
Ergonomi bilim ve teknolojisi de fiziksel olduğu kadar sosyal ve psikolojik 
gelişimi de destekleyen teknolojiler geliştirmeyi amaçlamakta ve 
çalışmaktadır. Doğru sonuçlar için multidisipliner yaklaşım önemlidir, diğer 
bilimlerin çalışmalarından faydalanan her meslek, bilim dalı ve uygulama 
birimleri daha verimli sonuçlar elde edebileceklerdir. 

http://bolusakaryaortaokulu.meb.k12.tr/
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WHO/DSÖ’nün sağlık tanımından hareketle, çocukluktan gençliğe geçiş 
süreci olan ergenliğe önem verilmesi gerekliliği de görülmekte ve 
bilinmektedir.  

Ergen kimliğini oluştururken belirli aşamalardan geçmektedir. Birincisi 
bağımsız olduğunu hissetmesidir. Ergen farklılığını kendine kabul ettirmek 
ve başkalarına onaylatmak ihtiyacı hisseder. Ergenler bu döneme kadar 
çevrelerinden etkilenmişlerdir. Ancak bu dönemde hedef belirleme ve bu 
hedefleri gerçekleştirme yönünde adımlar atmaya başlayacaktır. Ergenlik 
döneminde duygularda farklılaşmalar, iniş çıkışlar yaşanabilmektedir. 
Gençler bir gün çok mutluyken, ertesi gün çok üzgün olabilirler. Zaman 
zaman duygularını ve heyecanlarını denetleyememeleri de sık görülen bir 
durumdur (derinpsikoloji.com) Bu karmaşık süreci başarı ile 
atlatabilmelerine yardımcı olacak binalar tasarlamak gerekmektedir. 

Çocukları etkileyebilecek yönde verilen her karar veya yapılan her işlem 
her zaman için onların üstün yararına öncelik tanımalıdır. Her çocuğun doğal 
olarak yaşama hakkı vardır. Onlara gelişmeleri ve potansiyellerini 
gerçekleştirebilmeleri için her fırsatın temin edilmesi, karar verme yetkisine 
sahip bireylerin sorumluluğundadır. (unicefturk.org) Unicef’in dünya 
üzerinde kabul ile sözleşmede yer verdiği bu cümleler yasal yaptırım olmasa 
dahi vicdani boyutta bağlayıcı özellik taşımaktadır.  

  

Şekil 5. Bugünün Çocukları, Geleceğin Yetişkinleri  
(WHO 2008: kapak sayfası) 

Yetişkinler, ilgili sektör paydaşları, eğitimciler, politikacılar, sağlık 
yetkilileri ve ilgili herkesi takiben tarafından çocuk ergonomisi kavramı 
dâhilinde;   

 Kent güvenliği 
 Erişebilirlik koşullarının sağlanması 
 Engelsiz çevre 
 Çocuğa uygun bina tasarım ve inşaatları  
 Yaşlarına uygun tasarlanmış, uygun ölçülerde sağlıklı, kanserojen 

unsurla içermeyen malzemelerle üretilmiş çocuk ve oyun parkları 
 Mekân ve mobilyalar için uygun ölçülendirme, boyutsal 

değerlendirme 
 Uygun ince yapı detaylandırılması  
 Ergonomik sabit ve hareketli tefriş elemanları, mobilyalar 
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 Beden ölçülerine uygun vitrifiye elemanları  
 Uygun doğal ve / veya yapay aydınlatma 
 Güvenlikli ve ergonomik aydınlatma 
 Güvenlikli elektrik tesisatı, priz, duy vb. 
 Uygun ses ortamı 
 Uygun ısıl koşullar 
 Uygun güvenlik 
 Uygun yapısal düzenlemeler 
 Uygun iç mekân çözümleri 
 Uygun dış mekân çözümleri 
 Uygun giyim tercihleri 
 Anti bakteriyel malzeme seçimleri  
 Bina ve çevre kazalarına karşı esnek ve yumuşak malzeme 

kullanımları gibi başlıca özelliklere dikkat edilmesi önemlidir. 
Doğrudan sağlığı etkileyen ve sağlığın sağlanmadığı ortamlarda 
hastalığa neden olabilecek koşulların önlenmesi gereklidir. 

 

 

Şekil 6, 7. Kapı İçinde Kapı (designboom.com) Şekil 8.  (juxtapost.com)  
Şekil 9. (handmadecharlotte.com) 

 

Şekillerde çocukların geçişi için tasarlanmış özel kapılar görülmektedir. 
Ergonomik, güvenlikli kullanımın hedeflendiği ince yapı elemanı örneği 
oluşturmaktadırlar.  

Kapı aynası, kapı kolu, kapı kilidi ile birlikte kapının 
detaylandırılmasındaki boyutlandırmalar (yükseklik, genişlik vb.), seçilecek 
malzemelerin kullanım ve işleve uygun olması, camlı veya masif malzemeden 
tasarlanması ve imalatının çocuk ergonomisi ile birlikte kullanılacak 
mekân  özelliklerine de bağlı olarak fiziki kazalara risk ve tehlike 
oluşturmayan  avantaj  ve dezavantajlarının belirlenmesi ile karar verilmesi 
önemli olmaktadır. Herhangi bir detay, malzeme ve imalat değil o yaş 
grubuna uygun çözümleri gerçekleştirmek önemlidir. Ve unutulmamalıdır ki, 
kapı ince yapı elemanlarından sadece birisidir, pencere doğramaları, döşeme 
ve duvar kaplamaları gibi diğer tüm uygulamalarda yaş ve ergonomi 
kriterlerinden yola çıkılarak detaylandırma yapılması önerilmelidir.  
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Şekil 10. Mobilya (home-designing.com)  
Şekil 11. Çocuk odası (boredpanda.com)  

Şekil 12. Bebek Duvar Minderi –Yumuşak Malzeme 
(atomicplaygrounds.com)  

Şekil 13. Çocuk Duvar Minderi – Yumuşak malzeme 
(atomicplaygrounds.com) 

 

 

Şekil 14. Hastane Oyun Odası (grosvenorinteriors.co.uk)  
Şekil 15. Çocuk Vitrifiye Ürünleri, Ergonomik ve Beğenilerine Hitap 

Edebilecek Tasarımlar (raf.com.tr)  
Şekil 16 .  Yeni Mobilya Koleksiyonları, Genç Öğrencilerin Okul Sınıflarında 
Daha İyi Konsantre Olmalarına Yardımcı Olacak Parçalara Odaklanmaktadır. 

(savepower4home.com) 

 

Piaget, 2-7 yaş arası çocukların bilişsel gelişimini preoperasyonel evre 
olarak tanımladı. Bu yaşta çocuklar, temsil becerilerini öğrenir ve dil dâhil 
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birçok alanda daha ustalaşır.( Lueder ve Berg Rice 2008:22) 2 ila 7 yaş arası 
çocuklar, gelişen motor becerilerini kullanmayı severler. Denge ve kaba ve 
ince motor becerileri gelişir ve bir ayağın üzerine atlamak, salınım yapmak ve 
zıplamak / atlamak gibi etkinliklerde uzmanlaşırlar. (Lueder ve Berg Rice 
2008:23) Orta çocukluk döneminde, çocukların iyi ya da küçük ve kaba ya da 
büyük motor becerileri, tam gelişim yolundadır. Genellikle ayakkabı bağlarını 
bağlayabilir, adlarını yazdırabilir ve bisikletlerini dengeleyebilirler. Gelişimin 
bu aşamasında çocuklar organize sporlardan hoşlanırlar. Meseleleri, göz-el 
koordinasyonunu, gücü ve dayanıklılığı yargılama becerisi, ergenlikte daha 
da gelişir ve çocukların daha yetişkin odaklı spor oynamak için gerekli 
becerilere hâkim olmalarına izin verir. (Lueder ve Berg Rice 2008:27) Her 
yaş aralığının beklenen ve tipleştirilme çalışmalarının yapıldığı ve 
araştırmaların devam ettiği ancak her bireyin biricik olması nedeni ile de 
olabilecek gelişim prosesi farklıdır. Bu nedenle, genelden sapmalar göz 
önünde bulundurulmalı, herkesin sağlığı, mutluluğu ve başarısı, hayata 
katılabilmelerinin sağlanması hedeflenmelidir. 

 

Şekil 17. Okul Çağı Gelişimi((cnd.org.tr)   
Şekil 18. Ergenlik Dönemi Gelişimi (cnd.org.tr)  

 

Çocuklara faydalı, sağlıklı mekânlar sunabilmek için genetik özelliklerin 
de göz önünde bulundurulduğu gelişim ölçümlerinin yapılması gereklidir, 
Boy/kilo/gelişim süreci takibi ile birlikte sosyal ve psikolojik tutum ve 
davranışların takibi, olumlu gelişme gösterebilmeleri için kendilerini 
gösterebilecekleri, gerçekleştirebilecekleri ortam ve imkânların sağlanması 
gereklidir. İçinde bulundukları psikolojik ve fiziki gelişim/değişim/dönüşüm 
sürecinde maksimum fayda sağlamak için tüm ergonomik uygulamalara 
önem vermek gereklidir. 

4. EĞİTİM  

Eğitim, çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için 
gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini 
geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım 
etmedir. (tdk.gov.tr) Bu yardımda insan & mekân & zaman & aile & kültür & 
çevresel faktörler girdi oluşturmaktadır. Hedef başta kendisine olmak üzere 
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topluma faydalı, mümkün olduğunca fazla eğitim almış bireylerin hayatta 
yollarını çiziyor olmalarıdır. Çevre ve topluma, ülkelerine sağlayacakları 
girdinin olumlu yönleri sayısızdır. 

Eğitim sürecinde karar vericiler, yasa koyucular, idareciler, yöneticiler, 
eğitim üzerine araştırma yapanlar, eğitim teknolojileri ile ilgilenenler, 
eğitimciler ve yardımcılar çok önemlidir ancak yeterli değildir. Eğitim 
binalarının yer seçimi, tasarımı, inşa karakteri, malzeme seçimi ve yaş grubu 
aralığının vücut yapıları ile beklentilerine hitap etme şekli, herkes için 
yaşanılabilir/kullanılabilir olması çok önemlidir. Eğitim binaları hitap ettiği 
yaş grubuna uygun olarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Eğitim 
teknolojileri takip edilmeli, çocukların öğrenme biçimlerine yönelik bina ve iç 
mekân tasarımlarına bilinçli ve uzmanlı alanları kapsamında çözümler 
üretilmelidir. Uygulamaya yönelik yönetmeliklerde multidisipliner bir 
yaklaşım izlenmelidir. 

Okullar, çocukların hem sosyal hem de ekonomik olarak yetişkin 
yaşamına hazırlanmalarında önemli bir ortam sağlar. Okul ortamları 
hükümet politikalarından şiddetle etkilenmektedir.(OECD 2009:40) 15-20 yıl 
öncesinin koşullarına göre tasarlanmış okul binaları, bugünün ihtiyaçlarına 
cevap verememektedir. Hızla gelişen teknoloji ve yeni ihtiyaçlara göre eğitim 
yapıları da zaman içinde değişime uğramıştır. Eğitim yapılarında öğrenmeye 
yardımcı olan ortamlar sağlanmalı, mekânların her biri işlevsel olmalı, esnek 
ve değişikliklere ayak uydurabilen yapılar tasarlanmalıdır.(TC.MEB,2015:3) 

4.1. Eğitim Binaları  

Eğitim binalarının özellikle devlete ait olan okullarında genellikle tip 
projelerin uygulanmasının tercih edildiği görülmektedir. Ancak, böyle bir 
zorunluluğun olmadığı, istenildiğinde yeni bir proje teklifinin de 
önerilebileceği bilinmektedir.  

Bir proje tasarımında en önemli unsur arazinin varlığı ve konumudur. 
Daha sonra ihtiyaç programının belirlenmesi, okulun eğitim alanına göre 
mekânsal ihtiyaçlarının farklılık göstereceğinin mutlaka göz önünde 
bulundurulması önemli ve yönlendiricidir. İşlev şemasının oluşturulması bir 
sonraki aşamadır. Erişebilirlik/ulaşabilirlik, Engelsiz detaylar ve çözümler, 
sürdürülebilir tasarım, enerji sarfiyatının minimumda tutulması, kendi 
enerjisini kendi üretebilir olması, binanın mimari ve iç mimari projesi ile 
bilimsel gelişmeyi teşvik edici ve ufuk açıcı olabilmesi önemli tasarım 
kriterleri arasında olmalıdır. Teknik ve teknolojik ilerlemeler, internetin 
varlığı gibi pek çok unsur küreselleşmenin günümüz getirileri arasındadır ve 
bireyler dünyayı takip edebilmektedirler. Rekabet ve yarış, örnek alma ve 
kıyaslama, özenme, bekleme ve arzu etme düzeyi dünya ölçeğindedir. 

Okullar verdiği eğitim/öğretime göre sınıflara ayrılmaktadırlar. 
Özelleşmiş okulların ihtiyaçları da farklıdır, bir okul sadece dersliklerden 
oluşmamaktadır; yönelimine göre laboratuarlara veya atölyelere ihtiyaç 
artabilecektir. Kreşlerde uyku odaları olmalıdır. Yemekhane, kantin, 
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konferans salonu, idari birimlerle birlikte sosyal etkileşim alanları gibi pek 
çok farklı mekân okulun eğitim yönüne göre belirlenmelidir.  

Bir okulun öğrenci sayısı da ergonomik oluşu etkilemektedir. Bu nedenle 
standardize edilmiş ve önerilen sayılar bulunmaktadır. Tablo da okul tipi, 
sınıf ve okul yılı için öğrenci sayıları, öğrenci yaşı gibi bilgiler verilmektedir. 

 

Tablo 1. Öğrenci Sayısı/Yaşı/Okul Nüfusu İlişkisi (Neufert 35.Baskı:297) 

 

Eğitim yapısının aktif kullanıcısı olan öğrenciler tasarım sürecine dâhil 
edilmeli, onlara sosyal ve çalışma alanlarından kendi beklentilerini ifade 
etmeleri sağlanmalıdır. Kullanıcıyla organize edilecek atölye çalışmaları ile 
kendileri için özellikle önemli olan ortamın rengi ve şekli ya da sosyal 
alanlarla ilgili okullarını neyin daha iyi hale getireceği ile ilgili oldukça net 
sonuçlara varılabilir. (TC.MEB,2015:9) 

4.2. Okullarda Ergonomi  

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 51. maddesinde, “Her derece ve türdeki 
eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler, çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak 
programların özelliklerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca planlanır ve 
yaptırılır” hükmü mevcuttur.  (TC.MEB,2015:1) 

Bu çözüm yolu Bakanlığın ilgili birimlerine önemli sorumluluklar 
yüklemektedir. Okullarda ergonomi kavramının içeriği çok geniştir, başlıca 
konular; 

 Çevre ile ilgili herkes için kolay ve engelsiz erişimin olması 
 Bina içi sirkülasyonun kolay sağlanması 
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 Engelsiz çözümlerin uygulanması, farklı fiziksel rahatsızlık ve 
engellere yönelik detayların geliştirilmiş olması 

 İklimle uyumlu binalar 
 Isı, su/nem, ses yalıtımı ve yangına karşı dayanımın sağlanıyor olması 
 Bina içi ve çevresi kaza risklerinin minimize edilmesi 
 Dolap, vitrifiye elemanı gibi duvarlara montaj usulü uygulanan 

gereçlerinin montajlarının yapımında maksimum özenin gösterilmesi 
 Kapı, pencere gibi ince yapı elemanlarının açılış biçimlerinin işleve 

uygun olarak belirlenmesi ve montajlarının tekniğine uygun olarak 
yapılması 

 Uygun havalandırma 
 Uygun doğal ve yapay aydınlatma 
 Kullanıcı profilini oluşturan yaş gruplarına uygun ölçülendirme 
 Doğru malzeme seçimleri: yürüme güvenliğinin sağlanması, görme 

engelliler için özel hatların oluşturulması gibi 
 Engellilik durumlarının bilinmesi ve fiziksel ve zihinsel 

olumsuzluklara çözüm olabilecek detaylandırmaların uygulanması 
 İçinde bulunulan yüzyıla uygun, gelecek nesillerin gelişmesini imkan 

sağlayabilecek, ilham oluşturabilecek şekle yakışır tasarımı 
gerçekleştirilmiş ve  teknik/teknolojik donanımların yer aldığı eğitim 
binalarının inşa edilmesi 

 Eğitim alacak öğrencilerde ve eğitim kadrosunda aidiyet duygusu 
oluşturabilmesi 

 Antibakteriyel malzemelerin kullanılması ile kamusal binalarda 
hastalıkların bulaşma olasılığını ortadan kaldırabilmek 

 Enerji tasarruflu binalar 
 Enerji dönüşümlü binalar 
 Sürdürülebilir/çevreci/yeşil tasarımlar 
 Doğayı zedelemeyen aksine katkı sağlayan uygulamalar 
 Görme engelliler için ergonomik koşullar 
 İşitme ve konuşma engelliler için uygun detaylandırma 
 Kaynaştırma eğitimi ve özel öğrencilerin ihtiyaçlarının öngörülmesi 

ve çözümlerin gerçekleştirilmiş olması 
 %5-%8 ideal eğimli rampalara yer verilmesi  
 İnce yapı malzeme/gereç ve detaylarının doğru ve işlevsel çözüm 

oluşturabilecek şekilde belirlenmesi: doğru kapı ölçüleri ile birlikte 
doğru açılışlar, uygun malzeme, sınıfta ders durumunun izlenmesi ve 
gereksiz ders akışının kesilmemesi için camlı kapı detaylandırılması, 
doğru açılışlı pencere doğramaları, gerekli mekânlarda asma tavan 
ve/veya yükseltilmiş döşeme uygulamaları 

 Öğrencilerin yaş grubuna gerek ölçü gerekse malzeme olarak uygun 
parapet, korkuluk/küpeşte, tuvalet, lavabo, sıra/masa, sandalye gibi 
tefriş elemanlarının seçilmesi 

 Öğrencilerin hareketlilik durumu göz önünde bulundurularak, 
hareketli/canlı ortam için uygun döşeme kaplama malzemelerinin 
seçimi: özellikle dokulu, kaydırmaz, düşürmez özellikte olmalarının 
tercih edilmesi 
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 Mekânların malzeme ve boya renklerinin seçiminde o yaş grubunun 
ihtiyacı ile örtüşebilecek bilinçli renk seçiminin uzmanlarca 
sağlanması, renklerin vereceği mesajların bilincinde olarak renk / 
doku/desen seçiminin yapılması gibi daha pek çok uygulama 
özelliğine sahip olması gerekmektedir.  

İyi oluş, refah, sağlık, iyilik hali gibi kelimelerle ifade edilecek bir 
arayıştan bahsetmek gereklidir. Mutlu, huzurlu, keyfi olan çocuklar 
öğrenmeye daha açık olacaklardır. Kullanılacak tüm malzeme ve sabit e 
hareketli tefriş elemanları ile pencere, kapı, döşeme kaplaması gibi ince yapı 
elemanları yaş, fiziki özellikleri, içinde bulundukları psikolojik ve ruhsal 
gelişim süreci değerlendirilerek belirlenmelidir. 

