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1   Dr. Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. 



6                 Mimarlık planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Derlemeler 

  



Duygu TURGUT                    7 

GİRİŞ 

Talas, Kayseri şehir merkezinin doğusunda merkeze yaklaşık 8 kilometre 
mesafede yer alan gelişmiş bir ilçedir. 1875 yılında yapılan nüfus sayımına 
göre Talas’ta 2395 Rum, 2240 Ermeni, 1173 Müslüman erkek nüfus olup 
kadınları da eşit sayıda düşünürsek toplam nüfus yaklaşık 11.616’dır 
(Cömert, 2010). Buna göre 19. yüzyılda Talas’ta toplam nüfusun yüzde 
sekseni gayrimüslimlerden oluşurken yüzde yirmisi Müslüman nüfustur.  

1878 Ankara vilayet Salnamesi’ne göre (1995) Kayseri şehrinde kadınlar 
hariç toplam 87.247 erkek nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusun 55.654’ünü 
Müslümanlar, 18.533’ünü Gregoryan Ermeniler, 12.648’ini Ortodoks Rumlar 
oluşturmaktadır (Pekak, 2014). Kayseri’deki gayrimüslim yerleşmelerden 
Talas en büyük köy olarak dikkat çekmektedir (Yörük, 2013). Buna göre o 
tarihlerde şehrin genel nüfusundan farklı olarak Talas’ta Müslüman nüfusun 
dört katı kadar gayrimüslim nüfus olduğu görülmektedir.   

İstanbul ile iletişim halinde olan Talaslıların olmasından dolayı 
başkentteki mimari değişim Talas’ta yaşayan insanların evlerine ayrıca 
yansımıştır. Talaslı Rum ve Ermeniler el zanaatı üretimini bırakarak 
Avrupalıların ürettiği sanayi ürünlerinin bayiliklerini alıp ticaretle 
uğraşmaya başlamışlardı (Cömert, 2010). Dolayısıyla bu tüccarlar Talas’tan 
çıkarak ticaretin yoğun olduğu İstanbul, İzmir, Tarsus, İskenderiye, Samsun, 
Halep, Selanik ve benzeri şehirlere gitmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarına doğru 
İzmir, İstanbul, Samsun gibi kıyı şehirleri göç edilen önemli merkezler haline 
gelmiştir. Ayrıca bu dönemde Kayseri civarındaki kasabaların sakinlerinin 
neredeyse yarısının geçici mevsimsel göçle başka yerlere çalışmaya gittiği 
bilinmektedir (Çelebi, 2017). 1893 yılını kapsayan Talas Temettuat-ı Esnaf 
Tadilat Defteri’ne göre (Cömert, 2010) Talas’tan başka yerlere çalışmaya 
gidenlere ve bulundukları şehirlere bakıldığında yaklaşık olarak 5120 kayıtlı 
erkek nüfustan 1229 kişi İstanbul’da bulunmaktadır. 1873 yılına ait Kayseri 
şeriye sicilindeki muhtelif şahıslara ait kayıtlar Talaslı insanların mesleklerini 
ve ayrıca sahip oldukları mülkleri göstermektedir (Cömert, 2010). Buna göre 
defterde Talaslı Rumlardan Yorgioğlu Yordam İstanbul’da Haremeyn-i 
şerifeyn vakfında bulunan kereste dükkanından, Talaslı Evrayiloğlu Dimitri 
İstanbul Ayazma Kapısı’nda bulunan keresteci dükkanından, Talas köyü 
sakinlerinden Hacı Vasil kızı Metelim İstanbul’da Sultan Mahmud Han 
Haziretleri vakıf dükkanlarından, İstanbul’da Beşiktaş’taki handa oturan 
Talaslı Maksutoğlu Maksut’un vefatıyla geriye kalan mallarından, Talaslı 
Anastas’ın İstanbul Galata Fındık Caddesi’nde bulunan dükkan hisselerinden 
bahsedilmektedir (Cömert, 2010). İstanbul’a gidip gelen Talaslıların 
olmasından dolayı başkentteki değişim Talas’ta yaşayan insanların evlerine 
de yansımış olmalıdır.  

19. yüzyılın ortalarına doğru Kayseri’de çalışabilir Rum nüfusunun 
yaklaşık yüzde altmışı ticaretin yoğun olduğu kıyıya yakın şehirlere 
gitmişlerdir (Augustinos, 1977). Kıyı şehirlere giden Rumlara rağmen Kayseri 
ve civarında ekonomik faaliyetlerde hala Rumlar ağırlıklıdır (Tosun, 1998). 
20. yüzyıl başlarında 1915’te Ermeniler, daha sonrada Lozan Antlaşmasıyla 
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1923’te Rumlar Talas’ı terk etmişlerdir. Talas’taki evlerde görülen 
Karamanlıca2 yazılardan dolayı buradaki Rumların Karamanlı Türkler olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca Kayseri ve civarındaki Rumlar Türk olduklarını 
belirterek mübadeleden muaf olmaları gerektiğini mübadele döneminde 
beyan etmişlerdir (Tosun, 1998).  

Kayseri’deki Rumlar gelişen dünya ticaret sistemi ile ilişkiye geçen ilk 
Osmanlı uyrukları arasında olmaktadır. Bunlar “Küçük Asya Rumları” olarak 
tanımlanan Kayseri ve Konya’da yaşayan Kapadokya Helenizmini oluşturan 
önemli bir kitledir (Augustinos, 1977). Rumlar Kayseri Livası İdare 
Meclisi’nde de söz sahibi olmuştur. Bu Rumların Talas’ta Protestan mektebi 
ve muntazam bir adet Rum Mekteb-i İbtidaiyesi olarak okulları 
bulunmaktadır (Ankara Salnamesi, 1995). Ayrıca Rumlar gayrimüslimlere ait 
diğer okullardan da faydalanmışlardır (Özsoy, 1995). İncelenen evler 
arasında yer alan Talas’taki 1882 tarihli Karamanlıca kitabeli ev diğerlerine 
göre daha büyük olması ve özenli bezemeleri nedeniyle söz konusu olan 
zengin Rum tüccarlara ait olmalıdır. Talas’ta yaşamış Köseoğlu ünvanını 
taşıyan Köseli aşireti, yukarı Talas’ta bulunan Karamanlı bayırı adlı yolu 
yaptıran Karamanlı aşireti3, Çerkes oğulları,  Akçakoyunlu, Derviş oğulları, 
Abdaloğlu, Akkuzulu, Karaca Aşireti, Karamanoğlu, Kaşıkçı, Pehlivanoğlu 
büyük Rum ailelerinden bazılarıdır (Cömert, 2010). 

Talas’ta Müslüman ve gayrimüslim nüfusun ayrı mahallelerde değil bir 
arada, hatta bazı durumlarda aynı sokakta komşu olarak yaşadıkları da 
anlaşılmaktadır. Bu çalışmada Talas’ta gayrimüslim nüfusa ait üzerinde 
Karamanlıca kitabe olan üç ev seçilerek incelenmiştir. Bu evlerin sırasıyla 
1882, 1888 ve 1907 tarihlerinde inşa edilmiş olduğu cephelerindeki 
kitabelerinde yer almaktadır. Bilinen bu tarihlerle evler dönemin mimari 
anlayışı ve üslubu irdelenerek değerlendirilmiştir.  

1. 1882 Tarihli Gömeç Konağı 

Gömeç Konağı olarak bilinen evin güney cephesindeki balkon örtüsünün 
alınlığında Karamanlıca olarak "15 Eylül 1882" yazılıdır (Şekil 1.1). 
Çakıroğlu'na (1951) göre Ermeni ustaların yaptığı evin üst katında planın 
ortasında sekiz köşeli bir kubbe konulmuş ise de evin geçirdiği tadilat 
esnasında bu kubbe kaldırılmıştır. Ev, Tablakaya Mahallesi, Hükümet Caddesi 
ile Merdivenli Sokak’ın birleştiği köşede 76 ada, 16 numaralı parselde 1-1B 
kapı numaralı olarak yer almaktadır. 

                                                           
2  Türk Dil Kurumu’na göre (2019) Karamanlıca, Karamanlı Türkçesi olarak 

tanımlanmaktadır. Karamanlı Rumu Thanasis Papanikolau ile yapılan Nisan 2018 
tarihli görüşmede Karamanlıcanın Yunan harfleriyle Türkçe yazılan bir dil olduğu 
ayrıca belirtilmiştir. 

3  Talas’ta yaşayan son Ermeni olan Serkis Teke ile Talas’taki evinde yapılan 
görüşmede (2018) yukarı Talas’ta yamaçta yer alan Karamanlı bayırını Talaslı 
Karamanlıların yaptırdığını söylemiş olmakla birlikte aşağı Talas’taki okul yolunun 
bu yol sayesinde kısaldığını bu yolu kullanarak daha kısa sürede ve daha rahat okula 
gidip geldiğini söylemiştir. 
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Şekil 1.1: 1882 tarihli Gömeç Konağı’nın balkon 

alınlığındaki kitabe. 

Plan Özellikleri 

Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan yapı orta sofalıdır (Şekil 1.2). Bodrum 
kata evin içinden Z01 no'lu taşlıktan ve evin dışından güneyden ve batıdan 
birer kapıyla sırayla B02 ve B04 no'lu odalara girilebilmektedir. Güneydeki 
kapının cephedeki duvar izlerinden ve Çakıroğlu’nun çizimlerinden 
günümüzde kapatılarak pencereye dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. B01 
no’lu holden B02, B03, B04 ve B05 no'lu odalara geçilmektedir. B02, B03 ve 
B04 no'lu odaların batıda birer adet tepe penceresi vardır. B05'in 
kuzeyindeki bir kapı boşluğundan B06 no'lu mekana ulaşılmaktadır. B06 
no'lu mekanda kuzeyde bir niş vardır. Bu mekanın doğusunda bu kattan 
ulaşılmayan Z07'den düz merdivenle ulaşılan B07 no'lu mekan 
bulunmaktadır. Bu mekanda kuzeyde ve güneyde birer adet niş vardır. 
Bodrum katta bütün mekanların zemini toprak, duvarları taş, B02 ve B03 
numaralı odalar hariç diğerleri taş kemerli beşik tonozdur. B02 ve B03'ün 
tavanı yan yana ahşap kiriştir.  
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Şekil 1.2:1882 tarihli Gömeç Konağı’nın vaziyet, bodrum, zemin ve birinci 
kat planı. 

 

Zemin katta, evin güneyindeki merdivenli sokaktan dört basamak 
çıkılarak ilk olarak taşlığa ulaşılmaktadır. Taşlığın batısında bir hela, bir 
eyvan, doğusunda ve kuzeyinde odalar, güneyinde merdiven kovası yer 
almaktadır. Z02 no'lu eyvanda doğuda iki pencere, bu pencerelerin önünde 
bir sedir vardır. Eyvanın güneyindeki Z03 no'lu odada güneyde ve batıda 
ikişer pencere, kuzeyde dar bir pencere vardır. Odanın batısında ise bir adet 
sedir yer almaktadır. Eyvanın kuzeyindeki Z04 no'lu odanın kuzeyde bir, 
batıda iki penceresi bulunmaktadır. Bu odaya Z05'in batısındaki kapıdan da 
girilebilmektedir. Z05 no'lu odada kuzeyde, doğuda ve batıda birer adet 
pencere ve bu pencerelerin önünde sedir olup odanın güneyinde giriş 
kapısının her iki yanında yüklükler bulunmaktadır. Z06 no'lu odada doğuda 
bir pencere olup karşısında batıda bir adet yüklük vardır. Bu odanın güney 
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duvarında Z07 no'lu odaya geçilebilen bir kapı bulunmaktadır. Z07 no'lu 
odaya taşlıktan bir kapı boşluğundan da geçilebilmektedir. Z07 no’lu odada 
doğuda iki pencere, bu pencerelerin arasında B07 no'lu bodrum odasına 
inilen düz merdivene açılan bir kapı, kuzey ve güney duvarında birer adet 
yüklük vardır. Z08 no’lu odada güneyde ve doğuda birer pencere bu yönlerde 
L planlı bir dolap, batı duvarında köşede bir adet ocak vardır. Bu ocağın 
arkasında bir dolap ve bu dolabın arkasında taşlıkta üst kata ulaşmayı 
sağlayan merdiven bulunmaktadır. Zemin katta bütün mekanların zemini sal 
taşı tavanı yan yana ahşap kiriştir.  

 

Şekil 1.3: 1882 tarihli evdeki ön sofa. 

 

Birinci kata evin içinden merdivenle 102 no'lu orta sofaya ulaşılmaktadır. 
Evin dışından doğudaki bahçeden üç kollu merdivene sahip direklikle 101 
no'lu ön sofaya ulaşılmaktadır (Şekil 1.3). 102 no'lu orta sofanın doğusunda 
103, kuzeyinde 104 no'lu eyvanlar vardır. Çıkmalı 103 no'lu eyvanda batıda 
iki, kuzeyde bir pencere ve bu pencerelerin önünde bir sedir bulunmaktadır. 
104 no’lu odada kuzeyde üç, doğuda ve batıda birer adet pencere olup bu 
pencerelerin önünde sedir yer almaktadır. Sofanın güney doğu köşesindeki 
çıkmalı 106 no'lu odada batıda iki, kuzeyde ve güneyde birer adet pencere 
bulunmaktadır. Bu pencerelerin önünde bir sedir vardır. Bu odanın 
güneyinde bir balkon yer almaktadır. Çıkmalı 107 no’lu mekanda kuzeyde ve 
batıda ikişer adet pencere ve bu pencerelerin önünde bir sedir vardır. 101 
no'lu ön sofadan ulaşılan 108 no’lu mekanın doğuda bir, kuzeyde iki 
penceresi bulunmaktadır. 108 ve 109 no’lu odaların doğuda birer sediri olup 
bu sedirin karşısında batıda birer yüklüğü vardır. 109 no’lu mekanın 
güneydeki balkonu günümüze gelememiştir. Birinci katta bütün odaların 
zemini sal taşı, tavanı ahşaptır. Sofanın zemini diyagonal desenli sal taşıdır. 
Evin çatısı düz damdır. 
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Cephe Özellikleri 

Evin bütün cepheleri açıktır. Merdivenli Sokak’ın başlangıcında köşede 
yer alan yapının kuzey ve doğuda bahçe cepheleri, güneyde ve batıda sokak 
cepheleri vardır. Evin doğu cephesinde bahçe içerisindeki üç kollu 
merdivenle birinci kata ulaşılmaktadır (Şekil 1.4). Bu merdivenin 
sahanlığında üç sivri kemer açıklıklı bir direklik bulunmaktadır.  

 

Şekil 1.4: 1882 tarihli evin doğu cephesi. 

 

Bu doğu cephesinde ön sofadaki giriş kapısı yukarısındaki yarım daire 
şeklindeki pencere ile giriş kapısının yanlarındaki üstü yuvarlak kemerli iki 
pencere uyumlu bir bütünlük oluşturmuştur. Merdiven sahanlığının güneyine 
109 no'lu odanın bu cephesine günümüze sonradan parapetli bir teras 
eklenmiştir. 108 ve 109 no'lu mekanların bu cephedeki yıldız 
pencerelerinden 109'daki günümüzde bacaya dönüştürülmüştür. Merdivenli 
sokağa cephe olan evin güney cephesi bodrum katından zemin kat bahçe 
duvarına doğru eğimli bir araziye yerleşmiştir. Evin güneyinde cephe 
üzerinde bodruma, zemin kata ve yüksek bahçe duvarında bahçeye ulaşan üç 
adet kapı vardır. Bodruma girişi sağlayan kapı günümüzde pencereye 
dönüştürülmüştür. Bu cephede kemerli giriş nişinin hemen üzerinde dışarı 
taşan birinci kattaki kemerli pencere söveleri diğer dikdörtgen 
pencerelerden farklılaşmaktadır. Söz konusu cephede iki konsol balkondan 
doğudaki günümüze ulaşamamıştır.  
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Şekil 1.5: 1882 tarihli evin batı cephesi. 

 

Evin cadde üzerindeki batı cephesi diğer cephelere göre daha özenlidir 
(Şekil 1.5). Bu cephede bodruma girişi sağlayan bir kapı yer almaktadır. 
Cephe boyunca birinci katta yan yana üç mekanın çıkması vardır. Söz konusu 
olan cephede zemin katta her bir pencere üzerinde, birinci katta her bir 
mekanda birer adet yıldız penceresi bulunmaktadır. Evin kuzey bahçe 
cephesinden bodrum kat görülmemekle birlikte zemin kat pencereleri 
günümüzde toprak kodundadır. Bu cephede 104 no'lu eyvanın ortadaki 
dikdörtgen penceresinin yukarısında yarım daire biçiminde tepe penceresi 
bulunmaktadır. Günümüzde bu eyvanın batı penceresi kapıya 
dönüştürülerek önüne bahçeden ulaşılan beton malzemeden tek kollu 
merdiven ve sahanlık eklenmiştir. Saçakta profilli silme, kat arasında dik açılı 
silme bütün cepheleri dolaşmaktadır. Diğer cephelerden farklı olarak sadece 
batı cephesinde bodrum kat başlangıcında ayrıca dik açılı silme de 
bulunmaktadır. 

Bezeme Özellikleri 

Evin cephelerinde özellikle giriş kapısında, çıkma konsol taşında, balkon 
örtüsünde, ön sofa giriş direkliğinde, yıldız pencerelerinde bezemeler 
yoğunlaşmıştır.  

Bahçe kapısında lento alt yüzünde ve iki köşede dikdörtgen yivli taş 
bezeme perde motifiyle sonlanmaktadır. Z01 numaralı taşlığa giriş kapısında 
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lento alt yüzeyinde köşede uç uca üzerinde akantus yaprağı olan 2 S kıvrımlı 
bir tarafı volütlü, alt yüzeye bakan yerde ortada kare çerçeve içerisinde bir 
üçgen piramit, yanlarında iki rula taş bezeme, devamında kilit taşı üzerinde 
palmet yaprağı bulunmaktadır. 101 numaralı ön sofanın giriş kapısında lento 
alt köşelerinde uç uca iki C kıvrımı arasında volütlü bir rulo olup ortadaki 
Z01’in giriş kapısına benzerdir. 

101 numaralı ön sofaya bahçeden ulaşılan merdiven direkliğinin 
örtüsünde profilli beş sivri kemerin oturduğu dört köşesi volütlü, volütlerin 
arasında birer palmet olan akantus yapraklı korint sütun başlıkları vardır. 
Merdiven ayrıca tek parça taş korkuluğa sahiptir. 

Batıdaki zemin kat pencerelerinin lento üstünde yaklaşık 10 cm kadar 
genişliğinde ahşap tepelik bulunmaktadır. Evin güneyindeki kemerli giriş 
nişinin yukarısındaki kemerli taş pencere söveleri ise 15 cm kadar dışarı 
taşımakta olup altında S kıvrımlı bir tarafı volütlü iki uçta taş konsol kirişler 
vardır. Yıldız pencereleri dört köşesi yuvarlanmış çiçek motiflidir. Saçaktaki 
silme profillidir. 

Çıkmalarda ahşap kirişlerin üzerinde baklava dilimi motifi olup altında S 
kıvrımlı taş konsol kirişler vardır. Bu S kıvrımlı konsol kirişler duvar 
yüzeyinde birer adet akantus yaprağı motifiyle sonlanmaktadır. 

Balkon örtüsünün alınlığında 3 C kıvrım uç uca birleşerek oluşan kemer 
görünümlü açıklık dikdörtgen sütunlara oturmaktadır. Bu alınlıkta her bir iki 
C kıvrımının arasında yukarda taş oyma olarak birer adet uçan kuş motifi, 
ortadakinde kitabe (batıdaki balkonda) yer almaktadır. Balkonun S kıvrımlı 
taş konsol kirişlerinin iki tarafı volütlü olup dikdörtgen balkon parapeti 
diyagonal kare biçimli taş oymalıdır. 

Evin içerisinde nişlerde bezemeler yoğunlaşmıştır. Taşlıktaki nişlerde 
dikdörtgen bir çerçevenin içerisindeki yuvarlak kemer S kıvrımlı iki tarafı 
volütlü pilastr sütunlara oturmaktadır. Bu sütunların yukarısında bir vazo 
altında perde püskülü şeklinde taş bezeme duvar yüzeyinde sonlanmaktadır. 
Bu oval formda dışarı taşan niş tabanı altında yivli yarım küre vardır. 

Tol Yapısı 

Evin doğusunda bahçe içerisinde tek katlı üstü düz dam olan beşik 
tonozlu bir adet tol yapısı vardır (Şekil 1.6). V. İmamoğlu’na göre (2010) bu 
bölgede bu yapılar temel yapı birimleri arasındadır. Taşla üretildikleri için tol 
yapılarının kütleleri ağırdır. Bu nedenle de ses geçirgenlikleri çok az, ısı 
iletimleri ise çok yavaştır; içleri yazın serin, kışın ılık olmaktadır. Bu yapı 
dikdörtgen planlı arsa sınırının güney doğu köşesini tutmaktadır. Evin bahçe 
içerisindeki ön sofa giriş direkliğinin karşısında yer almaktadır. Bu tol 
yapısının girişi büyük bir kemerle tanımlanmış olup açıktır. Bahçeye ve eve 
manzarası olan bu tonozlu yapının girişi günümüzde bir perdeyle kapatılarak 
depo olarak kullanılmaktadır. Üzerine tolun güney batısında bitişiğinde 
bulunan tek kollu merdivenle ulaşılmaktadır. Bu tolun üzerindeki teras 
meyve sebze kurutmak için kullanılmaktadır. Şekil 1.6’da görülen tolun 
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terasına çıkan merdiven basamaklarının alt kısmı yuvarlanmış şekilde 
bırakılmıştır. Bu merdiven altlarının bezemeli ve dışarı taşırılmış şekilde 
belirgin olarak bırakılması yörede evlerdeki merdivenlerde tekrar eden 
geleneksel bir uygulamadır.  

 

Şekil 1.6: 1882 tarihli evin tol yapısı. 

2. 1888 Tarihli Ev 

Ev, Ahmet Yılmaz Tekin sokak ile çıkmaz sokağın birleştiği yerde köşe ev 
konumundadır. Batı yönde komşu yapısı olan evin doğu, kuzey ve güney 
cepheleri bulunmaktadır. Evin taşlıktan Z05 no'lu holüne geçilen kapının 
lentosunun üzerinde taş oyma yöntemiyle Karamanlıca olarak '' 15 Haziran 
1888 Kaptan - Basil - Hacı Çerkez - oğlu - No - 78 '' yazılıdır (Şekil 2.1). Ev, 
Han Mahallesi, çıkmaz sokakta 100 ada, 15 numaralı parselde 29 kapı 
numaralı olarak yer almaktadır. 
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Şekil 2.1 : 1888 tarihli evdeki kitabe. 

Plan Özellikleri 

Zemin ve birinci kattan oluşan yapı dış sofalı plan tipine sahiptir (Şekil 
2.2). Eve doğudaki çıkmaz sokaktan girilmektedir. Bu cephede yer alan Z01 
no'lu taşlık Z06 no'lu odadan daha içeriye çekilmiş olup cephede bir 
kademelenme olmuştur. Z01'in güneyinde birer adet avlu, hela, tol yapısı, 
kuzeyinde oda ve hol bulunmaktadır. Duvar ve mekanlarla sınırlanmış Z02 
no'lu avlunun güneyinde bir ocak yer almaktadır. Z03 no'lu helada güneyde 
avluya bakan bir pencere bulunmaktadır. Taşlığın güney batısına dar bir 
koridorla bağlanan Z04 no'lu tol yapısının doğuda, batıda, güneyde birer adet 
penceresi vardır. Taşlığın kuzeyinde önünde oval formda bir basamak olan 
bir kapıyla Z05 no'lu hole geçilmektedir. Bu holün kuzey batısında bir 
merdiven kovası, kuzeyinde ve doğusunda birer adet oda bulunmaktadır. 
Doğusundaki Z06 no'lu odada doğuda iki pencere vardır. Z07 no'lu odada 
kuzeyde iki pencere, kuzey doğuda bir ocak, batıda Z08 no'lu odaya geçilen 
bir kapı yer almaktadır. Z08 no'lu odanın kuzeyinde sokağa bakan iki pencere 
bulunmaktadır. Zemin katta bütün mekanların zemini sal taşı, tavanı 
ahşaptır. Z05 no'lu holün kuzey batısındaki düz merdivenle 101 no'lu sofaya 
ulaşılmaktadır. 
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Şekil 2.2: 1888 tarihli evin vaziyet, zemin ve birinci kat planı. 