  

 

 

 

 

Çocuğun refahını desteklemek için daha iyi politikaların yapılmasında çok 
büyük öneme sahip olan, çocuğun refahına ilişkin uluslararası 
karşılaştırılabilir verilerin koordine edilmesi ve toplanmasıdır. Bu verilerin 
çocuğun yaşam döngüsünün tüm aşamalarında ve refahın tüm boyutlarında 
toplanması gerekir. Hâlihazırda uluslararası olarak karşılaştırılabilir veriler 
mevcut olup, çocukluğun sonundaki eğitim sonuçlarına güçlü bir şekilde 
odaklanmaktadır. Erken çocukluk ve orta çocukluk döneminin erken 
dönemleri için düzenli olarak bulunan ve uluslararası olarak 
karşılaştırılabilir refah verileri, ya incedir ya da yoktur. Yine de kanıtlar, 
bunun hem çocuklar hem de gelecekteki yetişkinler oluşturulurken birçok 
çocuk için uzun vadeli refah sonucu yörüngelerinin ortaya çıktığını 
göstermektedir.(OECD 2009:185) 

4.2.1. Ergonomik Koşullar 

Bölüm 4.2’de anlatıldığı üzere ergonomiyi oluşturan pek çok faktör vardır 
ve bir çevre ya da binada ergonomik olmaktan bahsetmek pek çok problemin 
öngörülmesini ve çözümünü gerektirmektedir. Koşulların en verimli hallerini 
sağlamak ciddi bir ön çalışma gerektirmektedir. Çocuklara tüm dünya, 
yardımlaşma kuruluşları, çeşitli çalışma birlikleri, sivil toplum kuruluşları ile 

Şekil 19. Yaş Grubuna Göre Değişen 
Pisuar Yükseklikleri 

(mekanikci.com) 

Şekil 20. Çocuk Eylemleri 
(dwgindir.com) 
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birlikte hükümetler de öncülük etmektedirler. Ergonomi bilim ve teknoloji 
olmak üzere iki ayrı dalda işlemektedir.  

Mimari ve statik koşulların doğru gerçekleştirildiğinden emin olunduktan 
sonra konu uygun ve ergonomik sabit ve hareketli tefriş elemanlarının 
seçimine gelmektedir. İç mekân unsurları kullanımı doğrudan 
yönlendirmekte ve etkilemektedirler. 

 
Üreticiler, mümkün olduğunda çocuk ürünlerindeki zararları ve 

tehlikeleri ortadan kaldırmalıdır. Tüm riski ortadan kaldırmak mümkün 
olmadığından, bakıcılar etkili yaralanma önleme yöntemleri hakkında da bilgi 
edinmelidir. (Calsher ve Wogalter 2008:536) Yani eğitim sürecinde görev 
alan herkesin sorumluluğu çok fazla ve önemlidir. Aynı zamanda uyarı 
levhalarının çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanarak yer alması 
gereklidir. 

 
İyi tasarlanmış semboller, onları çocuklar için anlaşılabilir kılan 

özelliklere sahipse de yardımcı olabilir.(Calsher ve Wogalter 2008:536) 
 

 

Şekil 21. (Karwowski 2003 akt. Karwowski 2012:22) 

 

Eğitim ve öğretim evde, sosyal çevrede ve eğitim kurumlarında başta 
olmak üzere her yerdedir ancak, eğitim amaçlı gidilen yerlerde verimin 
artması, başarının beklenmesi için uygun koşulların sağlanması 
gerekmektedir. Düzgün aydınlatılmış sınıflar, uygun yüksekliklerde ve 
koruyucu detaylı korkuluk ve yaşa uygun avucun kavrayabileceği ölçülerde 
hem merdiven  kovası hem de duvar tarafında sağlam bir şekilde montajı 
yapılmış küpeşteler, yaşa uygun ölçülerde üretilmiş vitrifiye elemanları, 
doğru yöne bakan laboratuarlar, doğru açılışlı pencereler, koşma ve hızlı 
harekete karşı kaydırmaz döşeme kaplama malzemeleri, düşmelere karşı 
yumuşak duvarlar gibi çeşitlilik gösteren tasarım öncüllerine sahiptir. 
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4.2.2. Mimari Planlama 

Mimari planlama, işlev, yasal yaptırımlar, arazi durumu ve imar verileri, 
kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri, çevre yapılaşması, ekonomik imkânlar başta 
olmak üzere tüm kriterlerin, tasarım ekibinin teknik bilgileri ile yoğrularak, 
teknik ekibin teknik ve teknolojik destekleri ile ortaya çıkan plan, kesitler, 
görünüşler, vaziyet planı, sistem ve nokta detayları, maket, perspektif, 
modelleme yöntemleri ile iki veya üç boyutlu sunum tekniklerinin 
kullanılmasıdır. Mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat gibi projelerin bir arada 
çalışıldığı bu süreçte işleve yönelik tasarım oluşturmak çok önemlidir. Doğru 
kararlar verebilmek, işleyen binalar oluşturabilmek için fizibilite 
çalışmalarının süreç içerisinde gerçekleştirilebilmesi gerekir.  Binanın farklı 
yerleri bina kazalarına neden olabilecek özelliklere sahip olabilir ya da erişim 
ve ulaşımda zorluklar oluşturabilir. Bu yapı elemanlarından birisi de 
merdivenlerdir.  

Merdivenler, hayatta karşılaştığımız ilk ve son fiziksel zorluklardan 
biridir. Merdivenleri tırmanmak ve inmek, güç, denge, zamanlama ve denge 
birleşimini gerektirir. Yanlış adımları, düşmeleri ve dolayısıyla yaralanmaları 
önlemek için koordineli bir çaba harcar.(Pauls 2008:544) Merdivenleri 
tırmanmak zor olabilir, ancak küçük çocuklar bu zorluğun tadını çıkarır. Yaşlı 
kullanıcılar arasında, bu tür bir zorluk, rahatsızlık, hoşnutsuzluk ve korku 
getirebilir. Deneyim, çeviklik, güç ve denge sınırlamaları ile baş etmek için 
çocuklar ve yaşlı bireyler daha temkinli hale gelir.( Pauls 2008:546-547) 
Herkes için yaşanabilir çevre tasarımlarında kullanıcıların kimler olabileceği, 
hangi yaş grubu, fiziki veya mental problemlerin var olabileceği, sosyal 
problemlerin varlığı mutlaka öngörülmeye çalışılmalı, teknik/teknolojik bilgi 
değerlendirmeleri ile birlikte empati kurma çabaları da bulunmalıdır. Ön 
çalışmalar içerisinde fizibilite çalışmaları yer almalı, istatistiki veriler 
değerlendirilmelidir.  

Fizibilite, “yapılabilirlik”, “olabilirlik”, “uygulanabilirlik” gibi anlamlara 
gelmektedir. Fizibilite kelimesi, fizibil (feasible) kelimesinden 
türemiştir.  Fizibil kelimesi ise "yapılabilir", "uygulanabilir", 
"gerçekleştirilebilir", "başarılabilir", "mantıklı", "olması muhtemel", 
"mümkün" gibi anlamlara gelmektedir. (fizibilite.info) Bir fizibilite çalışması, 
kısıtlamaları, riskleri ve fırsatları belirlemek ve gelişmekte olan mülklerin 
fiziksel ve yasal durumlarını araştırmak ve söz konusu mülkün niteliği ve 
özellikleri hakkında daha ayrıntılı bir bilgi edinmek için yapılır. 
(designingbuildings.co.uk) Bir çevrenin ve binanın tasarım sürecinin 
başladığı andan itibaren ortaya çıkacak ürün, üç-beş çizgi değil bir yaşam 
alanı önerisidir. En az 50-60 yıl yaşaması planlanan ve beklenilen binaların 
bu ömür içerisinde en verimli kullanımı sağlaması birincil hedef olmalıdır. 

4.2.2.1. Ergonomik Ölçüler İle Tasarımı Gerçekleştirme 

Antropoloji,  İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel 
yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Antropometri, Fiziksel 
antropolojide kullanılan ve insan vücudunun belirli özelliklerini inceleyip, 
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standartları belirleyen yöntemdir. Kişinin ağırlığını, vücut ölçülerini, gücünü 
ve hareket sınırlarını belirli noktaları esas alarak ölçer.  Kişilerin birbirleri ile 
karşılaştırılmasını sağlar. (acikders.ankara.edu.tr) Bu nedenle ergonomi ile 
ilgili çalışmalarda antropoloji biliminin çalışmalarından faydalanılır. Tıp, 
mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, endüstri mühendisliği ve ilgili 
konularda araştırma yapan diğer bilim dallarının yaptığı çalışmalar ve elde 
edilen bulgular disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirilmeli ve kalite 
kavramı anlayışıyla daima kullanıcının ihtiyaç ve beklentilerine cevap 
bulabilmek ve sıfır hataya ulaşmak hedeflenmelidir. 

 

Şekil 22. Antropometrik Ölçümler (k12net-tr.blogspot.com) 

 

Yapılması gereken motorik testler ise (k12net-tr.blogspot.com) ;  

 Flamingo denge testi/sn 
 Otur ve uzan testi /cm. 
 Durarak uzun atlama /cm. 
 Mekik 30sn./tekrar sayısı 
 Mekik koşu 10x5 m/sn 
 Şınav 30sn / tekrar sayısı 
 Dikey sıçrama /cm. 
 20 mt.sprint / sn. 
 Shuttle run koşu 
 T Drill testi / sn. 
 Sağlık topu fırlatma / cm. 

 

http://k12net-tr.blogspot.com/
http://k12net-tr.blogspot.com/
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Şekil 23. Antropometrik Ölçümler (http://tartimedikal.com) 

 

Şekil 24. (bolusakaryaortaokulu.meb.k12.tr) 

 

Her yapılan işin sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi, verimlilikle 
sonuçlanabilmesi için ideal bir vücut duruş biçimi, eylemi gerçekleştiriş 
biçimi gibi doğruları bulunmaktadır. İş kazalarının, ev kazalarının, okul 
kazalarının önlenebilmesi için doğru tasarım, uygun ölçülendirme, işleve 
uygun doğru malzeme seçimi, doğru boyutlandırma gibi karar verme 
sürecinde dikkat ve bilgiyi bir arada değerlendirmeyi gerektiren unsurları 
vardır.  

Ergonomi, u ç ayrı başlık altında sınıflandırılmıştır(ozdenosgb.com): 

1. Fiziksel Ergonomi 

2. Organizasyonel ve Yo netimsel Ergonomi 

3. Bilişsel Ergonomi 

http://tartimedikal.com/
http://bolusakaryaortaokulu.meb.k12.tr/
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Ergonomi aşağıda belirtilen kavramlar ile ilgilenmektedir: 
(ozdenosgb.com): 

 I ş – I nsan uyumu 

 Ortam – I nsan uyumu 

 Donanım – I nsan uyumu 

 Sistem– I nsan uyumu 

 I nsan – I nsan uyumu 

 I şyeri – Çevre uyumu 

Ergonominin çeşitleri ve özelliklerinden daha fazla içeriğe doğru 
detaylanması gerekliliğinin görülmesi mümkündür. Yaşlılar, çocuklar, 
engelliler, standart ölçümlere göre boy farklılığı olanlar, ağırlık fazlalığı 
olanlar gibi herkesin mekânsal ve yapılan işle ilgili boyutlandırma 
ihtiyaçlarının farklı olması gerektiği bilinmelidir.  

YAŞ OTURMA YÜKSEKLİĞİ cm. MASA YÜKSEKLİĞİ  
cm. 

2-3 25-30 45-50 
3-6 30-32 50-57 
6-8 37-38 62-65 

8-10 38-40 68-70 
10-12 42-44 72-73 

Tablo 2.  2-12 Yaş Arası Oturma ve Masa Yükseklikleri 
(ahsapteknolojisi.blogspot.com 2011) 

 

Ergonomi kavramı içerisinde mutlaka engelsiz uygulamalar için engellilik 
durumlarının bilinmesi, incelenmesi, herkes için yaşanılabilir çevre için 
uygun çözümlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

  

Şekil 25.Rampa eğimi engelsiz çevre için  %5 ile %8 arasında 
uygulanmalıdır. (ccsbestpractice.org.uk) Şekil 26. Projeksiyon 

(avinstalls.co.uk) 

 

http://ahsapteknolojisi.blogspot.com/
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4.2.2.2. Verimli Tesisat / Donanım 

Döşem kelimesi ile de kullanılan tesisat bir binanın işleyen kısmıdır, 
içerisinde bir döngünün olduğu bölümdür. Günümüzdeki teknoloji ile pek çok 
tesisat çevre ve binaları daha yaşanılır kılmaya, sağlıklı ortamlar oluşturmaya 
yönelik uygulanmaktadırlar. Binada ayrılan uygun yerlerden geçirilerek 
yaşamı konforlu, rahat, işlevsel hale getirirler. Bir eğitim binasında 
bulunabilecek başlıca tesisatlar;  

 Su tesisatı  
 Temiz su tesisatı 
 Pis su tesisatı  

 Elektrik tesisatı 
 Aydınlatma tesisatı 
 Isıtma tesisatı 
 Havalandırma tesisatı 
 İklimlendirme tesisatı 
 Ses düzeni tesisatı 
 Otomatik kapı tesisatı 
 Paratoner tesisatı 
 İnternet, Veri ve ortak ağ tesisatı 
 Kablosuz internet ağı 
 Akıllı tahta tesisatı 
 İnteraktif televizyon  
 Audio - Visual sistemler 
 Televizyon tesisatı 
 Akıllı bina tesisatları 
 Yeşil bina tesisatları 
 Güneş paneli tesisatıdır.  
İhtiyaca ve işleve uygun, insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik 

pek çok tesisat bulunmaktadır. 
 

  

Şekil 27. Dumanı filtreleyen bir havalandırma sistemi, Xi'an, Shaanxi 
eyaletindeki bir sınıf (caixinglobal.com)  

Şekil 28. Sınıf Düzeni ve Pencere Yüzeyleri (zehnderamerica.com) 

 

https://www.practicalav.co.uk/schools-and-colleges-projector-installation.html
https://www.practicalav.co.uk/schools-and-colleges-projector-installation.html
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Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir araştırma, kirli iç mekân 
havasının işyerinde yüzde 6 ila 9 arasında bir verimlilik kaybına neden 
olabileceğini bulunmuştur. Başka bir çalışma, havalandırma oranlarının 15 
cfm / kişiye yükselmesinin öğrencilerin akademik performansını kabaca 
yüzde 8 oranında artırdığını ortaya koymuştur.( zehnderamerica.com) 

Islak hacim denilen içerisinde su kullanılan bölümler içerisinde tuvalet, 
lavabo, kantin gibi mekânlarla birlikte laboratuarlar da yer almaktadırlar. 
Islak hacimlerde su tesisatı döşenmesi ile birlikte doğru bir su ve nem 
yalıtımı yapmak sağlıklı bina için bir gerekliliktir. 

 

Şekil 29. (mek.k12.tr) 

4.2.2.3. Ergonomik Doğal – Yapay Aydınlatma 

Görme eylemi, ışık varlığı ile gerçekleşmektedir. Mekânın biçimi, 
kullanılacak pencere ve diğer doğrama yüzeyleri, mekânlarda kullanılan 
renk/desen/doku seçimleri, mekân içerisindeki hareketlilikler görmeyi ve 
ışığın algılanışını etkileyecek, bazen gölge oluşumuna neden olabilecektir. 
Mekân aydınlatma ihtiyacı tamamen o iç ya da dış mekânın işlevi ile ilgilidir. 

 

Şekil 30.(lightingequipmentsales.com) Şekil 31. Doğal ve Yapay Aydınlatma 
Kullanımı (standardpro.com/) 

 

İnsan, bir mekânın havasını mekândaki ışığı algılayarak fark eder. 
Algılananlar renk sıcaklıkları, renksel geriverimi, ışık dağılımı, eşitlik, farklı 
türlerde armatürler – tüm bunlar bir mekânda ışık atmosferini oluşturur. 
(pldturkiye.com) 

 

http://lightingequipmentsales.com/
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Eğitim ortamını iyileştirmek için okulların ve sınıfların iyi bir 
aydınlatmaya ihtiyacı vardır. İyi bir aydınlatma, öğrencilerin kendilerini 
güvende hissetmelerini sağlar, öğrenmeyi geliştirir. Buna ek olarak okulların 
marka değerini güçlendirmekte etkilidir. Birçok çalışmada, aydınlatma ile 
öğrencilerin performansı arasında yakın bir ilişki olduğu belirtilmiştir. 
(lightingequipmentsales.com)  

Aydınlatma, doğal ve yapay olmak üzere iki şekilde sağlanmaktadır. Doğal 
ışık almanın çözümü içerisinde pencere, Fransız balkon, balkon kapıları gibi 
cephede yer alan şeffaf/geçirgen malzemelerle imal edilmiş, dolu yüzeylerde 
ışık imkânı sağlayan ve boşluk oluşturan ince yapı elemanları bulunmaktadır. 
Bir binanın cephesindeki dolu-boşluk oranları iç mekân aydınlatmasını 
doğrudan etkilemektedir. Hatta seçilen doğrama biçimi de içeriye girebilecek 
ışık ve aydınlatma miktarlarını olumlu veya olumsuz olarak etkilemektedir, 
örneğin kayıt ile bölünmüş bir doğrama sadece çerçeve ve camdan oluşan bir 
diğer doğramaya göre daha az ışık geçirecektir. Doğal aydınlatmada işleve 
uygun olarak mekânların uygun yönlere baktırılması da yeterli ve işlevsel 
aydınlatma için başarılı sonuçlar sağlayacak bir yöntemdir. Örneğin, 
atölyelerin kuzeye baktırılması ile günün değişmez ışığından faydalanmak, 
nötr bir aydınlatma ortamı elde etmek, el ile yapılacak işlerde kaza riskini 
azaltabilecektir.  Geniş açıklıklı binalarda ışık tüpü, ışık rafı gibi gün ışığını 
mekânlarda arttırma çözümlerinin uygulanması fayda sağlayacaktır.  

Doğal ışığın kullanımının en üst düzeye çıkarılması ideal formüldür: 
mümkün olan en iyi iklimi yaratmaya yardımcı olur ve önemli miktarda 
enerji tasarrufu sağlar. Ek olarak, günün doğal ışığı insanların biyolojik 
ritmini etkilediği için, refahlarını, üretkenliklerini ve konsantre olma 
yeteneklerini de arttırır. Öğrencilerin elle ve sanatsal çalışmaları yaptığı 
sınıflar, öğrencilere nesnelerini çok net bir şekilde görmelerini sağlayan özel 
bir aydınlatma sistemi gerektirir. Üstün renk sunumu sağlayan tutarlı dikey 
ışıklandırma sayesinde uygun parlaklık derecesine ulaşmak mümkündür. 
Okul kütüphanelerinde aydınlatma hem pratik hem de keyifli olmalıdır. 
Okumaya elverişli bir atmosfer yaratabilmek için çok canlı olmadan yeterli 
ışık tutması gerekir.(standardpro.com) 

Optimize edilmiş aydınlatma koşulları, öğrencilerin performansını 
iyileştirmelerine yardımcı olur.(ledsmagazine.com) Günışığının öğrenci 
performansında ise yüksek miktarda artış sağladığı gözlemlenmiştir. USA'da 
3 eyalette 21.000 öğrenci üzerinde yapılan teste göre, öğrencilerin %20sinin 
Matematik testlerinde, %26sının ise Okuma testlerinde başarısının 
yükseldiği tespit edilmiştir.( gunisigiaydinlatma.com) 

 

http://lightingequipmentsales.com/
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Şekil 32. yenilikçi ışık yönlendirme sistemi, penceresiz odaları 
aydınlatmaktadır. Bu yeni çözüm insan sağlığına daha fazla katkıda 

bulunurken, daha düşük enerji tüketimi sağlayacaktır.(yapidergisi.com) 

 

Doğru aydınlatma ve yeterli/gerekli doğal ve/veya yapay ışığın 
mekânlara sağlanması iyi bir görme,  göz kamaşması olmaması, göz sağlığının 
korunması, sağlıklı psikolojik durum, verimli sonuçlar, değerlendirme ve 
algılama yetisinin işlemesi ile birlikte görme ile ilgili başka sorunları 
olanların da başarısına katkı sağlayacaktır.  

 

Şekil 33, 34. Işık Tüpü (2018 tesisat.org) 

 

Doğal ışığı binanın içerisine getirmenin çözümlerinden birisi ışık tüpü 
uygulamalarıdır. İçlerinde yansıtıcı yüzeyleri olan baca tipi uygulamalar ve 
çatı üzerinde yer alan özel olarak tasarlanmış bir fanusu olan basit bir 
sisteme sahip olmasına karşın gün ışığını bina açıklığı fazla olan yerlerde 
binanın içerisinde kullanılır hale getirmesi işlevsel ve ergonomik bir çözüm 
oluşturmaktadır.  
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Şekil 35. Işık Rafları (gunisigiaydinlatma.com) 

 

Gün ışığının verimini yansıtma ile birlikte arttırma mantığı ile 
tasarlanmış ışık rafları da gün ışığının verimli kullanılmasını sağlamak üzere 
geliştirilmiş uygulama detaylarıdır. 

Işık rafı, hacimde pencereye yakın bölgeyi güneş ışığından korurken, 
yansımış ışık tavandan yansıyarak odanın derinliklerini aydınlatmaktadır. 
Pencere kenarındaki gün ışığı seviyesini düşürüp odanın derinliklerindeki 
gün ışığı seviyesini yükselterek daha homojen ışık dağılımı sağlamaktadır. 
Böylece yaz döneminde kamaşmaya sebep olan ve rahatsız eden fazla güneş 
ışığı, iç mekânlarda verimli bir şekilde kullanılmış olmaktadır. 
(gunisigiaydinlatma.com) 

 

Şekil 36. Işık/Görme/Görsel Çevre Etkileşimi(pldturkiye.com) 

4.2.2.4. İşitsel Ergonomi / Akustik Konfor 

İçerisinde bulunulan iç veya dış mekânlarda istenmeyen sesleri yalıtmak 
önemlidir. Gürültü “Gelişigüzel bir yapısı olan bir ses spektrumudur ki, 
subjektif olarak, istenmeyen ses” (RG 19308:md.4/2)biçiminde tanımlanır. 
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Yönetmelik, Gürültü Kontrolü kavramını “Herhangi bir ses kaynağından 
yayılan gürültü niteliğine sahip sesleri, kabul edilebilir seviyeye indirmek, 
akustik özelliğini değiştirmek, etki süresini azaltmak, hoşa giden veya daha 
az rahatsız eden bir başka ses ile maskelemek gibi yöntemlerle zararlı 
etkilerini tamamen veya kısmen yok etmek için yapılan işlemleri” (RG 27601 
:gg) ifade eder şeklinde açıklamaktadır. 

 

Şekil 37. Eğitim Kurumlarında İşitsel Konforun Sağlanması (terrapost.net) 

 

Sesin ortamlarda nasıl kullanılacağı konusunda danışmanlık hizmeti 
veren Sound Agency kurucusu Julian Treasure, etrafımızı çevreleyen 
farkındalığımızın dışında kalan seslere dikkat çekiyor. Mimarların ve 
tasarımcıların göze odaklı üretimler gerçekleştirdiklerini ve bu nedenle 
yaşam kalitemizin, ses kontrolsüzce gürültüye dönüştüğünde, düştüğünü 
belirtiyor.(terrapost.net)   

Sessizlik her zaman akustik konfor anlamına gelmeyebilir. Örneğin 
kalabalık bir ortamda özel bir konuyu konuşmak isteyen iki kişi ortam 
kütüphane gibi sessiz ise rahatsız olacaklardır. Oysa bu alanda konuşan iki 
kişinin konuşmasını maskeleyen hafif bir arka plan gürültüsü onlara 
ihtiyaçları olan akustik mahremiyeti sağlayacaktır. (sonicdesign.com.tr) 

4.2.2.5. Yeterli Yalıtım 

Bir nesneyi ses, su, nem, sıcak ve soğuğa karşı korumak için alınan 
önlemlere yalıtım, tecrit, başka bir ifade ile de izolasyon denilmektedir. 
Yapıların iç ve dış etkilerden korunabilmesi ancak yalıtımla mümkün 
olabilmektedir.  Tekniğine uygun olarak yapılmış yalıtım uygulamaları, 
binada oturanlara güvenli, gürültüden uzak, çağdaş ve sağlıklı,  mal ve can 
emniyeti açısından daha güvenli bir ortam sağlar. Isı, ses, su, yangın yalıtımı 
uygulamaları, enerji tasarrufu, hava kirliliği, konforlu bir yaşam, gürültüsüz 
sağlıklı mekânlar ve sürdürülebilir geleceğimiz için bir zorunluluktur. 
Yalıtımlı binalarda yalıtımsız binalara göre %30 ila %50 daha az enerji 
kullanmaktadır, bu da hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkı anlamına 
gelir.(mantolamayaptir.com)  Isı izolasyonunun faydaları; 

 Rahatlık; insanları çok fazla ve çok az ısıya karşı koruması 
 Isı enerjisi tasarrufu sağlaması 

http://terrapost.net/
http://terrapost.net/
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 Isı hareketi ve özellikle su buharı yoğunlaşması nedeniyle yetersiz 
veya yanlış düzenlenen ısı yalıtımı sonucunda oluşan yapı Zaralarına 
karşı koruması (Neufert 35.Basım :121) dır. 

 

Şekil 38. Binalarda Isı ve Su Yalıtımı Uygulama Alanları (tesisat.org)  

 

Şekilde bir binada su ve yalıtım ihtiyacı olan yerler gösterilmektedir. 
Binanın kusursuz tasarlanmış, detaylandırılmış ve inşa edilmiş olması sağlıklı 
ve ergonomik mekânlar oluşturmanın birinci koşuludur.  

 

Şekil 39.Müzik Odaları Akustik Düzenleme (sesyalitimfirmasi.org)  
Şekil 40. Okul, bilgi paylaşımı ve beyin fırtınası oturumları, ebeveynler ve 
personel toplantıları, tartışmalar, atölye çalışmaları ve seminerler sırasında 

fikirlere dayanan estetik açıdan çekici ve geniş bir Konferans Salonuna 
sahiptir. (gdgoenka-rohini.com) 

 

Ses yalıtımı ve akustik düzenleme birbirini tamamlayan ama birbirinden 
farklı konulardır. Ses yalıtımı ses geçişini engellemek, absorbe etmek ve 
böylece mekânlardaki refah düzeyini sağlamakla görevlidir. Akustik 
düzenlemeler ise TDK’da (tdk.gov.tr ) “Sesin titreşim sıklığı, süresi ve 
duyulma gücü bakımından taşıdığı nitelik; ses dağılımı, ses düzenlemesi” 
şeklinde tanımlanmaktadır. 

Okullarda; müzik derslikleri, amfiler, kulüp odaları, akustik müzik 
odaları, konferans veya çok amaçlı salonlar, sinema odaları, dans stüdyoları 
gibi işleve uygun olarak ihtiyaç duyulan mekânlarda ergonomik oluş, doğru 

http://gdgoenka-rohini.com/


Sibel DEMĠRARSLAN               159 

bir ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile mümkündür. Katlar arasındaki 
döşemelerde, koridor ve sınıf arasındaki duvarlarda iç mekân yalıtımlarına 
dış cephelerde ise iç-dış arasındaki ses geçişine göre önlem almak 
gerekmektedir. 

 

Şekil 41. Portsmouth'da Akustik Düzenlemeli Southsea Kütüphanesi 
(resonics.co.uk/library-acoustics/) Şekil 42. Kütüphane’de Akustik 

Düzenleme (fglibrary.co.uk) 

 

Kütüphanelerde de sessiz ortam sağlanmalıdır. Ses yalıtımının yapılması 
ve akustik düzenlemenin sağlanması kütüphanelerden elde edilecek başarı 
oranını arttıracak ergonomik koşullardandır. Doğru tefriş, doğru malzeme 
seçimi, işlevsel planlama ile sonuç kusursuz olabilecektir. Günümüzde 
kütüphaneye gelenlerin profili de değişmiştir, sessizliğin kural olarak 
koşulsuz uyulduğu dönemlerden bugüne gelindiğinde bireysel çalışma 
yapmak için gelenlerin yanı sıra grup araştırmaları yapmak, interneti 
kullanmak, toplantı yapmak, video izlemek, fikir tartışmak, beyin fırtınası 
yapmak, sosyalleşmek gibi amaçlarla gelen kullanıcı profili de 
bulunmaktadır. 

Görüleceği üzere bir binanın her ihtiyaçla ilgili iyi yalıtılmış olması o bina 
kullanıcılarını ve özellikle gelişme çağındaki çocukların ve gençlerin sağlığını 
koruyacak ve olumlu etkileyecektir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Eğitim kurumları gelecek neslin yetişmesine katkı sağlama görevlerinden 
ötürü mimari tasarım sürecinde de ayrı bir öneme sahip olmalıdırlar. Binalar 
tasarımları, işleve uygunluğu, tasarım yaklaşımları, kullanılan malzemeler, 
teknik ve teknolojik olanakların güncelliği, kullanıcı yaş grubuna uygun 
ergonomik özellikleri taşıyor olması, kullanıcı yaş grubunun vücut 
özelliklerine, gelişmesine, ergenlik süreci ile oluşan değişimlerle ortaya 
çıkacak olan fiziki farklılıklar ve psikolojik dalgalanmalara çözüm olabilecek 
niteliklere sahip olmalıdır. Ergonomik veriler sadece vücut ölçülerine uyum 
ile sınırlandırılamayacak kadar geniş kapsamlıdır. Amaç huzur, mutluluk, 
refah hissettirecek, sağlığı destekleyecek binalar tasarlanmasıdır. 
Okullarında daha uzun süre vakit geçirmeyi arzu ettirecek başarılı tasarımlar, 
çocukların da başarısını pekiştirecektir. Kullanıcıların yetersiz yalıtım, 
yetersiz gün ışığı alımı, düzgün işlemeyen tesisatlar, uygun ölçülerde 
olmayan tefriş elemanları, güvenliksiz ortamlar, engelli çevreler gibi 
nedenlerle hasta olabilecekleri hasta bina sendromu adı altında literatürde 
de yer almaktadır.  

https://resonics.co.uk/library-acoustics/
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“Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için 
gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini 
geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım 
etme” içeriği ile tanımlanan eğitim ve “1. Belli bir amaca göre gereken 
bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. 2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak 
etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi” (tdk.gov.tr) 
olarak tanımlanan öğretim eylemlerinin birlikte yer aldığı kurumların işlerini 
doğru gerçekleştirmelerini sağlayacakları binalarda hizmet veriyor olmaları 
önemlidir. 

Günümüz de eğitimin yasal bir hak olduğunun göz önünde tutulması ile 
birlikte engelsiz okul kavramı ve uygulamaları da daha titizlikle uygulanmaya 
başlanmıştır. Engelliler için özel eğitim almış öğretmenler, özel olarak 
tasarlanmış gerekli donanımların yer alması, özel lavabo ve tuvaletler, özel 
sıralar, görme engellileri için sesli uyarı sistemleri, Braille alfabesi ile 
yazılmış bilgilendirme levhaları, işitme engelliler için ışıklı uyarı sistemleri, 
fiziksel engelliler için uygun koşullar, ortopedik engelliler için uygun ve 
yeterli alanların mimari tasarım sürecinde değerlendirilmesi, tekerlekli 
sandalye kullanan bireyler için rampa, platform, asansör gibi düşey 
sirkülasyon çözümlerinin uygulanması, gerekli manevra alanlarının 
bırakılması, özel programlı bilgisayarlar gibi bireysel hareket özgürlüğü 
sağlayabilecek, diğer insanlara bağımlı olmadan eğitimlerini 
sürdürebilecekleri ortamların hazırlanması bugün ergonomi kavramının 
başlıca içerikleri olmaktadır. 

 

Şekil 43. (sabah.com.tr 2016) 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın görevleri arasında “Eğitime erişimi 
kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede 
yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler geliştirmek, 
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek”, “Kız öğrencilerin, 
özürlülerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime 
katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve 
uygulanmasını koordine etmek” (KHK/652 2011 md.2: ç,d) maddeleri 
özellikle konuyu destekler niteliktedir.  Bu nedenle, herkes için tasarım 
kriterlerine uygun, her yaşın fiziksel, sosyal ve psikolojik gereklerine ve 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek, tümünün hayata katılmalarını ve özgüvenli, 
bilgili, eğitimli bireyler olarak yaşamın içerisinde yer almalarını sağlamak 



Sibel DEMĠRARSLAN               161 

sorumluluk, yetki ve uzmanlığı olan eğitimci, tasarımcı, yasa koyucu ve 
uygulayıcıların görevleri arasındadır. 

Teknik Donanım 

TESĠSAT : 

Su/Elektrik/Aydınlatma/Elek

trik/Havalandırma/Ġnternet/

Akıllı Tahta

BĠNA GÜVENLĠĞĠ: 

Depreme Dayanım / Afetlere 

Dayanım /Yangın Dayanımı 

Yaş Grubu ve Vücut 

Ölçülerine Göre Sabit ve 

Hareketli Tefriş Elemanları

Tasarımda ve 

Uygulamada 

Fonksiyona Uygunluk

Okul Öncesi: 

Kreş / Anaokulu 

Ġlkokul 

Ortaokul 

Lise: Özelleşmiş

Konularına Göre 

YALITIM 

Isı-Su/Nem-SesYalıtımı-

Akustik Düzenleme

Mekan Kullanımı/

Engelsiz Oluşu/

Sürdürülebilir Olma 

Özellikleri/

Duyguların Tatmini/

Kültürel Unsurların 

Karşılanması/ 

Değerlere Uygunluk 

/

Sosyal Ġletişim 

Ġmkanı /

Algı/

Aidiyet/

Özel Hissettirme/

Kullanıcı 

Sayısı/Demografik 

Özellikler 

Coğrafya / Topografya Ġle 

Ġlişkiler

 

Şekil 44. Ergonomi Kavramı ve  Eğitim Kurumu İlişkisinde Yapılması 
Gerekenler Öneri Şeması (Yazar Demirarslan,S.) 

 
Şekilde ergonomi ve eğitim kurumlarının çocuklar için düzenlenmesinde 

dikkat edilmesi gereken konular öneri olarak bir şema halinde 
sunulmaktadır.  

Mekân tasarımlarının insan psikolojisi üzerinde önemli etkisi olduğunu 
ve insan davranışlarını etkilediğini ortaya koyan çalışmalara yeni bir bakış 
açısı getiren pedagojik yaklaşımlar, çocuklara yönelik mekân tasarımlarına 
yön vermeye başladı, (raf.com.tr) denilebilmektedir. 

Çalışmada da ele alındığı üzere ergonomi iş bilimi olarak tanımlanmakla 
birlikte aslında çok daha geniş bir içeriğe sahiptir. Antropoloji, tıp, ergonomi, 
mühendislik, mimarlık, iç mimarlık gibi bu konuda paydaş olabilecek 
mesleklerle gerçekleştirdikleri/gerçekleştirecekleri bulgular daha sağlıklı 
bireyler ve daha sağlıklı bir toplumun varlığının sağlanması ve sürekliliği için 
daima değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır. 
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1. GİRİŞ 

Kültür kavramı, birçok disipline konu olan üzerinde kesin bir tanımlama 
yapılmasının mümkün olmadığı bir kavramdır. Net bir tanımlama yapmak 
zor olmakla birlikte, peyzaj mimarlığını da ilgilendiren,  insan ve toplum 
etkileşimini dini, siyasi, hukuki, tarihi açılardan ele alan sosyal bilimlerin bu 
konuda yapmış olduğu tanımlamalar süs bitkilerin kültürel çağrışımlarını 
incelerken uygun olacaktır.  Tarih, psikoloji, sosyoloji gibi pek çok bilim 
dalında olduğu gibi peyzaj mimarlığı için de kültür önemli bir kavramdır.  

Kültür; “bir toplumun üyesi olarak insanın edindiği bilgi, inanç, sanat, 
yasalar, ahlak, gelenekler, diğer beceri ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bir 
bütündür” (Smith 2007’den aktaran Gençkaya ve Demirci, 2018). Uygur 
(2006), kültürün tanımını yaparken insan unsurunun önemine vurgu 
yaparak “kültür; insanın ortaya koyduğu içinde insanın var olduğu tüm 
gerçeklik demektir, kültür, doğanın insanlaştırılma biçimi, bu 
insanlaştırmaya özgü süreç ve verimdir” demiştir. Oğuz, 2017; UNESCO 
Dünya Kültür Politikaları Konferansı Sonuç Bildirgesi’ndeki kültür tanımını 
şöyle ifade etmiştir;  

Kültür; “bir toplumu ya da toplumsal bir grubu tanımlayan 
belirgin maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin bileşiminden 
oluşan bir bütün ve sadece bilim ve edebiyatı değil, aynı zamanda 
yaşam biçimlerini, insanın temel haklarını, değer yargılarını, 
geleneklerini ve inançlarını da kapsayan bir olgudur” . 

Tanımlamaların ortak yanı şudur ki, kültür, toplumlara dair her türlü 
olgunun bir araya gelerek meydana getirdiği bir bütünlüktür. Toplumların 
yaşam tarzları, gelenek ve görenekleri, yaşadıkları coğrafya, sosyo-kültürel 
yaşantıları, ekonomik yaşantıları, inanışları, tarihsel birikimleri farklıdır. 
Birbirinden farklılık arz eden bu toplumsal yapılaşma neticesinde Dünya 
üzerinde kültürel çeşitlilik meydana gelmektedir.  

Sadece sosyal bilimlerde değil, diğer somut bilim dallarında da ‘kültür’ 
kavramı mevcuttur ve çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Kültür kavramına 
yönelik terminolojik çeşitliliğin nedeni, kavramın sadece bilimsel değil aynı 
zamanda toplumsal ve tarihsel derinliğe sahip oluşuyla da 
açıklanabilmektedir (Mejuyev, 1987, 8). 

Toplumsal yapıların farklılığına bağlı olarak meydana gelen kültürel 
çeşitlenmelerin ortak bir yanı vardır ki, o da hemen hemen tüm toplumlarda 
bitkilerin önemli bir yere sahip oluşudur.  Tarih boyunca insanlar bitkiye 
değer vermişlerdir. Besin sağlamak, barınmak gibi temel fonksiyonların 
haricinde bitkilerin koruyuculuğuna inanılması, dilekleri gerçekleştireceğine 
inanılması, tanrı ile bağdaştırılması gibi birçok etmen, geçmişten günümüze 
bitkilere verilen değerin nedenlerinden yalnızca birkaçıdır. 

2. BİTKİLERİN KÜLTÜREL ÇAĞRIŞIMLARI 

Kültürü oluşturan en önemli unsurlardan biri toplumların inanç 
sistemleridir. Sembolik bitkilere en çok dini inançlarda rastlanmaktadır. İlkel 
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toplumlardan günümüze dek, toplumların inançları değişiklik gösterse de, 
ilkel inançlardan, ilahi ve beşeri dinlere kadar olan bu inanç sistemleri 
içerisinde bitkilere çeşitli manalar yükleme çabası devam etmiştir.  İlkel 
toplumların inanç sistemlerini oluşturan kültler içerisinde özellikle tabiat 
kültü, ağaç kültü, atalar kültü gibi kültlerde bitkilere fazlaca anlam yüklendiği 
görülmektedir.  

İlkel toplumlar, ağaçlara, varoluşu, yaşamı ve ölümü, doğurganlığı ve 
bereketi temsil etmesi gibi sebeplerle büyük önem vermiş, tanrı ile iletişim 
kurmada, şeytan ve kötü ruhların kovulması törenlerinde, rüzgâr estirmek 
yağmur yağdırmak gibi tabiat olaylarının yönlendirilmesinde, dilek dilemek, 
çocuk istemek gibi konularda özellikle ağaçlara başvurmuştur (Gürsoy, 
2012).  

Beşeri dinlerin yaygınlaşması ile dini törenler ayinler sırasında çeşitli 
bitkilere roller yüklemiştir. Örneğin, şamanlar kötü ruhların kovulması için 
düzenledikleri törenlerde ağaçlardan yararlanmıştır.  