 

101 no'lu sofada güneyde bir teras, doğuda bir hela ve iki oda, kuzeyde 
bir oda bulunmaktadır. Sofanın batı duvarında merdivenin bitiminde 
dikdörtgen planlı yalın bir niş yer almaktadır. Bu sofada, güneyde terasa 
bakan bir pencere vardır. Etrafı parapet duvarlarla çevrili olan 102 no'lu 
terasın kuzeyinde ve doğusunda komşu yapılar olduğu için sağırdır. Güney ve 
batı yönünde ise bahçeye bakmaktadır. Terası sınırlandıran 103 no'lu helada 
güneyde bir pencere vardır. 104 no'lu odada doğuda ve güneyde ikişer adet 
pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin önünde L planlı bir taş sedir, 
kapının hemen yanında ise odanın batısında bir yüklük yer almaktadır. 105 
no'lu çıkmalı odada kuzeyde ve doğuda ikişer adet pencere ve batıda dar bir 
pencere vardır. Bu pencerelerin önünde L planlı taş bir sedir olup odanın 
güneyinde bir yüklük bulunmaktadır (Şekil 2.3). 106 no'lu odada kuzeyde üç 
pencere, doğuda bir yüklük yer almaktadır. Bu odanın batı duvarındaki 
kapıyla 107 no'lu odaya geçilmektedir. 107 no'lu odada kuzeyde iki küçük 
pencere bulunmaktadır. 
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Şekil 2.3: 1888 tarihli evin 105 no’lu çıkmalı odasındaki yüklük, sedir ve 
duvardaki çerçeveler. 

 

Birinci katta 101 ve 102 no'lu mekanların zemini hariç bütün mekanların 
zemini sal taşıdır. 101 ve 102 no'lu mekanların zemini beton şapla kaplıdır. 
Tavanı olan bütün mekanların tavanı ahşaptır. Evin çatısı düz damdır. Evin 
avlusunda bir adet kuyu bulunmaktadır. 

Cephe Özellikleri 

Evin bitişiğindeki komşu yapının yer aldığı batı cephesi sağırdır. Evin 
kuzey, güney ve doğu cephesi bulunmaktadır (Şekil 2.4).  

  

Şekil 2.4: Soldaki:1888 kitabeli evin giriş kapısı, sağdaki: Kuzeydoğu (sokak) 
cephesi. 
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Ahmet Yılmaz Tekin sokak ile çıkmaz sokağın birleştiği köşede yer alan 
evin çıkmaz sokaktan girişi bulunmaktadır (Şekil 2.4). Evin giriş kapısı bir niş 
içerisinde olup kapı üstü penceresinin yukarısında cephe duvarıyla aynı 
düzlemde olan niş boyunca büyük bir yuvarlak kemer vardır. Bu cephede 
sadece bu giriş nişinde kat arasında dik açılı silme ve burada birinci kattaki 
iki pencerenin arasında yukarıda kare şeklinde bir adet yıldız pencere 
bulunmaktadır. Söz konusu olan bu doğu cephede konsol çıkmanın ahşap 
kirişi duvar yüzeyinde cephenin yarısına kadar devam etmektedir. Evin 
kuzey cephesinde dik açılı payandalı çıkma bulunmaktadır. Bu cephede 
çıkmanın üzerinde konsol kirişinin yukarısında dik açılı silme sadece bu 
çıkmayı dolaşmaktadır. Bu çıkmanın pencerelerinin üzerinde ahşap kiriş de 
sadece çıkmayı dolaşmaktadır. Söz konusu çıkmanın hemen bitişiğinde 
dikdörtgen prizma şeklinde taş örgü bir baca vardır. Bu bacanın altında 
küçük ebatlı dış bükey şeklinde konsol taşlar duvar yüzeyinde 
sonlanmaktadır. Bu kuzey cephede birinci kat pencerelerinin arasında 
yukarda bir adet kare yıldız penceresi bulunmaktadır. Evin kuzeyinde terasın 
taş örgü parapeti vardır. Birinci kat pencereleri, zemin kat pencerelerine göre 
daha büyük ebattadır. Yapıya sonradan beton saçak ve çatıdaki suyu atmak 
için saçak içerisine demir borular eklenmiştir. 

Bezeme Özellikleri 

Evde iç mekanda yüklüklerde, cephede ise payanda kirişlerinin üzerinde, 
baca örgüsünün altında bezemeler yoğunlaşmıştır. İç mekanda 105 numaralı 
odanın doğu ve batı duvarında pencere hizasında ahşap çerçeveler 
bulunmaktadır. Aynı odanın yüklüğünde ortada oval formda dışarıya taşan 
altında dolap olan yüklük içinde bir niş yer almaktadır. Bu nişin her iki 
yanında alt alta üçer adet çerçevesiz yalın bezemeli gilve4 (hücre) 
bulunmaktadır. Bu yüklüğün kanatlarının üzeri dikdörtgen çubuklar şeklinde 
ahşap kabartma bezemelidir. 104 ve 106 numaralı odalarda yüklüklerin 
köşesinde S kıvrımlı tepelikli üçer adet gilve vardır. 106 no’lu odadaki 
gilvelerin üzerinde köşelerde ahşap oyma ikişer adet delik bulunmaktadır. 
Aynı odada yüklükten odanın kapısına 45 derecelik açıyla yerleşmiş ahşap 
çubuğun alt kısmı C, S kıvrımlara sahip ahşap oyma motiflidir. Cephede giriş 
kapısı üzerindeki pencerenin yukarısında giriş nişi boyunca dikdörtgen plan 
şemalı pilastr başlıklara oturan büyük yuvarlak bir kemer vardır. Dört adet 
ahşap payandanın uçlarının üzerinde alt alta beş adet X şeklinde bezemeler 
olup bu şeklin kenarlarındaki üçgenler ahşap oyma olarak boşaltılmıştır. Bazı 
X şekilleri ise altında ve yukarısında dörder veya beşer adet yatay çizgilerle 
bezelidir. Bu çıkmada ahşap konsol kiriş üzerindeki metal kaplamanın uçları 
dantel motifli olarak dolaşmaktadır. Cephede baca örgüsünün altında dış 
bükey birer adet konsol taş iki uçta yer almaktadır. 

 

                                                           
4  V. İmamoğlu Kayseri Evleri (1992) ve Gesi Evleri (2010) adlı kitaplarında İç Anadolu 

Bölgesi’nde bu yüklük köşelerindeki küçük raflara gilve denildiğini belirtmiştir. 
Çalışma içerisinde de bu küçük raf veya hücrelere gilve denilmiştir. 



20                 Mimarlık planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Derlemeler 

Tol Yapısı 

Evin güneyinde avlu ile komşu yapı arasında taşlıktan ulaşılan dikdörtgen 
plan şemalı Z04 numaralı tol yapısı bulunmaktadır (Şekil 2.2). Kemerlerle 
desteklenen bu beşik tonozlu yapının güneyde, batıda ve doğuda birer adet 
penceresi vardır. Üzeri düz dam olup sofadan ulaşılan bir kapıyla teras olarak 
kullanılmaktadır. 

3. 1907 Tarihli Ev 

Ev, Ahmet Yılmaz Tekin Sokak üzerinde yan yana sıralanmış bitişik 
evlerin ortalarında yer almakla birlikte doğu ve batı yönünde komşu yapılara 
sahiptir. Evin arka cephesinde terasa bakan duvardaki bir taşın üzerine oyma 
yöntemiyle Karamanlıca olarak "Th O L 1907" yazılıdır (Şekil 3.1). Yapı, Han 
Mahallesi, Ahmet Yılmaz Tekin Sokak, 101 ada, 74 numaralı parselde 6 kapı 
numaralı olarak yer almaktadır.  

 

Şekil 3.1 : 1907 tarihli evdeki kitabe. 

 

Arka bahçede yapıyla birleşik olarak bir tol bulunmaktadır. Tolun üst 
örtüsü yıkılmış günümüze kemerli ön cephesi ve eve kadar bitişik dış duvarı 
gelebilmiştir. Bahçede, tol yapısının karşısında etrafı 70 cm yüksekliğinde 
parapet duvarlarıyla örülmüş zemini yerel sal taşı olan dikdörtgen plan 
şemalı bir kuyu alanı bulunmaktadır. Diğer evlere göre içerisinde meyve 
ağaçlarının olduğu büyük bir arka bahçesi bulunmaktadır.  

Plan Özellikleri 

Bodrum, zemin, 1. ve 2. kattan oluşan yapı dış sofalıdır (Şekil 3.2). 
Bodrum beşik tonozlu ve tek bir odadan oluşmaktadır (B01). Bodrumun 
bahçeye bakan 60x60 santimetre boyutunda küçük bir penceresi vardır.  
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Şekil 3.2:1907 tarihli evin vaziyet, bodrum, zemin, birinci ve ikinci kat 
planları. 

 

Zemin katta taşlık, bir hela (sonradan eklenmiş), bir oda, bir hol ve bir 
merdiven kovası bulunmaktadır. Taşlığın doğu yönündeki duvarda art arda 
üç adet dikdörtgen plan şemalı pilastr yer almaktadır (Z01). Bu taşlığın batı 
duvarında kemerli bir niş vardır. Söz konusu taşlığın kuzey duvarında iki 
pencere olup bu pencerelerin hemen yanında bahçeye açılan bir kapı 
bulunmaktadır. Taşlıkta bu pencerelerin önünde dikdörtgen plan şemalı taş 
bir sedir de vardır. Z01 no’lu taşlığın güneyinde giriş kapısının hemen 
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yanında iki küçük pencere açıklığına sahip sonradan eklenmiş hela yer 
almaktadır (Z02). Taşlığın doğusunda Z03 no'lu oda olup odada sokak 
cephesinde iki pencere bu pencerelerin önünde I plan şemalı bir sedir, 
kuzeyde bir yüklük ve hole açılan ikinci bir kapı bulunmaktadır. Odanın 
kuzeyinde bulunan bu hol ile oda arasında küçük bir geçiş yeri olup buradan 
bodruma kata tek kollu merdivenle inilmektedir (Z04). Z04 no’lu holde zemin 
katta bahçeye açılan ikinci bir kapı ve kapının karşısında holde kemer 
içerisinde büyük bir ocak bulunmaktadır. Holün tek penceresi bahçeye açılan 
kapının yukarısındakidir.  Zemin katta bütün mekanların zemini sal taşı 
tavanı ahşap kiriştir. 

Taşlığın kuzey doğu yönünde yer alan merdiven kovası üst katlara 
ulaşımı sağlayan tek yerdir. Birinci katta ilk ulaşılan yer sofadır (Şekil 3.3). 
Sofanın bahçeye bakan kuzey ve batı yönlerinde birer penceresi 
bulunmaktadır. Bu pencerelerin önünde dikdörtgen plan şemalı taş bir sedir 
vardır. Söz konusu olan sedirin tam karşısında ince ahşap bir dolap yer 
almaktadır. Bu dolap alt kattaki ocağın baca boşluğundan kaynaklanan 
duvardaki çıkıntıyı doldurmaktadır. Dolabın hemen yanında bir niş 
bulunmaktadır. Sofanın zemini sal taşı, tavanı yan yana yuvarlak kesitli ahşap 
kiriştir. Sofanın güneyindeki 103 no’lu odada sokak cephesine bakan iki 
pencere ve evin giriş kapısını gören küçük bir pencere yer almaktadır. Söz 
konusu olan pencerelerin önünde dikdörtgen plan şemalı taş bir sedir vardır. 
Zemini sal taşı, tavanı yan yana yuvarlak kesitli ahşap kiriş olan bu odanın 
kuzey batısında içinde gusülhane olan bir yüklük bulunmaktadır.  Şu anda 
kapatılmış olan taşlığı gören küçük bir pencere de giriş kapısına varmadan 
kapıyı açabilen bir mekanizma için açılmıştır (103). Bu katta yer alan 102 
no’lu teras günümüze ulaşamamıştır. Sadece terasın parapeti sofanın kuzey 
dış cephe duvarında birkaç taş ve izleri olarak kalabilmiştir. Terasın ahşap 
kapısının yukarısında hatıl altında kare formunda camla kaplı 60x60 
santimetre ebatlarında bir tepe penceresi yer almaktadır.  

 

Şekil 3.3: Soldaki:1907 tarihli evin sofası, sağdaki: sofadaki ikinci kata çıkan 
merdiven. 
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Sofada, tek kollu merdiven kovasının çift kollu merdiven kovasına 
dönüşmesiyle bu kattan ikinci kattaki 201 no’lu odaya ulaşılmaktadır (Şekil 
3.4). Taşlığın üzerine dikdörtgen bir çıkma yapan odada çıkma cephesinde 
dört, bahçe cephesinde iki pencere vardır. Çıkma cephesinin önünde 
dikdörtgen plan şemalı taş bir sedir olup karşısında odanın kuzey batı 
yönünde gusülhaneye sahip bir yüklük yer almaktadır (Şekil 3.4).  

   

Şekil 3.4:1907 tarihli evin çıkmalı 201 numaralı odanın yüklüğü ve sediri. 

 

Bu odanın doğu duvarında kapının hemen yanında çatıya çıkışı sağlayan 
geçitin dolap görünümlü kapakları vardır. Odanın zemini sal taşı, tavanı yan 
yana yuvarlak kesitli ahşap kiriştir. Evin çatısı düz damdır. Evin 
mekanlarındaki kat yükseklikleri; bodrum: 250 cm, taşlık: 450 cm, zemin kat 
oda: 345 cm, birinci kat oda: 345 cm ve ikinci kat oda: 395 cm olarak 
ölçülmüştür. 

Cephe Özellikleri 

Evin doğu ve batı cepheleri bitişiğindeki yapılardan dolayı sağırdır. Evin 
sokağa bakan ön cephesi (güney) ve bahçeye bakan arka (kuzey) cephesi 
vardır. Çift kanatlı dikdörtgen giriş kapısı boyunca giriş nişi oluşturulmuş ve 
oluşturulan nişin iki kenarına taştan oturma yerleri yapılmıştır (Şekil 3.5). 
Giriş kapısının yukarısında çıkmanın altında küçük ebatta demir parmaklıklı 
dikdörtgen pencere yer almaktadır. Gönyeli konsol kirişli çıkma sokak 
(güney) cephesini hareketlendirmiştir (Şekil 3.5). Çıkma altında farklı 
büyüklükteki iç ve dış bükey konsol taşlar sırayla kaydırılarak üç grup 
halinde sıralanmıştır. Evin terasa bakan arka cephesinde 101 no’lu mekanın 
kuzey duvarının dış cephesi üzerinde taş oyma bir kitabe yer almaktadır. 
Arka cephede su akışına uyumlu özgün bir adet taş çörten vardır. Ön cephede 
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saçaktaki plastik çörtenler sonradan eklenmiştir. Bezeme ağırlıklı olarak 
sokak cephesinde olup eklektiktir. 

 

Şekil 3.5:1907 tarihli evin soldaki: güney (giriş) cephesi, sağdaki: giriş 
kapısı ve nişi. 

Bezeme Özellikleri 

Bezemeler iç mekanda yüklüklerde, cephelerde ise çıkma kirişlerinde, 
giriş kapısı lento altında ve yukarısında yoğunlaşmaktadır. Taşlığın doğu 
duvarında üç adet dikdörtgen plan şemalı pilastr sütunlar bulunmaktadır. 
Bunlardan merdiven kovası başındaki pilastr tavana yaklaşınca pah yaparak 
genişlemektedir. Sofadaki nişin S kıvrımlı kemerinin alt uçları profillidir. Bu 
niş, yanındaki dolabın gilve şekilleriyle ayrıca uyumlu bir görünüşe sahiptir. 
Birinci ve ikinci kattaki odalarda yüklüklerin gilveleri tepelik motifine benzer 
kıvrımlara sahiptir. Ayrıca 201’deki yüklüğün üst bitimini vurgulayan yatay 
silmenin öne doğru çıkıntı yaparak oluşturulan başlıklardan aşağı doğru belli 
aralıklarla boğumlar şeklinde ilerleyen sarkıtlar birer yaprak motifiyle son 
bulmaktadır. Sofadaki ve 201’deki dolap kapakları dikdörtgen çerçeveler 
içine yerleştirilmiş kabartma ahşap çıtalarla bezelidir. 103 ve 201’deki 
gusülhaneye sahip yüklüklerin yanlarında uçları kıvrımlı yarım oval biçimde 
üstlüğe sahip kolluklar barok etki yaratmaktadır. 

Cephede giriş kapısı lento alt yüzeyinde iki köşede S kıvrımlı bir tarafı 
volütlü taş süsleme ve ortada yüzü aşağıya dönük olarak yuvarlak şekilde 
çiçek motifi yer almaktadır. Demirden kalp formunda ikiz kapı tokmağı her 
bir kanat üzerindedir. Giriş kapısı lentosunun yukarısında giriş nişi boyunca 
dişli friz yer almaktadır. Ön cephedeki pencerelerin taş söveleri ve lento 
üzerindeki kilit taşı motifi duvar yüzeyinden 3 cm kadar çıkıntı yapmaktadır. 
Arka bahçe cephesinde iki adet dairesel formda yıldız pencerelerin biri 
taşlıkta (Z01), diğeri sofada (101) yer almaktadır. 
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Cephede çıkma konsol kirişleri iç ve dış bükey profillere sahiptir. Bu taş 
konsol kirişler perde motifi veya küçük yuvarlak taş şeklinde bezemelerle 
duvar yüzeyinde sonlanmaktadır. En küçük kirişin bitişindeki detay 
günümüze gelememiştir. 

Tol Yapısı 

Evin kuzeyinde eve bitişik olarak bahçe içerisinde dikdörtgen planlı bir 
adet tol yapısı bulunmaktadır. Bu tol yapısının sadece tonoz kalıntıları 
günümüze gelebilmiştir. Tolun yapıya bitişik plan şeması ve sofanın kuzey 
duvarındaki parapet izlerinden tolun üzerinin teras olarak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır (102). Bu tol yapısının tanımlı bir kuyu alanının tam 
karşısında olması, zemin kattaki ocağın olduğu mekana yakın olması ocak, 
kuyu ve tol yapısının faydalı bir sirkülasyon içerisinde olduğunu 
göstermektedir.  

Değerlendirme ve Sonuç 

Talas evleri çoğunlukla bir bahçe içerisinde yer alan tekil evlerdir. Bu 
evlerin çoğunda giriş kapısı bahçe duvarında yer almaktadır. Böylelikle 
evlerin hemen sokağa açılmaması korunaklı bir giriş oluşturmaktadır. 
Bahçeyle ilişki halinde olan bu evlerdeki insanların zemin katta sokak ile olan 
ilişkileri kapalıdır. Evlerde 19. yüzyıl başlarında içe yönelik avlu düzeni 
görülürken, yüzyılın ortalarında sokakla ev arasına yüksek bahçe duvarına 
sahip bahçe gelmiştir. Birinci katta ise avlu düzeninin kaybolmasıyla birlikte 
bahçeyle ilişki halinde olan hayat veya teras gelmiştir. Zemin katta bahçeyle 
ilişkili olan evler İstanbul evlerinin de etkisiyle birinci katta kendini 
bahçeden soyutlayarak içe yönelen ve sokağa bakan iç sofalara ve orta 
sofalara dönüşmüştür. Birinci katta hayatın yerine bahçeyle ilişkili terasların 
yaygınlaştığı da görülmektedir. Böylece iç veya orta sofa plan tipinden zaman 
içerisinde dış sofalı plan tipine yönelim söz konusudur.  

Bu çalışmada incelenen Karamanlıca kitabeli evlerin plan şemaları S.H. 
Eldem’in (1954) Türk Evi Plan Tipleri kitabına göre ikisi dış sofalı, biri orta 
sofalıdır. Bu evlerde planlar işlevsel olarak iyi çözümlenmiştir. Sofaları 
bahçeyle veya caddeyle ilişkilidir. Ocağın olduğu mekân ise hem bodruma 
hem bahçeye yakındır. Ayrıca merdivenler evin merkezine yerleştirilmiş olup 
her odaya eşit mesafededir. Evlerde kullanılmayan bir alan tasarlanmamıştır.  

Talas evlerinde baş oda, harem ve selamlık bölümlerinin olması 
“mahremiyet” anlayışının olduğunu göstermektedir. Plan düzeninde ve 
cephede farklılaşan bu birimler süre gelen alışkanlığın ihtiyacından doğmuş 
olmalıdır. Talas evinde zemin katlardaki pencereler birinci katlardaki 
pencerelere göre daha küçük ve yüksekte tepe penceresi seviyesindedir. 
Birinci katlardaki pencereler ve çıkmalardaki pencereler ise daha büyük ve 
sokağa hakimdir. Burada katlar arasında oluşan dış ortama karşı 
farklılıklaşmanın sebebi de mahremiyettir. 1888 tarihli Karamanlıca kitabeli 
ev de içe dönük avlu düzende olup çıkmaz sokakta yer almaktadır. Evin giriş 
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kapısının kendine özel bir sokaktan olması ayrıca mahremiyet isteğinden 
olmalıdır. 

Talas Evleri yığma sistemiyle inşa edilmiştir. En çok kullanılan malzeme 
taştır. Duvarlarda ve temellerde kara taş kullanılmaktadır (Çakıroğlu,1951). 
Duvar kalınlığı 25 santimetre ile 100 santimetre arasında değişmektedir. 
Döşemelerde ise ahşap kirişler yan yana veya belirli aralıklarla hatılların 
üzerine konur, onun üzerine ahşap (5x20cm.) veya taş kaplama, dolgu toprak 
ve en son bütün bunların üzeri sal taşı (5x80cm.) veya ahşap malzemeyle 
kaplanmaktadır. Çatılar düz toprak damdır. Çatı döşemesi olarak ahşap 
kirişlerin üzerine ahşap veya taş kaplama onun üzerine içi harçlı, sıkıştırılmış 
toprak konulmaktadır. Eğim verilen çatıda suyu göndermek için belirli 
yerlere taş çörtenler konulmuştur. Bu evlerin içerisinden çatıya ulaşmak için 
bir geçit veya bir kapı bulunmaktadır. Bu kapılar genellikle dolap kapağı 
görünümünde küçük kapılardır. 

Türk konut mimarisinde evler genellikle zemin kat ve birinci kattan 
oluşmaktadır. Talas’ta ise evler çoğunlukla bodrum, zemin ve birinci kat 
olarak kagir inşa edilmiştir. Talas’ta bodrum kat üzeri zemin kat veya 
bodrum, zemin, birinci kat üzeri ikinci bir kat olan evler de vardır. 

1882 ve 1907 tarihli iki evde bodrum kat bulunmaktadır. Bu bodrum 
katları taş kemerlerle desteklenen beşik tonoz veya yan yana yuvarlak kesitli 
ahşap kirişlerle desteklenen tavan döşemelerine sahiptir. Bu bodrum katlar 
yiyecek saklamak için korunaklı bir mekan olurken aynı zamanda evler için 
sağlam bir temel olmuştur. 

Üç ev de zemin katta ortak olarak plan elemanlarından taşlık, oda, ocak, 
ocağın olduğu tanımlı bir mekan bulunmaktadır. Bu ocağın olduğu mekandan 
bodruma sahip olan evlerde tek kollu düz merdivenle bodruma 
ulaşılmaktadır. Ayrıca bu mekan hem bahçeye hem taşlığa da yakın yerdedir. 
Bu evlerde bodrum, ocak, bahçe, kuyu ve taşlık faydalı bir sirkülasyon 
içerisinde birbirine yakın konumlandırılmıştır. Zemin kat daha çok servis 
hizmet birimlerinin olduğu bir kattır. 

Birinci katta bütün evlerde sofa, 1882 tarihli evde sofaya açılan eyvan, 
1888 ve 1907 tarihli evlerde sofadan çıkılan teraslar vardır. Birinci katta üç 
evde de odalarda pencere önlerinde sedir ve bu sedirin karşısında yüklük 
bulunmaktadır. Bütün yüklüklerin içerisinde gusülhane yer almaktadır. Bu 
katta bütün evlerde çıkma vardır. 1882 ve 1888 tarihli evlerde dik açılı, 1907 
tarihli evde gönyeli çıkma olup, 1888 tarihli evdeki çıkma payandalı iken 
1882 ve 1907 tarihli evler konsol kirişli çıkmaya sahiptir. Birinci katta, 1882 
tarihli evde iki adet odadan çıkılan balkon varken 1888 tarihli evde bir adet 
hela bulunmaktadır. 

İncelenen üç evde de tol yapısı bulunmaktadır. 1882 ve 1907 tarihli 
evlerde bahçe içerisinde yer alan bu yapı 1888 tarihli evde taşlıktan bir 
koridorla kullanılmıştır. 1882 ve 1907 tarihli evlerdeki tol yapıları tek 
yönden ışık alıp önü bahçeye ve manzaraya bakmaktadır. Bu yapıların üzeri 
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düz dam olup bir merdivenle teras olarak üzeri de kullanılmıştır. İncelenen 
evlerin 1888 ve 1907 tarihli olan ikisinde dışarıda birer adet kuyu vardır.  

1888 tarihli ev çıkmaz sokakta yer almaktadır. D. Kuban (1995) ‘‘Kent 
dokusu tanımlanabilir bir süreç sonunda, işlevsel nedenlerle meydana 
gelmiştir.’’ diyerek çıkmaz sokağın Türk kentlerinin bir özelliği olduğunu 
vurgulamıştır. Bu evin bir çıkmaz sokağa açılması nedeniyle Talas da 
geleneksel Türk kenti dokusunun özelliğini sergilemektedir. 