Hristiyanlık, Müslümanlık gibi ilahi dinlerin benimsenmesinden sonra ise 
bitkiler tanrının birliğinin kanıtı olarak görülmüş, dini inanışlarının temelini 
oluşturan birtakım olaylar yine bitkilerle ilişkilendirilmiş, bitkilere bu 
özelliklerinden dolayı sembolik anlamlar yüklenmiştir. 

Toplumlar yaşam şekillerine paralel şekilde, toplumsal açıdan önemli bir 
yer teşkil eden kişi ve durumları bitkilerle özdeşleştirmiştir. Halk arasında 
anlatılagelen efsanelerde yine bazı bitki türlerinin sıklıkla telaffuz edilmesi, 
onların kültürel çağrışımlarını ifade eder niteliktedir.  Duygu ve düşüncelerin 
ifadesinde yine bitkiler kullanılmıştır.  Aşk, üzüntü, keder gibi duygular 
bitkilerle ve hatta onların renkleri ile betimlenmiştir. Toplumun kimliğinde 
önemli bir yer edinmiş olan bitkilerin, ifade ettiği sembolik değerler ile görsel 
ve yazınsal sanat eserlerinde, tasavvuf edebiyatında, mimari gibi pek çok 
alanda karşımıza çıkması bu sebepledir. 

3. BAZI SEMBOLİK BİTKİLER  

Bazı sembolik bitkiler ve ifade ettiği değerler aşağıda özetlenmiştir; 

3.1. Kayın ağacı (Fagus sp.) 

Türkler, ata-baba ruhlarının büyük su kenarlarında, yüksek dağlarda, sık 
ormanlıklarda ve gölgesi bol olan ağaç altlarında yaşadıklarına inanmışlardır. 
Etraflarındaki ulu ve tek kayın ağaçlarını da bu bağlamda kutsal kabul 
etmişlerdir. Kayın ağaçlarının ruhu olan canlı birer varlık olduğuna 
inanmışlardır. Bu ağaçlara kurbanlar sunmuş, onlardan dilek dilemişlerdir 
(Bars, 2014).  

Kayın ağacı Türkçe’ de kadın ağacı olarak da adlandırılmıştır. Duman 
1999’un şu sözleri bunu destekler niteliktedir; 

‘Kayın, kadının babasının evinden, kocasının evine getirdiği 
ağaçtır. Bu ağaç koca evinde kök salar. Çocuk veya çocuklar olduktan 



Hande ASLAN               169 

sonra da kök daha derinlere iner… Bugün kullandığımız kayın, 
kayınbaba, kaynana (kayınana) ifadeleri buradan gelir. Kadın (kayın) 
ağacı da adını kadın tarafından getirilmesinden alır’. 

Kayın ağacı gövdesindeki sütü nedeniyle doğuran ve besleyen anaya 
benzetilmiştir (Güneroğlu ve ark, 2018). 

3.2. Servi ağacı (Cupressus sempervirens) 

Serviler pek çok kültürde ölümü çağrıştırır. Uzun ömürlü oluşları ile ölen 
kişinin uzun süre unutulmayacağı ifade edilir. Mezarlıklarda, cami ve türbe 
bahçelerinde, kilise, manastır ve tapınaklarda tercih edilmesi (Özçelik, 2019) 
bunu destekler niteliktedir. İslamiyette, servi ağacı müminler gibi rüzgârda 
yaratana doğru uzandığına inanıldığı için, gönülden inanan Müslümanlara 
benzetilmiş, özellikle mezarlıklarda kullanılmıştır. Öyle ki bitkiye Türkçe’ de 
mezarlık servisi de denir. Yine uzun boylu oluşları ile uzun boylu insanlar 
servilere benzetilmiştir. ‘Selvi boylu’ ifadesi, değişikliğe uğramış olup aslı 
‘Servi boylu’ dur. Halk arasında sıkça kullanılan bir benzetme olmuştur. 

Yunan kültüründe ise serviler kederin sembolüdür. Cyparissus, onun için 
çok değerli olan geyiğini av sanarak, yanlışlıkla öldürmesi sebebiyle tarifsiz 
bir keder duymuş ve tanrı Apollon’a canını alması için yalvarmıştır. Apollon 
onu, haşmetli bir servi ağacına dönüştürmüştür (Hepoğlu ve İnce, 2019). 

3.3. Çam ağacı (Pinus sp.) 

Çamlar herdemyeşil olmaları nedeniyle ölümsüzlüğü sembolize eden 
ağaçlardır. İlkel toplumlar çam ağacını doğurganlık ile ilişkilendirmiş, Yakut 
kadınları karaçam ağacının altında dua etmiş çocuk dilemiştir. Bu duadan 
sonra çocuk sahibi olanlar bunun Tanrı ve ağaç ruhları tarafından verildiğine 
inanmıştır (Bars, 2014).  

İlkel toplumlar, dört mevsim yeşil kalması, dağlarda tek başına 
bulunması, meyvesiz olması ve büyüklüğü sebebiyle, çamın tanrının 
sıfatlarını taşıdığına inanmış ve çam ağaçlarını kutsal kabul etmiştir (Ergun, 
2004). 

Japon kültüründe çam ağacı, hem erkeklik kudretinin sembolü hem de 
uzun ömürlülüğün ifadesidir (Akdoğan, 1974). Pinus densiflora dişiyi, Pinus 
thunbergii ise erkeği sembolize eder (Keane, 1996’dan aktaran Çınar 
Altınçekiç, 2016). 

Çam ağacı noelin de sembolü olmuştur. Çam ağacının dallarının kışın da 
yeşil oluşu, buz ve kar altında cansız gibi görünen yerlerde bile yaşam ve 
umudun sembolüdür. Çam ağacındaki aydınlatmaların Yule Festivalinden 
kaynaklandığı, o mumlar ve aydınlatmaların ölümsüzlüğü temsil ettiği, kötü 
ruhları ve canavarları kovduğuna inanılır (Dölek, 2014).   

  



170                 Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler 

3.4. Ardıç ağacı (Juniperus sp.) 

Eski Türklerde ardıç, Tanrı tarafından dikildiğine inanılan kutlu 
ağaçlardandır. Temizliğin ve kutsallığın en önemli sembolüdür. Ateşle yapılan 
temizliği ve kötü ruhların kovulmasını ifade eder (Ergun, 2004’ten aktaran 
Özkan, 2012). Altay şamanları şeytan kovmak için kullandıkları şaman 
davulunu ardıç ağacından elde ettikleri tütsü ile tütsülemiştir (Anohin, 2006). 
Türk kültüründe hastalıktan şifa dilemek, çocuksuzluktan kurtulmak için de 
ardıç ağacından medet umulduğu görülmüştür. Manas destanında kısır 
kadınlara çocuk veren “Ardıçlı mezardan” bahsedilmektedir (Özkan, 2012). 

3.5. Meşe ağacı (Quercus sp.) 

Meşe Antik Yunanlarda, Zeus’un kutsal ağacıdır. Yapraklarının rüzgârda 
çıkardığı sesin Zeus’un sesi olduğuna inanılmıştır. Uzun ömürlü olan meşe 
ağaçları aynı zamanda gücün de sembolüdür (Güneroğlu ve ark, 2018). 

Hunlar meşe ağacını ağaçların anası olarak kabul etmiş, bütün nimetlerin 
bu ağaç tarafından verildiğine inanmıştır. Devletin ileri gelenleri bu ağaca 
hürmet etmiştir (Bars, 2014).  

3.6. Çınar ağacı (Platanus sp.) 

Çınar ağacı, geniş yaprakları, boyu ve tepe tacı ile kutsal bir ağaç olarak 
kabul edilmiştir. Uzun boylu çınar ağaçlarının geçmiş ile gelecek arasında bir 
ilişki kurduğuna inanılmıştır (Şahin ve Erol, 2009). Uzun yaşamın ve kudretin 
simgesi olarak kabul edilen çınar ağaçları özellikle Osmanlı Devleti’nin 
sembolüdür.  Osmanlı Devleti boyunca kullanılması, özellikle camiler gibi dini 
yapıların bahçelerinde tercih edilmesi bu sebepledir.  

Yunan mitolojisinde tanrı Zeus’un kendine misafirperverlik gösteren yaşlı 
çiftin dileklerini kabul etmesi ile ilgili anlatılar mevcuttur. Zeus yaşam boyu 
birbirinden ayrılmak istemeyen ve aynı gün ölmeyi dileyen karı kocanın 
dileğini kabul etmiş ve onların aynı gün ölmesini sağlamıştır. Karı-kocanın 
öldüğü yerde bir ıhlamur bir de çınar ağacı bitmiştir. Bu iki ağaç birleşip tek 
bir ağaç olmuştur. Bergama’daki bir tarafı ıhlamur bir tarafı çınar olan ağacın 
hikâyesinin bu olduğu söylenmektedir.  

3.7. Huş ağacı (Betula sp.) 

Geçmişte Türkler Huş ağacının iyi ruhların yeryüzüne ulaşmasını 
sağladığına, altında edilen duaların kabul edildiğine inanmıştır (Güneroğlu ve 
ark.,2018). Huş ağacının dalları, suçluları, suç işleyen çocukları ve delileri 
dövmek için kullanılmış, bu davranışlara sebep olan kötü ruhların kovulması 
amaçlanmıştır. 

3.8. Kavak ağacı (Populus sp.) 

Bolluk, bereket, soyun çoğalmasını ifade eden kavak, aynı zamanda ölüm 
ve dirilişin de sembolüdür (Özkan, 2012). 
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Hızlı büyüyen uzun boylu kavak ağaçları bu özellikleri nedeniyle Türk 
kültüründe kendine yer edinmiştir. Türkler bebek doğduğu zaman kavak 
ağacı dikip, düğün zamanı gelince bu ağacı keserek düğünlerini yaparlar. 
Özellikle Anadolu’da bu yaygın olan bu uygulama bir gelenek halini almış, 
aynı zamanda bir gelir kaynağı olmuştur. 

3.9. Erguvan (Cercis siliquastrum) 

Şamanlar hastalıktan korunmak ve kötü ruhları def etmek için 
erguvanları kullanmıştır (Koçak ve Gürçay, 2015). Türk mitolojisinde ise 
erguvanlar, Türk efsanelerindeki Şahmeran ile ilişkilendirilmiştir. Gelecekte 
Şahmeran’ın yeraltındaki ordusunun erguvanların çiçek açtığı mevsimde 
Çatalca’daki mağaralardan yeryüzüne çıkıp, dünyayı ele geçirecekleri, her yıl 
Şahmeran’ın askerlerinin Çatalca’ya erguvan ağaçları diktikleri rivayet 
edilmektedir. Erguvanların sayısının artışı da buna bağlanmaktadır (Gürçay, 
2015).  İstanbul’la özleşmiş olan erguvanların renginin aslında beyaz olduğu, 
daha sonra erguvani renk aldığı şu şekilde anlatılagelmiştir: Kral Yağfur’un 
kızı Haniçe’nin sevgilisi, tekfurun adamları tarafından Topuklu Çeşmesi’nde 
su içerken yakalanmış ve sevgilisinin gözlerinin önünde diri diri yakılmıştır. 
Haniçe, sevdiğinin acısını dindirip onu kurtarmak için Topuklu Çeşmesi’nin 
havuzundan bir avuç su alırken, iki damla gözyaşı havuza dökülmüştür. 
Havuza düşen iki damla gözyaşı birdenbire havuzu kıpkırmızı kan ile 
doldurmuştur. O günden sonra beyaz açan erguvan çiçekleri, erguvani renkte 
açmaya başlamıştır (Güldüren, 2014’ten aktaran Koçak ve Gürçay, 2015). 

3.10. Zeytin (Olea sp.) 

Zeytin, Yunan mitolojisinde tanrıça Athena’nın sembolüdür. Atina’yı 
hangi tanrının koruyacağı tartışması gündeme gelince Zeus Tanrılar 
Meclisi’ni toplamış,  kente en değerli armağanı veren tanrı veya tanrıçanın 
Atina’nın koruyucusu olacağına karar vermiştir. Athena’nın hediyesi bir 
zeytin dalıdır. Bu ağaç büyüyüp yüz yıllarca yaşayacaktır. Ağacın 
meyvesinden elde edilen sıvı ile lezzetli yemekler hazırlanacak, bu sıvı 
yaraları iyileştirecek, ağaç sıcak havalarda gölgesiyle insanları kucaklayacak, 
odunuyla onları ısıtacaktır. Yarışı Athena kazanır. Şehre bilim tanrısı 
Athena’nın adı verilir. Zeytin ağacı evrensel olarak barışı simgeler. Uzun 
ömürlü oluşu, sağlığın ve gücün simgesidir (www.komilizeytinyağı.com.tr).  

Hz. Adem’in cennetten getirdiği söylenen dört ağaçtan biri olduğu 
düşünülür. ‘Kuranın Nahl(11), Tin(1), En’am(99), Mü’minun(19-20) ve 
Abese(27-32) surelerinde tanrının hurma, nar, üzüm ile birlikte zeytini 
insanlara yaradılış delili olmak üzere bahşettiğinden söz edilir’ (Özkan, 
2012). 

Üç kutsal kitapta geçen zeytin; Musevi, Hıristiyan ve Müslümanlar için 
zenginlik, bereket, doğurganlık, barış, iktidar, uzun ömür ve olgunluğu ifade 
eder. Nuh peygambere tufanın bittiği müjdesini veren güvercinin zeytin dalı 
ile dönmesi insanlar ve tanrı arasındaki barışın ve yeniden doğuşun 
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simgesidir. Tufana direnen zeytin ağacı ölümsüzlüğü, zeytinin yağı ise refah 
ve bolluğu sembolize eder (Ünsal, 2000). 

3.11. İğde (Elaeagnus sp.) 

İğde ağacının Türk mitolojisindeki yeri Hz. İbrahim dönemine uzanır. 
Nemrut, putlarını kıran Hz. İbrahim’i ateşe atmaya karar verdiğinde, hiçbir 
ağaç bu ateşte yakılmaya razı olmazken, düzgün ve uzun gövdeleriyle iğde 
ağaçları gönüllü olur. Hz. İbrahim ateşe atıldığında düştüğü yer güzel bir 
bahçe, ateş göl, odunlar balık olmuş, Hz. İbrahim Allah’a iğde ağaçlarının 
cezalandırması için dua etmiş, iğde ağaçlarının o günden sonra ne 
düzgünlüğü ne de dikensizliği kalmıştır (Sakaoğlu, 1976). 

Şamanlar kötü ruhların dikenli çalılara yanaşmadığına inanmıştır 
(Anohin, 2006). İğde dikenli bir ağaç olduğu için nazara karşı koruyucu 
olduğuna inanılmıştır.  

3.12. Prunus serrulata ‘Kiku Shiadare- Sakura’ (Japon kirazı) 

Yaşam koşullarının bir sonucu olarak savaşlar, Japonların tarihinde 
büyük bir yer teşkil etmiştir. Japon kirazı ağaçları, gösterişli fakat kısa 
ömürlü olan çiçekleri nedeniyle samuraylar ile özdeşleştirilmiştir. 
Çiçeklenme döneminin ortasında hiç kurumadan ve solmadan dökülen 
sakuralar, bu özelliği ile samurayların ani ölümlerini çağrıştırır.  ‘Kiraz 
çiçekleri, hem hayatın güzelliklerini ve yaşama sevincini hem de hiç 
umulmadık bir anda ölümün gelebileceğini hatırlatırlar’ (Çınar Altınçekiç, 
2016). Japon kirazları erken bahar aylarında çiçeklenmesi sebebiyle baharın 
müjdecisidir.  

3.13. Defne (Daphne sp.) 

Defne, Yunan mitolojisinde güneş tanrısı Apollon’un sembolüdür.  
Efsaneye göre, Apollon Daphne’ ye âşıktır fakat Daphne Apollon’un aşkından 
kaçar. Daphne deniz tanrısı olan babası Peneus’tan yardım ister ve babası 
onu defne ağacına dönüştürür. O günden sonra Defne ağacı Apollon’un en 
sevdiği ağaç olur, Apollon defne yapraklarıyla kendine bir taç yapar ve bu tacı 
başından hiç çıkartmaz. 

Herdemyeşil oluşu ile defneler ölümsüzlüğü simgelerken, aynı zamanda 
zaferin de simgesidir (Güneroğlu ve ark., 2018).  

3.14. Mersin (Myrtus communis) 

Mersin bitkisi Yunan mitolojisinde tanrıça Venüs’ün sembolü olup, aşkı 
ifade eder. Mersin ağaçlarından İslamiyet’te cennet tasvirlerinde de 
bahsedilir (Güneroğlu ve ark., 2018). Müslüman toplumlar için önemli bir 
bitkidir. Cennet mekân anlayışını benimsemiş Müslümanlar, yeryüzünde 
cennet tasvirlerinden esinlenerek oluşturduğu bahçelerinde mersin bitkisini 
severek kullanmıştır. 
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3.15. Gül (Rosa sp.) 

İslam inanışında sevgi ve aşkı sembolize eden gülün kokusunun Hz. 
Muhammed’in terinden geldiğine inanılır. Hz. Muhammed’in Miraç gecesi 
Allah’ın huzurunda Cebrail ve Burak’la terler döktüğü, Burak’ın terinden sarı, 
Cebrail’in terinden beyaz, Hz. Muhammed’in terinden de kırmızı gülün 
meydana geldiği söylenmektedir (Karafakı ve Çetinkaya, 2016). Gülün 
Allah’ın birliğini sembolize ettiğine, taç yaprağının da Müslüman ümmetini 
simgelediğine inanılmıştır. Dikenleri Müslümanların Allah’a ulaşma yolunda 
karşılaştıkları zorlukları,  kokusu ise cennetteki gül bahçelerinin kokusunu 
hatırlatmaktadır (Aslan ve Yazgan, 2016).  

Yunan mitolojisinde güzellik Tanrıçası Aphrodite’in doğuşu sırasında 
vücudundan akan köpüklerden oluştuğuna inanılan gül; Roma döneminde 
aşk ve neşe çiçeği sayılmıştır. Güller Hristiyanlığın ilk çağlarında Hz. İsa’nın 
sembolü olmuştur (Karafakı ve Çetinkaya, 2016). 

Gül, Anadolu’da yaygın olarak kutlanan hıdırellezle bağdaşmıştır.  
Hz.Hızır ve Hz. İlyas’ın 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece bir gül ağacının 
dibinde ya da bir su kenarında buluşup, yeryüzüne bolluk ve bereket 
dağıttığına ve dilekleri yerine getirdiğine inanılması (Gürçayır Teke, 2016), 
insanların dileklerini bir kağıda yazıp gülün dalına bırakma ritüelinin 
gerekçesi olmuştur.  

3.16. Lale (Tulipa sp.) 

Yunan mitolojisinde lâlenin Güneş ve bitki Tanrısı olan Adonis’in can 
verdiği sırada, akan kanlarıyla sulanan toprakta yeşeren bitki olduğu söylenir 
(Yazgan, 2006).  

Lale kelimesi Arapça olarak yazıldığında, ‘Allah’ kelimesindeki tüm 
harfleri kapsadığı görülür. Harflerin sayısal değerlerine yönelik olarak 
yapılan ebcet hesabında ise Allah kelimesi ve Lale kelimesinin 66 rakamına 
tekabül etmesi Lale bitkisini, Allah’ın yaratma gücünün bir yansıması olarak 
ifade eder. 

Lâlenin renkli yapraklarının yukarıya doğru olması da tıpkı bir dervişin 
duâ edişindeki edâyı andırır (İstanbul Lale Vakfı, 2019). 