İç mekân elemanlarında bezemeler bu üç evde çoğunlukla odalarda, 
yüklüklerde ve nişlerde görülmektedir. Cephelerde ise bezemeler ağırlıklı 
olarak giriş kapısı lento alt yüzeyinde, çıkmalarda ve yıldız pencerelerde 
(1882 tarihli evde) görülmektedir. Ş. Tali’ye (2016) göre Talas evlerinde giriş 
kapılarındaki bezemenin çok azı birbirinin tekrarı şeklindedir. D. Kuban’a 
(1954) göre 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni üslubun evriminde 
Fransız Rokokosu’nun karakteristik etkisine en iyi tanık, S ve C kıvrımların 
ortaya çıkışı ve düz hatlarla birlikte kompozisyona katılmasıdır. Bu anlayışa 
1882 ve 1907 tarihli evlerde çıkmaların S ve C kıvrımlı konsol kirişlerinde 
rastlanılmaktadır. Bu anlayışın diğer bir belirtisi olarak D. Kuban (1995) 
duvar yüzeyinin bölünmesiyle oluşan dikdörtgen panolar (zar şeklindeki) 
çerçeveleri oluşturur, zamanla yüzeyin bezemesiyle bütünleşen daha az katı 
bir çerçeve düzeni görülür demiştir. Bu özellik de 1888 tarihli evin 105 
numaralı odasında doğu ve batı duvar yüzeyindeki ahşap çerçevelerde 
görülmektedir. 

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa Mimarlığından etkilenen 
Osmanlı Mimarlığı bir dönüşüm yaşamaya başlamıştır. Hem mimari açıdan 
hem de bezeme açısından bu dönüşüm bütün yapılarda görülmektedir. 18. 
yüzyılın ikinci yarısı ve daha sonraki dönemlerde yapılan yalı ve köşkler 
görkemli, büyük ebatlarıyla Avrupa saray mimarisine benzemeye başlamıştır. 
Özellikle plan düzeninde orta sofa, simetri, aksiyel kurgu anlayışı bilinen bir 
plan anlayışı olsa bile bu dönemde İstanbul köşklerinde çoğunlukla 
görülmektedir. 1882 tarihli ev orta sofalı ve sokak cephesinden üç katlı 
görünüşüyle İstanbul köşklerine benzemektedir. Üstelik eğimli bir arazide 
olmasına rağmen parçalı bir yaklaşımdan ziyade eğimli bir arazide değilmiş 
gibi bütüncül bir kütleye sahiptir. Bu evin incelenen diğer iki eve göre daha 
fazla bezemeye sahip olması ayrıca İstanbul ile ilişkisi olan zengin tüccar bir 
aileye de ait olabileceğini düşündürmektedir. İstanbul’a gidip gelen 
Talaslıların olmasından dolayı bu değişim Talas’ta yaşayan insanların 
evlerine ayrıca yansımış olmalıdır. 18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı 
başkentinde başlayan bu değişimin, 19. yüzyılın sonlarına tarihlenen evde 
(1882 tarihli evde)  görülmesi ve Anadolu’ya gelmesi biraz zaman almış 
olmalıdır. Talas’ta yaşayan insanların çoğunluğunun tüccar olup İstanbul ile 
ilişkilerinin olması başkent ve Anadolu arasındaki etkileşimi de ortaya 
koymaktadır. 
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1.GİRİŞ 

İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmesi, kaliteli bir hayatının olabilmesi, 
ekolojik döngünün dengesine olumsuz etki etmeden, çevre kalitesinin de 
iyileştirilesi amacıyla, uzun dönemler ortaya çözümler koymak için gereken 
bütün çalışmalar, sürdürülebilir mimarlığın temel hedeflerini 
oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerle, mimarlığın “yeşil (green)”, 
“sürdürülebilir (sustainable)”, “çevresel (environmental)” veya “ekolojik 
(ecological)” terimlerinden herhangi biri ile ifade edilebileceği söylenebilir 
(Çelebi, Gültekin, Ulukavak Harputlugil, Bedir, & Tereci, 2008). Bu terimler 
sürdürülebilir kalkınma kavramının alt başlıklarını oluşturmakla birlikte 
sürdürülebilir mimarlığın da merkezinde yer almaktadır. 

21. yüzyılda kendinden söz ettiren sürdürülebilir kalkınma kavramı 
birçok alanı etkilemenin yanında mimarlık disiplininde de ses getirmiştir. 
Mimarlıkta tasarım kriterlerini belirleyen, sürdürülebilir kalkınma 
modelinde yer alan enerjinin etkin kullanımı ve doğal çevreye uyum anlayışı 
başı çekmektedir (Gökşen, Güner, & Koçhan, 2017).  “Ekoloji, ekonomi ve 
kültürel sürdürülebilirlik üçgeni içinde mimarlık mesleği yeniden 
yorumlanarak, çevreyi kirletmeyen, doğayla ve iklimle uyumlu, temiz ve 
yenilenebilir enerjilere yönelerek enerjiyi akılcı kullanan “ekolojik 
yaklaşımlar” benimsenmiştir” (Kısa Ovalı, 2009). 

 

Şekil 1. Ekolojik ve Sürdürülebilir Yerleşim Modeli (Edwards, 2007). 

 

Sürdürülebilirlik kavramı ekonomik, çevresel ve toplumsal olmak üzere 
üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 

 Çevresel sürdürülebilirlik; ekosistemi koruyarak ve bu ekosistemi 
kapsayan bütün düzenlemeler kapsamında doğal kaynakların insanlar 
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ve diğer canlıların ihtiyaçları için kullanılmak üzere, atık oluşumunu 
da en aza indirgeyerek sürdürülebilir bir denge kurmaktır. 

 Ekonomik sürdürülebilirlik; sağlıklı gelişme ve kalkınma için yüksek 
performansın optimum maliyetle sağlanması şeklinde tanımlanabilir. 
Ekonomik sürdürülebilirlik  yatırım ve kullanım maliyeti olarak ikiye 
ayrılabilir.Yapım sürecinde kullanılan malzemeler ve yapı elemanları 
düşük maliyetli olmalarının yanı sıra, yüksek dayanıklılıkta ve tekrar 
kullanılabilecek özelliğe sahip olmalıdır. Bu bağlamda, yapıların 
yenilenip tekrar kullanılabilmesi yolu ile 'kaynağın uzun vadeli 
verimliliği' sağlanmaktadır. Giderlerin azaltılması, yapının enerjiyi 
tutumlu bir şekilde kullanması ve bakım ve işletimin kolay olması ile 
sağlanmaktadır.  

 Toplumsal Sürdürülebilirlik ise; sağlık, konfor, beslenme, eğitim vb. 
konularda sosyal bütünlük, kültürel kimlik, farklılıklar ve çeşitlilik, 
kanunlar ve yasalar, bütünsellik vb. bileşenler bağlamında toplum için 
fayda sağlayan yatırımlar yapmaktır. ''Toplumsal sürdürülebilirlik, 
sosyal kalkınmanın gerçekleşmesi içinde önemli bir hedeftir. Bu 
başlıktaki hedefler, genel olarak insan olmaktan kaynaklanan ve 
varlığı doğal olarak kabul edilen bazı temel hak ve hürriyetler üzerine 
yoğunlaşmaktadır.'' Toplumsal sürdürülebilirlik yaşam 
standartlarının arttırılması, kullanıcı konfor ve sağlığının 
iyileştirilmesi, ortak hayat kalitesine katkıda bulunması, eğitim 
haklarının yerine getirilmesi, kültür ve mirasın korunması gibi 
temeller üzerine kuruludur. Doğal kaynakların korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması ile ilgili bireylerin bilinçlendirilmesi ve birtakım 
alışkanlıkların değiştirilmesi için çevresel sürdürülebilirlikle 
bağlantısı da önemlidir (Şenel, 2010). 

Günümüzde sıklıkla duyduğumuz sürdürülebilirlik terimi yapı 
endüstrisinde ve  mimarlık disiplininde de uzun süredir kullanılmakta olan 
bir terimdir. Sanayi devriminin etkisiyle kentlerde artan nüfus, beraberinde 
konut gereksinimini ve yapılaşmayı arttırmıştır. Oldukça aktifleşen yapı 
sektörü diğer sektörlere kıyasla çok fazla enerji harcamakta ve dünyada 
bulunan kaynakların önemli bir kısmını tüketmektedir. Yapı sektörü bu 
dinamikliği ile hem yapım hem de kullanım sürecinde ekolojik dengeyi 
tahribata uğratarak çevrede olumsuz etkilere neden olmaktadır. Tüm bu 
olumsuzlukları en aza indirgemek adına yapı sektöründe söz sahibi olan 
mimarlık disiplinine büyük sorumluluklar yüklenmektedir. 

Mimarlık disiplini canlı ve cansızların oluşturduğu yerel ve küresel 
ekosistem üzerinde doğrudan etkilidir. Yapı var oldukça insan davranışları ve 
doğal süreçler, yerel ve küresel çevreyi etkiler. Yapının henüz ilk aşamasında, 
şantiye ve yapım süreci, çevrenin yerel ekolojik özelliklerine etki etmeye 
başlar. Yapıda kullanılan malzemelerin üretim yöntemleri ise küresel çevreyi 
etkileyen unsurlardır. Yapı inşa edildikten sonraki süre boyunca çevre ile 
uzun vadeli bir etkileşime girer. Bu nedenlerle günümüzün ve geleceğin 
mimarları, sürdürülebilir çevreler tasarlamak ve üretmekten sorumludurlar. 
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Bu bağlamda sürdürülebilir mimari, ekosistemde yer alan canlı ve cansız tüm 
varlıkların bir arada bulunmasını sağlayan ve sağlığını güvence altına alan 
çözümler bulmayı hedefler (Çelebi vd., 2008). 

Bu hedefler arasında enerji etkin kullanımlar da yer almaktadır. Gün 
geçtikçe artan enerji tüketimi 21. yüzyılın yaşam koşullarında yeni ve 
alternatif enerji kaynakları arayışını ortaya çıkarmıştır. Tüketilen enerji 
kaynaklarının oldukça büyük bir bölümünü oluşturan yapıların enerji 
ihtiyaçlarını en aza indirgemek adına 'sürdürülebilir mimari, yeşil bina, enerji 
etkin yapı, ekolojik mimarlık' gibi kavramlarla anılan 'enerji duyarlı yapı' 
yaklaşımını oluşturmuştur (Gökşen vd., 2017). 

Sürdürülebilir mimarlık kapsamında anılan yapılar, genellikle kendi 
enerjisini üretebilen, doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, en 
az toksik madde içeren ya da geri dönüşebilen malzemeleri minimum 
ekonomik kaynak kullanımı ile gerçekleştirip; toplumun gereksinimlerine 
yanıt olacak özellikteki yapılardır.Bu yapıların ana hedefi teknolojinin verdiği 
imkanlardan yararlanarak çevreye verilen zararı azaltmaktır.Tüm bu hedef 
ve amaçlar sürdürülebilir mimarlık anlayışını ön plana çıkarmıştır (Gülşeker, 
2018). 

1993 yılında Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA: Union of International 
Architects) ve Amerikan Mimarlar Birliği Enstitüsü (AIA) tarafından Dünya 
Mimarlık Kongresi  genel kurulunda alınan sürdürülebilir bir gelecek için 
bağımlılık kararları bildirisinde sürdürülebilir mimarlığın amacı şu şekilde 
belirtilmiştir; 

 Sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği mesleki uygulama ve 
sorumluluklarımızın merkezine yerleştirmek, 

 Sürdürülebilir tasarım ve yapım uygulamalarının sağlanması için 
gerekli yöntemler, ürünler, eğitim programları, hizmet ve standartları 
geliştirmek ve bunları  iyileştirmek,  

 Mimarları, yapı endüstrisini, müşterileri, öğrencileri, uzmanları ve 
toplum genelini  sürdürülebilir tasarımın önemi ve ayrıcalıkları 
konusunda eğitime tabi tutmak,   

 Sürdürülebilir tasarımın rutinde uygulamaya konulması için 
hükümetler ve  iş çevreleri düzeyinde politikalar, yasal düzenlemeler 
ve uygulamaları oluşturmak,   

 Yapılı çevrenin günümüz ve gelecekteki tüm öğelerini tasarım, üretim, 
kullanım ve yeniden kullanım çerçevesinde sürdürülebilir tasarım 
standartlarına uygun hale getirmektir (Yanar, 2017). 

Belirtilen tüm bu amaç, hedef ve kapsamlar mimarlara sürdürülebilir 
tasarım ve yapım konusunda önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu 
sorumlulukları taşıyabilmek adına mimarlar bilinçlendirilerek yeterli 
düzeyde eğitime tabi tutulmak zorundadır. Bu çalışmada Türkiye'deki 
üniversitelerin mimarlık bölümlerinde eğitim alan mimarlık öğrencilerinin 
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sürdürülebilir tasarım ve yapım konusundaki bilgi düzeylerinin araştırılması 
amaçlanmaktadır. 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM VE YAPIM 

Sürdürülebilir tasarım, doğada bulunan kaynakların en verimli şekilde 
kullanılmasını ve doğal çevreyi en az ölçüde etkileyerek hem bugünün hem 
de gelecek nesillerin temel barınma ve yaşam haklarını korumayı 
amaçlamaktadır (Kubba, 2012). Sürdürülebilir tasarım; su kaynaklarının 
verimli kullanılmasına, yenilenemeyen enerji tüketimini minimum düzeye 
indirgemeye, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemelerin 
kullanılmasına ve iç mekan hava kalitesinin maksimum düzeye çıkarılmasına 
olanak tanıyan esaslara dayanır (Müftüoğlu, 2017). 

Yapım, insanoğlunun yerleşik düzeni sağlamasını destekleyen ve 
gelişimine katkıda bulunan alt yapıların meydana gelmesi için geniş kapsamlı 
bir işleyiş ve süreçtir. Bu süreç, doğadan hammaddeyi çıkarmakla ve onları 
işlemekle başlar. Devamında süre gelen tasarlama, uygulama, bakım-onarım 
ve yıkım aşamaları bütün yapım sürecinin kapsamı altındadır. 

Sürdürülebilir yapım bugünün ve gelecek nesillerin değerini, saygınlığını 
ve yaşam koşullarını yücelten insan yerleşimlerini hedeflemektedir. Bu 
bağlamda suç oranının azalmasında ve kullanıcıların psikolojik ve ruhsal 
sağlığını yükseltmede, insan yerleşimlerinin rolü ön plana çıkmaktadır 
(Bayraktar, 2014). 

Sürdürülebilir yapım; sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda 
yapının ve yapı bileşenlerinin planlanması, tasarlanması ve uygulanması ile 
hammaddenin çıkarılıp kullanılacak şekilde işlenmesini, bakım-onarım ve 
yıkım sürecini, ortaya çıkan atıkların yönetimini kapsayan bir inşaat 
döngüsüdür. 

Sürdürülebilir yapım için atılacak en önemli adım yapı malzemesinin 
niteliğini, inşaatta yürütülen bütün süreçlerin güvenilirliğini ve verimliliğini 
en üst düzeye çıkarmaktır. Bunun yanı sıra çevresel ,sosyal, teknolojik, 
ekonomik ve kaynak kullanımı kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır 
(Baharetha, 2013). 

Huovila ve Koskela (1998)’ya göre sürdürülebilir yapım, sürdürülebilir 
gelişme çalışmalarına karşın inşaat endüstrisinin verdiği yanıttır. Bu 
bağlamda, sürdürülebilir yapım için basitleştirilmiş bir yol haritası 
oluşturulmuştur (Şekil 2) (Hoşkara, 2007). 
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Şekil 2. Sürdürülebilir Yapım İçin Basitleştirilmiş Yol Haritası (Bourdeau vd., 
1998). 

 

Şekil 2’ de yer verilen şemada görüldüğü gibi, sürdürülebilir yapı tasarımı 
ya da sürdürülebilir yapım kavramı sürdürülebilir kalkınma hedefine 
ulaşmaya yönelik bir yol olarak kabul edilmekte ve bu yol, inşaat endüstrisi 
çalışmalarında sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik çözümleri de 
beraberinde getirmektedir (Asımgil, 2016). 

Sürdürülebilir yapım kavramını daha anlaşılır hale getirmek adına Kibert 
(2005) yeni bir model geliştirmiştir. Kibert (2005) geliştirdiği bu modeli 
yapım süreci, kaynakların korunumu ve sürdürülebilir yapım ilkeleri olmak 
üzere üç çıktı üzerine kurgulamıştır. Geliştirilen bu modelde yapının yaşam 
döngüsü boyunca kullanılacak kaynaklar için sürdürülebilir yapım ilkeleri 
uygulanmaktadır. Bu model irdelendiğinde kaynak ve enerji etkin 
tasarımların, sürdürülebilir yapımın yapıtaşı olduğu ve bu model ile ekolojik 
denge üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasının, ayrıca doğal kaynak 
kullanımının en aza indirgenmesinin hedeflendiği çıkarımı yapılabilir. 
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Şekil 3. Sürdürülebilir yapım için geliştirilen kavramsal model (Kibert, 
2005). 

 

Kibert (2005) geliştirdiği modelde; 

 Yapı yaşam döngüsü kavramını; planlama, geliştirme, tasarım, yapım, 
kullanım, bakım-onarım, renovasyon ve yıkım olmak üzere sekiz 
evreye ayırarak tanımlamaktadır. 

 Yapı yaşam döngüsü boyunca kullanılan kaynakları ise enerji, 
malzeme, su, arazi ve ekosistem olarak gruplandırmaktadır. 

 Sürdürülebilir yapım ilkeleri olarak sürdürülebilir gelişme hedeflerini 
destekleyen yapı yaşam döngüsü boyunca önem kazanan 7 temel ilke 
tanımlamaktadır. 

Kibert (2005)  geliştirdiği modelinde sürdürülebilir yapım ilkelerini şu 
şekilde belirlemiştir;  

1. Kaynak tüketiminin en aza indirgenmesi, 

2. Kaynakların yeniden kulanımının arttırılması, 
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3. Yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir kaynak kullanımının 
arttırılması, 

4. Doğal çevrenin korunması, 

5. Zehirli ve atık maddelerin en aza indirgenmesi, 

6. Yaşam döngüsü maliyetinin (Life Cycle Cost – LCC) dikkate alınması, 

7. Yapılı çevreyi meydana getirirken kaliteyi sürdürme. 

Sürdürülebilir tasarım ve yapımın amacı insanların, canlı organizmaların 
ve inorganik öğelerin meydana getirdiği küresel ekosistemin devamlılığını 
sürdürebilmesi için çözümler geliştirmek ve bunları uygulamaya koymaktır. 
Bu bağlamda tasarımcılar, yapımcılar ve mimarlar için faydalanabilecekleri 
kavramsal bir çalışma oluşturmak hedeflenmektedir. Sürdürülebilir mimarlık 
eğitiminin de üç temel amacını oluşturan ilkeler, stratejiler ve yöntemlerden 
oluşan bu kavramsal çerçevenin hedefi çevre bilincinin yaygınlaşması ve 
sürdürülebilir tasarım bileşenlerini belirlemektir. Geliştirilen bu kavramsal 
çerçeveye göre sürdürülebilir tasarım ve yapımın üç temel ilkesi 
bulunmaktadır (Şekil-4) (Sev, 2009). 

 

Şekil 4. Sürdürülebilir tasarım ve yapım için geliştirilen kavramsal çerçeve 
(Sev, 2009) 

 

Bu üç ilkenin stratejileri arasından kaynak korunumunda su, enerji, 
malzeme ve yapı alanlarının etkin kullanımı; yaşam döngüsünde yapım 
öncesi, yapım, yapım sonrası dönemleri; insan için tasarımda ise doğal 
şartların korunumu, kentsel tasarım alanı planlaması ve insan konforu için 
tasarım yöntemleri şeklinde genel bir çerçeve çizilmiştir (Evran, 2012). 
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3. MİMARLIK LİSANS PROGRAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR  
     MİMARİ EĞİTİMİ 

Mimarlar yapı endüstrisinin dinamikliğinden ötürü günümüz ve gelecek 
için sürdürülebilir bilinç ile yeni çözümler ortaya koymak üzere 
hazırlanmalıdır; çünkü ortaya çıkan sosyal, işlevsel ve çevresel 
bozulmalardan kaynaklanan ciddi ve karmaşık sorunlar gün geçtikçe 
artmaktadır. Küreselleşmenin getirdiği bu sorunları en aza indirgeyecek 
şekilde planlanan  yapıların niteliği ve bunların çevre ile olan ilişkisi 
mimarlık disiplinini doğrudan ilgilendiren konulardır (Nalçakan, 2006). 

Mimarların eğitim alma ve yetiştirilme şekilleri yapı endüstrisinin ve 
sürdürülebilir mimarlığın ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak yeterlilikte 
olmasının yanı sıra bunların planlama, uygulama ve maliyetleri optimum 
seviyede tutma gibi becerilere de sahip olması gerekmektedir. 

Nalçakan (2006)'a göre mimarlık eğitiminin sürdürülebilir algısı şu 
temeller üzerine kurulu olmalıdır; 

 Bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini iyi düzeyde tutacak 
yapılar üretme becerisi edinmek, 

 Bugünün ve gelecek nesillerin kültürel, sosyal, çevresel ve estetik 
ihtiyaçlarını sürdürülebilir mimari çerçevesinde karşılayabilme 
yeteneği edinmek, 

 Malzemeyi etkin kullanma becerisine sahip olmak, 
 Tasarım kararlarını verirken hem ilk maliyetleri hem de gelecekte 

ortaya çıkacak bakım ve onarım ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmayı 
yürütmek, 

 Çevresel koruma ve iyileştirme çalışmalarının nasıl 
gerçekleştirilebileceğine dair yeterli bilgi edinmek, 

 Koruma ve atık yönetimi konularında bilgi edinmek, 
 Pasif sistemler,minimum enerji tüketimi, doğal enerji kaynaklarından 

yararlanma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak şeklinde 
sıralanabilir. 

Sürdürülebilirlik kavramının özünü oluşturan ekonomik büyüme, sosyal 
gelişim ve çevresel koruma üçlüsü arasında çevre kavramı oldukça ön plana 
çıkmaktadır; çünkü sürdürülebilirlik kavramının ilk olarak ortaya çıkma 
sebepleri arasında, çevrede gözlemlenen olumsuz değişiklikler ve çevresel 
bozulmalardan kaynaklanan durumlar vardır  (Kural, 2016). 

Sürdürülebilir mimarlık eğitimine dünya standartlarında baktığımızda 
çevresel tasarım üzerine eğitim veren birçok üniversitede, özellikle Amerika 
Birleşik Devletlerinde, Sürdürülebilir Tasarım ayrı bir eğitim alanı, hatta ayrı 
bir bölüm olarak verilmektedir.. Örneğin California Üniversitesi Berkeley’de, 
College of Environmental Design’da “Sürdürülebilir Çevresel Tasarım” 
(Sustainable Environmental Design) adı altında Lisans derecesi (BA) veren 
bir bölüm mevcuttur. California Polytechnic, Oregon ve Texas Üniversiteleri, 
İngiltere’de Edinburgh Üniversitesi, Avustralya’da Sydney Üniversitesi 
sürdürülebilir mimari eğitiminde büyük adımlar atan üniversiteler olarak ön 
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plana çıkmaktadır. Penn State Üniversitesi online (çevrimiçi) dersler 
sunarken Oxford ve Cambridge gibi bazı üniversiteler de mimarlara yönelik 
sürekli mesleki eğitim çerçevesinde sürdürülebilir mimarlık hakkında ders 
ve seminerler sunmaktadırlar (Kural, 2016). 

Türkiye'deki üniversitelerin mimarlık lisans eğitim sistemine 
bakıldığında ise, son yıllarda sürdürülebilir sistemler, biyoklimatik mimari ve 
çevresel etkileri üzerine gittikçe artan çalışmalar yürütülmektedir. Güneş 
evleri, organik güneş pilleri,yenilenebilir enerji, enerji etkin tasarımlar, 
sürdürülebilir mimarlık üzerine dersler verilmektedir. Ancak bugüne kadar 
yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yurtdışında bulunan birçok üniversiteye 
kıyasla sürdürülebilir sistemlerin öğretimi, araştırılması ve 
uygulanmasındaki derinliğe ülkemizdeki üniversiteler henüz ulaşamamıştır. 

Sürdürülebilir mimarlık eğitiminde ortaya çıkan bu eksiklikler, 
Türkiye'deki sürdürülebilir bina uygulamalarının önüne geçen önemli bir 
etkendir (Özmehmet, 2007). 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Ülkemizdeki üniversitelerin mimarlık bölümü lisans programlarında 
sürdürülebilirlik ile ilgili derslerin hangi düzeyde ve nasıl verildiğinin 
belirlenmesi amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) 'nun hazırladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”’ne 
göre yayınlanmış 2017 yılının en iyi 20 üniversitesinin mimarlık 
bölümlerinin eğitim programları ele alınmıştır. 2017 yılında  “Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversite Endeksi”ne göre sıralamada ilk 20'ye giren üniversiteler 
sırasıyla; Sabancı, Orta Doğu Teknik, Gebze Teknik, İstanbul Teknik, Boğaziçi, 
İhsan Doğramacı Bilkent, Koç, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin,  
Yıldız Teknik, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji, Abdullah Gül, Atılım, Ege, 
Gaziantep, Hacettepe, Selçuk, Erciyes, Anadolu, Uludağ Üniversiteleridir. Adı 
geçen üniversitelerden Sabancı, Boğaziçi, Koç, Abdullah Gül, Ege, Hacettepe 
ve Anadolu üniversitelerinde mimarlık lisans programları bulunmadığı için 
bunların yerine sıradan devam eden Gazi, İzmir Ekonomi, Yeditepe, Kocaeli, 
Sakarya, İstanbul Şehir ve Pamukkale Üniversiteleri araştırmaya dahil 
edilmiştir. Ele alınan bu üniversitelerin mimarlık lisans programı ders 
katalogları taranarak sürdürülebilirlik ile ilgili derslerin programları 
incelenmiştir. 

5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Türkiye'deki  bütün üniversiteler sayısal bakımdan  ele alındığında 10 
teknik üniversite, 1 yüksek teknoloji enstitüsü ve 2 güzel sanatlar 
üniversitesinin yanı sıra Milli Savunma Üniversitesi ve Polis Akademisi olmak 
üzere toplamda 203 üniversite ve akademi bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 
130 tanesi devlet üniversitesi iken kalan 73 tanesi ise vakıf üniversiteleridir. 
Bunun yanı sıra her ilde en az bir tane üniversite bulunmaktadır. Bu 
üniversiteler arasından Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) tarafından hazırlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
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Endeksi”ne göre yayınlanmış 2017 yılının girişimcilik ve yenilikçilik 
performanslarına göre sıralandığı üniversitelerin   mimarlık lisans 
bölümlerinin de bulunduğu 20 üniversitesinin mimarlık bölümlerinin eğitim 
programlarının müfredatları analiz edilmiş, ders ismi ve içerikleri incelenip, 
bu derslerin sürdürülebilirlik ile olan ilgisi irdelenerek bu konuda genel bir 
çerçeve çizmek amaçlanmıştır. 

Ders içerikleri incelenirken sürdürülebilir mimarinin alt başlıkları olan 
enerjinin korunumu, enerji etkin tasarım, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, 
ışıktan optimum düzeyde yararlanma, suyun etkin kullanımı ve gri su arıtma 
sistemleri kullanımı, ekolojik yalıtım sistemleri, yeşil binalar, çevresel 
sürdürülebilirlik ve bunlarla ilişkili diğer konuları da  içeriğinde barındıran 
dersler çalışma kapsamına alınmıştır. Bu konu başlıklarının tamamını ya da 
tamamına yakınını içeren zorunlu dersler sürdürülebilirlik ile ilgili zorunlu 
dersler saatine yazılmış; sürdürülebilir mimari konusunu kapsayan  seçmeli 
dersler ise seçmeli dersler saati başlığı altına yazılmıştır.  

Çalışma kapsamına alınan  üniversitelerde, söz konusu olan bu derslerin  
mimarlık lisans programlarında nasıl yer aldığı  Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1. Türkiye’de Araştırma Kapsamına Alınan Üniversitelerin Mimarlık 
Lisans Programlarında Sürdürülebilir Mimari ile İlgili Zorunlu Derslerin ve 

Seçmeli Derslerin Toplam Öğretim Programları İçindeki Yeri  

Üniversiteler 
Sürdürülebilirlik 
İle İlgili Zorunlu 
Derslerin Saati 

Seçmeli 
Dersler 

Saati 

Toplam 
Ders Saati 

Zorunlu 
Derslerin 
Oranı(*) 

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) 

6 3 233 2,57% 

Gebze Teknik 
Üniversitesi 

12 6 199 6,03% 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi(İTÜ) 

8 12 198 4,04% 

İhsan Doğramacı 
Bilkent Üniversitesi 

3 3 177 1.69% 

İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü 

İzmir 
4 13 224 1,78% 

Özyeğin Üniversitesi 8 9 204 3,92% 

Yıldız Teknik 
Üniversitesi 

6 9 208 2,88% 

TOBB Ekonomi Ve 
Teknoloji 

Üniversitesi 
6 6 161 3,72% 

Atılım Üniversitesi 8 10 227 3,52% 

Gaziantep 
Üniversitesi 

3 3 231 1,29% 

Selçuk Üniversitesi 2 6 181 1,10% 

Erciyes Üniversitesi 4 8 200 2,00% 

Uludağ Üniversitesi 2 6 208 0,96% 

Gazi Üniversitesi 6 4 193 3,10% 

İzmir Ekonomi 
Üniversitesi 

- 3 217 0,00% 

Yeditepe Üniversitesi 2 - 153 1,30% 

Kocaeli Üniversitesi 4 2 200 2,00% 

Sakarya Üniversitesi - 7 180 0,00% 

İstanbul Şehir 
Üniversitesi 

- - 186 0,00% 

Pamukkale 
Üniversitesi 

- 11 175 0,00% 

(*) Sürdürülebilir Mimari ile ilgili bütün zorunlu derslerin mimarlık lisans eğitimi 
toplam ders saatine oranı 

 

Tablo-1 incelendiğinde 4 yıllık mimarlık lisans programının  ders 
saatlerinin 153-233 aralığında değiştiği görülmektedir. Sürdürülebilir 
mimarlık ile ilgili olan zorunlu ders sayılarının 2 ile 12 arasında değiştiği, 
seçmeli ders sayılarının ise 2 ile 13 arasında olduğu gözlemlenmektedir. Bazı 
üniversiteler mimarlık lisans programı  müfredatlarında sürdürülebilir 
mimari ile ilgili zorunlu derslere yer vermeyip sadece seçmeli dersleri 
bulundururken; bazıları ise seçmeli derslere dahi yer vermemektedir. Bu 
gözlemler mimarlık lisans eğitiminde alınan  sürdürülebilir mimarlık ile ilgili 
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zorunlu derslerin toplam derslere oranının %2,09 dolaylarında kaldığını 
ortaya koymaktadır. 

 Çalışma kapsamında bulunan üniversitelerin sürdürülebilir mimari ile 
ilgili zorunlu ve seçmeli derslerinin yarıyıllara göre dağılımları Tablo-2'de 
gösterilmektedir. 

Tablo 2. Türkiye’de Araştırma Kapsamına Alınan Üniversitelerin Mimarlık 
Lisans Programlarında Sürdürülebilir Mimari ile İlgili Zorunlu Derslerin ve 

Seçmeli Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımları 
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Tablo-2'deki verilere göre araştırma kapsamındaki üniversitelerin 
sürdürülebilir mimari ile ilgili zorunlu dersleri çoğunlukla  4. yarıyılda ve 
sonrasında verdiğini ortaya koymaktadır. İlk yarıyıla bakıldığında hiçbir 
üniversitenin mimarlık eğitim programında sürdürülebilir mimari ile ilgili 
zorunlu derse yer vermediği; 2.yarıyıla bakıldığında ise sadece Gebze Teknik 
Üniversitesi'nde zorunlu dersin bulunduğu, geri kalan üniversitelerde 
2.yarıyılda da zorunlu dersin bulunmadığı görülmektedir. Sürdürülebilir 
mimari ile ilgili zorunlu olan ders ya da dersleri ilk defa 6. yarıyıl ve 7. 
yarıyılda veren İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi'nde, Gaziantep Üniversitesi'nde ve Yeditepe 
Üniversitesi'nde eğitim alan öğrencilerin bu yarıyıllardan önce mimari 
projelerini sürdürülebilir mimari bilinci ile yapamayacakları 
düşünülmektedir. 

Şekil-5'te incelenen üniversitelerin mimarlık lisans programı 
kapsamındaki toplam ders sayıları ve sürdürülebilir mimari ile ilgili zorunlu 
derslerin payları çubuk grafik olarak ifade edilmiştir. 

 

Şekil 5. Türkiye’de Araştırma Kapsamına Alınan Üniversitelerin Mimarlık 
Lisans Programlarının Toplam Ders Saatlerindeki Sürdürülebilir Mimari ile 

İlgili Zorunlu Derslerin Payı  

 

Şekil-5 incelendiğinde üniversitelerin 4 yıllık mimarlık lisans 
programlarında zorunlu derslerin ortalama 4 saat olduğu  ve toplam öğretim 
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dersleri saatine oranla oldukça az olduğu gözlenmektedir. Bunun yanı sıra 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi 
ve Pamukkale Üniversitesi'ne bakıldığında 4 yıllık mimarlık lisans eğitimi 
boyunca zorunlu derslere yer verilmediği görülmektedir. 

Çalışma kapsamına alınan üniversitelerin mimarlık lisans programında 
yer alan zorunlu dersler ve seçmeli derslerin payını gösteren grafik Şekil-6'da 
görülmektedir. 

 

Şekil 6. Türkiye’de Araştırma Kapsamına Alınan Üniversitelerin Mimarlık 
Lisans Programlarında Sürdürülebilir Mimari ile İlgili Zorunlu Dersler ve 

Seçmeli Derslerin Payı 

Şekil-6 incelendiğinde, sürdürülebilirlik ile doğrudan ilgili zorunlu 
derslerin ve seçmeli derslerin toplamı yaklaşık olarak ortalama 10 saat 
civarındadır. . Ancak dikkat çeken nokta, sürdürülebilirlik ile doğrudan ya da 
dolaylı olarak ilgili derslerin mimarlık lisans programlarında çok az düzeyde 
(yaklaşık 4-5 saat aralığında) olmasıdır. Sürdürülebilir mimarlık eğitimini 
yalnızca seçmeli dersler ile vermeyi hedefleyen İzmir Ekonomi 
Üniversitesi,Sakarya Üniversitesi ve  Pamukkale Üniversitesinin bu durumu 
değerlendirildiği zaman mimarlık eğitimi alan lisans öğrencisinin söz konusu 
dersleri seçmemesi halinde sürdürülebilir mimari ile ilgili hiç ders almadan 
lisans eğitimini tamamlayabileceğinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. 
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6. SONUÇ 

Çalışmanın amacı, Türkiye'deki üniversitelerin mimarlık lisans 
programlarında eğitim alan öğrencilerin sürdürülebilir mimari hakkında ne 
derecede ve nasıl eğitim aldıklarının güncel durumunu ortaya koymak ve 
eksikliklerin görülmesini sağlayarak mevcut durumun iyileştirilmesi için bu 
konuya dikkat çekmektir. Bu doğrultuda çalışma kapsamına alınan 
üniversitelerin mimarlık lisans programlarının yayınlanmış ders katalogları 
incelenmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler  sonucunda Türkiye'de; 

 Sürdürülebilir mimari ile ilgili lisans öğretim programı henüz 
bulunmamaktadır. Bunun yerine sürdürülebilir mimarlık eğitimi 
mimarlık ve yakın disiplinlerdeki lisans programları kapsamında 
yüzeysel olarak verilmeye çalışılmaktadır. 

 Mimarlık lisans programı bulunan üniversitelerin neredeyse 
tamamında sürdürülebilirlik ile ilgili derslerin çok az sayıda olduğu 
gözlenmektedir. 

 Mimarlık lisans programlarında sürdürülebilirlik ile ilgili derslere 
çoğunlukla seçmeli ders olarak yer verilmektedir, zorunlu ders sayısı 
yok denecek kadar az bulunmaktadır. Bu durumda sürdürülebilirlik 
ve sürdürülebilir mimari hakkında verilecek olan eğitimin alınması 
öğrencilerin inisiyatifine bırakılmış olduğu görülmektedir. 

 Mimarlık lisans öğrencileri sürdürülebilir mimari ile ilgili olan 
zorunlu dersleri çoğunlukla son yarıyıllarda aldığı için daha öncesinde 
aldıkları mimari proje stüdyolarını sürdürülebilir mimari bilinci 
oluşmadan tamamlamaları söz konusudur. 

Bu araştırmanın sonucu olarak Türkiye'deki mimarlık lisans 
programlarının ve ilgili yakın disiplinlerin müfredatlarına zorunlu ve seçmeli 
olarak sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimari hakkında dersler eklenerek, 
mimarlık eğitimi alan öğrencilerin bu bağlamda daha bilinçli bir şekilde 
yetişmelerine olanak tanımak gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Kayseri ve Kapadokya arasında bir vadide yer alan İncesu, Kayseri’nin 
tarihî ve kültürel mirasını örnekleyen mekânların yer aldığı en önemli 
yerleşim yerlerinden biridir. (Şekil 1) Tarihi, M.Ö. 13. yüzyıla dayanan 
İncesu’da, Hitit ya da Friglerin devamı olduğu öne sürülen bir topluluk 
yaşamıştır (Çetinkaya, 1997).  

“16.yy başlarında Kayseri’ye taâbi Sahra, Koramaz, Cebel-i Ali, Cebel-i 
Erciyes, Karakaya, Kenar-ı Irmak, Malya, Bozatlu ve Karataş Nahiyesi olarak 
dokuz adet nahiye bulunuyordu. İncesu ve çevresinde bulunan birçok köy ve 
mezra, İncesu (Boran)  köyü de dâhil olmak üzere Karataş Nahiyesine tabi 
idi”  (Cömert, 2010: 3). Kayseri İli Tahrir Defterleri adlı eserde, “Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa Boran adıyla anılan İncesu’da bir büyük cami, medrese 
han ve sıbyan mektebi yaptırmıştır” şeklindeki ifadeden de 16.yüzyılda 
(1584) buranın adının “Boran” olduğu ve bu isimle anıldığı belirtilmektedir.   

 

Şekil 1. İncesu’nun Kayseri merkeze göre konumu. (Özcan, 2005: 62)                              

 

Bölgede yaşayanların sayısının azalması 1590’lı yıllara rastlamaktadır. 
Faroqhi’ye göre, “Celali ayaklanmalarından dolayı huzuru bozulan, can ve mal 
güvenliği kalmayan halkın, İncesu’yu terk ederek boşalttığı anlaşılmaktadır” 
(Faroqhi, 2000: 350).  

17. Yüzyılın ortalarına doğru farklı bir iskân projesi uygulayan 
Osmanlı idaresi, terk edilen köyü, yıkıntıları üzerinde yeniden inşa 
etmeyi ve bunun içinde Osmanlı hazinesine her yıl belli miktar para 
ödemeyi kabullenen kişilere veriyordu. Böylece köyler babadan oğula 
da geçebiliyordu. Bundan böyle bir zamanlar önemli bir köy olan 
İncesu’yu, 1610 yılında yeniden canlandırmayı üstlenen ve Kayserili 
olduğu anlaşılan derviş şeyhi Kasım Dede, bunun içinde Osmanlı 
hazinesine 5.000 akçe ödeyeceğini bildiriyordu. 16.yy tahrirlerinde 
Karataş Nahiyesine tabi köylerin tamamına Türkmen aşiretleri iskân 
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edilmiş olup, bunların arasında  “gebr” gayrimüslim nüfusun 
bulunmadığı görülmüştür (Cömert, 2010: 5). 

Böylelikle, çeşitli kültürlerin yaşam izlerine rastlanan İncesu’da yerleşim, 
17. yüzyılda canlanmaya başlamıştır. “1670 yılında Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa tarafından kervansaray, çarşı, cami, medrese, tabhane (mutfak) ve 
hamamdan oluşan külliyenin yaptırılmasından sonra, İncesu’nun cazibe 
merkezine dönüştüğü ve giderek geliştiği anlaşılmaktadır” (Cömert, 2010: 5). 
(Şekil 2 ve 3) 

 

 

Şekil 2. İncesu’nun genel konut dokusu. (Özcan, 2005: 75)  

Şekil 3. 1960’lı yıllarda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi, İncesu. 
(Özcan, 2005: 64) 

 

İncesu Nüfus Defteri 1260, 1844 yılına ait nüfus sayımındaki bilgilerin 
yer aldığı nüfus defterinden; İncesu’ya çevre köy ve kazalardan çok 
sayıda Hıristiyan nüfusun gelerek, Kilise, Orta, Sallana, Molu, 
Turhanlı ve Sadık Ağa gibi tesmiye edilen mahallelere yerleştikleri 
anlaşılmaktadır. Turhanlı mahalle halkının, Niğde’ye tabi 
Turhanlı'dan; Molu mahallesine yerleşenlerin, Kayseri’ye tabi Molu 
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köyünden; Orta mahalle halkının Karahisar/Yeşilhisar’a tabi Orta 
köyden;  Sadık Ağa mahallesi halkının da Develi’den gelerek İncesu’ya 
yerleştikleri ve geldikleri yerin adını buralara verdikleri anlaşılıyor 
(Karababa, Sarı, 2005: 38). 

Zamanla Batı yönünde gelişme gösteren İncesu’da, Rum ailelerin 
sayısında artış olmuştur. “İncesu’ya muhtelif memleketlerden gelerek 
yerleşmişler ve ilçenin yarı nüfusunu teşkil etmişlerdir. 1250 haneyi aşkın 
Rum, senelerce İncesu’da kalmış, ilçenin iki yamacına yerleşmişlerdir” 
(Yalçın, 2005: 10).  

Hıristiyan halkın mukim bulunduğu ve Kilise, Orta, Sallana, Molu, 
Turhanlı ve Sadık Ağa mahallerinde, 1844 yılında, 495 hane ve 1121 
erkek nüfusun kayıtlı olduğu görülmüştür. Böylece, erkek ve kadın 
nüfusunu eşit tutarak bu tarihte İncesu’da toplam 2242 Hıristiyan 
nüfusun yaşadığı anlaşılmaktadır. Buna göre 1844 yılında 11 
mahalleden ibaret olan İncesu’da, müslim-gayrimüslim 1225 hane ve 
5748 nüfusun bulunduğu anlaşılmaktadır” (Cömert, 2010: 6). 

Dolayısıyla zamanla bölgeye yerleşen farklı toplumsal grupların etkisiyle 
birlikte İncesu’da zengin bir kültürel ve mimari doku oluşmuştur. İncesu’daki 
bu zengin mimari dokunun çoğunluğunu ise Rumlara ait olan sivil mimari 
örnekleri oluşturmaktadır. Bunlardan Karakoyunlu Mahallesi’nde bulunan ve 
günümüze kadar gelen gerek mimari gerekse tarihi değeri bakımından 
zengin bir niteliğe sahip olan “Hacı Osman Mestav Konağı” bu çalışmanın 
konusunu oluşturmuştur. Bu çalışmada, konağın mimari özelliklerine 
odaklanarak, yapının mekânsal analizleriyle dönemin konut kültürünün 
izlerini okumak mümkün olmuştur. 19 yy. ilk yarısında yapıldığı düşünülen 
konağın Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 
tescillenmiş olmasına rağmen yapının aslına uygun olarak onarımında ve 
restorasyon sürecinde bazı problemler yaşandığı bilinmektedir. 19. yy’dan 
kalan nadir sivil mimari örneklerden biri olan bu Rum Konağının, mimari 
özellikleri ortaya konularak koruma bağlamında tartışılması ve gelecek 
nesillere bırakılmak üzere aslına uygun olarak onarılması için toplumsal bir 
bilinç ve farkındalık oluşturulması çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. 

19. yy kültürünü, halen “yaşayan bir yapının” kendisinden öğrenmek 
bugün için çok değerlidir. Bu bağlamda Hacı Osman Mestav Konağı İncesu da 
19. yy konut yaşantısının, kültürünün ve yapı sanatının güzelliklerini 
örnekleyen ender yapılardan biridir. Buna göre Konağı incelemek ve 
tartışmak aynı zamanda bölgenin sivil mimarlığının korunmasının toplumsal 
farkındalıkla ilişkisi konusunu da gündeme getirmektedir. Hasol (1988) 
korumayı “tarihi ya da sanat değeri taşıyan yapıların veya kent parçalarının 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri alma” olarak 
tariflemektedir. Korumaya, bugün kent ölçeğinde bakılırsa; tarihsel ve 
mimari değeri yüksek yapılardan gelecekte de yararlanabilmek için yıkıcı, 
bozucu eylemlerden korunması; geçmişten gelen sosyal, ekonomik, kültürel 
yapıların günün değişen koşulları ile bütünleştirilerek yaşantısını sürdürmesi 
şeklinde tanımlanabilir” (Erşen, 2015: 222). 
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Bu kapsamda 19. yy sivil mimarlık dilinin kavranması, dönemin mimari 
özelliklerinin ortaya konulması, dönemsel yapı malzemesi ve detayların 
tespit edilmesi ve 19. yy sivil mimarlık örneklerinin korunmasının için Hacı 
Osman Mestav Konağı’nın incelenmesi önemlidir.  

1.Hacı Osman Mestav Konağı’nın Mekânsal Özellikleri  

Hacı Osman Mestav Konağı’nın, 19. yüzyılın ilk yarısında İncesu’nun 
Sallana (Salanda) Mahallesi’nde Fırın Önü sokağında bulunduğu tespit 
edilmiştir (Cömert, 2010: 166). ERÜ, KAYTAM3 arşivlerinde bulunan 1872 
tarihli İncesu Kazası Emlak Defterindeki kayıtlı bilgilere göre konak, 
Papazoğlu Menet tarafından 5000 kuruş değerinde senet usulü ile 5 Mart 
1886’da satılmıştır. Aynı defterde Papazoğlu Menet tarafından evle bağlantılı, 
500 kuruş değerinde ahır ve dükkân da satılmıştır. Papazoğlu Menet’in kime 
sattığı senette belirtileceğinden, ilgili emlak defterinde herhangi bir isim 
verilmemiştir. 

Mahalle Sallana 

Esami nevi emlak Hane 

Esami cadde ve sokak Fırın Önü Sokağı 

Rakam-ı evvab (kapı numarası) 4 

Takibat 6 

Eshabı mülk (mülk sahibi) 143 / Papazoğlu Menet 

Kıymeti haliye 5000 (kuruş) 

Ferağ ve intikal 5 Mart 1886, 5000 kuruş sened-i ferağ 

Tablo 1. 1872 Tarihli İncesu Kazası Emlak Defterindeki Kayda Göre Konağın 
1886’daki Bilgileri 

 

 

  

                                                           
3 ERÜ: Erciyes Üniversitesi, KAYTAM: Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi. 
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Esami nevi emlak Ahır 

Rakamı evvab 6 

Takibat 1 

Eshabı mülk Papazoğlu Menet 

Kıymeti haliye 500 (kuruş) 

Tablo 2. 1872 tarihli İncesu Kazası Emlak Defterindeki kayda göre konağa ait 
ahırın 1886’daki bilgileri 

 

Yine aynı yerde Papazoğlu Menet’e ait 500 kuruş değerinde bir adet 
dükkân vardır. 

Konak, Kaya’ya göre (2007: 12), “1924 tarihinde büyük mübadele 
öncesinde gemi kaptanı olan Simyon ve Marko Simyonidis’lere aitken”, 1932 
yılında Mestav zade Hacı4 Osman Bey adlı kişi tarafından satın alındığı 
bilinmektedir.5 Daha sonra bu konak, halk arasında Hacı Osman Mestav 
Konağı olarak adlandırılmıştır. 11.01.1932 tarih 4 sıra nolu tapuya istinaden 
Ali Osman Mestav adına konağın tesciline 23.07.1976 tarihinde komisyonca 
oy birliği ile karar verilmiştir. 1990 yılında harabe olarak Gülcan ve Ali 
Osman Oğullu tarafından satın alınan konak, bugün konut işleviyle 
kullanılmaktadır. (Oğuz, Özyürek, 2005: 3) 

     

Şekil 4. Hacı Osman Mestav Konağı’nın Uzun Bekir Sokağı’ndan görünüşü, 
2018. (Filiz Sönmez ve Hatice Doğan İncesu Fotoğraf Arşivi)  

 

                                                           
4  Hacı unvanı, döneminde hacca gidenlere denilirken aynı zamanda Arabistan’a 

girebilen birinin zengin olduğu anlamına gelirdi. Yani bir zenginlik göstergesiydi. 
Hacı unvanıyla tanınan birinin bu kadar büyük ve görkemli bir yapıyı alması olası 
bir durumdur (Kapanşahin, M., E. Yılmaz, E., 2011, s. 372). 

5  Konağın şu an ki sahibi Ali Osman Oğullu ile yapılan 09.09.2018 e röportaj. 
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Tapu Senedinde yazan bilgiler: Kayseri İncesu ilçesinde 
Salanda/Karakoyunlu mahallesinde ev ve dükkân tapusu. 300 metrekare 
büyüklük. Sağ kumsal hanesi iken, elyevm (şu anda)  arsası solu… iken el-
yevm yol arkası yol iken elyevm mahallinde Bekir hanesi önü yol/ Hane maa 
dükkan Nikefor oğlu Simyon’dan metruk 8 hane müsavi taksitle ihale ve 
birinci taksitinde alınmış 11/Mutasarrıfının ismi: Mestav zade Hacı Osman 
Bey. 