3.17. Karanfil (Dianthus sp.) 

Karanfil Türk kültüründe önemli bitkilerdendir. Karanfil tasavvuf 
edebiyatında ilahi güzelliği anımsatır. Klasik Türk şiirinde, yara, güzellik, 
gelin, sevgili, âşık gibi anlamlar taşır. Türk süsleme sanatında bahsi geçen 
anlamsal çağrışımları sebebiyle sıklıkla kullanılmış, Türk bahçelerinde tercih 
edilmiştir.  
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3.18. Lotus (Nelumbo nucifera) 

Budizmde kırmızı renkli lotus, sevgiyi, merhameti; mavi Lotus bilgiyi ve 
bilgeliği; beyaz lotus maneviyatı, pembe lotus ise aydınlanmayı temsil 
etmektedir (Eberhard, 2000’ den aktaran Özçalık, 2017) Budist 
tapınaklarında Lotus pozisyonunda oturmuş, kendini hizmete adamış kişiler 
görülmektedir (Özçelik, 2019). Hindu geleneğinde tanrılar lotus ile ifade 
edilir.  

Çin kültürünün en önemli bitkilerinden biri lotustur. Bunun en önemli 
nedeni Budizm’dir. Lotus, Çin kültüründe de saflığı, bilgeliği ve aydınlanmayı 
sembolize eder.  

Mısır kültüründe lotus çiçeği, gün ışığıyla beraber yapraklarını 
açmasından dolayı güneşi ve yeniden doğuşu temsil etmektedir. Ölen 
insanların yapılacak bir büyüyle lotusa dönüşebileceklerine ve yeniden 
doğabileceklerine inanmışlardır. 

Lotus temizliğin ve saflığın sembolüdür. Özçalık (2017), Li, 2011’den şu 
şekilde aktarmıştır:  

‘Lotus bitkisinin bir özelliği köklerinin bulunduğu kısmı çamurlu 
ve kirli ortamlarda bulunmasına rağmen güzel büyümesi ve 
yapraklarının tertemiz olmasıdır. Çünkü bitki, üzerine en ufak bir toz 
zerresi geldiğinde hemen yapraklarını sallar ve toz taneciklerini belli 
noktalara doğru iter. Yaprağın üzerine düşen yağmur damlaları da 
bu noktalara doğru yönlendirilir ve buradaki tozların süpürülmesi 
sağlanır’ 

Türk kültüründe de lotus, ölüm ve yaşamın sembolü kabul edilmiştir 
(Sevgi Kutluay 2000: 253) 

3.19. Hayat ağacı 

Bütün dünya kültürlerinde hayat ağacı kültü en eski ve en yaygın 
inançlardan biridir. Hayat ağacı, sadece ilkel toplumların inanç sistemlerinde 
değil, Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik gibi ilahi dinleri benimsemiş 
toplumlarda da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Hayat ağacının 
mitolojilerde dünyanın merkezinde, ilahi dinlerde ise cennette olduğuna 
inanılmaktadır.  “Hayat Ağacı” kültü, Türk kültüründe de en yaygın 
inançlardan biridir. Günümüzde edebiyat, sanat gibi pek çok alanda ve günlük 
hayatta bir sembol olarak hayat ağacının yansımalarını görmek mümkündür.  

Ağaç kültüyle ilgili bütün inançların kökeninde Hayat Ağacının olduğu 
düşünülmektedir. Bu ağacın hayat bahşettiği, âlemleri birbirine bağladığı 
düşünülmüş, ağaca mitolojik olarak çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Hayat 
ağacının, kökleri, gövdesi ve dalları ile üç katmanlı âlemi birleştirdiğine, yeşil 
kaldığı müddetçe dünyanın var olacağına inanılmıştır. Allah’ın nurunun 
Hayat Ağacı üzerine indiği ve kutlu doğumların bu şekilde gerçekleştiğine 
inanılmaktadır (Arslan, 2014).  
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Hemen hemen tüm toplumlarda hayat ağacı kültü olmakla birlikte, hayat 
ağacı olduğu düşünülen ağaç türü farklılık gösterir. Bazen bir bazen de birkaç 
ağaç türü hayat ağacı olarak ifade edilmiştir. Hayat ağacı olarak kabul edilen 
ağaçların en önemlilerinden biri servidir. Türklerde çoğunlukla hayat 
ağacının kayın olduğu düşünülmektedir. İslamiyet’ te ise cennet tasvirlerinde 
bahsi geçen tuba ağacının hayat ağacı olduğu düşünülür.  

   
Kayın (Fagus sp.) (URL 3) Servi (Cuprressus 

sempervirens) (URL 4) 
Çam (Pinus sp.) (URL 5) 

Ardıç (Juniperus sp.)  
(URL 6) 

Meşe (Quercus sp.)  
(URL 7) 

Çınar (Platanus sp.)  
(URL 8) 

   
Huş (Betula sp.) (URL 9) Kavak (Populus sp.) 

(URL 10) 
Erguvan (Cercis 
siliquastrum) (URL 11) 
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Zeytin (Olea sp.)    
(URL 12) 

İğde (Elaeagnus sp.) 
(URL 13) 

Japon kirazı (Prunus 
serrulata ‘Kiku Shiadare- 
Sakura) (URL 14) 

   
Defne (Laurus nobilis) 
(URL 15) 

Mersin (Myrtus 
communis)  (URL 16) 

Gül (Rosa sp.)(URL 17) 

   
Lale (Tulipa sp.) (URL 18) Karanfil (Dianthus 

caryophyllus) (URL 19) 
Lotus (Nelumbo lucifera) 
(URL 20) 

Tablo 1. Bazı sembolik bitkiler 

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

İlkel toplumlardan modern toplumlara dek, ağaçlara verilen önem ön 
plana çıkmaktadır. Özellikle kışın yapraklarını dökmeyen, dış yapısıyla 
farklılık arz eden, ulu ve yalnız ağaçlar kutsallaştırılmıştır. Bu ağaçlar 
arasında, servi, çam, ardıç gibi ağaçlar önemlidir. Ağaçlar, çoğu toplumda 
tanrının sembolü kabul edilmiş, kimi toplumlarda ruhların toplanma mekânı 
olduğu düşünülmüş, dini törenlerde başvurulmuş, kimi toplumlarda ise 
kendisinden dilek dilenecek kutsal bir öğe olarak görülmüştür. Öyle ki 
ağaçlardan dilek dileyenler, dilekleri gerçekleşince ağacın bunu 
gerçekleştirdiğine inanmıştır. Ağaçların dallarına çaput bağlayarak dilek 
dilemek günümüzde bu kültürün bir yansıması olarak kabul edilebilir. 
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Benzer şekilde bazı çalılara da sembolik anlamlar yüklenmiş olup, 
kültürel çağrışımları ile bu bitkiler kültürün izlerini bize yansıtır niteliktedir. 
Çiçeklerden ise karanfil, lale, lotus gibi bitkiler özellikle inanç şekillerinin bir 
sonucu olarak sembolleştirilmiştir.  

Görülmektedir ki özellikle toplumların kültürel yapısını oluşturan 
inançları, yaşam biçimleri, değer yargıları, gelenek ve görenekleri gibi 
unsurlar bitkilere bir takım değerler, anlamlar ve hatta roller yüklenmesi 
konusunda pay sahibidir. Bitkilere yüklenen bu anlamlar ve değerler dizisi, 
bitkilerin ‘sembol’ olarak kullanımını doğurur, toplumun kültürel yapısı 
hakkında ipuçları verir. Bazı sembolik bitkilerin ifade ettikleri evrenseldir, 
bazılarınınki ise kültürlere göre değişiklik gösterse de özünde benzer şeyler 
ifade eder.  
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1. GİRİŞ  

Teknolojideki gelişmeler her alanda olduğu gibi mimarlık alanında da 
değişimlere yol açmış, gerek mimari temsil biçimleri gerekse mimarlık 
eğitimi bu gelişmeler ışığında evrimleşmiştir. Artırılmış Gerçeklik (AG) de 
teknolojinin hayatımıza soktuğu kavramlardan biridir. Gerçek ortam içine 2 
ve 3 boyutlu sanal ögeler eklenmesini sağlayan bu sistem gerçeklik algısını 
modifiye etmiş, deneyimleyenin içinde bulunduğu mevcut ortamı 
zenginleştirmiştir. 3 boyutlu modellerle yakın ilişkisi mimarlık alanında 
kullanılmasını sağlamıştır.  

Dijitalleşmenin mimarlık alanına kattığı diğer bir kavram ise Yapı Bilgi 
Modellemedir. Yapıyı 3 boyutlu geometrik modellere ek olarak bu modellerin 
taşıdığı data ile sunan sistem günümüzde mimarlık profesyonelleri 
tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Sistem içerisinde kapı, pencere 
gibi mimari yapı bileşenleri birer obje olarak tanımlanmakta, her öge 
projenin bir parçası ve bireysel olarak çeşitli bilgiler içermektedir.  

Yapı Bilgi Modelleme (YBM)’nin 3 boyut yaklaşımı ve AG sistemlerinin 
gerçeklik algısını zenginleştirme özelliği birleştirilerek mimarlık 
öğrencilerinin mimari yapı bileşenlerini algılamasını ve kavramasını sağlayan 
bir sistem geliştirilmiştir. 2 modülden oluşan bu sistem mobil cihazları 
kullanarak, öğrencilerin mekân ve zaman fark etmeksizin bileşenlerin 3B 
modellerine, AG ortamında temsillerine, çeşitli ölçeklerdeki plan, kesit ve 
görünüş çizimlerine ve bileşenler hakkında bilgilere ulaşmasını 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda AG sistemlerinin kullanıldığı cihazlar 
incelenmiş, düşük maliyetli ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle akıllı 
telefonlar tercih edilmiştir. 

2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Yapı, görsel ve mekansal olarak yapıyla entegre, kendi içlerinde 
bütünleşik ve koordineli sistemlerin ve bunları oluşturan alt sistemlerin bir 
birleşimidir (Ching & Adams, 2015). Mimarı yapı bileşenleri de denilen bu 
sistemler, daha karmaşık bir bütünü oluşturmak bağımsız birimler olarak 
üretilmiş ögelerdir. Kolon kiriş gibi strüktürel bileşenler olduğu gibi, kapı 
pencere gibi mimari yapı bileşenleri de mevcuttur. Gerçekleştirilen bu 
çalışmada bileşenler, YBM modelleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. YBM, 
temel yapı tasarımını ve proje verisini dijital formatta yapının yaşam ömrü 
boyunca yönetmek için kullanılan bir metottur (Penttilä, 2006). Sistem 
mimari temsilin dijitalleşmiş halidir. Mimari yapı bileşenleri bazından 
incelendiğinde ise obje mantığıyla çalışarak bileşenleri bireysel elemanlar 
olarak sınıfladığı görülmektedir. Diğer bir deyişle YBM, yapı bileşenlerinin 
dijital temsilini oluşturarak ilgili veriyi geometrik objeye bağlayan bir 
konsepttir (Holzer, 2015). Bu nedenle kapı pencere gibi birçok mimari yapı 
bileşenini YBM objesi olarak sunan çevrimiçi kaynaklar mevcuttur. 

Artırılmış gerçeklik, sanal 3 boyutlu model yaklaşımının sıkça tercih 
edildiği diğer bir sistemdir. Mevcudu olduğumuz gerçek ortamı sanal ögelerle 
zenginleştirirken bir sistemdir. Kullanıcıyı tamamen sanal bir ortam içine 
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sokarak, farklı bir deneyim yaşatan sanal gerçekliğin aksine, AG kullanıcının 
gerçek ortamında sanal ögeleri deneyimlemesini sağlar.  

Kafaya monte görüntüleme aygıtlarıyla kullanıcının görsel alanını gerekli 
bilgiyle arttırmayı Caudell ve Mizell AG olarak tanımlamışlardır (Caudel & 
Mizell, 1992). Kipper ve Rampolla ise dijital olarak oluşturulan bilginin 
gerçek ortamla çakıştırılmasını sağlayan bir sistem olarak kavramı 
nitelendirmişlerdir (Kipper & Rampolla, 2012). Kishino ve Milgram ise 
sanallık ve gerçeklik arasındaki çizgiyi belirlemek için sanallık sürekliliği 
diyagramını oluşturarak, karma gerçeklik kavramını ortaya atmışlardır. Bu 
kavram sanal ve gerçeğin tek bir obje üzerinde sunulduğu ortam olarak 
tanımlanır (Milgram & Kishino, 1994). Farklı şekillerde tanımları yapılsa da 
AG genel olarak sanal ortamla gerçek ortamı birleştiren bir iletişim şekli 
olarak görülmektedir. 

AG kavramının ilk ortaya atıldığı yıllarda teknolojideki yetersizlikler 
kavramın uygulama kısmının sınırla kalmasına yol açmıştır. Ancak 
geliştirilen yüksek teknolojiye sahip cihazlar, günümüzde sistemin aktif 
olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Genel olarak bu cihazları ve bu 
doğrultuda AG görüntüleme sistemlerini üçe ayırmak mümkündür; bunlar 
giyebilir sistemler, taşınabilir sistemler ve uzamsal sistemlerdir. Giyebilir 
sistemlere başa monte cihazlar, gözlükler ve lensler örnek verilebilirken, 
taşınabilir sistemler günlük hayatta sıkça kullanılan telefon ve tabletlerdir. 
Uzamsal sistemler ise gerçek ortam üzerine sanal görüntülerin yansıtılmasını 
sağlayan projektör ve benzeri cihazları kapsar. AG’de görüntüleme 
sistemlerine ek olarak gerçek ortam ile ilişkiyi kuran takip sistemleri de 
mevcuttur. İşaretçili ve işaretçisiz olmak üzere ikiye ayrılan bu sistemler, 
hangi gerçek öge ile hangi sanal ögenin eşleşeceğini tanımlar. İşaretçili takip 
sistemleri, önceden tasarlanmış bir doku, resim, barkod ya modeli tanırlar. 
İşaretçisiz olanlar ise, ise kişinin gerçek ortamındaki doğal özellik noktalarını 
ya da anahtar noktalarını takip ederler (Herling & Broll, 2011).Görüntüleme 
sistemleri ve takip sistemleri bilgisayar vb. işlemci cihazlar üzerinde bulunun 
AG yazılımları tarafından bir bütün oluşturacak şekilde kurgulanırlar. Bu 
doğrultuda günümüzde mevcut birçok AG yazılımı ya da yazılım geliştirme 
araçları mevcuttur. Sayıları hızla artan bu yazılımlar kullanıcıların kolay 
şekilde AG sistemleri oluşturmalarına imkân tanır. 

3. YÖNTEM  

Mimarlık öğrencilerine mimari yapı bileşenlerini tanıtmak amacıyla 
oluşturulan uygulamalar geliştirilmeden önce, AG sistemlerinin eğitimde ve 
mimarlıktaki yeri, bileşenlerin tanımları, sınıflandırılmaları ve farklı 
ortamlarda temsil biçimleri incelenmiştir. Bu incelemelerden elde edilen 
sonuçlar ışığında iki modül geliştirilmiş ve geliştirilen modül mimarlık 
öğrencilerinin deneyimine sunulmuştur. Daha sonra öğrencilere anket 
çalışması yapılarak ve deneyimleme esnasında yazarın yaptığı gözlemler 
doğrultusunda sonuç ve değerlendirme oluşturulmuştur.  
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AG, insan deneyimini ön plana çıkarması nedeniyle birçok alanda 
kullanılan bir teknolojidir. Bu alanlardan bazıları, eğitim, bilim, iş ve üretim, 
tıp, halk güvenliği ve askeriye, sanat, reklam ve eğlencedir (Craig, 2013). 
Özellikle eğitim alanında birçok AG uygulaması geliştirilmiştir. Bu çalışmaları 
inceleyen Fadu, AG ‘nin içeriğin anlaşılmasına, uzun süreli hafızada 
saklanmasına, gelişmiş iş birliğine, fiziksel görev performansı artışına ve 
öğrenci motivasyonunun yükselmesine yardımcı olduğunu tespit etmiştir 
(Radu, 2014). Bunların yanı sıra AG uygulamalarının öğrenci memnuniyetini 
ve konsantrasyonunu arttırdığı ve öğrencinin kendi hızında öğrenmesine 
olanak tanıdığı yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur (Diegmann 
ve diğerleri, 2015). 

AG, 3B modellerle kurduğu etkileşim sebebiyle mimarlık alanında tercih 
edilen bir sistemdir. Mimari tasarım, görselleştirme, mimari koruma, 
uygulama ve yönetim süreçlerinde birçok AG uygulamasının kullanıldığı 
gözlemlenmiştir. Mimaride, tasarım alternatiflerini gerçek ortam içinde ve 
bire bir ölçekte deneyimlemeye olanak sağlaması açısından AG’nin yararlı bir 
sistem olduğu düşünülmektedir (Chen & Chang, 2006) (Sato ve diğerleri, 
2016). AG ile destekleniş modeller farklı proje müelliflerinin anlayabileceği 
ve üzerinde tartışabileceği bir görsel materyal sunar (Belcher & Johnson, 
2008) .Mimari koruma alanında AG, sanal çevrede oluşturulmuş tarihi 
modelin yapının güncel hali üzerine çakıştırılması sağlar (Binan ve diğerleri, 
2015). İnşaat sonrasında mimari bitişlerin arkasında kalan yapıları bu 
sistemler ile görmek mümkün olduğu için, yapının kullanım ömrü boyunca 
AG modellerinin faydalı olması mümkündür (Kahn, ve diğerleri, 2012). 

Mimari yapı bileşenlerinin temsil şekilleri ortaya koymak için eskiz 
ortamlarında, sayısal ortamda, YBM sistemlerinde, AG sistemlerinde ve Sanal 
Gerçeklik ortamında bileşenlerin mimari açıdan ne şekilde sunulduğu 
incelenmiştir. Dijital araçların henüz gelişmediği zamanlarda mimari yapı 
bileşenleri 2 boyutlu plan, kesit ve görünüşlerle temsil edilmekte, 3 boyut 
algısı maket ve perspektif çizimleriyle sağlanmaktaydı. Bilgisayar gibi sayısal 
temsil ortamlarının mimari alanda yaygınlaşmasıyla 2 boyutlu çizimlere ek 
olarak bileşenlerin 3 boyutlu modelleri geliştirildi. YBM araçlarının 
gelişmesiyle mimari temsil yeni bir düzleme taşınarak tamamen 
dijitalleşmiştir. Bu sistemlerde mimari proje ve bileşenleri içeren 3B 
modeller geometrik dataya ek olarak metinsel veri de taşımaktadır. Sanal 
Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik teknolojilerinin gelişmesiyle mimari temsil 
farklı bir şekilde ele alınmış, insan deneyimine önem veren bir yaklaşım 
ortaya çıkmıştır. Sanal gerçeklik ile kişi mimari bir modeli sadece 
gözlemlemekle kalmayıp, modelin içinde bulanarak deneyimleme sansı elde 
etmiştir. AG bunu bir adım öteye taşıyarak sanal mimari modeli gerçek bir 
çevre içinde deneyimlemeye imkân tanımıştır. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI  

Yapılan araştırmalar sonucunda mimarlık öğrencileri için mimari yapı 
bileşenlerinden olan kapı ve pencere modellerini barındıran bir AG 
uygulaması geliştirilmiştir. İki modülden oluşan bu uygulama akıllı telefonlar 
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üzerinden ulaşılabilir. Modüllerin amacı öğrencilerin bileşenlerin yapısını ve 
özelliklerini algılamasına ve kavramasına yardımcı olmaktır. 

Uygulamaların sistemsel altyapısı Unity3D oyun motoru kullanılarak 
oluşturulmuştur. Ara yüz oluşumda oyun motorunun desteklediği C # yazılım 
dili kullanılmıştır. Modüllerin AG desteği oldukça yaygın kullanılan bir AG 
yazılım geliştirme aracı olan Vuforia ile sağlanmıştır. Kullanılan mimari yapı 
bileşenlerinin 3 boyutlu model dosyaları ise YBM platformlarında 
kullanılmak üzere üretici firmalar ya da kullanıcılar tarafından oluşturulmuş 
YBM modellerini içeren açık kaynaklı çevrimiçi sitelerden elde edilmiştir. 
Temel olarak iki modül için de AG sisteminin gerçek ortam içinde tanıyacağı 
bir işaretçi oluşturulmuştur. Bu ilk modülde bileşenlerin plan çizimleri iken, 
ikinci modülde kabaca bileşen çerçevesidir. Oluşturulan işaretçiler ilgili sanal 
modellerle eşleştirilmiştir. Böylelikle örneğin gerçek ortamda bir tek kanatlı 
kapı planı çizildiğinde sanal olarak tek kanatlı kapı modeli ortam içine 
çağrılmış olmaktadır. Bu doğrultuda belirli bileşen tipleri ve türleri 
belirlenerek bunları içiren iki mobil uygulama oluşturulmuştur. 