 

Şekil 5. Hacı Osman Mestav Konağı’na ait 11.1.1932 Tarihli Tapu Senedi. 
(İncesu Tapu Müdürlüğü Arşivi) 

 

Tapu kaydındaki bilgiden de anlaşılacağı üzere konağı, 61932 yılında Hacı 
Osman Mestav Simyon’dan satın almıştır. (Şekil 5) 

                                                           
6  “1924-1932 tarihleri arasında Konak, kimsesizler yurdu olarak kullanılmış ve 

1932’ye kadar Simyon üzerinde kayıtlı olan konak, Milli Emlak tarafından Hocı 
Osman Mestav’a satılmıştır.” Konağın şu an ki sahibi Ali Osman Oğullu ile yapılan 
09.09.2018 e röportaj. 
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19. yy yapısı olan bu konağın sakinlerinin mekânsal kullanımlarının 
izlerini takip etmek mümkündür. Günümüze kadar bazı tadilatlarla aktarılan 
Hacı Osman Mestav Konağı, bu çalışmada mimari özelliklerine göre 
incelenecektir. 

1.1. Hacı Osman Mestav Konağının Mekânsal Organizasyonu  

Anadolu’daki yapıların biçimlenmesi, inşa edildiği çağa uygun olarak, 
çeşitli bölgelerindeki yöresel karakteristikler, iklim özellikleri, coğrafi konum 
ve kullanıcının sosyo-ekonomik durumu gibi birçok etkene bağlı olarak 
değişmektedir.  

19. yüzyılda İncesu, çoğunlukla tek ve iki katlı Müslim ve Gayrimüslim 
evlerinden oluşmaktadır. Bunlardan Hacı Osman Mestav Konağı bodrum, 
zemin ve birinci kattan oluşan zengin mimari mekân ve detaylarıyla ön plana 
çıkan bir gayrimüslim evidir. Gayrimüslim evlerinin planlarını, genelde sofa-
tokana ve harem üçlüsü belirlemektedir (İmamoğlu, 2001: 339). Bu dönemde 
yapılan evlerde planın fonksiyonelliği öne çıkarılmış, evler avlu veya kapalı 
bir hol etrafında şekillenmiştir. Dışa kapalı içe dönük sofa merkezli evler 
daha sonra Hristiyan nüfus ve Osmanlı’daki batılılaşma eğilimleriyle birlikte 
dışa dönük olarak planlanmaya başlanmıştır (Tali, 2008: 166-167).  

 

Şekil 6. Türk Evi plan tipleri ve orta sofalı plan tipi örneği.  
(Bozkurt, 2013: 64)  

 

Geleneksel Türk evlerinin plan tipolojisi,  iç sofalı, dış sofalı, sofasız ve 
orta sofalı olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlardan Hacı Osman Mestav 
Konağı’nın plan tipiyle benzerlik gösteren orta sofalı plan tipinde, ana kurgu 
“merkezde konumlandırılmış sofa ve bu sofanın dörtkenarına yerleştirilmiş 
odalar bulunmaktadır” (Ürer, 2013: 201). Bu konakta ise tam bir dağılım 
mekânına bürünen sofanın üç tarafına odaların dizilmesiyle ve diğer 
kenarında merdiven ve/veya merdiven üzerinde bulunan balkonun sofaya 
açılması ile oluşan plan tipidir (Şekil 6).  
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1.1.1. Mekânsal Birimler ve İşlevleri 

Konut mimarisini toplumsal etkenler şekillendirmektir denilebilir. 
Yapıldıkları dönemde, içinde yaşayan insanların tarım, hayvancılık ve 
ticaretle ilgilenmeleri evlerin biçimlenmesinde de etkili olmuştur. İncesu’nun 
toplumsal ve kültürel yaşamına göre şekillenen ev planları, gündelik yaşamı 
da tariflemektedir. Örneğin bazı evlerde bulunan dükkân nişleri, odaları 
nedeniyle ev sahibinin ticaretle uğraştığını tahmin etmek mümkündür. 

Hacı Osman Mestav Konağı’nın zemin katında girişler, genellikle evlerin 
sokağa açılmış ana kitlesinin ortasında konumlandırılmıştır. “Belli bir yön 
olgusunun olmadığı, arazinin konumuna göre yapılandırılan evlerde girişler, 
bazen bir niş içine bazen de bir balkon altına çekilmiştir. Bu anlamda 
cephedeki hareketliliğin yanı sıra girişler güneş, yağmur, kar gibi dış 
etkenlere karşı da korunmuştur” (Tali, 2008: 167). 

 

Şekil 7. Hacı Osman Mestav Konağı Vaziyet Planı (Mimar Ersoy Daştan 
Oğullu Konağı Restitüsyon Projesi, 2008) 

 

Yapının vaziyet planından da görüldüğü üzere (Şekil 7), arazinin 
konumuna göre yerleşmiş olan yapı, aynı cephede üç farklı girişe sahiptir. 
Uzun Bekir Sokağındaki ortadaki kapı ana giriş olup, yapının en uzun 
cephesinin ortasında bulunmaktadır. 

Yapının en uzun cephesi Doğu Cephesi olup büyük bir balkona sahipken, 
ana giriş bu balkon altındadır. Ana girişin önünde 1990’lara kadar kullanılan 
binek taşı bulunduğu bilinmektedir. Ana giriş zemin kattaki diğer servis 
mekânları (ambar, hela, depo v.b.) ve üst kattaki ana yaşama mekânlarına 
ulaşan bir merdivene açılmaktadır. Dükkân ve ambar gibi mekânlara 
bağlanan diğer bir giriş ise Güney cephede bulunmaktadır.  

Konak, katlarına göre incelendiğinde, bodrum, zemin ve birinci kattan 
oluşmaktadır. Bodrum kata bağlantı; zemin katta bulunan ahşap bir kapakla 
sağlanmaktadır. Bodrum katta iki ana mekân bulunmaktadır. Birincisi 
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yapının zemin katta güney bölümünde bulunan deponun batı duvarında yer 
alan açıklıktan girilen mahzen bölümüdür. Zemin ve duvarları kaya olan bu 
bölüme günümüzde girilememektedir. Bodrum katına ait ikinci bölüm ise; 
yapının zemin katındaki holün doğusunda, yerde bulunan ahşap kapaklı 
açıklıktan geçilen ve Kuzey-Güney doğrultuda uzanan mahzen bölümüdür. 
(Şekil 8)  Bu mekâna holden ahşap merdivenlerle inilmekte, Doğu cephede 
şırahane, Batı duvarı önünde ise yere açılmış aynı boyutlardaki testilikler 
bulunur. (Şekil 10) Bu mekânların varlığı o dönemde Rumların meyvecilik, 
bağcılık ve şarapçılık gibi işlerle uğraştığını göstermektedir. Mahzenin Kuzey 
duvarında bulunan açıklıktan kaya oyma mekâna girilmektedir. (Restitüsyon 
Projesi, Mimar Ersoy Taştan, 2008) Ali Osman Oğullu’ya (2018) göre bu 
mekânın başka yapı ve mekânlarla bağlantısı olduğu düşünülmekte, ancak 
günümüzde bu bölümün içine girilememektedir. 

 

      

Şekil 8. Bodrum Kata Ulaşımı Sağlayan merdiven. ( Ali Osman Oğullu 
Fotoğraf Arşivi)  

Şekil 9. Bodrum Katta Bulunan Mahzen Bölümü( Ali Osman Oğullu Fotoğraf 
Arşivi)  

 

Mahzende yerler sal taşı, duvarlar kesme taştan yapılmış olup, tavan 
tonoz örtü ile kaplanmıştır. (Şekil 9) 
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Şekil 10.  Konağın mahzeninde bulunan testilikler (Ali Osman Oğullu 
Fotoğraf Arşivi) 

 

Zemin kat; 

Zemin katta, kiler, hela, dükkân mekânları ve depolama mekânları 
bulunmaktadır. Buna göre, alt kat servis, üst kat ise dinleme mekânlarına 
sahiptir. Ana giriş kapısından hole geçilen yapının merkezinde üst kata 
ulaşımı sağlayan merdiven bulunmaktadır. Kesme taştan yapılan merdiven, 
orta sofalı planın oluşumunda karakteristik bir öneme sahiptir. (Şekil 12)  

Zemin kat giriş holünden bir kapıyla zemin kattaki diğer mekânlara 
bağlantı bulunmaktadır.  

 

Şekil 11. Hacı Osman Mestav Konağı Zemin Kat Planı, (Mimar Ersoy Daştan 
Ali Osman Oğullu Konağı Restitüsyon Projesi, 2008)  
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Zemin katın Kuzeydoğusundaki ilk oda zemin ve tavanı ahşap olup 
dışarıya açılan bir penceresi bulunmaktadır. Günümüzde hayvan barınağı 
olarak kullanılmaktadır. Bu odanın Batısından zemin kat holüne 
geçilmektedir, holün Kuzeyindeki açıklıktan da mutfak bölümüne 
geçilmektedir. Odanın Güneyinde bulunan ahşap merdiven birinci kat 
mutfağına bağlanmaktadır. Ayrıca mutfak bölümünden satıcılar ve 
misafirlerin kullandığı sofa bölümüne geçilmektedir. Bu bölüme yapı 
dışından ulaşılan bir giriş de bulunmaktadır. 

 

Şekil 12. Ana girişin karşısındaki merdiven (Filiz Sönmez ve Hatice Doğan 
Hacı Osman Mestav Konağı Fotoğraf Arşivi) 

 

Zemin katta bulunan holden ambarların bulunduğu bölüme 
geçilmektedir. Bu bölümde açık ve kapalı olmak üzere dört adet tahıl saklama 
ambarı bulunmaktadır. Yapının dışına iki kapıyla açılan ve kuyumcu dükkânı 
olarak kullanıldığı söylenilen bölüm, ambara sonradan bağlanmıştır. Zemin 
katın tavan döşemesi kesme taş tonoz olup, tavan kaplaması ahşaptır.  

 

Şekil 13. Hacı Osman Mestav Konağı Kesitleri (Mimar Ersoy Daştan Oğullu 
Konağı Restitüsyon Projesi, 2008) 
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Birinci kat; 

Birinci kata bağlanan ana merdivenle sofa bölümüne geçilmektedir. 
Sofaya açılan odalar bulunmaktadır.  

 

Şekil 14. Hacı Osman Mestav Konağı birinci kat planı. (Mimar Ersoy Daştan 
Oğullu Konağı Restitüsyon Projesi, 2008)  

 

Sofa bölümünün öneminin vurgulanması için üzeri kare formda, üç 
cephesinde yarım daire kemer formlu pencerelere sahip, aydınlık feneriyle 
kapatılmıştır. (Şekil 15) Bu mekân yapının merkezinde karşılama mekânı 
olarak kullanılmıştır. Bu alana açılan odaların sofaya bakan ahşap pencereleri 
bulunmaktadır. Sofadan diğer odalara ve mutfağa geçiş sağlanmaktadır. 
(Şekil 17) Mutfak bölümünde tandırlı ocak bulunmakta ve ahşap merdiven ile 
çatıya ulaşım sağlanmaktadır. Mutfakta ayrıca çatıdan gelen yağmur sularının 
birikmesini sağlayan horasan harcıyla sıvanmış sarnıç bulunmaktadır.  
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Şekil 15. Sofadan Aydınlık Kemerine Bakış.  

Şekil 16. Sofadan görünüş (Filiz Sönmez ve Hatice Doğan Hacı Osman Mestav 
Konağı Fotoğraf Arşivi) 

 

Birinci katta bulunan odalar, oturma, yemek yeme, yatma, misafir 
ağırlama, çalışma gibi ihtiyaçların hepsini karşılayacak şekilde planlanmıştır. 
Odalar oturma, dinlenme ve yatma fonksiyonlarıyla kullanılmaktadır. Bu 
odalarda ahşap sedirler, yüklük ve eşya için dolap nişleri bulunmaktadır.  

                 

Şekil 17. Sofa ile Mutfak Arasında Bulunan Hol ve Mutfaktaki Ocak   
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Şekil 18. Mutfaktan Teras Çatıya Ulaşan Merdiven (Ali Osman Oğullu 
Fotoğraf Arşivi)  

 

Odalarda tavan ve döşemeler ahşap kaplıdır. Bu ahşapların üstünde oyma 
ve boyama tekniğinde yapılmış süslemeler vardır. (Şekil 19) 

       

Şekil 19. Birinci katta bulunan oda (Filiz Sönmez ve Hatice Doğan Hacı 
Osman Mestav Konağı Fotoğraf Arşivi) 

 

 Birinci katta bulunan konağın Doğu cephesinde yüzeyi bulunan ve 
sofanın kuzey yönünde yer alan oda ihtişamı ve ahşap işçiliği ile başoda 
niteliğini taşımaktadır. Güney ve Doğu duvara boyunca uzanan ahşap sediri, 
Kuzey duvarında ahşap şerbetlik ve dolapları bulunur. 

1.1.2.Cephe Elemanları, Bezemeler ve Detaylara İlişkin  
            Özellikler 

Hacı Osman Mestav Konağı’nın Doğu cephesi taş silmeleri, konsolları ve 
ahşap kepenkli pencereleriyle yapının en hareketli cephesi olup, yapının ana 
girişi ve diğer girişleri de bu cephede bulunmaktadır. Rum evlerinde 
gözlemlendiği gibi, bu konağın girişi balkon altında yer almaktadır ve ana 
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sokağa bağlıdır. Konağın diğer cepheleri ana cepheye göre daha sade olup ve 
komşu yapılara yakınlığı sebebiyle de küçük pencereler ve kapılara sahiptir. 
(Şekil 20) 

Arazinin yapısı nedeniyle girintili çıkıntılı olan Kuzey cephesinde birinci 
kat odasına ve mutfağına ait üç adet pencere ve zemin kat mutfaklarına ait 
açıklıklar bulunmaktadır. Batı cephesi komşu evlere bakması nedeniyle sağır 
tutulmuştur. Güney cephesinde ise zemin kata ait üçgen köşe çıkmasıyla 
dikkati çeken bu bölümde birinci kata ait üç adet pencere, zemin kata ait bir 
kapı yer almaktadır. 

Yapının giriş cephesinde ana kapı, ahıra, garaja, zemin kattaki depoya ait 
toplam dört adet kapı ve ahşap kepenkli on adet pencere bulunmaktadır. 
(Şekil 21) Pencere sayı ve büyüklüklerinden de anlaşılacağı üzere, birinci 
katta esas yaşam mekânları bulunmaktadır. Ev sahibi Ali Osman Oğullu’nun 
(2018) kendisiyle yapılan röportajda, ana cephede bulunan balkona, zemin 
kattan çıkan yapıya bitişik iki merdiven daha olduğunu belirtmiştir. Yapının 
ana cephesindeki izler, balkondaki kapının büyüklüğü ve balkon kapısı 
üzerinde tokmakların bulunması nedeniyle, balkondaki bu kapının geçmişte 
ana giriş olarak kullanıldığı varsayımını güçlendirmektedir. 

  

Şekil 20. Hacı Osman Mestav Konağının Dış Cepheleri (Filiz Sönmez ve 
Hatice Doğan Hacı Osman Mestav Konağı Fotoğraf Arşivi) 

 

Şekil 21. Hacı Osman Mestav Konağı, Doğu Cephesi ve Güney Cephesi  
(Mimar Ersoy Daştan Restitüsyon Projesi 2008 ) 

 

Konakta yapı malzemesi olarak, genellikle coğrafi bölgenin 
özelliklerine uygun, kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Estetik yönden 
önemli olmayan kısımlarda moloz taş kullanılırken çoğu kısımda düzgün 
kesme taş ile inşa edilmiştir. 
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Konakta özellikle taş ve ahşap yapı malzemelerinin kullanımı, 19. yy Rum 
evlerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Yapı malzemesi 
kullanımıyla ilgili Şerife Tali (2008: 167) makalesinde, taş, ahşap, demir ve 
metalin Rum evlerinde başarılı bir şekilde kullanıldığını belirtmektedir. “Her 
birinin farklı kullanım yerleri olan bu malzemelerden ahşap, çift ya da tek 
kanatlı kapılarda, çatkı veya çatma gibi tekniklerle oluşturulmuştur. 
Girişlerde kullanılan tokmak, kilit, çivi gibi metal aksamlarda da dövme ve 
döküm teknikleri kullanılmıştır. Rum evlerindeki girişlerin zenginliği, 
kapıların metal aksamlarında da devam etmektedir... Kapılardaki tokmaklar, 
kapıların büyüklüklerini destekleyen farklı özellikteki kilitler ve kabaralar 
(çiviler), kullanılan başlıca metal unsurlardır.” 

 

Şekil 21. Hacı Osman Mestav Konağı  (Filiz Sönmez Hacı Osman Mestav 
Konağı Fotoğraf Arşivi) 

 

Şekil 22. Konağa ait iç ve dış mekânlardaki ahşap kapı detayları (Ali Osman 
Oğullu Fotoğraf Arşivi) 

 

Yapının cephesinde bulunan taş silmeler, giriş kapısının üzerinde 
bulunan taş konsollar yalnızca malzeme olarak değil estetik birer öge olarak 
kullanılmıştır. Pencereleri ahşap doğrama ve ahşap kepenkli olan yapının 
giriş kapısının üzerinde yine ahşap çıkma balkon bulunmaktadır. Yapı 
genelinde ahşap malzeme kullanımı sadece dış cephede sınırlı tutulmamış iç 
mekânda da dolap, tavan ve pencerelerde de kullanılmıştır. Dönemi itibari ile 
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kullanılan ahşap işlemeler ve kaplamalar kapı, pencere ve tavan örtüsü 
olarak yapıya estetik bir değer katmıştır. İnsan ölçeğinin ulaşabileceği 
yükseklikten sonra soyutlamalar başlamakta ve tavanda mobilya olarak 
ahşap sedir, şerbetlik ve yüklük bulunmaktadır. Odalar, üçgen alınlıklı ve 
kapıların aynalıkları oyma ve çakma tekniğiyle yapılmış ahşap işçilikle 
donatılmıştır.  Bu malzemelere ek olarak, özel üretim demir korkuluklar 
balkonda ve pencerelerde kullanılmıştır. 

 

Şekil 23. Konağa ait iç mekânlardaki ahşap detayları (Ali Osman Oğullu 
Fotoğraf Arşivi) 

 

Şekil 24. Konağa ait iç mekânlardaki ahşap detayları (Ali Osman Oğullu 
Fotoğraf Arşivi) 

 

Sofaya açılan iki büyük odada, tavana yakın bir bölgede dekoratif 
süslemeli bir motif bulunup, ana işlevi mekânın havalandırılmasını 
sağlamaktır.  
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Şekil 24. Konağa ait iç mekânlardaki havalandırma detayları (Ali Osman 
Oğullu Fotoğraf Arşivi) 

 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Kayseri’nin İncesu ilçesinde yer alan ve 19. yy sivil mimari ve kültürel 
mirasımızı örnekleyen yapılardan biri olan Hacı Osman Mestav Konağı, sahip 
olduğu zengin mimari mekan kurgusu, cephe özellikleri, yapı malzemesi 
kullanımı, demir ve ahşap işlemeleri ve yapı konstrüktif detaylarıyla oldukça 
değerli olup, koruma bağlamında özellikle incelenmesi ve değerlendirilmesi 
gereken bir öneme sahiptir. Konağın koruma bağlamında yeniden 
planlanarak mimari ve kültürel mirasa kazandırılması önemlidir.  

19. yüzyılın ilk yarısında bir Rum aile tarafından yaptırıldığı tahmin 
edilen konağın 1886’ya kadar Papazoğlu Menet’e ait olduğu daha sonra 
Nikefor oğlu Simyon’a geçtiği, 1932’de de Hacı Osman Mestav tarafından 
satın alındığı bilinen konak, orjinalinde varlıklı ailelerin yaşadığı bir 
gayrimüslim evidir. Konak, tipolojik özellikler bakımından orta sofalı şemaya 
sahip olması, daha doğrusu sofanın oluşturduğu merkez etrafında mekansal 
düzenin kurulması ile, Sedad Hakklı Eldem’in (1954) Türk Evi 
tanımlamasında da var olan bir niteliğe sahiptir. 19. yüzyılda Batılılaşma 
süreci sonucunda ve gayrimüslimlere tanınan hakların etkisiyle ortaya çıkmış 
Kayseri merkez ve İstanbul’da da benzer örneklerini gördüğümüz bir çok 
varlıklı gayrimüslim konakları bulunmaktadır. Bunlardan bir Rum konağı 
olarak yaptırılan bu evde, Batı etkilerini özellikle sofadan odalara girişteki 
ahşap kapı doğramaları ve çerçevelerindeki süslemelerden izlemek 
mümkündür. Konak, 19. yy sivil mimarlığını göstermesi bakımından  
Anadolu’nun zengin kültürel mirasının incelikli bir örneğidir.  
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Konak, inşa edildiği dönem itibariyle eşsiz güzelliğe sahip olması ve 19. 
yüzyıl mekan anlayışını gösteren ve halen aynı işleviyle yaşayan bir yapı 
olması nedeniyle gelecek kuşaklara taşınması, dolayısıyla korunması ve buna 
yönelik inşai ve bilimsel çalışmaların yapılmasını hak etmektedir.   

Konağın şu anki sahibi Ali Osman Oğullu ile yapılan görüşme sonrasında, 
konağın KUDEP tarafından koruma altında olduğu, ancak,  onarım ve 
restorasyon çalışmalarının KUDEP tarafınfan yapılmadığı belirtilmektedir. 
Yapıda zorunlu olarak uygulanması gerekli tadilat ve onarımlarda ev 
sahibinin bireysel çabaları ile Restitüsyon projesine göre gerçekleştiği 
görülmektedir. Böylesine eşsiz değerli bir sivil mimari örneğin restorasyon 
aşamasında profesyonel destekten mahrum bırakılması konağın yok olma 
tehlikesini artırmaktadır.  

Tarihi yapıların korunmasındaki zorlukların temelinde ekonomik ve 
sosyal nedenlere ek olarak, teknik konular da yer almaktadır. Ayrıca koruma 
amaçlı yasalarla gösterilen çabalar bu yok oluşu tam anlamıyla 
durduramamaktadır. Buna karşın gelişen teknolojinin sağladığı olanaklar 
sayesinde konaktaki hasarların belirlenmesi ve yapının daha uzun bir süre 
yaşatılabilmesi mümkündür. 

Sonuç olarak, toplumları ayakta tutan en önemli unsur kültürel mirasıdır. 
Tarihi yapılar geçmiş toplumların yaşam biçimini, sosyo-ekonomik yapısını, 
strüktürel ve estetik duyarlılığını dolayısıyla bir anlamda toplumların 
yaratıcılığını bizlere göstermektedir. Dolayısıyla gittikçe kaybolan doğal, 
tarihi ve kültürel miras, günümüzde toplumlar için çok büyük önem 
taşımaktadır. Geleneksel konutların bir tarih eser olmasının yanında bir 
kültür mirası olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle yaşayan 19. yy sivil 
mimarlık örneklerinin tespit edilmesi, onarılması ve ilgili araştırmalar 
yapılarak elde edilen dokümanların arşivlenerek gelecek kuşaklara ışık 
tutması sağlanmalıdır. 

Kültürel ve mimari mirasın korunmasında yasaların öngördüğü şekilde, 
toplumun kültürel yapısı, sanat ve tarihi geçmişi hakkında bilgi veren sivil 
mimarlık örneklerinin yaşatılması için gerekli önlemlerin alınması gerekir.  

Buna göre; Hacı Osman Mestav Konağı’nın fiziki anlamda korunmasını 
sağlamak için yapılacak özgün ve çağdaş çalışmalar neler olmalıdır? Bu 
soruya odaklanarak yerel yönetimlerin bu yöndeki çabalarına rehberlik 
edecek bilimsel ve teknik araştırmaların artması ve geliştirilmesi 
gerekmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun artması ile enerji ve su tüketimi, atık üretimi devamlı 
olarak artmakta ve daha fazla konut, bina ve altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 2007 yılında yayınladığı 
raporda, binaların çevreye verdiği zararlar; doğal kaynakların tüketilmesi, 
kirlilik ve atık oluşumu, insan sağlığı ve üretkenliği olumsuz etkilemesi 
şeklinde sınıflandırılmıştır (URL 1). Yapıların, yapım ve üretim süreci 
sırasında ortaya çıkardığı olumsuz çevresel etkiler “sürdürülebilir bina” 
kavramının, tüm inşaat sektörü paydaşlarının dikkate alması gereken bir 
olgu olduğunu göstermektedir. “Sürdürülebilirlik” ilk olarak 1987 yılında 
Brundtland Raporu ile ortaya çıkmıştır. Literatürde pek çok farklı tanım yer 
alsa da, sürdürülebilir yapılarla ilgili fikir birliği, çevreye olan etkilerin 
minimize edildiği yapılar olduğu şeklinde sağlanmıştır (URL 2). 