Birinci modül bileşenleri açılış şekillerine göre sınıflandırır ve bu 
doğrultuda genel bilgi verir. Kullanıcı uygulamayı çalıştırmadan önce 
bilgilerini almak istediği bileşen planını kâğıda eskiz olarak çizer. Uygulama 
bu çizimi okuyarak ilgili 3B modeli gerçek ortam içerisine çağırır. İsterse 
kullanıcı modül üzerinden bu bileşenin gerçek ortam içerisindeki modeline, 
açılış kapanış animasyonuna, alt elemanların etiketlerini içeren modeline ve 
çeşitli ölçeklerdeki çizimlerine ulaşabilir. Böylelikle öğrencinin örneğin bir 
katlanır kapının nasıl çalıştığı, çiziminin ne şekilde yapılacağı gibi bilgilere 
program üzerinden ulaşması sağlanmış olur. Yapılan iki boyutlu çizimden 3 
boyutlu model elde edilmesi, kullanıcının bunlar arasında ilişki kurması ve 
bileşenleri algılaması için fırsat sunar. 

 

Şekil 1 Modül 1 uygulamasından ekran görüntüleri 

 

İkinci modül gerçek ortamdaki bileşenleri tanıyarak, bunların yerine 
gelebilecek sanal modelleri önerir. Bileşenler hakkında genel bilgi veren ilk 
modülün aksine ikinci modülde kapı tipleri sınırlandırılmadan alternatiflerin 
sunulması sağlanmıştır. Kullanıcı seçmek istediği bileşeni gerçek ortam 
üzerinde deneyimler. Tercih ettiği bileşenin özelliklerine, çizimlerine ve 
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projesinde kullanmak istediği taktirde model dosyasına modül aracılığıyla 
ulaşır. 

 

Şekil 2 Modül 2 uygulamasından ekran görüntüleri 

 

Çalışma doğrultusunda geliştirilen iki modül öğrencilerin deneyimlerine 
sunulmuştur. Öncelikle mimari yapı elemanları dersleri mimarlık eğitiminin 
birinci ve ikinci yıllarında verildiği için öğrenciler bu dönemlerden 
seçilmiştir. Farklı iki yıldan 20 öğrencinin uygulamaları deneyimleyeceği bir 
ortam oluşturulmuştur. Modülleri kullanmadan önce öğrencilere AG ve YBM 
sistemlerini kısaca anlatan açıklayıcı metinler verilmiştir. Daha sonra 
öğrencilere programlar akıllı telefonlar aracılıyla test ettirilmiştir. Test 
sonrasında öğrencilerden yaşadıkları deneyimi değerlendirmeleri isteyen bir 
anket çalışmasını yapmaları beklenmiştir. 

Modüllerin bileşenleri gerçek ortam içinde deneyimlemeye imkân 
tanıması, çizim ve modellerine ulaşım sağlaması öğrencilerin %95 tarafından 
olumlu olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bileşenleri 2 ve 3 boyutlu 
olarak algılamaya yardımcı olduğu kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından 
düşünülürken, bir kısmı bu konuda kararsız kalmıştır. Öğrencilerin %95’i 
modüllerin bilgi edinmede faydalı olduğunu düşünmektedir. Bileşenlerin 
alternatif modellerine ve YBM dosyalarına ulaşmanın faydalı olduğunu 
düşünen %85’lik bir kısım mevcut iken, diğer öğrenciler bu konuda çekimser 
olduklarını belirtmişlerdir. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER  

Çalışma doğrultusunda mimari kapı ve pencere bileşenleri içeren, akıllı 
telefonlarda kullanılmak üzere iki mobil uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen 
uygulamalar mimarlık eğitiminin ilk yıllarında olan öğrenciler tarafından 
teste edilmiştir. Kullanıcı testleri sonucunda elde edilen veriler, AG 
sistemlerinin öğrencilerin ilgilerini belirli konulara çekmekte başarılı 
olduğunu göstermektedir. AG konusunda yapılan araştırmalar, AG’nin 
geçmişten günümüze sadece bir kavram olmaktan çıkarak her alanda yaygın 
bir teknoloji olmaya başladığını göstermektedir. Sadece eğitim alanında değil 
aynı zamanda mimarlık alanında da kullanımının oldukça yaygınlaştığı 
gözlemlenmiştir. Teknolojideki ilerlemeler bu yaygınlaşmayı sağlasa da 
uygulama geliştirmek için uzman desteğine ihtiyaç duyulması ve gerçek 
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ortamları algılarken stabilite sorunlarının mevcut olması, AG’nin sık 
kullanılmasının önündeki engellerdir. Gittikçe dijitalleşen bu çağda bu tarz 
problemlerin hızla çözülüp, ilerlemenin devam edeceği öngörülmektedir.  
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1. Giriş 
Kumaşın ürüne dönüştüğü üretimin, dağıtımın ve satışın beraber 

yapıldığı çok emek gerektiren sektör, hazır giyim sektörüdür. Bu sektör 
gelişmekte olan ülkeler için ayrı bir öneme sahiptir. Günümüzde gelişmiş 
ülkelerde hazır giyim sektörünün imalat sanayisi içindeki payı sürekli 
azalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu pay giderek artmaktadır 
(Çivitçi ve Küçükikiz, 2010). Sektördeki bu büyüme birçok yatırımcının 
dikkatini çekmiş ve faaliyet gösteren mağaza sayısı giderek artmaya 
başlamıştır (Akaydın, 2007). Hazır giyim ürünleri diğer sektörlerdeki 
ürünlere göre daha fazla değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenliğe nüfus 
artışı, insanların moda anlayışının sürekli değişmesi ve artan talepler gibi 
birçok neden sebep olmaktadır (Çivitçi ve Küçükikiz, 2010). 

 

Tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler, bilgiye 
kolay ulaşılabilmesi ve rekabetin hızla artması firmaları yeni arayışlara 
itmektedir. Firmaların kendilerine rekabette avantaj sağlamaları için artık 
üretebildiklerinin en iyisini piyasaya sürmeleri yeterli olmamaktadır. Çünkü 
teknolojik gelişmeler sayesinde pek çok firma ürün üretimi bakımından artık 
aynı konumdadır. Bundan dolayı da, firmalar tüketiciye duygusal ve 
deneyimsel faydalar sunarak farklılık oluşturmak zorunda kalmışlardır 
(Onur, 2011). Çünkü tüketiciler, mağazalar içinde kendi istek ve ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılayan, kendilerine en çekici ve cazip gelen mağazayı tercih 
etmektedir. Bu anlamda, sektörde başarıyla ayakta kalmak, gelişmek ve 
tüketiciyi daha çok kendilerine çekmek için mağazaların iç ve dış mekan 
kurgularını oluştururken tüketici istek ve ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu atmosferin oluşumunda 
sergileme elemanlarının rolü büyüktür (Güler, 2001). 

 

Tüketicinin satın alma davranışını mağaza ve unsurlarının etkileyip 
etkilemediği üzerine bugüne kadar bazı çalışmalar yapılmıştır. Ceylan (2015) 
tarafından yapılan araştırmada tüketicilerin mağaza atmosferi ve ürün 
yerleşiminden etkilenme durumlarının onların demografik değişkenliklerine 
göre birbirinden farklılık gösterdiği ve tüketicinin satın alma davranışının 
mağaza atmosferi ve ürün yerleşimiyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Çakırgöz (2010) özellikle ürünlerin farklı ve dikkat çekici bir şekilde 
sunulmasının mağaza satışlarının artmasında önemli bir rol oynadığı 
sonucuna ulaşmış ve ayrıca, sergileme elemanlarının marka ve imaja uygun, 
mağazada düzen, denge ve uyum içinde olması gerektiğini vurgulamıştır. 
Cant ve Hefer (2013) tamamladıkları araştırmalarında, görsel olarak çekici 
olan sergileme elemanlarının tüketiciler üzerinde etkili olduğunu ve 
sergileme şeklinin satılan ürün hakkında bilgi vermesi gerektiğini 
bildirmişlerdir. Onaran (2006) ise, mağaza tasarımcısının sergilenecek 
ürünleri iyi anlamasını ve onlara uygun sergileme elemanları tasarlamasını, 
ekonomik ürünler ile pahalı ürünlerin sergilendiği elemanların ürünlerin 
değerini tüketiciye aktaracak şekilde tasarlanmasını, benzer renk veya 
türdeki ürünlerin birlikte sergilenmesini, sergileme elemanlarının sadece 
yatayda değil dikeyde de kullanılması gerektiğini önermiştir. 

 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, sergileme elemanlarının 
tüketici davranışı üzerindeki etkisini inceleyen çok fazla çalışma 
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bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, AVM hazır giyim mağazalarında 
sergileme elemanlarının tüketici davranışına etkisini belirlemektir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 
 
2.1. Materyal 
 

Çalışmanın ana materyalini Antalya'da yer alan Antalya Migros, Terracity 
Lara ve MarkAntalya AVMleri oluşturmuştur (Şekil 1). Bu AVMlerin 
seçiminde ölçüt olarak, onların içerdikleri mağaza sayısı ve müşterilerin ilk 
sıralarda tercih etmeleri alınmıştır. 2012 yılında internet ortamında yapılan 
bir ankete göre Antalya’da müşteriler tarafından Antalya Migros AVM birinci 
sırada, Terracity Lara AVM ise ikinci sırada tercih edilmiştir (Anonim, 2012). 
MarkAntalya AVM’nin seçilme sebebi ise sahip olduğu mağaza sayısıdır. 
Terracity Lara ve MarkAntalya AVMleri Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, 
Migros AVM ise Konyaaltı ilçesinde bulunmaktadır. Antalya’nın Muratpaşa 
ilçesinin nüfusu 488.670; Konyaaltı ilçesinin nüfusu 172.920’dir (Anonim, 
2018a). 

  

 

Şekil 1. Çalışma Alanları 

 
Antalya Migros AVM, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turistin geldiği 

Antalya’da açılan ilk alışveriş merkezidir. 32.000 m² kiralanabilir alan 
üzerinde 48’i hazır giyim mağazası olan 130 mağazaya ev sahipliği 
yapmaktadır. 1.300 araç kapasiteli otopark alanına sahiptir (Anonim, 2017a). 
Antalya Migros AVM’nin çalışma saatleri haftanın her günü 10:00 ile 22:00 
arasındadır. Antalya turizm merkezi olması nedeniyle, 4 aylık bir süre için 
yaz akşamları saat 23:00’a kadar açık kalmaktadır. Tüketiciler bu AVM’de 
genellikle 30-90 dakika arası zaman harcamaktadır (Anonim, 2018b). 
Antalya Migros AVM’nin yakın çevresinde kamu kurum ve kuruluşu olarak 
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Akdeniz Üniversitesi, Antalya Adliyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl 
Müdürlüğü, Antalya Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Mecdude Başakıncı 
Ortaokulu, Tapu Müdürlüğü, ASMEK, Antalya Stadyumu, Cam Piramit Fuar ve 
Kongre Merkezi ve  Antalya Aqualand bulunmaktadır.  

 

Terracity Lara AVM, 2007 yılında hizmete sunulmuştur. Ulusal ve 
uluslararası markaların yanında dünyaca ünlü markaları ilk kez Antalya’ya 
taşımıştır. 48.000 m² kiralanabilir alan üzerinde 92’si hazır giyim mağazası 
olan 180 mağazaya ev sahipliği yapmaktadır (Anonim, 2017b). 1.400 araç 
kapasiteli kapalı otopark alanına sahiptir (Anonim, 2005). Terracity Lara 
AVM çalışma saatleri haftanın her günü 10:00 ile 22:00 arasındadır. 
Tüketiciler bu AVM’de genellikle 45-120 dakika arası zaman geçirmektedirler 
(Anonim, 2018c). Terracity Lara AVM’nin yakın çevresinde kamu kuruluşu 
olarak Antalya Muratpaşa Belediyesi, Almanya Konsolosluğu, Vali Hüsnü 
Tuğlu İlk ve Orta Okulu, Özel Başar İlköğretim Okulu, Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer 
almaktadır. Ayrıca Terracity AVM’nin bir km uzağında Shemall AVM ve Laura 
AVM bulunmaktadır. 

 

MarkAntalya AVM 2013 yılında hizmete sunulmuştur. 51.000 m² 
kiralanabilir alan üzerinde 49’u hazır giyim mağazası olan 155 mağazaya ev 
sahiptir. 3.000 araçlık kentin merkezinde en büyük kapalı otoparkına sahiptir 
(Anonim, 2013). MarkAntalya AVM çalışma saatleri haftanın her günü 10:00 
ile 22:00 arasındadır. Tüketiciler bu AVM’de genellikle 15-90 dakika arası 
zaman harcamaktadırlar (Anonim,2018d). MarkAntalya’nın yakın çevresinde 
kamu kuruluşu olarak Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Haşim İşcan 
Kültür Merkezi, Haşim İşcan Asmek Eğitim Merkezi, Antalya Devlet Opera ve 
Balesi, Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü, KOSGEB Antalya Müdürlüğü, 75. Yıl 
Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Açıköğretim Bürosu, Muratpaşa Kaymakamlığı, 
Antalya Valiliği, Antalya Falez AÖF Bürosu, SGK İl Müdürlüğü, Ahmet Ferda 
Kahraman İlkokulu, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. 

 

2.2. Yöntem 
 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, anket yöntemi kullanılmıştır. 
Ankette araştırmanın amacı doğrultusunda toplam 31 soru bulunmaktadır. 
İlk kısım tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerini (beş madde), ikinci 
kısım tüketicinin hazır giyim ürünlerine ilgisini (üç madde), üçüncü kısım 
sergileme elemanlarının tüketici üzerindeki etkisini (dört madde), dördüncü 
kısım sergileme elemanları-tüketici davranışları ilişkisini (15 madde) ve son 
kısım ise sergileme elemanları-mağaza ilişkisini (dört madde) ortaya koymak 
amacıyla oluşturulmuştur. Dört ve beşinci kısımlarda beşli likert ölçeği 
kullanılmıştır. Likert Ölçeği tüketicinin, bir nesne, bir tutum ya da bir 
davranış konusunda kendisine sunulan ifadelere katılma veya katılmama 
derecesini ölçmektedir (Nakip, 2004). 

 

Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2007)’ın 
çalışmalarına dayandırılmıştır. Buna göre, evren büyüklüğü 100.000.000’a 
kadar, güven düzeyi %95 ve heterojen bir evren ise örneklem büyüklüğünün 
384 alınması gerekmektedir. TÜİK 2017 yılı verilerine göre, Antalya kent 
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nüfusu 2 364 396'dir. Bu nedenle, bu araştırmada daha güvenilir sonuçlar 
elde etmek amacıyla örneklem hacmi 450 kişi olarak alınmıştır. Anketler, 
2017 yılının Eylül-Kasım ayları arasında her bir AVM'de 150 kişiye olmak 
üzere, hazır giyim mağaza tüketicilerine rastlantısal olarak yüz yüze 
uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin değerlendirilmesi için iç tutarlık analizi 
olarak Cronbach alfa yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca, çalışma kapsamında 
frekans analizi gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi, SPSS 
programı ile yapılmıştır. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
3.1. İç Tutarlılık Analizi 
 
Çalışmada, hazır giyim mağazalarında sergileme elemanları-tüketici 

davranışları ilişkisini ortaya koyan 15 madde için Cronbach alfa değeri 0,806; 
hazır giyim mağazalarında sergileme elemanları-mağaza 
atmosferi/markası/imajı ilişkisini ortaya koyan 4 madde için Cronbach alfa 
değeri 0,804 olarak bulunmuştur. 

 

3.2. Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 
 
Çalışmada değerlendirilen tüketicilerin yüzdeleri birbirine oldukça 

yakındır. Katılımcıların çoğunluğu (%34,9) 16-25 yaş aralığındadır. Bu bulgu, 
Muğan Akıncı (2013) tarafından ulaşılan 13-19 yaş grubu için en çok tercih 
edilen boş zaman mekanının AVM olduğu sonucunu destekler niteliktedir. 
Çoğu (%51,3) lisans mezunu olan katılımcıların %37’si aylık 2500 ve üstü 
gelire sahip ve yaklaşık yarısı aktif olarak bir meslek yapmaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri 

Değişken % Değişken % 

Cinsiyet:  Meslek:  

Kadın 49,6 İşsiz 5,1 

Erkek 50,4 Öğrenci 27,3 

Yaş:  Ev hanımı 8,0 

16-25 34,9 Emekli 10,2 

26-35 18,2 Memur 18,0 

36-45 19,3 İşçi 14,9 

46-55 13,6 Serbest meslek sahibi 16,4 

56-65 9,3 Aylık Gelir (TL):  

66 ve üstü 4,7 Gelirim yok 21,6 

Eğitim Durumu:  500 3,3 

İlköğretim 7,8 500-1000 6,2 

Lise 18,4 1000-1500 13,8 

Önlisans 13,1 1500-2500 18,0 

Lisans 51,3 2500 ve üstü 37,1 

Lisansüstü 9,3   

3.3. Tüketicilerin Hazır Giyim Ürünlerine İlgisi 
 
Tüketicilerin çoğu (%41,6) yıl içerisinde alışveriş zamanlarının belli 

olmadığını belirtirken, %27,3’ü sezon sonu indirimlerini tercih ettiklerini 
belirtmişlerdir (Tablo 2). Buna göre, ankete katılan tüketicilerin 
çoğunluğunun ihtiyaç odaklı veya anlık satın alma dürtüsüyle alışveriş 
yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu bulguya benzer şekilde, Arslan (2013) 
tüketicilerin yaklaşık %78'inin indirimleri takip ederek alışverişe çıktıları 
sonucuna ulaşmıştır. Ceylan (2015) ise tüketicilerin ihtiyaç duydukları 
zaman alışverişe çıktıklarını belirtmiştir. 

 

Katılımcıların çoğu (%86) alışveriş için AVMleri tercih etmektedir. Anket 
uygulaması üç AVM'de gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, ilginç bir şekilde 
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tüketicilerin %13,9'u hazır giyim ürünlerini AVM dışında yerlerden satın 
almayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir (Tablo 2). Ulaşılan bu sonuçtan da 
anlaşıldığı gibi, AVMler sadece insanların tüketim ihtiyaçlarını karşılayan bir 
yer değil, aynı zamanda insanlara yeme, içme, eğlenme gibi olanakları 
sağlayan bir yaşam alanı niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, özellikle kent 
insanı için sosyalleşme mekanı olan AVMlerin, insanların çok yönlü 
ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde tasarlanması büyük önem taşımaktadır. 

 

Hazır giyim mağazalarında tüketicilerin çoğunluğu (%76) tarafından 
tercih edilen veya satın alınan giyim eşyasının kıyafet olduğu belirlenmiştir 
(Tablo 2). Benzer şekilde, Kara (2011) tarafından tamamlanan bir çalışmada 
da tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünlerin pantolon, ayakkabı ve triko 
olduğu ifade edilmiştir. 