İnşaat aktiviteleri dünya üzerindeki malzeme ve enerji kullanımının 
%40’ına, karbon salınımının %30’dan fazlasına, ağaç kesimlerinin %25’ine ve 
temiz su tüketiminin %15’den fazlasına sebep olmaktadır (Say ve Wood, 
2008). Belirtilen nedenlerle enerji tasarrufunun yapılar üzerinde 
uygulanması önemli bir hale gelmiştir.  

Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde yeşil bina enerji sertifika sistemleri 
oluşturulmaya başlanmıştır. Barnett ve Browning 1995 yılında, özellikle 
Avrupa, Japonya ve Amerika öncülüğünde yayılan sürdürülebilir yapı 
projelerinin 2010’lu yıllara gelindiğinde standartlaşan bir uygulama haline 
geleceğini ifade etmişlerdir ve ilk olarak 1990 yılında İngiltere’de geliştirilen 
BREEAM sertifikası ile başlayan bina değerlendirme araçları; Amerika’da 
LEED (1998), Avustralya’da Green Star (2003), Kanada’da Green Globes 
(2000), Almanya’da DGNB (2009), Japonya’da CASBEE (2004) ve Singapur’da 
Green Mark (2005) sistemleri olarak uygulanmaktadır. Her bir sistemin 
kendine özgü başlıkları ve puanlama yöntemi olmasıyla birlikte, 
değerlendirme sisteminde genel anlamda; enerji verimliliği, su verimliliği, 
malzeme ve kaynaklar ve iç mekân kalitesi ortak ölçüttür. Binaların tasarım 
ve yapım aşamaları bu ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir ve yapılar 
buna göre etiketlenir. 

Sürdürülebilir bina üretim süreci kapsam olarak geleneksel yöntemden 
farklı bir süreç takibini gerektirmektedir. Sürdürülebilir binaların ana özelliği 
tüm bina yaşam ve ölüm sürecini ele almasıdır. Proje yapım kararı ile 
başlayan süreç; binanın tasarım, uygulama, işletme, bakım, onarım ve yıkım 
aktivitelerinin tümünü en baştan planlayan ve bu nedenle proje paydaşlarına 
sürecin en başından ihtiyaç duyan bir modele sahiptir. Ayrıca proje 
paydaşları arasındaki iletişim, sorun çözümleri ve karar verme metotları 
proje başlangıcında belirlendiği için yapıcı bir yaklaşım göstermektedir. 

Belirtilen nedenlerle bu çalışmada, Gaziantep’te ilk sürdürülebilir bina 
olarak tasarlanıp inşa edilmiş olan Gaziantep Ekolojik Bina’sının tasarım 
üretim ve kullanım sürecinde bulunan mimar, mühendis ve teknikerler ile 
geleneksel belediye binasının tasarım üretim ve kullanım sürecinde bulunan 
mimar, mühendis ve teknikerlerin sürdürülebilirlik hakkındaki bilgi 
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düzeylerinin kişilik özellikleri ile ilişkilendirilerek incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu çalışma hem Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eliyle 
yaptırılmış olan ve sürdürülebilirlik sertifikasına sahip olan Gaziantep 
Ekolojik Bina’sının çalışanları hem de geleneksel belediye binasında çalışan 
teknik elemanların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

Bu bağlamda bu çalışma ile geleneksel belediye binasında çalışan mimar, 
mühendis ve teknikerler ile ekolojik binanın tasarım üretim ve kullanım 
sürecinde bulunan mimar, mühendis ve teknikerlerin sürdürülebilirlik 
bağlamındaki bilgi düzeylerinin kişilik özellikleri bağlamında 
karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

1.1 Kişilik 

Kişilik, psikolojinin önemli alanlarından biridir ve literatürde örgütlenmiş 
duygusal, bilişsel, toplumsal ve fiziksel özellikler bütünü olarak ele 
alınmaktadır. Aynı zamanda kişilik doğuştan getirilen ve çevreyle etkileşim 
yoluyla şekillenen ve kolay değişmeyen özellikler bütünü olarak da 
adlandırılmaktadır. Kişilik konusunda çalışan araştırmacılar, bir bireyin 
diğerinden nasıl farklılaştığı ve diğerlerine nasıl benzediği üzerinde 
durmaktadır. Kişilik özellikleri, bireyi diğer bireylerden ayırır ve bireyin 
gelecekteki davranışlarına yönelik tahminlerinin dayanağını oluşturmaktadır 
(Atak , 2012). 

Literatürde yapılmış çalışmalar incelendiğinde, çeşitli kişilik tanımlarının 
yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlardan ilki Veccohio (1988) tarafından 
yapılmıştır. Buna göre kişilik, bireyi diğerlerinden ayıran nispeten kalıcı 
özelliklerdir. Buchanan ve Huczynski (1997)’e göre ise bir insanı diğerinden 
ayıran ve nispeten kalcı duygu, düşünce ve davranış kalıbıdır. 

Kişilik konusunda yapılmış çalışmaların çeşitli kişilik kuramlarından 
bahsettiği dikkat çekmektedir. Bu kuramlardan bazıları; Freud’un kişilik 
kuramı (1920), Erich Fromm’un Kişilik Kuramı (1996), Atkinson ve Mc 
Clelland’ın kişilik kuramı (1938), Eysenck’in Kişilik Kuramı (1987)’dır. 
(Şimşek, 2006).  Son yıllarda ise Beş Faktör Kuramı (1985) üzerinde en çok 
durulan kuram olarak karşımıza çıkmaktadır. Beş faktör kişilik modeli 
evrensel bir kişilik değerlendirme modeli olmuş ve dünya bilim otoriteleri 
tarafından da kabul edilmiştir (Karaca, 2007). Bu modelin geçerliliği 
dünyadaki diğer dillerde de araştırılmış ve modeli destekleyici sonuçlara 
ulaşılmıştır (Somer vd., 2002). Modelde yer alan beş faktör aşağıdaki gibi 
özetlenebilir (Bacanlı vd., 2009; Denissen ve Penke, 2008; Olver ve 
Mooradian, 2003; Somer ve Goldberg, 1999; Somer vd., 2002; Karaca, 2007; 
Zweig ve Webster, 2004) 

I. Dışadönüklük (Extraversion): Heyecanlı, neşeli, konuşkan, girişken, 
sevecen, dinamik, sempatik olma gibi özellikleri içermektedir. Bu 
faktörün diğer ucunda ise; utangaç, sessiz, sakin, içe dönük, yalnızlığı 
tercih eden, konuşmaktan hoşlanmayan gibi özellikler bulunmaktadır. 

II. Yumuşak Başlılık (Agreeableness): Saygılı, güvenilir, cana yakın, 
esnek, kibar, merhametli, uyumlu, alçak gönüllü olma gibi özellikleri 
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içermektedir. Bu faktörün diğer ucunda ise; saldırgan, düşmanca 
davranma, hırçınlık, huysuzluk, inatçı, dik başlı ve şüpheci olma gibi 
özellikler yer almaktadır. 

III. Öz Denetim / Sorumluluk Sahibi (Conscientiousness): Düzenli, 
tedbirli, azimli, hırslı, titiz, göreve bağlı, başarı odaklı, sistemli, 
sorumlu ve uyumlu olma gibi özellikleri içermektedir. Bu faktörün 
diğer ucunda ise; plansız, düzensiz, dikkati kolay dağılan ve erteleyen 
gibi özellikler bulunmaktadır. 

IV. Duygusal Dengelilik / Duygusal Tutarlılık (Emotional Stability): 
Rahat, özgüven sahibi, sabırlı, eleştiriye açık, strese dayanıklı olma 
gibi özellikler bu faktörde açıklanmaktadır. Bu faktörün diğer ucunda; 
endişeli, gergin, çekingen, güvensiz, kendiyle barışık olmayan, kaygılı, 
değişken ve agresif gibi özellikler bulunmaktadır. 

V. Gelişime Açıklık (Openness): Yaratıcı, analitik düşünen, duyarlı, 
meraklı, bağımsız, yenilikçi, açık fikirli, ifade yeteneği güçlü gibi 
özellikler yer almaktadır. Bu faktörün diğer ucunda ise; geleneksel, 
tutucu, ilgisiz ve sıradan gibi özelliklere yer verilmektedir. 

1.2 Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik kavramı; çevre değerlerinin ve doğal kaynaklarının, 
bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde 
bulundurularak kullanılması, sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanmasını 
hedefleyen çevreci dünya görüşü biçiminde açıklanmaktadır (Keleş, 1998).  

Sürdürülebilirliğin; çevresel, ekonomik ve toplumsal faydaları 
bulunmaktadır. Çevresel faydalar; ekosistemin korunması ve biyolojik 
çeşitliliğin arttırılması, hava ve su kalitesinin arttırılması, katı atıkların 
azaltılması ve doğal kaynakların korunmasını kapsamaktadır. Ekonomik 
faydaları; işletme giderlerinin azaltılması, gayrimenkul değeri ve kazancının 
arttırılması, çalışanların verimliliğinin ve memnuniyetinin arttırılması ve 
ekonomik performansın optimizasyonu maddelerinden oluşmaktadır. 
Toplumsal faydaları da; yaşam alanlarının iyileştirilmesi, kullanıcıların 
konfor ve sağlığının güçlendirilmesi, toplumsal altyapı ve gerginliklerin 
azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Sürdürülebilirliğin tanımında 
da belirtildiği üzere bugünü koruyarak yarına daha iyi bir gelecek bırakılması 
hedeflenmektedir. 

Yapıların üretim ve kullanım süreçlerinde harcanan kaynaklar ve çevreye 
verilen zararlar göz önünde bulundurulduğunda, çevre duyarlılığını 
hedefleyen yeşil ve sürdürülebilir yapılara olan talep giderek artmakta 
(Abdalla & Oostra, 2011); artan bu talep ise sürdürülebilir yapı ölçütlerinin 
belirlenerek, bu ölçütlere uygun yapıların üretilmesini, yalnızca gelişmiş değil 
gelişmekte olan ülkelerin de önem verdiği konulardan biri haline 
getirmektedir (Diş ve Canbaz, 2015). 

Dünya genelinde 70’e yakın sürdürülebilir bina değerlendirme sisteminin 
olduğu bilinmektedir. Ancak ülkelerin kendi özelliklerine göre oluşturdukları 
değerlendirme sistemlerinde kılavuz olarak en sık BREEAM ve LEED 
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sistemlerini kabul ettikleri bilinmektedir.  BREEAM, projenin mali 
unsurlarından bağımsız olmasının yanında uygulama esnekliği bakımından 
da öne çıkan bir sistem olmasına rağmen (Abdalla & Oostra, 2011; Kamali & 
ve Hewage, 2015), Amerika’da geliştirilen LEED sisteminin dünya 
genelindeki en çok kullanılan bina değerlendirme sisteminin olduğu dikkat 
çekmektedir (Fowler  ve  Rauch, 2006; Berardi, 2013; Akgül ve Giritli, 2015). 

2. Materyal ve Metod 
2.1 Materyal 

Sürdürülebilir niteliği taşıyan binalarda ve geleneksel binalarda çalışan 
beyaz yakalılar arasında sürdürülebilirlik farkındalık düzeyinin kişilik 
özellikleri kapsamında belirlenmesi bu çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Araştırmada kavramsal içeriğin oluşturulmasında, basılı ve 
online literatürden toplanan verilerden yararlanılmıştır. Ekolojik ve 
geleneksel belediye binasında çalışan beyaz yakalılar için ortak hazırlanan 
anketin, katılımcılara uygulanması sonucu elde edilen veriler ise 
araştırmanın materyalini oluşturmaktadır.  

2.2 Metod 

Çalışmanın yöntemi birbirini izleyen üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci 
aşamada, katılımcılara uygulanacak olan anket formu hazırlanmıştır. Daha 
sonra hazırlanan anket formu örneklem grubuna uygulanarak veriler 
toplanmıştır. Son aşamada ise elde edilen veriler SPSS 22.0 ve Microsoft Excel 
programları kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Veri 
toplamak amacıyla katılımcılara uygulanan anket formu üç bölümden 
oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde kullanıcı kişiliğini belirlemeye 
yönelik olan, Gasling ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve 2013 yılında 
Atak tarafından Türkçe’ye çevrilip, gerçeklik ve güvenilirlik analizi yapılmış 
olan ‘On Maddeli Kişilik Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçekte yer alan her madde 
1’den 5’e kadar işaretlemeye olanak veren 5 dereceli Likert tipi bir ölçektir.  

Soru formunun ikinci bölümünü ise LEED Sertifikasyon Kriterlerini 
oluşturan ana başlıklar (sürdürülebilir araziler, su kullanımında etkinlik, 
enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi, yenilik ve tasarım) 
ve bu başlıklar altında yer alan kriterlere dayalı sorular oluşturmaktadır. Bu 
bölümde LEED kriterleri kapsamında belirlenen konular hakkında 
katılıcıların bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular bulunmaktadır. 
Hazırlanan sorularda 1= hiç fikrim yok, 2= az düzeyde bilgi sahibiyim, 3= 
bilgi sahibiyim; şeklinde puanlanmıştır.  

 Son bölümde ise katılımcıların demografik özelliklerinin 
sürdürülebilirlik farkındalık düzeyleri üzerinde etkili bir değişken olup 
olmadığını belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. 

Çalışmanın örneklemini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde ve yine 
aynı kurum tarafından tasarım ve yapım süreçleri yürütülen Ekolojik Bina’da 
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çalışan mimar, mühendis ve tekniker olarak çalışan beyaz yakalılar 
oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla düzenlenmiş olan anket 
Gaziantep’te bulunan Ekolojik Bina ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde 
çalışan mimar mühendis ve teknikerlere yüz yüze görüşme tekniğiyle 
uygulanmıştır. Anket çalışması 39 katılımcı ile birlikte 15 Mart 2019 - 15 
Nisan 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında ölçeklerin güvenilirliği Cronbach Alpha katsayıları 
hesaplanarak incelenmiş, örneklemin kişilik, sürdürülebilirlik farkındalık 
düzeyi, cinsiyet, çalışılan birim ve meslek gruplarına ait ortalama değerler 
hesaplanmış ve yorumlanmıştır. 

On maddeli beş faktör kişilik özellikleri, sürdürülebilir farkındalık düzeyi, 
cinsiyet, çalışılan birim ve meslek grupları arasındaki ilişkiler incelenirken, 
her bir boyuta ait soru ve cevap sayılarının farklı olması sebebiyle her bir 
boyuta ait sorulara verilen puanların oluşturduğu ham puanlar soru sayısına 
bölünüp her bir boyutun ortalaması bulunarak standardizasyon yapılmıştır. 
Belirtilen hesaplamalardan yararlanılarak Tablo 1’de değerlendirme 
sırasında kullanılacak puan aralıklarına karşılık gelen değerlendirme 
kriterleri verilmiştir.  

Tablo 1. Anketlerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Puan Aralıkları 

Anket 

Puan Aralıkları 

Anket 

Puan 

Aralıkları 
Likert 

Ölçeği 
10 Maddeli 

Kişilik Analizi 

Likert 

Ölçeği 

Sürdürülebilir 

Farkındalık 

Soruları 

1 Çok az düzeyde 1 – 1,79 1  

Hiç Fikrim Yok 

 

1 - 1,66 

2 Az düzeyde  1,80 – 2,59 

3 Orta düzeyde 2,60 – 3,39 2 

Az Düzeyde Bilgi 

Sahibiyim 

 

1,67 - 2,33 
4 Yüksek düzeyde 3,0 – 4,19 

5 
Çok yüksek 

düzeyde 
4,20 – 5,00 

3 
Bilgi Sahibiyim 2,34 - 3,00 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI  
3.1 Güvenilirlik Analizi 

Çalışma kapsamında kullanılan On Maddeli Kişilik Ölçeğinin ve 
Sürdürülebilirlik Farkındalık düzeyini belirlemeye yönelik soruların 
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istatistiksel olarak incelenmesi için anketlerden elde edilen verilerin 
güvenilirliğinin test edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, soru formunda On 
Maddeli Kişilik Ölçeği ve Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyini Belirlemeye 
Yönelik sorulara güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizi, ölçüm 
konuları içinde yer alan soruların kendi içerisindeki tutarlılığını belirlemek 
amacıyla Cronbach Alfa değerleri incelenerek yapılmaktadır. Güvenilirlik 
analizi sonucunda 0 ile 1arasında (0< α <1) değişen değer olan Cronbach Alfa 
değerinde, 1’e yakın değerler ölçümün güvenilir olduğunu ifade ederken 
0,55’in altında kalan değerler ise ölçümün güvenilir olmadığını ifade 
etmektedir (Grundsten, 2004; Özkan ve Sevil, 2007).  

Bir başka sınıflamaya göre ise 0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir; 
0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçeğin güvenilirliği düşük; 0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek 
oldukça güvenilir ve 0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir 
ölçektir (Kalaycı, 2008).  

Güvenilirlik analizi sonucu elde edilen ve çalışma kapsamında incelenen 
değişkenlerin Cronbach Alfa değerleri Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Cronbach Alfa katsayısının yorumlanması 

Güvenirlik katsayısı 

(Cronbach Alfa)  

Yorum Ölçek Cronbach Alfa 

Katsayısı 

0,81< α <1,00 Yüksek 

güvenilirliktedir 

Sürdürülebilirlik 

Farkındalık Düzeyi 

Soruları  

0,964 

0,61< α <0,80 Oldukça güvenilirdir 

On Maddeli Kişilik 

Ölçeği 
0,731 0,41< α <0,60 Düşük güvenilirliktedir 

0,00< α <0,40 Güvenilir değildir 

 

Tablo 2’de yer alan değerlere göre, Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyini 
Belirlemeye Yönelik Sorulara verilen cevapların yüksek düzeyde güvenilir 
olduğu, On Maddeli Kişilik Ölçeğinin ise oldukça güvenilir düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. 

3.2 Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Örneklem grubunun demografik özelliklerine göre yüzde ve frekans 
dağılımları Tablo 3’de görülmektedir. 
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Tablo 3. : Katılımcıların demografik özellikleri 

 Frekans (n) Yüzde (%) 

Meslek  

 Mimar 10 25,6 

Mühendis 17 43,6 

Tekniker 12 30,8 

Cinsiyet  

 Kadın 19 48,7 

Erkek  20 51,3 

Eğitim  

 Lise 1 2,6 

Ön Lisans 11 28,2 

Lisans 14 35,9 

Lisans Üstü 13 33,3 

Yaş  

 21-30 17 43,6 

31-40 17 43,6 

41 + 5 12,8 

Çalışılan Birim  

 Ekolojik 22 56,4 

Ekolojik Olmayan 17 43,6 

Toplam   39 100 

 

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde ankete katılan mühendislerin, mimar 
ve teknikerlerden sayıca daha fazla olduğu, toplam katılımcılar arasında 
kadın ve erkek sayılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Eğitim 
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düzeyi lisans ve lisansüstü seviyesinde olan katılımcıların çoğunlukta olduğu; 
yaşları 21-30 ve 31-40 arasında olan katılımcıların eşit yüzdeli ve çoğunlukta 
olduğu belirlenmiştir. Örneklem grubunun çalıştıkları birimler 
incelendiğinde, ekolojik binanın tasarım ve üretim sürecinde çalışanlar ile 
geleneksel belediye binasında çalışanların oranlarının ise birbirine yakın 
olduğu gözlemlenmiştir. 

3.3 Katılımcıların Kişilik Özellikleri 

Çalışılan birime göre örneklem grubunun kişilik özellikleri ile ilgili veriler 
çapraz tablo şeklinde Tablo 4’de görülmektedir.  
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Tablo 4.  Katılımcıların 5 Faktörlü Kişilik Analizi Sonuçları 

Değişkenler Tüm Örneklem 

Gaziantep Ekolojik 

Bina’sının Tasarım 

Üretim Ve Kullanım 

Sürecinde Bulunan 

Çalışanlar 

Geleneksel Belediye 

Binası Çalışanları 

Beş Faktör Kişilik 

Özellikleri 

Ortala

ma 

(x ) 

Standar

t Sapma 

Ortalama 

(x ) 

Standart 

Sapma 

Ortalama 

(x ) 

Standart 

Sapma 

Dışadönüklülük 3,11 0,61 3,09 0,71 3,14 0,45 

Uyumluluk 3,19 0,70 3,20 0,71 3,17 0,70 

Sorumluluk Sahibi 3,03 0,40 3,06 0,38 3,00 0,43 

Duygusal 

Dengelilik 

3,19 0,70 3,20 0,71 3,17 0,70 

Deneyime Açıklık 2,46 0,77 2,38 0,65 2,55 0,91 

 

Tablo 4’teki veriler Tablo 1’de belirtilmiş olan puan aralıklarına incelenip 
yorumlandığında, tüm örneklem grubunun orta düzeyde dışadönük, uyumlu, 
sorumluluk sahibi, duygusal dengeli oldukları go zlenmiştir. Tablo 4’de dikkat 
çeken nokta, o rneklem grubunun az du zeyde deneyime açık (x   2,60) 
olduklarıdır.  

Elde edilen veriler çalışılan birime göre değerlendirildiğinde 
sürdürülebilir niteliği taşıyan binanın tasarım ve yapım sürecinde görev alıp 
ve kısmen bu binada çalışanların, geleneksel belediye binasında çalışanlara 
göre daha uyumlu, sorumluluk sahibi ve duygusal açıdan dengeli olduğu 
görülmektedir (Tablo 4). 

3.4 Katılımcıların Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyi ve 
Çalışılan Birim ile İlişkisi 

Örneklem grubunun sürdürülebilirlik farkındalık düzeyine yönelik 
ortalama ve standart sapma verileri Tablo 5’de görülmektedir. Katılımcıların 
çalıştıkları birimdeki farklılıkların sürdürülebilirlik farkındalık düzeyine 
etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik yapılmış olan Bağımsız İki 
Örnek t-testi hipotez testi sonuçları da Tablo 5’de belirtilmiştir.  
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Tablo 5. Katılımcıların Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyi ve Çalışılan 
Birim ile İlişkisi 

Sürdürülebilirlik Farkındalık Soruları 

Gaziantep Ekolojik 
Bina’sının tasarım ve üretim 
sürecinde aynı zamanda 
kullanım sürecinde bulunan 
çalışanlar 

Geleneksel Belediye 
binası çalışanları Sig. 