Tablo 2. Tüketicilerin hazır giyim ürünlerine ilgisi 

Değişken % Değişken % 

Yıl içerisindeki alışveriş 
zamanı: 

 Alışveriş için tercih edilen yer:  

İlkbahar 7,6 Halk pazarı 3,3 
Yaz 10,7 Pasajlar 4,2 
Sonbahar 4,2 Sokak kenarında açılan mağazalar 6,4 
Kış 3,6 AVM 86,0 
Sadece özel günler 3,3 En çok tercih edilen veya satın 

alınan giyim eşyaları: 
 

Sezon sonu 
indirimlerinde 

27,3 Kıyafet 
76,0 

Belli değil 41,6 Ayakkabı 17,8 
Alışveriş yapmam 1,8 Çanta 2,9 
  Aksesuar (saat, takı vb.) 3,3 

 

3.4. Tüketicilerin Sergileme Elemanı Tercihi 
 
Tüketicilerin çoğunluğu (%55,8) sergileme elemanı malzemesi olarak 

ahşap ve metal+ahşap kombini malzemeyi tercih etmiştir (Tablo 3; Şekil 2). 
Akaydın (2007) tarafından yapılan araştırmada da en çok tercih edilen 
sergileme malzemesi ahşap bulunmuştur. Bu bilgiler ışığında, tüketicilerin 
sergileme elemanları tasarımında ahşap ve ahşapla birleştirilerek sunulan 
cam ve metali diğer materyallere kıyasla daha çok tercih ettikleri ve görsel 
olarak daha şık buldukları söylenebilir. 

 

Camekanda sergilenen ürünler tüketicilerin çoğunluğu (%52,2) 
tarafından pahalı olarak değerlendirilmiştir. Hazır giyim mağazalarına giren 
tüketicilerin çoğunluğunun (%39,1) ilk olarak askılarda yer alan ürünleri 
incelemeye yöneldiği saptanmıştır (Tablo 3; Şekil 3). Bunun sebebinin, 
askıların tüketiciye ürünü rahatça inceleme olanağı vermesi olduğu 
düşünülmektedir 
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Tablo 3. Tüketicilerin sergileme elemanı tercihi 

Değişken % Değişken % 

Sergileme elemanı 
malzemesi 

 Ürünün ilk olarak incelendiği 
sergileme elemanı 

 

Plastik 4,9 Askılar (düz, yuvarlak, dört yönlü 
vb.) 

39,1 

Metal 6,4 Raflar 16,2 
Ahşap 33,6 Gondollar 1,8 
Metal+ahşap kombini 22,2 Camekanlar 11,3 
Cam+ahşap kombini 18,4 Masalar 10,2 
Cam+metal kombini 14,4 Mankenler 21,3 
Sergileme elemanına 
göre ürün pahalılığı 

  
 

Askılar (düz, yuvarlak, 
dört yönlü vb.) 

7,1  
 

Raflar 7,6   
Gondollar 2,7   
Camekanlar 52,2   
Masalar 5,1   
Mankenler 25,3   
    

 

 

Şekil 2. İpekyol Mağazasında metal+ahşap kombini sergileme elemanı örneği 
– Antalya Migros AVM 
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Şekil 3. Forewer New Mağazasında askı ve manken örneği – Antalya  
Migros AVM 
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3.5. Sergileme Elemanları ile Tüketici Davranışları İlişkisi 
 
Tablo 4 genel olarak ele alındığında, tüketicilerin 10. madde dışında diğer 

14 maddede büyük oranda “katılıyorum” seçeneğini işaretledikleri 
görülmektedir. 10. maddede (Hazır giyim mağazalarında sergilenen 
ürünlerin seyrek yerleştirilmesi o ürünlere olan ilgimi azaltır) ise 
tüketicilerin çoğunluğu katılmadığını (%58,9) belirtmişlerdir. 

 

Tüketicilerin kıyafetlerin kombinlenmiş şekilde sunulmasını daha çok 
tercih etmektedirler (Tablo 4). Bu sonuca paralel olarak, Ceylan (2015) 
tarafından tüketicilerin alt ve üst grup olarak kombinlenmiş ürünleri satın 
almayı daha pratik buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yine, MEGEP (2012)'de 
standart mağazaların kıyafetleri kendi içinde grupladığını, konsept 
mağazaların ise kıyafetleri kombinlenmiş şekilde sunduğunu belirtmiştir. 
Hazır giyim mağazalarında bir ürünün farklı renklerinin, renk uyumuna göre 
yerleştirilmesinin tüketiciler için o ürünü daha çekici kıldığı sonucu ortaya 
çıkmıştır (Tablo 4). Altıntaş ve Ağaç (2008) bir ürünün farklı renklerinin renk 
uyumuna göre yerleştirilmesinin müşterinin aradığını kolayca bulmasını 
sağladığını ifade etmişlerdir. 

 

Hazır giyim mağazalarında kullanılan sergileme elemanlarının tüketiciyi 
yönlendirici etkiye sahip olduğu bulunmuştur (Tablo 4). Kara (2011) ve 
Arslan (2013) ürünlerin mağaza içindeki konumu ve sunumunda kullanılan 
sergileme elemanlarının içgüdüsel satın almada temel teşkil ettiğini ifade 
etmişlerdir. Hazır giyim mağazalarında ürünlerin ön yüzü gözükecek ve 
müşterilerin ürünlere dokunabilmesine olanak sağlayacak şekilde 
sergilenmesinin tüketicilerin satın almalarını olumlu yönde etkilediği 
belirlenmiştir (Tablo 4). Akaydın (2007) da tüketicilerin çoğunluğunun bir 
ürünü satın almadan önce dokunmak istedikleri sonucuna ulaşmıştır.  

 

Hazır giyim mağazalarında sergileme elemanı olarak kullanılan 
mankenlerin tasarımsal özelliklerinin (mankenin ayakta veya oturur olması, 
malzemesi, rengi vb.) tüketicinin ürünü satın alma kararını ve aynı zamanda 
kullanılan sergileme elemanları kalitesinin tüketicinin mağaza tercihini 
etkilediği ortaya çıkmıştır (Tablo 4). Çakırgöz (2010) mağaza yöneticileriyle 
yaptığı bir anket çalışmasında, mağaza yöneticilerinin mankenleri satın 
almadan önce pek çok özelliğini dikkatli bir biçimde incelediğini ve 
mankenlerin hem özellik hem de taşıdıkları ürünler bakımından modayı 
yansıtmaları gerektiği görüşünün ön planda olduğunu bildirmiştir.  

 

Hazır giyim mağazalarında sergilenen ürünlerin sık yerleştirilmesinin 
tüketicilerin o ürünlere olan ilgisini azalttığı (%71,8), buna karşılık ürünlerin 
seyrek yerleştirilmesinden tüketicilerin rahatsız olmadığı (%58,9) 
bulunmuştur (Tablo 4). Çakırgöz (2010) de sergileme elemanlarında çok 
miktarda ürün olmasının müşterilerin kendilerini rahatsız hissetmesine 
sebep olduğunu belirtmesine rağmen, sergileme elemanlarında az ürün 
sergilemenin mağazalar açısından genellikle olumsuz bir durum oluşturduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Katılımcıların %57,8’i sergileme elemanlarının 
mağazanın içinde konumlandırıldığı yerin, üzerinde sergilenen ürünün 
fiyatını tahmin etmelerinde yardımcı olduğunu belirtmiştir. Diğer yandan, 
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katılımcıların %66,9’u sergilenen ürün ile sergileme elemanı arasındaki 
uyumun ürüne olan ilgilerini artırdığını bildirmişlerdir (Tablo 4).  

 

Tüketicilerin %62,6’sına göre, sergileme elemanlarında en istenmeyen 
bölge diz hizası ve altında kalan yerlerdir. Yani, tüketicilerin çoğunluğu 
ürünleri eğilerek incelemeyi tercih etmemektedir (Tablo 4). Tüketiciler 
genelde göz seviyelerindeki ürünleri daha kolay fark etmekte ve satın 
almaktadır çünkü alçakta tasarlanmış sergileme elemanları özellikle yaşlı 
tüketiciler için sorun oluşturmaktadır (Onaran, 2006). Benzer şekilde, Çağal 
(2011) sergileme elemanlarının müşterilerin göz hizasının çok altında ve 
üstünde olmaması gerektiğini vurgulamıştır. Öte yandan, tüketicilerin 
%53,8’ine göre hazır giyim mağazalarında ürünlerin sergilendikleri yerlerin 
sık sık değiştirilmesi alışverişlerini olumsuz etkilemektedir. 
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Tablo 4. Sergileme elemanları ile tüketici davranışları ilişkisi 
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MADDELER % % % % % 
1-) Hazır giyim mağazalarında kullanılan sergileme 
elemanlarında kıyafetler kombinlenmiş şekilde 
sunulursa alışverişimi olumlu yönde etkiler. 

6,9 7,6 4,0 53,6 28,0 

2-) Hazır giyim mağazalarında kullanılan sergileme 
elemanlarında kıyafetler kendi içinde (Örn; bluzler 
bir yerde, pantolonlar bir yerde) gruplanarak 
sunulursa alışverişimi olumlu yönde etkiler. 

5,6 11,6 4,4 50,7 27,8 

3-) Hazır giyim mağazalarında bir ürünün farklı 
renklerinin, renk uyumuna göre yerleştirilmesi, o 
ürünü daha çekici kılar. 

5,1 6,0 8,0 53,1 27,8 

4-) Hazır giyim mağazalarında kullanılan sergileme 
elemanları tüketiciyi yönlendirici etkiye sahiptir. 

3,6 10,7 11,3 50,9 23,6 

5-) Hazır giyim mağazalarında giyim ürünlerinin ön 
yüzü gözükecek şekilde sergilenmesi, satın alma 
olasılığımı artırır. 

3,1 6,7 10,0 54,9 25,3 

6-) Hazır giyim mağazalarında sergileme 
elemanlarının müşterilerin ürünlere 
dokunabilmesine olanak sağlaması satın almayı 
olumlu etkiler. 

2,9 3,3 3,3 50,9 39,6 

7-) Hazır giyim mağazalarında sergileme elemanı 
olarak kullanılan mankenlerin tasarımsal özellikleri 
(mankenin ayakta veya oturur olması, malzemesi, 
rengi vb.) ürünü satın almamı etkiler. 

6,7 22,7 18,4 42,0 10,2 

8-) Hazır giyim mağazalarında kullanılan sergileme 
elemanlarının kalitesi mağaza tercihimi etkiler. 

6,2 18,0 10,4 47,8 17,6 

9-) Hazır giyim mağazalarında sergilenen ürünlerin 
sık yerleştirilmesi o ürünlere olan ilgimi azaltır. 

6,9 12,4 8,9 48,9 22,9 

10-) Hazır giyim mağazalarında sergilenen ürünlerin 
seyrek yerleştirilmesi o ürünlere olan ilgimi azaltır. 

14,2 44,7 15,3 16,9 8,9 

11-) Sergileme elemanlarının mağazanın içinde 
konumlandırıldığı yer, üzerinde sergilenen ürünün 
fiyatı konusunda tahminde bulunmama katkı sağlar. 

6,5 18,4 17,3 47,6 10,2 

12-) Sergilenen ürünle sergileme elemanının uyumu 
ürüne olan ilgimi artırır. 

5,8 12,7 14,7 54,7 12,2 

13-) Sergileme elemanlarında en cazibesiz bölge diz 
hizası ve altında kalan yerlerdir. 

6,4 14,2 16,7 41,3 21,3 

14-) Sergileme elemanlarında ürünlere yeterince yer 
ayrılmaması tüketicilerde o ürünlerin satın 
alınmadığı izlenimini doğurur. 

6,9 22,4 20,9 39,8 10,0 

15-) Hazır giyim mağazalarında ürünlerin 
sergilendikleri yerlerin sık sık değiştirilmesi 
tüketicinin alışveriş deneyimini olumsuz etkiler. 

6,7 25,8 13,8 39,1 14,7 
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3.6. Sergileme Elemanları-Mağaza İlişkisi 
 
Tüketicilerin çoğunluğu hem kullanılan sergileme elemanlarının 

mağazanın ekonomik düzeyini yansıttığını hem de sergileme elemanlarının 
malzemesi-rengi-dokusunun, mağazanın konseptine uygun şekilde 
tasarlanmalarının ve dikkat çekici olmalarının mağazanın marka/imajını 
olumlu etkilediğini düşünmektedirler (Tablo 5). Benzer şekilde, Okten 
(2004) tarafından mağazalardaki hareketli veya hareketsiz sergileme 
elemanlarında malzeme seçiminin, diğer tüm mağaza ögeleri gibi mağaza 
imajını destekler nitelikte ve bütünlük içinde olması gerektiği 
belirtilmektedir. Pillai vd. (2011) yaptıkları araştırmada tasarımsal olarak 
her bakımdan çekici bir mağazanın tüketicilerin zihninde o mağazanın 
marka/imajını oluşturduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Tablo 5. Sergileme elemanları ile mağaza atmosferi/markası/imajı ilişkisi 
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MADDELER % % % % % 
1-) Hazır giyim mağazalarında kullanılan sergileme 
elemanları mağazanın ekonomik düzeyini yansıtır. 

6,5 10,0 10,9 52,4 20,2 

2-) Hazır giyim mağazalarındaki sergileme 
elemanlarının malzemesi-rengi-dokusu mağazanın 
marka-imajını etkiler. 

3,6 6,7 6,7 57,6 28,2 

3-) Hazır giyim mağazalarında sergileme elemanlarının 
mağazanın konseptine uygun şekilde tasarlanması 
mağaza imajını olumlu etkiler. 

3,1 4,0 4,0 57,1 31,8 

4-) Hazır giyim mağazalarında sergileme elemanlarının 
dikkat çekici olması mağaza imajını olumlu etkiler. 

3,1 6,7 6,7 52,4 31,1 

 
Üç AVM’de yapılan gözlem ve tespitlere göre, hazır giyim mağazalarında 

yaz ve kış olmak üzere vitrin konsept değişikliği yapılsa da, iç mekan konsept 
değişikliği çok sık aralıklarla yapılmamaktadır. Bu durumun başlıca sebepleri 
arasında konsept değişikliğinin maliyetinin çok fazla olması gösterilmektedir. 
Bir şehirdeki mağazada konsept değişikliğine gidiliyorsa bu diğer mağazalara 
da uygulanmak durumundadır. Mağazalar sıraya konularak her yıl farklı 
şehirdeki mağaza iç mekan konseptleri değiştirilmektedir. Bu süre 
markaların uyguladığı satış politikalarına ve yansıtmak istedikleri imaja göre 
farklılık göstermektedir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmanın sonucunda, ahşap ve ahşapla kombine tasarlanan sergileme 
elemanları tüketiciler tarafından daha estetik bulunmuştur. Tüketicilerin 
camekanlarda sergilenen ürünleri daha pahalı bulduğu, mağazaya girdikten 
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sonra ilk olarak askıdaki ürünlere yöneldikleri, bir sergileme elemanının hem 
işlevsel hem de estetik olmasını istedikleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, 
hazır giyim mekanlarında kullanılan sergileme elemanları tüketiciyi satın 
almaya teşvik eden en önemli itici güçlerden biridir ve mağaza imajını 
doğrudan etkilemektedir. Sergileme elemanlarının tasarımsal özellikleri 
(rengi, dokusu, malzemesi, formu, kalitesi gibi), mağazanın içindeki 
konumlandığı yer ve sergilenen ürünle sergileme elemanının uyumu, 
tüketicinin alışveriş deneyimini, satın alma güdüsünü ve mağazanın 
atmosferini, marka ve imajını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenlerden 
dolayı, hazır giyim mağaza yöneticileri ve tasarımcıları bir mağaza iç 
mekanını tasarlarken, sergileme elemanlarını uygun tasarlamalı ve iç 
mekanda doğru yerleştirmelidir. 
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1. GİRİŞ 

Kimlik kelimesinin sözlük anlamı incelendiğinde ‘herhangi bir nesneyi 
belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü’ (TDK, 2019) veya ‘toplumsal bir 
varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve 
özelliklerin bütünü’ (TDK, 2019) şeklinde ifade edildiği görülmektedir. 
Buradaki iki farklı tanımlamadan da anlaşılacağı üzere canlı veya cansız fark 
etmeksizin her varlığın bir kimliği vardır.  

Kentler, tarih boyunca hemen her dönemde insanlar arasındaki ilişkileri, 
sosyal ve kültürel değişimleri içeren ve şekillendiren, demografik ve 
ekonomik açıdan farklılıklar gösteren fiziksel yaşam mekânlarıdır (Kaypak, 
2010).  Bu özellikleri ile sürekli bir değişim sürecinde olan kentler farklı 
biçimlerde şekillenmeye devam etmektedir.  

Kentlerin de tıpkı insanlar gibi bir kimliği vardır. Çünkü kentler, doğal ve 
kültürel çevre özellikleri bakımından farklı karakteristik yapılara sahiptir. 
Bunlardan biri veya birkaçının beraber oluşturduğu etki ile de kimlik 
kazanırlar. O halde kent kimliği kavramına değinmek ve kent kimliğini 
meydana getiren unsurları belirlemek şu aşamada uygun olacaktır. 

2. ‘KENT KİMLİĞİ’ KAVRAMI 

Kentler açısından kimlik ve kentsel imge olgusu, öncelikle görsel 
boyutuyla ön plana çıkan, ayrıca doğal, coğrafi, kültürel ürünler ve sosyal 
yaşam normlarını da kapsayan çok geniş bir tanımı içermektedir (Ulu ve 
Karakoç, 2004). Kentlerin farklı karakterleri kent kimliği, kent profili ve kent 
imgesi kavramlarıyla açıklanmaktadır (Önem ve Kılınçaslan, 2005). 

Kent kimliği; her kentte farklı ölçek ve yorumlarla kendine özgü nitelikler 
taşıyan, fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, tarihsel ve biçimsel faktörlerle 
şekillenen, kentliler ve onların yaşam biçiminin oluşturduğu, sürekli gelişen 
ve sürdürülebilir kent kavramını yaşatan, geçmişten geleceğe uzanan büyük 
bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü bütünlüktür (Kaypak, 2010).  

Kent kimliğinin oluşumunda kentlerin doğal çevre özellikleri ve kültürel 
çevre özelliklerinin etkisi ortaktır. İnsanların yaşam tarzı, ekonomik, sosyal 
ve kültürel etkinlikleri, dini inanışlar, gelenek ve görenekler, tarihsel miras 
gibi pek çok öğenin bir araya gelmesi ile kentlerin kültürel çevresi meydana 
gelir. Bunun yanı sıra; coğrafi konum, topoğrafik özellikler, jeolojik ve 
jeomorfolojik özellikler, iklim, su varlığı, doğal bitki örtüsü ve fauna gibi 
öğelerin bir araya gelmesi ile de kentlerin doğal çevresi oluşmaktadır.  Doğal 
çevre ve kültürel çevreyi meydana getiren bu unsurlar kent kimliğinin 
oluşmasında etkin rol oynar.   

Kaypak (2010)’a göre ‘Kentin kimliği sadece fiziksel çevre değildir. Kentin 
kimliği toplumsal olarak oluşturulur. Beşeri çevreden kaynaklanan kimlik 
unsurları, birey ve toplumdur… Bireylerin ve toplumun sahip olduğu 
değerler, kimlik oluşturur ve bu değerler kent kimliği ile doğrudan ilişki 
içindedir.’  
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İnsan ihtiyaçları ve yaşam şekillerine yönelik olarak biçimlenen, insan 
eliyle yapılmış kentsel mekânlar da, kent kimliğinin oluşmasında etkin rol 
oynamaktadır.  Bu açıdan değerlendirildiğinde tasarımcıların da kent kimliği 
üzerindeki payı büyüktür. 