 
(p) 

Ortalama 
(x ) 

Standart Sapma Ortalama 
(x ) 

Standart 
Sapma 

A1: Arazi Seçimi 2,72 0,55 2,41 0,87 0,175 
A2: Yapılaşma Yoğunluğu ve Çevre İle 
Bağlantı 

2,72 0,55 2,64 0,60 0,673 

A3: Kahverengi Alanların Geliştirilmesi 2,13 0,83 1,84 0,88 0,269 
A4: Toplu Taşıma Olanaklarına Erişim 2,90 0,29 2,70 0,58 0,166 
A5: Düşük Emisyon Üreten ve Verimli Yakıt 
Kullanan Araç Kullanımı 

2,73 0,42 2,70 0,58 0,696 

A6: Otopark Kalitesi 2,63 0,65 2,58 0,71 0,830 
A7: Doğal Çevreyi Koruma, Onarma 2,81 0,39 2,70 0,58 0,503 
A8: Maksimum Açık Alan Sağlama 2,65 0,73 2,57 0,60 0,795 

A9: Yağmur Suyu Miktarının Kontrolü 2,72 0,55 2,64 0,70 0,701 

A10: Yağmur Suyu Kalitesinin Kontrolü 2,59 0,66 2,41 0,70 0,46 

A11: Isı Adası Etkisi Kontrolü 2,31 0,83 2,00 0,86 0,257 

A12: Işık Kirliliğini Azaltmak 2,54 0,67 2,17 0,80 0,139 

S1: Su Verimliliği Sağlayan Peyzaj 2,86 0,35 2,70 0,58 0,304 

S2: Yenilikçi Atıksu Teknolojileri 2,68 0,56 2,64 0,60 0,856 

S3: Su Kullanımında Azalma 2,81 0,50 2,64 0,60 0,354 
E1: Enerji Performansının Optimizasyonu 2,45 0,80 2,17 0,63 0,234 

E2: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Kullanımı 

2,81 0,39 2,70 0,46 0,434 

E3: Gelişmiş Sistemleri Devreye Alma 2,31 0,89 2,05 0,82 0,355 

E4: Gelişmiş Soğutucu Sistemi İşletimi 2,27 0,98 2,05 0,89 0,484 

E5: Ölçme ve Doğrulama 2,31 0,83 2,30 0,60 0,886 
E6: Yeşil Enerji Üretimi Ve Kullanımı 2,63 0,65 2,35 0,78 0,240 

M1: Binanın Yeniden Kullanımı 2,68 0,64 2,47 0,51 0,263 
M2: İnşaat Atık Yönetimi 2,81 0,50 2,23 0,90 0.015* 

M3: Malzemelerin Yeniden Kullanımı 2,86 0,35 2,70 0,58 0,304 
M4: Geri dönüştürülmüş Malzeme 
Kullanımı 

2,86 0,46 2,58 0,71 0,154 

M5: Yerel Malzeme Kullanımı 2,81 0,39 2,52 0,62 0,086 

M6: Hızlıca Geri dönüşebilen Malzemelerin 
Kullanılması 

2,72 0,55 2,41 0,61 0,107 
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Tablo 5 (devamı). Katılımcıların Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyi ve 
Çalışılan Birim ile İlişkisi 

M7: Sertifikalı Ahşap 

Malzemelerin Kullanımı 

2,59 0,59 1,70 0,91 0,001* 

Y1: Tasarımda Yenilik 2,54 0,73 2,35 0,75 0,207 

Y2: Projede LEED Uzmanının Yer 

Alması 

2,59 0,73 1,88 0,92 0,015* 

İ1: Dışarıdan Gelen Havanın 

İzlenmesi 

2,31 0,71 1,88 0,78 0,082 

İ2: Gelişmiş Havalandırma 2,36 0,78 2,11 0,69 0,309 

İ3: İç Hava Kalitesi İşletim Planı 2,27 0,82 1,82 0,80 0,097 

İ4: Düşük Emisyonlu Malzeme 2,45 0,67 2,17 0,88 0,289 

İ5: İç Mekanlarda Kimyasal ve 

Kirletici Madde Kontrolü 

2,36 0,78 2,11 0,78 0,338 

İ6: Sistemlerin Kontrol Edilebilir 

Olması 

2,41 0,79 2,41 0,71 0,991 

İ7: Isı Konforu 2,54 0,80 2,29 0,77 0,328 

İ8: Gün Işığından Maksimum 

Oranda Yaralanma 

2,68 0,64 2,70 0,46 0,894 

İ9: Görüş Açısı 2,45 0,80 2,41 0,71 0,861 

 

Katılımcıların çalıştıkları birimdeki farklılıkların sürdürülebilirlik 
farkındalık düzeyine etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik yapılmış 
olan Bağımsız İki Örnek t-testi hipotez testi sonuçları ve grup ortalamaları 
Tablo 5’de yer almaktadır. Bu tabloda bulunan anlamlılık düzeyi “p” 
(significance) değerlerine göre  “M2: İnşaat Atık Yönetimi” (p=0,015<0,05), 
“M7: Sertifikalı Ahşap Malzemelerin Kullanımı” (p=0,001<0,05) ve “Y2: 
Projede LEED Uzmanının Yer Alması” (p=0,015<0,005) kriterlerinin 
algılanması çalışılan birime göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
farklılaşmaktadır. Bu değerler yorumlandığında, Gaziantep Ekolojik Bina’nın 
tasarım ve üretim sürecinde aynı zamanda kullanım sürecinde bulunan 
çalışanlar inşaat atık yönetimi, sertifikalı ahşap malzemelerin kullanımı ve 
projede leed uzmanının yer alması kriterleri ile ilgili olarak geleneksel 
belediye binasında çalışan katılımcılara göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
şekilde daha fazla bilgi sahibidir.  

Katılımcıların sürdürebilirlik farkındalık düzeyine ait soruların ortalama 
değerleri incelendiğinde, ekolojik binanın tasarım ve üretim sürecinde ve 
aynı zamanda kullanım sürecinde bulunan katılımcıların sürdürülebilirlik 
konusunda ve LEED kriterleri konusunda neredeyse yükseğe yakın bir 
düzeyde bilgi sahibi oldukları, buna karşın geleneksel belediye bina 
çalışanların konu hakkında az düzeyde bilgi sahibi oldukları görülmektedir 
(Tablo 5).  

Tezel ve Giritli ’nin 2016 yılında yapmış olduğu çalışmada da benzer 
şekilde sertifika sahibi binaların kullanıcılarının binalarındaki çevresel 
niteliklere dair farkındalıkları yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. 
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3.5 Katılımcıların Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyinin 
Cinsiyet ile İlişkisi 

Örneklem grubunun cinsiyet farklılığına göre sürdürülebilirlik farkındalık 
düzeyine yönelik ortalama ve standart sapma verileri ve cinsiyet farklılıkların 
sürdürülebilirlik farkındalık düzeyine etkisinin olup olmadığını belirlemeye 
yönelik yapılmış olan Bağımsız İki Örnek t-testi hipotez testi sonuçları da 
Tablo 6’da belirtilmiştir. 

Yapılan bağımsız iki-örnek t-testi ile cinsiyet ile sürdürülebilirlik 
farkındalık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p 0,05).  

İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmasa da tabloda yer alan 
ortalama değerleri incelendiğine, erkek katılımcıların yalnızca “M1: Binanın 
Yeniden Kullanımı”,  “M3: Malzemelerin Yeniden Kullanımı”, “M4: Geri 
dönüştürülmüş Malzeme Kullanımı”,  “M5: Yerel Malzeme Kullanımı” 
konularında kadın katılımcılarla göre daha fazla bilgi sahibi oldukları 
gözlemlenmiştir. Bu kriterler dışında kalan diğer kriterlerde kadın mimar, 
mühendis ve teknikerlerin erkeklere göre daha fazla bilgi sahibi olduğu 
belirlenmiştir.  

Tablo 6. Katılımcıların Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyi ve Cinsiyet ile 
İlişkisi 

Bağımsız Örneklem T Testi- Cinsiyet 

S
ü
rd
ü
rü
le
b
il
ir
li
k
 F
a
rk
ın
d
a
lı
k
 D
ü
ze
y
i 
K
ri
te
rl
e
ri

 
          

  Kadın Ortalama 
(x ) 

Erkek Ortalama 
(x ) 

Sig. (2-
tailed) 

A
ra

zi
 

A1: Arazi Seçimi 2,63 2,55 0,726 

A2: Yapılaşma Yoğunluğu ve Çevre İle 
Bağlantı 

2,68 2,70 0,932 

A3: Kahverengi Alanların Geliştirilmesi 1,89 2,10 0,463 

A4: Toplu Taşıma Olanaklarına Erişim 2,84 2,80 0,774 

A5: Düşük Emisyon Üreten ve Verimli 
Yakıt Kullanan Araç Kullanımı 

2,73 2,75 0,935 

A6: Otopark Kalitesi 2,73 2,50 0,275 

A7: Doğal Çevreyi Koruma, Onarma 2,89 2,65 0,116 

A8: Maksimum Açık Alan Sağlama 2,63 2,60 0,886 

A9: Yağmur Suyu Miktarının Kontrolü 2,73 2,65 0,663 

A10: Yağmur Suyu Kalitesinin Kontrolü 2,63 2,40 0,321 

A11: Isı Adası Etkisi Kontrolü 2,42 1,95 0,840 

A12: Işık Kirliliğini Azaltmak 2,52 2,25 0,254 

S
u

 

S1: Su Verimliliği Sağlayan Peyzaj 2,89 2,70 0,199 

S2: Yenilikçi Atıksu Teknolojileri 2,73 2,60 0,463 

S3: Su Kullanımında Azalma 2,84 2,65 0,280 

E
n

e
rj

i 

E1: Enerji Performansının 
Optimizasyonu 

2,52 2,15 0,112 

E2: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Kullanımı 

2,84 2,70 0,305 
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Tablo 6 (devamı). Katılımcıların Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyi ve 
Cinsiyet ile İlişkisi 

  E3: Gelişmiş Sistemleri Devreye Alma 2,26 2,15 0,689 

E4: Gelişmiş Soğutucu Sistemi İşletimi 2,26 2,10 0,596 

E5: Ölçme ve Doğrulama 2,42 2,25 0,475 

  E6: Yeşil Enerji Üretimi Ve Kullanımı 2,68 2,35 0,150 

M
a

lz
e

m
e

 

M1: Binanın Yeniden Kullanımı 2,57 2,60 0,914 

M2: İnşaat Atık Yönetimi 2,63 2,50 0,591 

M3: Malzemelerin Yeniden Kullanımı 2,73 2,85 0,464 

M4: Geridönüştürülmüş Malzeme Kullanımı 2,68 2,80 0,553 

M5: Yerel Malzeme Kullanımı 2,63 2,75 0,489 

M6: Hızlıca Geridönüşebilen Malzemelerin 
Kullanılması 

2,57 2,60 0,915 

M7: Sertifikalı Ahşap Malzmelerin Kullanımı 2,21 2,20 0,970 

T
a
sa
rı
m

 

Y1: Tasarımda Yenilik 2,57 2,25 0,173 

Y2: Projede LEED Uzmanının Yer Alması 2,42 2,15 0,346 

İç
 H
a
v
a
 K
a
li
te
si

 

İ1: Dışarıdan Gelen Havanın İzlenmesi 2,15 2,10 0,817 

İ2: Gelişmiş Havalandırma 2,26 2,25 0,957 

İ3: İç Hava Kalitesi İşletim Planı 2,10 2,05 0,840 

İ4: Düşük Emisyonlu Malzeme 2,36 2,30 0,787 

İ5: İç Mekanlarda Kimyasal ve Kirletici 
Madde Kontrolü 

2,36 2,15 0,394 

İ6: Sistemlerin Kontrol Edilebilir Olması 2,36 2,45 0,739 

İ7: Isı Konforu 2,36 2,50 0,611 

İ8: Gün Işığından Maksimum Oranda 
Yaralanma 

2,68 2,70 0,932 

İ9: Görüş Açısı 2,42 2,45 0,906 

 

3.6  Katılımcıların Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyinin Meslek 
ile İlişkisi 

Örneklem grubunun meslek farklılıklarına göre sürdürülebilirlik 
farkındalık düzeyine yönelik ortalama ve standart sapma verileri ve 
katılımcıların meslek farklılıkların sürdürülebilirlik farkındalık düzeyine 
etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik yapılmış olan Tek-Yönlü 
ANOVA testi sonuçları Tablo 7’de görülmektedir. 
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Tablo 7.  Meslek Grupları ANOVA Testi 

Meslek Grupları ANOVA Testi   

S
ü
rd
ü
rü
le
b
il
ir
li
k
 F
a
rk
ın
d
a
lı
k
 D
ü
ze
y
i 
K
ri
te
rl
e
ri

 

 Mimar 

Ort. (x ) 

Mühendi

s Ort. (x ) 

Teknike

r Ort.  

(x ) 

Sig. 

A
ra

zi
 

A1: Arazi Seçimi 2,80 2,70 2,25 0,134 

A2: Yapılaşma Yoğunluğu ve Çevre İle 

Bağlantı 

2,90 2,94 2,16 0,000* 

A3: Kahverengi Alanların Geliştirilmesi 
2,00 2,47 1,33 0,001* 

A4: Toplu Taşıma Olanaklarına Erişim 
2,90 2,94 1,33 0,086 

A5: Düşük Emisyon Üreten ve Verimli Yakıt 

Kullanan Araç Kullanımı 

2,70 2,88 2,58 0,274 

A6: Otopark Kalitesi 2,80 2,58 2,50 0,580 

A7: Doğal Çevreyi Koruma, Onarma 2,90 2,82 2,50 0,065 

A8: Maksimum Açık Alan Sağlama 2,60 2,70 2,50 0,728 

A9: Yağmur Suyu Miktarının Kontrolü 
2,90 2,58 2,66 0,448 

A10: Yağmur Suyu Kalitesinin Kontrolü 2,80 2,52 2,25 0,206 

A11: Isı Adası Etkisi Kontrolü 
2,50 2,35 1,66 0,036* 

A12: Işık Kirliliğini Azaltmak 2,50 2,47 2,16 0,488 

S
u

 

S1: Su Verimliliği Sağlayan Peyzaj 2,80 2,76 2,83  0,930 
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Tablo 7 (devamı). Meslek Grupları ANOVA Testi 

  

S2: Yenilikçi Atıksu Teknolojileri 

2,80 2,64 2,58 0,681 

Tablo 7.’nin devamı     

S3: Su Kullanımında Azalma 2,60 2,82 2,75  0,605 

 

E1: Enerji Performansının Optimizasyonu 2,30 2,29 2,41  0,900 

 

E
n

e
rj

i 

E2: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Kullanımı 

2,70 2,82 2,75  0,765 

E3: Gelişmiş Sistemleri Devreye Alma 2,10 2,29 2,16  0,846 

E4: Gelişmiş Soğutucu Sistemi İşletimi 2,00 2,35 2,08  0,600 

E5: Ölçme ve Doğrulama 2,00 2,52 2,33  0,201 

E6: Yeşil Enerji Üretimi Ve Kullanımı 2,60 2,47 2,50  0,906 

M
a

lz
e

m
e

 

M1: Binanın Yeniden Kullanımı 2,90 2,47 2,50  0,160 

M2: İnşaat Atık Yönetimi 3,00 2,58 2,16 0,030* 

M3: Malzemelerin Yeniden Kullanımı 2,90 2,82 2,66 0,493 

M4: Geri dönüştürülmüş Malzeme Kullanımı 2,80 2,82 2,58 0,603 

M5: Yerel Malzeme Kullanımı 2,90 2,64 2,58 0,334 
M6: Hızlıca Geri dönüşebilen Malzemelerin 
Kullanılması 

2,70 2,58 2,50 0,475 

M7: Sertifikalı Ahşap Malzemelerin Kullanımı 2,70 2,29 1,66 0,013* 

T
a
sa
rı
m

 

Y1: Tasarımda Yenilik 2,70 2,52 2,00 0,092 

Y2: Projede LEED Uzmanının Yer Alması 
2,90 2,35 1,66 0,854 

İç
 H
a
v
a
 K
a
li
te
si

 

İ1: Dışarıdan Gelen Havanın İzlenmesi 2,40 2,17 1,83 0,217 

İ2: Gelişmiş Havalandırma 2,60 2,41 1,75 0,012 

İ3: İç Hava Kalitesi İşletim Planı 2,40 2,17 1,66 0,099 
İ4: Düşük Emisyonlu Malzeme 2,60 2,41 2,00 0,166 

İ5: İç Mekanlarda Kimyasal ve Kirletici Madde 
Kontrolü 

2,50 2,35 1,91 0,179 

  
İ6: Sistemlerin Kontrol Edilebilir Olması 

2,50 2,58 2,08 0,188 

İ7: Isı Konforu 

2,70 2,52 2,08 0,153 

İ8: Gün Işığından Maksimum Oranda 
Yaralanma 

2,70 2,88 2,41 0,092 

İ9: Görüş Açısı 2,50 2,47 2,33 0,854 

 

Örneklem grubunun mesleki farklılıklarının, sürdürülebilirlik farkındalık 
düzeyine etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik yapılmış olan Tek-
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları ve anlamlılık düzeyi (significance) 
değerleri Tablo 7’de görülmektedir.  

Tablo 7’deki ortalama değerleri incelendiğinde mimar ve mühendislerin 
sürdürülebilirlik farkındalık düzeylerinin teknikerlere oranla daha yüksek 
olduğu gözlenmiştir.  

Tabloda yer alan veriler detaylı olarak incelendiğinde “A2: Yapılaşma 
Yoğunluğu ve Çevre İle Bağlantı”, “A3: Kahverengi Alanların Geliştirilmesi”, 
“A11: Isı Adası Etkisi Kontrolü”, “M2: İnşaat Atık Yönetimi”, “M7: Sertifikalı 
Ahşap Malzemelerin Kullanımı” kriterleri mesleki farklılıklara göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Grup içindeki 
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ortalama değerindeki farklılıkları incelendiğinde “A2: Yapılaşma Yoğunluğu 
ve Çevre İle Bağlantı” kriterinde teknikerlerin mimar ve mühendislere göre 
daha az düzeyde bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. “A3: Kahverengi 
Alanların Geliştirilmesi” , “A11: Isı Adası Etkisi Kontrolü” kriterinde, “M2: 
İnşaat Atık Yönetimi” kriterinde ve “M7: Sertifikalı Ahşap Malzemelerin 
Kullanımı” kriterinde teknikerlerin, mimar ve mühendislere göre daha az 
düzeyde bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. 

 

3.7  Katılımcıların Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyinin Kişilik 
Özellikleri ile İlişkisi 

Katılımcıların kişilik özellikleri ile sürdürülebilirlik farkındalık düzeyi 
arasındaki ilişkinin yönü ve kuvvetinin belirlenmesine yönelik yapılmış olan 
Pearson Korelasyon Analizi sonuçlarına Tablo 8’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 8. Kişilik Özellikleri ile Sürdürülebilir Farkındalık Düzeyi Arasındaki 
Korelasyon Analizi 

 

 
Dışadönüklük Uyumluluk Sorumluluk 

Duygusal 
Dengelilik 

Deneyime 
Açıklık 

A1 -0,130 0,056 -0,081 0,056 -0,386 * 
 

A2 -0,198 -0,243 -0,004 -0,243 0,092 
 

S
ü
rd
ü
rü
le
b
il
ir
li
k
 F
a
rk
ın
d
a
lı
k
 D
ü
ze
y
i 
K
ri
te
rl
e
ri

 

A3 -0,100 -0,370 * -0,114 -0.370 * 0,099 
A4 -0,029 -0,220 0,039 -0,220 0,244 
A5 0,056 0,107 0,312 0,107 0,350 * 
A6 -0,049 -0,145 -0,138 -0,145 0,047 
A7 0,137 -0,330 * -0,155 -0,330 * 0,081 
A8 0,015 -0,201 0,249 -0,201 0,173 
A9 -0,148 -0,073 0,102 -0,073 -0,081 
A10 -0,048 -0,018 0,202 -0,018 0,060 
A11 -0,141 -0,212 0,018 -0,212 0,150 
A12 -0,186 0,056 -0,007 0,056 0,004 
S1 -0,053 -0,276 0,043 -0,276 -0,022 
S2 -0,261 -0,065 0,000 -0,065 0,088 
S3 -0,262 0,063 0,165 0,063 0,131 
E1 -0,262 -0,152 0,265 -0,152 0,162 
E2 -0,147 0,064 0,435 ** 0,064 0,371 * 
E3 -0,195 0,042 0,316 * 0,042 0,130 
E4 -0,105 -0,053 0,224 -0,053 0,208 
E5 -0,175 0,025 0,221 0,025 0,069 
E6 -0,227 -0,070 0,247 -0,070 0,225 
M1 -0,228 -0,341 0,013 -0,341 * -0,007 
M2 -0,259 -0,011 0,057 -0,011 0,129 
M3 -0,328 * -0,156 0,251 -0,156 0,232 
M4 -0,314 -0,131 0,316 * -0,131 0,264 
M5 -0,299 -0,301 0,183 -0,301 0,231 
M6 -0,300 -0,247 0,177 -0,247 0,194 
M7 -0,071 -0,175 -0,023 -0,175 0,170 
Y1 -0,249 -0,004 -0,010 -0,004 0,051 
Y2 0,255 -0,016 -0,068 -0,016 -0,022 
İ1 -0,285 -0,242 -0,016 -0,242 0,120 
İ2 -0,266 -0,195 -0,077 -0,195 0,176 
İ3 -0,095 -0,249 -0,048 -0,249 0,208 
İ4 -0,134 -0,194 0,042 -0,194 0,220 
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Tablo 8 (devamı). Kişilik Özellikleri ile Sürdürülebilir Farkındalık Düzeyi 
Arasındaki Korelasyon Analizi 

 İ5 -0,173 -0,139 -0,032 -0,139 0,125 

İ6 -0,306 -0,029 -0,227 -0,029 -0,040 

İ7 -0,462 ** -0,131 -0,095 -0,131 -0,188 

İ8 -0,311 -0,374 * -0,291 -0,374 * -0,028 

İ9 -0,055 -0,212 -0,273 -0,212 -0,016 

 

Tablo 8’deki veriler incelendiğinde; Dışadönüklülük ile M3 ve İ7 kriterleri 
arasında negatif yönlü; Uyumluluk ile A3, A7, İ8 kriterleri arasında negatif 
yönlü; Sorumluluk ile E2, E3, M4 kriterleri arasında pozitif yönlü, Duygusal 
Dengelilik ile A3, A7, M1, İ8 kriterleri arasında negatif yönlü, Deneyime 
Açıklılık ile A1 kriteri arasında negatif yönlü, A5, E2 kriterleri arasında pozitif 
yönlü ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Bu tabloda yer alan değerlere göre 
“Sorumluluk” ile Sürdürülebilirlik Farkındalık Düzeyi kriterleri arasındaki 
ilişkiler pozitif yönlü iken; “Dışadönüklük”, “Uyumluluk” ve “Duygusal 
Dengelilik” ile sürdürülebilirlik farkındalık düzeyi kriterleri arasındaki 
ilişkiler negatif yönlüdür. 

Tabloda yer alan veriler detaylı olarak incelendiğinde, örneklem 
grubunda daha çok deneyime açık katılımcıların “A1: Arazi Seçimi” kriterinde 
daha az bilgi sahibi oldukları, daha çok duygusal dengeli katılımcıların “A3: 
Kahverengi Alanların Geliştirilmesi” kriterinde daha az bilgi sahibi oldukları 
belirlenmiştir.  

Daha az uyumlu ve daha az duygusal dengeli katılımcıların “A3: 
Kahverengi Alanların Geliştirilmesi” kriterinde daha fazla bilgi sahibi 
oldukları belirlenmiştir. Daha fazla deneyime açık katılımcıların “A5: Düşük 
Emisyon Üreten ve Verimli Yakıt Kullanan Araç Kullanımı” kriterinde daha 
fazla bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir.  

Daha az uyumlu ve daha az duygusal dengeli katılımcıların “A7: Doğal 
Çevreyi Koruma, Onarma” daha fazla bilgi sahibi oldukları, Daha fazla 
sorumluluk sahibi ve deneyime açık katılımcıların “E2: Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Kullanımı” kriterinde daha fazla bilgi sahibi oldukları 
belirlenmiştir.  

Daha fazla sorumluluk sahibi katılımcıların “E3: Gelişmiş Sistemleri 
Devreye Alma” kriterinde daha fazla bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. 
Daha az duygusal dengeli katılımcıların “M1: Binanın Yeniden Kullanımı” 
kriterinde daha fazla bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. Daha az dışa dönük 
karakterli katılımcıların “M3: Malzemelerin Yeniden Kullanımı” kriterinde 
daha fazla bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. Daha fazla sorumluluk sahibi 
karakterli katılımcıların “M4: Geri dönüştürülmüş Malzeme Kullanımı” 
kriterinde daha fazla bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. Daha az dışadönük 
karakterli katılımcıların “İ7: Isı Konforu” kriterinde daha fazla bilgi sahibi 
oldukları belirlenmiştir. Daha az uyumlu ve daha az duygusal dengeli 
katılımcıların “İ8: Gün Işığından Maksimum Oranda Yararlanma” kriterinde 
daha fazla bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. 
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4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada Gaziantep’te ilk sürdürülebilir bina olarak tasarlanıp inşa 
edilmiş olan Gaziantep Ekolojik Bina’sının proje sürecine dahil olan 
paydaşların, LEED ve sürdürülebilirlik hakkındaki bilgi düzeyleri ile 
geleneksel belediye binasında çalışan teknik elemanların bilgi düzeylerini 
kişilik özellikleri kapsamında karşılaştırarak incelenmesi hedeflenmiştir. 

Bu çalışmanın bulgularından elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 

 Katılımcıların % 25,6’sı Mimar, yüzde 43,6’sı mühendis ve yüzde 
30,8’i teknikerlerden oluşmaktadır. 

 Katılımcıların büyük çoğunluğu orta düzeyde dışadönük, uyumlu, 
sorumluluk sahibi, duygusal dengeli, az düzeyde deneyime açık 
özelliktedir.  

 Gaziantep Ekolojik Bina’sının tasarım ve üretim sürecinde aynı 
zamanda kullanım sürecinde bulunan çalışanların, geleneksel 
Belediye binası çalışanlarına göre sürdürülebilirlik farkındalık düzeyi 
fazladır. 

 Ekolojik binanın tasarım ve üretim sürecinde aynı zamanda kullanım 
sürecinde bulunan çalışanların sürdürülebilirlik konusunda ve LEED 
kriterleri konusunda neredeyse yükseğe yakın bir düzeyde bilgi 
sahibi oldukları, buna karşın geleneksel belediye bina çalışanların 
konu hakkında az düzeyde bilgi sahibidir. 

 Katılımcıların çalıştıkları birimdeki farklılıkların sürdürülebilirlik 
İnşaat Atık Yönetimi, Sertifikalı Ahşap Malzemelerin Kullanımı ve 
Projede LEED Uzmanının Yer Alması kriterlerinin algılanması 
çalışılan birime göre olup, ekolojik binanın tasarım ve üretim 
sürecinde aynı zamanda kullanım sürecinde bulunan beyaz 
yakalıların, geleneksel binada çalışan beyaz yakalılara göre bu 
düzeyde daha fazla bilgi sahibidir. 