Kentler insan yapımı ve kültürel bir takım özellikleri sebebiyle sanayi 
kenti, kültür kenti, tarihi kent, ticaret kenti vb. şekillerde tanımlanabilirken; 
bir yandan da doğal karakteristik özelliklerinin varlığından ötürü kıyı kenti, 
dağ kenti, orman kenti gibi isimlerle tanımlanabilmektedirler. Örneğin;  
Kocaeli sanayi kenti, Mardin tarih kenti, Antalya kıyı kentidir. Dünya 
kentlerinde örnekler verilecek olursa; Vatikan din, Paris ise kültür ve sanat 
kentidir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, kent kimliği dendiğinde 
insanların o kente yükledikleri değerler akla gelir.  Örneğin İstanbul 
dendiğinde boğaz, erguvan, Ayasofya ve Sultan Ahmet Cami akla gelirken, 
Bodrum dendiğinde eğlence, tatil, begonvil akla gelir. Venedik gondollarıyla, 
New York ise Özgürlük Anıtı ile bilinir. Bunlar kentlere kimlik kazandıran 
öğelerden sadece birkaçıdır.  

Hızlı nüfus artışı, küreselleşme, kırsal alanlardan kentlere doğru olan 
göçler, yoğun yapılaşma ve benzer sorunlar sebebiyle kentsel mekânların 
giderek birbirine benzemesi ve özgün özelliklerinin kaybolması gibi 
istenmeyen sonuçlar doğmaktadır. Planlama süreçleri kentin gelişim hızına 
yetişememekte ya da planlama sürecinde kentin kimlik özellikleri göz ardı 
edilmektedir. Bu da kentlerde kimlik kaybına sebep olmaktadır. Bu bakımdan 
değerlendirildiğinde kent kimliğine etki eden unsurların belirlenip, kent 
planlama ve tasarımı sürecine dâhil edilmesi gerekmektedir.  

3.  KENT KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA DOĞAL ÇEVRE 
ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ 

Kent kimliği kavramı çerçevesinde ele alınan kentin sahip olduğu doğal 
çevre verilerinin iyi analiz edilmiş olması, korunması, iyileştirilmesi ve 
vurgulanması, kentin olumlu kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi 
anlamına gelir ve kentsel algılama daha olumlu olarak sağlanır (Ocakçı, 
1995’den aktaran Önem ve Kılınçaslan, 2005). 

Kentlerin doğal çevre özellikleri; coğrafi konum, topoğrafik özellikler, 
jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim, su varlığı, doğal bitki örtüsü ve 
fauna gibi unsurların bir araya getirdiği bütünlüktür. 

 ‘Kentlerin topoğrafik yapıları diğer doğal etmenlerle ve mimari 
desenlerle birlikte kentin şekillenmesinde ve kimlik oluşturmasında önemli 
rol oynarlar’ (Turgut ve ark, 2012). Hareketli topoğrafyaya sahip bir kentin, 
kent yerleşimi de ona uygun olacak şekilde belirlenir.  Örneğin Mardin bu 
oluşuma çok iyi bir örnektir.  

İklim, yağış, sıcaklık, nem, güneşlenme gibi iklimsel faktörlerin bir arada 
oluşturduğu etki ile doğal bitki örtüsünün oluşumunu sağlar. Her iklimin 
kendine has bitki çeşitliliği vardır. Bu bitkiler söz konusu iklim koşullarında 
yetişmeye uyum sağlamış bitkiler olup, başka yerlerde yetiştirilebilmesi için 
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de benzer koşullara ihtiyaç duyarlar. Örneğin Akdeniz ikliminin doğal bitki 
örtüsü maki, Orta Anadolu’ nun ise step bitkilerinden oluşur.  

İklim; doğal bitki örtüsünün oluşumunda çok önemli bir yere sahip 
olduğu gibi, kentlerin şekillenmesinde de büyük bir etkendir. Kentin 
konumlandırılması, mimari yapı özelliklerinin belirlenmesi ve yapılaşma 
deseninin ortaya çıkarılmasında iklim belirleyici olmaktadır. Vadi tabanları 
gibi soğuk havanın alçalıp uzun süre etkisini hissettirdiği yerlerde kentler 
konumlandırılmazken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olduğu gibi bölge 
evlerinde gerek volkanik türevli taşların bolluğu, gerekse de sıcak iklim 
şartlarında optimum konforu sağlaması açısından yapı malzemesi olarak taş 
tercih edilmiştir.   

İklim aynı zamanda kentte yetişebilecek bitki türlerini de belirler ve 
sınırlandırır. Soğuk iklime sahip bir kentte, sıcak iklim bitkileri tercih 
edilemez, tercih edilse dahi plantasyonun başarısını düşürür. Kışları uzun 
süre kar yağışının etkisinde kalan kentlerde yaprak döken türlerin 
kullanılması ile güneşlenmeye izin verilmekte ve buzlanmanın önüne 
geçilebilmektedir. 

Benzer şekilde jeomorfolojik ve jeolojik yapı da kentlerin şekillenmesinde 
rol oynamaktadır. Volkanik tüflerin su aşındırması sonucu, farklı şekiller 
meydana getirdiği Kapadokya peri bacaları ile buna iyi bir örnektir. Burada 
jeomorfolojik yapının ve diğer doğal çevre özelliklerinin rolü ortaktır.  

Kentlerin coğrafi konumu da kent kimliğine katkı sağlamaktadır. Örneğin 
İstanbul’un hem Asya hem de Avrupa kıtasını birbirine bağlaması, onun 
kimlik özelliklerinden biridir. Aynı şekilde Çanakkale ve boğazı yine kent 
kimliğini oluşturan önemli unsurlardır. İnsanlar yüzyıllar boyu suya yakın 
yerlerde yerleşimler meydana getirmiştir. Bunun yanı sıra su, gerek bitki 
gerekse de hayvanların varlığı ve çeşitliliği için önemli bir etmendir.  

Tüm bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, kentlerin oluşumunda ve 
kimlik kazanmasında doğal özelliklerin rolü etkin ve ortaktır. Bitkiler,  doğal 
peyzaj öğeleri olarak kentlerin olmazsa olmaz yapı taşları olup Kent 
kimliğinin oluşumuna, var olan kimliğin ise gelişimine ve güçlenmesine katkı 
sağlayan çok önemli bir unsurdur. Bu çalışma kapsamında peyzaj tasarım 
öğesi olarak bitkilerin kent kimliği üzerindeki etkileri irdelenecektir.  

4. BİTKİLER VE KENT KİMLİĞİ İLİŞKİSİ 

Kentler doğası ve yapılaşması ile bir bütün olarak yaşayan yerleşimlerdir. 
Yapay ve doğal bu iki unsur birbiri ile sürekli etkileşim durumundadır 
(Karagüler ve Korgavuş, 2014).  Buna bağlı olarak kent kimliği de sürekli bir 
gelişim halindedir. 

Peyzaj mimarisi, cansız nesneler ve canlı materyaller ile estetik ve işlevsel 
alanlar yaratan bir meslek disiplinidir. Bitkiler peyzaj çalışmalarının 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Peyzaj tasarımlarında bitki seçimi yaparken de 
yukarıda bahsi geçen özelliklere benzer olarak, doğal ve kültürel bir takım 
etmenler etkili olmaktadır. Bitkiler, gerek geçmişten günümüze süregelen 
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çeşitli kültürel çağrışımları sebebiyle, gerekse de o ekolojide yetişmeye uyum 
sağlamış olması ile peyzaj tasarımlarında kullanılmaktadır. 

Kentlerin doğal bitki örtüsü çoğu kez peyzaj mimarlarına ipucu 
vermektedir. Çünkü yerel bitki örtüsünde yer alan bitkiler, o bölgenin iklim 
özelliklerine ve toprak özelliklerine uyum sağlamış bitkilerdir. Bu bitkilerin 
yakın çevre tasarımlarında ve benzer özellik gösteren kentlerin tasarımında 
tercih edilmesi, hem bitkinin çevresel faktörlere adaptasyonu açısından 
avantaj sağlamakta hem de kent kimliğine uygun türler kullanılmış olacağı 
için kent kimliğinin pekişmesini sağlamaktadır.  

Örneğin Erguvan ağaçları (Cercis siliquastrum) İstanbul’a kimlik 
kazandıran bitkilerdir.  Kışın yaprağını döken, en çok 8-10 metreye kadar 
boylanabilen erguvanlar, ılık ve nemli iklimleri sever (Mamıkoğlu, 2007).  
Ekolojik isteklerini karşılaması bakımından İstanbul’un doğal bitki örtüsünde 
bulunan erguvanlar, pembe renkli çiçekleri ile oldukça estetik bitkilerdir.  
Özellikle Çatalca bu ağacın geniş yayılım gösterdiği bir semttir. 

Gürçay 2015 ‘in ‘Çatalca’da bu ağaç özel bir değer taşımaktadır. Öyle ki 
ağustos ayının üçüncü ve dördüncü haftalarında erguvan şenlikleri 
düzenlenmektedir. Çatalca bu sebeplerle adeta “Erguvan Şehri” olarak 
nitelendirilebilir’ sözleri ile erguvanın İstanbul kent kimliğinde ne kadar 
önemli bir unsur olduğunu anlamak mümkündür.  

Erguvanlara verilen önem günümüzden çok daha eskilere, Osmanlı 
dönemine kadar uzanmaktadır. Erguvan ağaçları Bursa’yı da karakterize 
eden bir ağaçtır. Osmanlı sultanı Yıldırım Beyazıt’ın damadı Emir Sultan her 
yıl erguvanların çiçek açma mevsiminde Bursa’da müritleri ile buluşmuş, bu 
buluşmalar nedeniyle erguvan şenlikleri düzenlenmiştir (Koçak ve Gürçay, 
2015). Mitolojik olarak da erguvanlara anlam yüklenmiştir. Erguvanlar Türk 
efsanelerindeki Şahmeran ile ilişkilendirilmiştir. Gelecekte Şahmeran’ın 
yeraltındaki ordusunun erguvanların çiçek açtığı mevsimde Çatalca’daki 
mağaralardan yeryüzüne çıkıp, dünyayı ele geçirecekleri, her yıl Şahmeran’ın 
askerlerinin Çatalca’ya erguvan ağaçları diktikleri rivayet edilmektedir. 
Erguvanların sayısının artışı da buna bağlanmaktadır (Gürçay, 2015).   

Günümüz İstanbul’unda özel veya kamusal yapıların peyzaj 
düzenlemelerinde erguvan bitkisi kullanılmaya devam etmektedir. Çatalca 
ilçesi kamusal alanlarındaki kent mobilyaları erguvan rengindedir. Öyle ki 
2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni belediye otobüslerinin 
renginin ne olması hususunda kentlilere bir anket hazırlamış, erguvan 
rengini seçenekler arasında sunmuştur. Dönemin belediye başkanı 
"İstanbul'un o güzel erguvan rengini artık İstanbul'un otobüslerinde de 
göreceğiz’ diyerek erguvanın İstanbul için ne kadar simgesel bir öğe 
olduğunu vurgulamıştır.  

Kent peyzajında bu denli önemli yere sahip olan erguvanlar, kente 
karakteristik bir özellik kazandırmıştır. Düzenlenen festivaller, anlatılan 
mitolojik hikâyeler gibi kültürel değerlerin de etkisi ile kent kimliğinin bir 
parçasıdır. Halihazırda İstanbul ekolojisine uyum sağlamış olan erguvanların, 
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İstanbul kenti örneğinde, peyzaj tasarım sürecine dâhil edilmesiyle ekolojik 
ve kültürel süreklilik korunmalı, kent kimliğinin güçlendirilmesi 
amaçlanmalıdır.  

                            

 

Şekil 1. İstanbul’da erguvan ağacı (URL 1) 

 

Şekil 2. İstanbul yamaçlarında erguvanlar (URL 2) 
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Toplumlar varoluş süreçleri boyunca ağaçlara çok önem vermiş onlara 
bazı anlamlar yüklemiştir.  

Türk ve Dünya kültüründe ağaca çağlar içinde birbirinden farklı pek çok rol 
verilmiştir: kozmik ağaç (dünya ağacı, hayat ağacı...), Tanrıyla iletişim aracı 
olarak ağaç, şeytan ya da kötü ruhları kovma törenlerinde ağaç, tabiat 
olaylarını yönlendirme törenlerinde ağaç, güneşin batışını engelleme ya da 
geciktirme törenlerinde ağaç, rüzgâr estirme ya da durdurma törenlerinde 
ağaç, ay tutulmasını engelleme ya da tutulan ayı kurtarma törenlerinde ağaç, 
yağmur yağdırma törenlerinde ağaç, sağaltma törenlerinde ağaç, defin 
törenlerinde ağaç, bereketi artırmaya yönelik mevsimlik törenlerde ağaç, şekil 
değiştirme ya da bitkilerin kökenleri ile ilgili mitlerde ağaç... (Ergun, 2004). 

Çınar ağaçları eski Türk toplumlarında gücü ve kudreti sembolize ettiği 
için özellikle Türk başkentlerinde simgesel bir unsur olarak kullanılmıştır.  
Özellikle Bursa şehri, çoğu birer anıt ağaç niteliğindeki çınarları (Platanus 
orientalis) ile anılır.  Kendi türünün alışılmış ölçülerinin çok üzerinde olan bu 
çınarlar,  birçok önemli tarihi ana tanıklık etmiş, özellikle de Osmanlı’nın 
kuruluşunda en önemli simgelerden biri olmuştur.  

‘Cami, mescit, medrese, saray, kervansaray ve imarethanelerin çevrelerinde 
çınara sıklıkla rastlanmaktadır. Osmanlı için özel bir anlam taşıyan ve 
saltanatın ilk yıllarında başkent Bursa'da hemen hemen her yere dikilen çınar 
ve serviler devlet gücü ve sonsuzluğunu simgelemektedir’ (Yurdadön Aslan ve 
ark, 2016). 

Bursa’daki anıt ağaç envanteri incelendiğinde çoğunluğu çınar ağacından 
oluşan 446 adet anıt ağacın bulunduğu görülmektedir. Bu ağaçlara ait 
yerleşim deseni incelendiğinde, anıt ağaçların kentin ana ulaşım 
bağlantılarına ve yerleşimin sınırlarını göstererek, kentin tarihi merkezinin 
belirgin bir şekilde ortaya çıktığı görülmüştür (Yurdadön Aslan ve ark, 2016). 
Bu çınarlar anıt ağaç niteliği kazandırmış olan unsurlar hem görsel özellikleri 
ve fiziksel boyutları hem de sosyal ve kültürel özellikleridir.  

Görsel hafızanın bellek ve kimlik oluşumuna daha hızlı etki etmesi 
sebebiyle, fiziksel ve görsel açıdan olağanüstü özelliklere sahip olan anıt 
ağaçlar, birey ve toplum psikolojisi üzerinde direkt etkiye sahiptir (Yurdadön 
Aslan ve ark, 2016). Bu anıt ağaçların koruma kullanım dengesi sağlanarak, 
planlama ve tasarım yaklaşımlarında değerlendirilmesi ile gelecek nesillere 
kültürel miras olarak aktarılması ve kent kimliğinin sürekliliğinin sağlanması 
söz konusu olacaktır.  
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Şekil 3. Bursa’da tarihi İnkaya Çınarı (URL 3) 

 

Japon kirazı ağacı, Japonya’nın birçok şehrinde özellikle Tokyo ve 
Kyoto’da kent kimliği üzerinde oldukça etkili bir bitkidir.  Japon kirazı 
(Prunus serrulata ‘Kiku Shidare- Sakura’), hem ekolojik koşulların elverişli 
oluşu, hem de Japon inanışları ve kültüründe önemli yere sahip olmasından 
dolayı Japon şehirlerinde vazgeçilmez bir tasarım elemanı olarak 
kullanılmaktadır. Samuraylar ile özdeşleştirilen sakura ağaçları, Nisan ayında 
çiçeklenir, çiçeklenme döneminin ortasında hiç kurumadan ve solmadan 
dökülürler. Bu özelliği ile samurayların ani ölümlerini çağrıştırırlar.  ‘Kiraz 
çiçekleri, hem hayatın güzelliklerini ve yaşama sevincini hem de hiç 
umulmadık bir anda ölümün gelebileceğini hatırlatırlar’ (Çınar Altınçekiç, 
2016). 

Kentin doğal türlerinden biri olan Japon kirazlarının Japon felsefesinde de 
önemli yere sahip olması nedeniyle Japon kirazları, kent tasarımlarında yol 
ağaçlandırmalarında ve nehir ve su kenarı gibi alanlarda sıkça 
kullanılmaktadır. Japon kirazları öyle sevilmektedir ki her yıl çiçeklenme 
dönemlerinde kentte festivaller düzenlenmektedir.  
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Şekil 4. Japonya’da kiraz ağaçları çiçekleme dönemindeyken (URL 4) 

 

Güney Afrika’da bir şehir olan Pretoria’yı ise Jakaranda (Jacaranda 
mimosifolia) ağaçları tanımlar. Öyle ki, cadde ve bulvarlarının her iki tarafı 
Jakaranda ağaçları ile düzenlenmiş olan kent Jacarandastad veya Jacaranda 
city adı ile de bilinir. Eylül- Kasım ayları arasında çiçeklenen jakarandalar, 
mor renkli çiçekleri ile eşsiz manzaralar ortaya koyarak kent estetiğine katkı 
sağlar ve kente kimlik kazandırır.  Afrika’nın yerel bitkisi olmayan Jakaranda 
ağaçlarının anavatanı Orta ve Güney Amerika’dır. Jakaranda fidanlarının 
1888 yılında kente Brezilya’dan getirtildiği söylenmektedir.  
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Şekil 5. Jakaranda’lar ve kent kimliği (URL 5) 

 

Jakaranda ağaçlarının kimlik kazandırdığı bir diğer kent de Arjantin’in 
başkenti Buenos Aires’tir. Her yıl Jakarandaların çiçeklenme döneminde 
kente binlerce turist gelmektedir.  
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Şekil 6. Buenos Aires’te Jakarandalar (URL 6) 

 

Kent ölçeği dışında bitkilerin kent kimliğine etkilerini 
değerlendirdiğimizde Madagaskar adasının da Baobab ağaçları ile tanındığını 
görürüz. Afrika kıtasına özgü olan bu tür, 35 metre kadar boy ve 15 metre 
kadar da gövde çapı yapabilmektedir. Gövdesinde su depolayan baobablar 
ateşe karşı dayanıklılığı ile bilinir. Pirinç tarlası açmak için yakılan 
ormanlarda, bu ağaçlar canlı kalmayı başarmaktadır. Baobablar Afrika’da 
kutsal kabul edilen ağaçlardan biridir. Arslan 2017’nin ifade ettiği üzere; bu 
ağacın altı ruhların mekânı veya toplanma yeri varsayılır. Bebeklerin göbek 
bağının altına gömüldüğü ağaç, o kişi için çok önemli sayılır. Herhangi birisi 
bu ağacı kesip, hayatını tehlikeye atmasın diye söz konusu kişi bu ağacı 
sahiplenir ve daima korur. 
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Şekil 7. Madagaskar’da baobab ağaçları (URL 7) 

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Bir kentin şekillenmesinde olduğu kadar kent kimliğinin oluşmasında da 
birçok bileşenin etkisi ortaktır. Bu bileşenleri doğal çevre özellikleri ve 
kültürel çevre özelliklerini meydana getiren bileşenler olarak 
değerlendirdiğimizde, kentin sosyo- kültürel özellikleri ve kentli ihtiyaçlarına 
yönelik olarak tasarlanan alanlar ve objeler dışında, doğal birer unsur olan 
bitkilerin de kent kimliği üzerinde oldukça etkili olduğunu görürüz.  

Peyzaj tasarımlarının vazgeçilmez öğeleri olan bitkiler, kente kimlik 
kazandırılması, var olan kimliğin güçlendirilmesi ve korunmasında rol alırlar. 
Bu sebeple kentlerin gerek kültürel, gerekse de doğal özellikleri tek tek ele 
alınarak, kenti karakterize edecek bitki türleri belirlenmeli, kentin planlama 
ve tasarım sürecinde bu bitkilere yer verilmelidir. Kentsel mekânların 
giderek birbirine benzediği ve özgün özelliklerinin kaybolduğu günümüzde, 
kentin doğal ve kültürel yapısına uygun, onu betimleyen, ona has bir özellik 
kazandıran bitkilerle tasarım yapılması önem arz etmektedir.  
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