 Katılımcıların cinsiyet farklılıklarında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olmamakla birlikte, erkek çalışanların Binanın Yeniden 
Kullanımı  Malzemelerin Yeniden Kullanımı, Geri dönüştürülmüş 
Malzeme Kullanımı, Yerel Malzeme Kullanımı kriterlerinde daha fazla 
bilgi sahibidir. 

 Katılımcıların mesleki farklılıklarına göre Mimar ve mühendislerin 
sürdürülebilirlik farkındalık düzeylerinin teknikerlere oranla daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Örneklem grubunun mesleki 
farklılıklarının, sürdürülebilirlik farkındalık düzeyi Yapılaşma 
Yoğunluğu ve Çevre İle Bağlantı kriterinde teknikerlerin mimar ve 
mühendislere göre daha az düzeyde bilgi sahibi oldukları 
belirlenmiştir. Kahverengi Alanların Geliştirilmesi,  Isı Adası Etkisi 
Kontrolü kriterinde, İnşaat Atık Yönetimi kriterinde ve Sertifikalı 
Ahşap Malzemelerin Kullanımı kriterinde teknikerlerin, mimar ve 
mühendislere göre daha az düzeyde bilgi sahibidir. 
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Bu çalışmanın sonucunda görülmektedir ki, sürdürülebilir binaların 
tasarım, yapım ve kullanım sürecinde yer alan mimar, mühendis ve tekniker 
gibi beyaz yakalıların sürdürülebilirlik konularında oldukça yüksek düzeyde 
bilgi sahipleri oldukları görülmekteyken, geleneksel belediye bina 
kullanıcılarının belirtilen konu hakkında oldukça yetersiz düzeyde bilgi 
sahibi oldukları görülmektedir. Oysaki yapım üretim sürecinde aktif rol 
oynayan mimar ve mühendislerin bu konular hakkında en azından orta 
seviyede bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmayla 
birlikte çalışanlara sürdürülebilirlikle ilgili meslek içi eğitim verilmesi, 
Türkiye’deki üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinde 
sürdürülebilirlikle ilgili derslerin sayısının artırılması önerilmektedir. 
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Giriş 

Gaziantep tarih boyunca birçok eğitim kurumunu barındırmıştır. İlim 
müesseselerin ve âlimlerinin çokluğundan ötürü M.1360 tarihinde 
Gaziantep’te doğan Bedreddin Ayni Gaziantep’e küçük buhara demiştir 
(Ünler, 1944). Osmanlının son döneminde Gaziantep’te sıbyan mektepleri, 
medreseler, ibtidai mektepler ve gayri müslimlerin açtığı okullar hizmet 
vermektedir. 1889 tarihli Halep salnamesine göre Ayıntap’ta 22 gayri müslim 
okulu, 57 islam sıbyan okulu, 1 rüştiye, 21 medrese bulunmaktaydı (Tablo 1). 

 

Tablo 1 Halep Vilayetinin Ayıntap kazasındaki Medrese, Rüştiye ve Sıbyan 
Okulları ve Talebe sayıları (Eroğlu, Babuçoğlu, & Köçer, 2012) 

 

Ermeniler Antep’te misyonerlerin desteği ile çok sayıda eğitim kurumu 
yaptırmışlardır. Burası bölgenin en önemli eğitim merkezi olmuştur. Eğitime 
yapılan yatırımların hızlanması 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
başlamıştır. Halep Salnamelerine göre Antep’te 20. yüzyılın başında gayrı 
müslimlere ait yaklaşık yirmi okul bulunmaktadır (Güllü, 2009). 
Cumhurbaşkanlığı arşiv belgelerine göre ise 1922 yılında kent merkezinde 
biri ticaret diğeri beş senelik olmak üzere iki idadi bulunmaktadır. Genellikle 
bir ya da üç derslikli kırk beş ilkokul olmak üzere elli dört okul vardır. 
(Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi, 1922) .  

Cumhuriyet’in kuruluş süreci kapsamlı bir dönüşüm hareketidir. Bu 
hareket kapsamında eğitim sisteminde ciddi yenilikler yapılmıştır. Bu süreçte 
yeni kurumlara dolayısıyla yeni yapılara ihtiyaç doğmuştur. İlkokul, ortaokul, 
lise ve halkevi gibi yeni işlevli kurumlar oluşmuştur (Aslanoğlu, 2010).  
1.Dünya savaşı sonrasında zayıflayan ekonomi yüzünden Gaziantep’te yeni 
yapı sayısı oldukça azdır. Kentte bulunan yapı ustalarının büyük 
çoğunluğunun Ermeni olması ve Ermenilerin kenti terk etmeleri sebebiyle bu 
işlerle uğraşabilecek kimsenin kalmaması bu olumsuzluğu arttırmıştır. 
Öncelikle terk edilen yapılar yeniden işlevlendirilerek eğitim hareketine 
katkıda bulunulmuştur. Bu duruma örnek olarak şu yapılar gösterilebilir. 
1860-1883 yılları arasında Amerikan Kız Koleji olarak eğitim veren, 
günümüzde KUDEB olarak kullanılan yapı Cumhuriyet döneminde Fatih 
Sultan Mehmet İlkokulu’na dönüşmüştür. Yine Cumhurbaşkanlığı arşiv 
belgelerine bakıldığında Milli Emlak’a ait olan bir ev ve iki otel binasının 
Gaziantep mektebine tahsisi edildiği görülmektedir (Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Arşivi). Maliyenin bünyesinde bulunan postane binasının okul olarak 
kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildiği savaş sırasında 
zarar gören bölümlerin tamir edilerek okul olarak kullanılması 
kararlaştırılmıştır (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi).   
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22.03.1926 tarihli maarif teşkilatına dair kanuna göre köylerde gündüz ve 
yatılı mekteplerin açılması kararlaştırılmıştır (Kul, 2011). Bu Köylerde eğitim 
işlevi verilecek mevcut yapı bulunmadığı için yeni yapılar yapılmıştır. 1945 
yılında 18 tane ilkokulun açılışı yapılmıştır (Anonim, 1945) Köylerde okullar 
maarif vekaletinin hazırladığı tip projelere uygun olarak köylülerin 
destekleriyle yapılmıştır. Yapılan köy okulları yapıları Maarif Vekaleti 
hazırlanan plana göre bir okul yapısı, bir iş atölyesi ve iki odalı bir öğretmen 
evinden oluşmaktadır (Şekil 1 ve 2). Yapıların hepsi moloz ve kesme taştan 
yapılmıştır (Ünler, 1944). 

    

Şekil 1 Yeni Yapılan Köy Okullarından Bazıları (Anonim, 1946) 

 

Şekil 2 Köy okulu tip projelerinden bir örnek (Maarif Vekaleti İlk Tedrisat 
Dairesi, 1933) 

 

Savaşın etkileriyle beraber ihmale uğramış olan Gaziantep, Cumhuriyetin 
ilanından sonra eğitime daha çok önem vermeye başlanmış olup 1941 den 
sonra 1933’te açılan liseye ek olarak Kız Enstitüsü, Orta Ticaret Okulu ve 
Erkek Sanat Enstitüsü gibi okullarla güçlendirilmiştir. Bu okulların kendi 
yapıları bulunmamaktaydı. Mevcut olan yapıların kullanımıyla eğitim 
hayatlarına başlamışlardır (Ünler, 1944). 1940 lardan sonra, yeni yapılan 
eğitim yapılarının sayısında artış görülmektedir. Bu dönemde yapılan eğitim 
yapılarının birçoğu günümüze ulaşmamıştır. Günümüze ulaşan altı tane yapı 
tespit edilmiştir (Tablo 4), (Şekil 3).  
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Tablo 2 Gaziantep’teki Cumhuriyet Döneminde İnşa Edilen Eğitim Yapıları 

Dönem İlkokul Lise 

1920 - 1930  
 

 

1930 - 1940  Gaziantep Lisesi (1933) 

1940 - 1950  Ahmet Çelebi İlkokulu (1943) 
Eski Gaziantep Ticaret Lisesi (1942) 

Rüştü Uzel Meslek Lisesi (1946) 

1950 - 1960 
Yavuzlar ilkokulu (1952) 

Akyol İlkokulu (1950) 
 

 

 

Şekil 3 Gaziantep’teki Cumhuriyet Döneminde İnşa Edilen Eğitim Yapıları 

 

Gaziantep Lisesi 

Yapı Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Bahçelievler Mahallesinde Atatürk 
Bulvarında bulunmaktadır (Şekil 4). 
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Şekil 4 Gaziantep Lisesi uydu görüntüsü, 2018 

 

1911 yılında “Ayn-ül Maarif İdâdîsi” olarak açılan Gaziantep Lisesi 1913 
yılında Ticaret İdâdîsi olmuş ve 1922 yılında da Sultânîyeye 
dönüştürülmüştür. 1933 yılına kadar ortaokul olarak öğretime devam 
edilmiştir (MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2017). Ancak bu tarihte 
faaliyet gösterilen yapı günümüze ulaşmamıştır. 1933 yılında Gaziantep'e 
ziyarete gelen Atatürk'ün direktifi doğrultusunda bu kurum liseye 
dönüştürülmüştür (Bozkurt M.), (Şekil 5). 1936 yılında şu anda mevcut olan 
taş yapı yapılmıştır. 1962 yılından sonra ise liseye ait diğer yapılar inşa 
edilmiştir. 

 

 

Şekil 5 Gaziantep Lisesi-1933 ve 1958 yılları (Akten Köylüoğlu ve Yılmaz 
Kale Arşivi) 

 

İlk yapıldığında tek katlı olarak yapılmış olup daha sonra ihtiyacı 
karşılamak için ikinci katı inşa edilmiştir. Zemin katı Spor Lisesi, birinci katı 
ise İl Eğitim Tarihi Müzesi olarak kullanılmaktadır. I plan formunda olan yapı 
zemin kat ve birinci kat olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. 83.00 m x 13.00 
m ölçüsünde dikdörtgen bir plana sahiptir. Zemin kat taban alanı yaklaşık 
713,22 m2dir. Yapı yığma yapım tekniğiyle yapılmıştır. Betonarme döşeme 
ve kirişler kullanılmıştır. Yapı malzemesi kesme taştır. Duvarlar yaklaşık 50 
cm dir. Yapıya sonradan eklenen duvarların kalınlığı ise 20 cm dir. Zemin 
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katında derslikler, depo ve WC ler bulunmaktadır. Birinci kata ulaşan iki adet 
betonarme U merdiven bulunmaktadır bunlar girişin sağına ve soluna 
karşılıklı olarak yerleştirilmişlerdir. Merdivenlerin altı duvar örülerek 
kapatılmış olup WC olarak kullanılmaktadır (Şekil 6-9).  

 

Şekil 6 Gaziantep Lisesi Zemin Kat Planı 

 

Şekil 7 Gaziantep Lisesi Birinci Kat Planı 

 

Şekil 8 Gaziantep Lisesi Batı Cephe 

 

Şekil 9 Gaziantep Lisesi Doğu Cephe 

 

Gaziantep Ticaret Lisesi (1942)  

Yapı Gaziantep İli Şehitkâmil İlçesinde yer almaktadır. Demokrasi 
Meydanının güneydoğusunda konumlanmaktadır (Şekil 10).  
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Şekil 10. Gaziantep Ticaret Lisesi kent içerisindeki konumu 

 

1940 yılında, askerlerin giyeceklerini yapacak eleman yetiştirmek için 
İstasyon Caddesi üzerinde Kız Sanat ve Akşam Sanat Okulları açılması 
kararlaştırılmış ve Ticaret Lisesi olarak bilinen Kız Sanat Okulu 1942 yılında 
hizmete girmiştir. 1956 yılına kadar Kız Sanat ve Akşam Sanat Okulu olarak 
kullanılan yapı, 1970 yılından sonra Ticaret Meslek Lisesine 
dönüştürülmüştür (Gaziantep Kültür Envanteri, 2005). 2000 yılına kadar 
Ticaret Meslek Lisesi olarak kullanılan yapı, daha sonra Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi olarak kullanılmıştır. Mevcut durumda ise Şehit Şahinbey 
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi olarak kullanılmaktadır (Şekil 11). 

     

Şekil 11. Eski Gaziantep Ticaret Lisesi (Sıtkı Severoğlu ve Orhan Yalkın 
Arşivi) 

Yapı “L” plan şemasına sahip olup, derslikler ve idari bölümler avluya 
bakan cephede konumlandırılmıştır. Caddeye bakan kısımda koridor 
bulunmaktadır. Yapının güney kanadı 12.07 m x23.75 m batı kanadı ise 40.12 
mx10.55m ölçülerinden oluşmaktadır. Yığma yapım sistemiyle yapılan 
yapıda döşemeler betonarme olarak yapılmıştır.  Zemin ve birinci katta bazı 
bölümlerde nervürlü döşemeler kullanılmıştır. Yapıda malzeme olarak kesme 
taş kullanılmıştır. Bodrum+ 2 kat yüksekliğinde olan yapı kırma çatılı olup 
kiremitle kaplanmıştır. Yapının biri istasyon caddesinden ikisi bahçeden 
olmak üzere üç girişi bulunmaktadır. Bu girişler kuzey, güney ve doğu 
cephelerde konumlanmışlardır. Yapının güney kanadında birimler diğer 
kütlenin aksine iki taraflı yerleştirilmiş olup koridor ortada kalmıştır. Bu 

Demokrasi 

Meydanı 

Gaziantep 

Ticaret Lisesi 
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kısmın eski belgelere dayanarak muhdes ek olduğu düşülmektedir (Şekil 12 
ve 13). 

              

Şekil 12. Eski Gaziantep Ticaret Lisesi Kat Planları 

 

Mevcut durumda yol kotu yükseltildiği için yapıya iki basamak inilerek 
girilir. Güney cephesinde de kot yükseldiği için pencerelerin denizlikleri yere 
oldukça yakındır. Doğu cepheden yapılan girişte betonarme saçak 
bulunmaktadır bu saçağı 4 tane taş payanda taşımaktadır 

        

Şekil 13 Eski Gaziantep Ticaret Lisesi Cepheler 

 

Ahmet Çelebi İlkokulu (1943)  

Yapı Gaziantep İli Şehitkâmil İlçesi Şehreküstü semtinde yer almaktadır. 
Yapının doğusunda Tüfekçi Yusuf Bulvarı bulunmaktadır  (Şekil 14). 

 

Şekil 14 Ahmet Çelebi İlkokulu kent içerisindeki konumu 

 

Ahmet Çelebi 

İlkokulu 
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Ahmet Çelebi İlkokulu ilk olarak Ahmet Çelebi Camisi bitişiğindeki 
medresede 1911 yılında eğitime başlamıştır. Yapı 1943 yılında tek katlı 5 
derslik, 2 idare odası ve bir müzeden oluşmak üzere mevcut yerine 
yapılmıştır. Yapıldığı dönemde okul kentin yeniden yapılmış olan ilk eğitim 
yapısıdır (Şekil 15).. Diğer okullar eski yapılarda eğitimlerine devam 
etmektedirler (Anonim, 1943). 

Yapı I plan formunda olup yapının kuzey ve güney kısmında eşit olmayan 
çıkmalar bulunmaktadır. Yaklaşık 14.87 x 35.55 m. taban alanına sahiptir. 
Ana yapının iki girişi bulunmaktadır.  Yığma yapı tekniğiyle inşa edilen yapı, 
zemin ve 1. kat olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Ana giriş olan güney 
girişinin karşısında iki kollu bir merdivenle 1. kata ulaşılmaktadır.  

   

Şekil 15 Ahmet Çelebi İlkokulu 1943-1944-1959 ( Ahmet Çelebi İlkokulu 
Arşivi) 

 

Girişlerden ulaşılan koridorun genişliği 2.80 metredir. Bu koridor 
üzerinde; zemin katta, 1 idareci odası, öğretmenler odası ve 5 adet sınıf 
bulunmaktadır. Üst katta, 5 adet sınıf, 3 idareci odası yer almaktadır Güneye 
bakan sınıflar bir koridor boyunca dizilmişlerdir. Yapının girişi yaklaşık 1,20 
m saçakla vurgulanmıştır. 1956 yılında yapılan kat ilavesiyle bu saçağın üst 
kısmına idare odası yapılmıştır (Şekil 16 ve 17). 

  

Şekil 16 Ahmet Çelebi İlkokulu Kat Planları 
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Şekil 17 Ahmet Çelebi İlkokulu Cepheler 

 

Rüştü Uzel Meslek Lisesi (1946)  

Yapı Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Savcılı Mahallesi İnönü caddesinde yer 
almaktadır (Şekil 18).  

 

Şekil 18. Rüştü Üzel Meslek Lisesi kent içerisindeki konumu 

 

Erkek sanat enstitüsü olarak yapılan yapının temelleri 1945 yılında 
atılmıştır (Anonim, Şehrimiz E.S. Enstitüsü, 1945). Okul yapıldığı dönemde 
tek yapı ve tek katlı olarak inşa edilmiş olup sonraki yıllarda ikinci kat 
yapılmıştır. 1964 sonrasında diğer bloklar inşa edilmiştir (Şekil 19).  

 

Rüştü Uzel 

Meslek Lisesi 
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Şekil 19 Erkek Sanat Enstitüsü ( Sıtkı Severoğlu ve Mezunlar Arşivi) 

 

Yapının ilk yapılan kütlesi 1943 yılında yapılarak erkek sanat okulunun 
bir parçası olarak eğitime başlamıştır. Yapı içerisinde 72 m sirkülasyonu 
sağlayan koridor bulunmaktadır ve buna bağlanan 3 tane 33x13 m 
uzunluğunda tek hacimden oluşan atölyeler bulunmaktadır. Zemin katta 
elektrik odası, bakım odası, malzeme odası, cila odası, ölçü odası, teknoloji 
sınıfı, wc ve atölyeler bulunmaktadır. Batı kısımda bulunan atölyenin yan 
taraflarında diğer birimler bulunmaktadır. Yapı tek katlı yapılmış fakat daha 
sonraki dönemlerde atölyelerin olduğu kısma bir kat daha eklenmiştir. Yapı 
birden fazla girişe sahiptir bu girişlerden ikisi koridorlardan sağlanırken her 
atölyenin kendi girişi bulunmaktadır. Üç ana atölye bloğunda metal işleri, 
mobilya ve dekorasyon ve makine atölyeleri hizmet vermektedir. Diğer 
atölyelerden farklı olarak metal işleri atölyesinin çatısının üst kısmında 
kademelendirme yapılarak çatı feneri pencereleri yapılmıştır(Şekil 20) 

 

Şekil 20 Erkek Sanat Okulu (Rüştü Üzel Meslek Lisesi) Zemin Kat Planı 

 

Betonarme olarak inşa edilen yapıda duvarlar taş malzemeyle yapılmıştır. 
Malzeme olarak brüt beton, taş duvarlar ve pencere kapı kenarlarında kesme 
taş kullanılmıştır. Atölyeler tek katlı olmasına karşın derslikleri 2 kat 
yüksekliğinde olan yapı kırma çatılı olup kiremitle kaplanmıştır (Şekil 21).  
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Şekil 21 Erkek Sanat Okulu (Rüştü Üzel Meslek Lisesi) Cepheler 

 

Akyol İlkokulu (1950) 

Yapı Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı 
üzerinde yer almaktadır. Yapının doğusunda Bayazhan bulunmaktadır (Şekil 
22). 

 

Şekil 22 Akyol ilkokulu kent içerisindeki konumu 

 

Akyol İlkokulu 1950 yılında Vali Reif Tek zamanında Devlet Demir Yolları 
Bölge Baş Müdürlüğü personeli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel 
olarak belediye tarafından tahsis edilen 3500 metrekare alan üzerine inşa 
edilmiş ve bulunduğu semtin adını almıştır (Akyol İlkokulu, 1962), (Şekil 23). 

 

Şekil 23. Akyol İlkokulu 1962 (Akyol İlkokulu arşivi) 

Akyol İlkokulu 
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Dikdörtgen plan şemasına sahip olan yapının kuzey cephesinde dışa 
taşma yapan kısım giriş saçağı olarak kullanılmıştır. Üç adet kemerle giriş 
algısı vurgulanmaktadır. Yapı, yığma yapım sistemiyle yapılmıştır, duvar 
kalınlıkları 50 cm’dir. Bina 10.30 m. x 35.57 m. taban alanına sahiptir. 2 kat 
yüksekliğinde olan yapı kırma çatılı olup kiremitle kaplanmıştır. Pencereler 
belli bir düzende yerleşmiştir. Yapının kuzey ve güney yönlerinden olmak 
üzere iki girişi mevcuttur. Zemin katta 3 derslik, spor odası ve wc ler, birinci 
katta ise 3 derslik, 2 idareci odası ve wc ler bulunmaktadır. Kuzey girişinden 
anaokuluna ulaşılırken güneydeki girişten diğer birimlere ulaşılır.  Derslikler 
güney ve doğu cephelere konumlanmıştır. Yapı zemin katta ahşap panellerle 
bölünmüş olup zemin ve birinci katı ayrı olarak çalışmaktadır. Güneydeki 
girişte bulunan saçağın daha sonraki bir dönemde eklendiği düşünülmektedir 
(Şekil 24 ve 25).  

   

Şekil 24 Akyol İlkokulu Kat Planları 

      

Şekil 25 Akyol İlkokulu Cepheler 

 

Yavuzlar İlkokulu (1952) 

Yapı Gaziantep İli Şahinbey Yavuzlar Mahallesi Esenbek Caddesinde yer 
almaktadır (Şekil 26). Yavuzlar ilkokulu 29 Ekim 1952´de Özel İdare 
tarafından Yavuzlar Mahallesinde tek katlı olarak yaptırılmıştır. Yapı 600 m² 
üzerine kurulmuştur. Bahçeyle beraber 1500 m² alan kaplamaktadır. 1962 
yılında kat ilavesi, 1975 yılında ek yapı yapılmıştır (Şekil 27). 
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Şekil 26 Yavuzlar İlkokulu kent içerisindeki konumu 

 

Şekil 27 Yavuzlar İlkokulu (Yavuzlar İlkokulu, 1962) 

 

Yavuzlar ilkokulu yaklaşık 17.38 x 74.77 m. taban alanına sahiptir. Yapı 
üç kattan oluşmaktadır. Zemin katta derslikler, laboratuvar, idare ve teknik 
hacimler yer alırken birinci katta ise sınıflar ve idare odaları bulunmaktadır. 
Yapıya bitişik olarak 1975 yılında yapılan ek kısmının bodrum katında ise 
arşiv ve depolar bulunmaktadır. Ek kısım ana yapıdan dilatasyonla 
ayrılmaktadır. Duvar kalınlığı 50 cm olup zemin katta teknik hacimleri 
ayırmak için sonradan yapılan pvc paneller bulunmaktadır. Aynı dönemde 
yapılan diğer ilkokul plan tipolojisinden farklı olarak güneye bakan sınıflar 
bir koridor boyunca dizilmek yerine bir koridor etrafında iki taraflı olarak 
dizilmişlerdir. Derslikler hem kuzey hem de güney cepheye bakmaktadır. 
Kırma çatılı yapının üç girişi bulunmaktadır. Girişlerin ikisi kuzeyde biri 
güney yönünde bulunmaktadır. Güney giriş kısmında bulunan merdiven ve 
yapının sağında bulunan girişten üst katlara ulaşım sağlanmaktadır. Yapının 
oturduğu zeminde yaklaşık 2.80 m kot farkı bulunmaktadır (Şekil 28-31). 

Yavuzlar İlkokulu 
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Şekil 28 Yavuzlar İlkokulu Zemin Kat Planı 

 

Şekil 29 Yavuzlar İlkokulu Birinci Kat Planı 

 

Şekil 30 Yavuzlar İlkokulu Güney Cephe 

 

Şekil 31 Yavuzlar İlkokulu Kuzey Cephe 
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Sonuç 

Gaziantep kentinde Cumhuriyetin ilanından sonra inşa edilen ve 
günümüze ulaşan eğitim yapıları, inşa edildikleri dönem hakkında bilgi 
vermektedir. Bu yapılar yakın dönem içerisinde inşa edildikleri için 
korunacak yapı statüsünde bulunmamaktadırlar. Çoğu zaman binalara 
yapılan ilaveler ve onarım müdahaleleri ile yapıların özgün karakteri 
değişmektedir. Ancak bu yapılar her ne kadar koruma statüsüne alınmış 
olmasa da Gaziantep kent belleği içerisinde önemli yer tutmaktadır. Bu 
yapılar aynı zamanda mekânsal ve kültürel sürekliliğin sağlanmasına dönük 
önemli kimlik ögesi dolayısıyla somut unsurlarıdır. Dönem mimarisinin 
niteliklerini yansıtan bu yapıların sahip oldukları özgün değerleri ile 
korunması giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle yapıların hızlı 
bir biçimde kayıt altına alınması ve aslına uygun olarak koruma-
onarımlarının yapılması gerekmektedir. Bu sayede Gaziantep kent kültürü ve 
toplumsal belleği için önem taşıyan bu yapıların korunarak gelecek nesillere 
aktarılması sağlanabilecektir. 
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