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ÖNSÖZ 

Mimarlık disiplini yaşamı kuşatan, deneyimleri şekillendiren, bellek 

oluşturan ve zamanın getirdikleriyle birlikte, zamanın idrak edildiği 

mekanların tasarlandığı bir disiplindir. Bu özellikleriyle kültürün ve 

teknolojinin pek çok farklı unsurunu sergileyen elemanlara sahiptir. 

Geçmişten günümüze aktarılan yapıların taşıdığı bilgiler yanında, bu 

yapıların sürdürülebilirliği de mimarlığın tasarım faaliyetleri 

içerisinde yer alır. Yeni bir yapı tasarlayıp, inşa etmek gibi inşa 

edilenin dönüştürülmesi, benzer şekilde tasarım aracılığıyla 

gerçekleşir. Çağdaş gelişmelere cevap veren mekansal çözümler 

üretmek de tasarım bakışının kapsamındadır.  

Bu bilgiler çerçevesinde dört bölümden oluşan “Mimari Tasarımda 

Farklı Perspektifler” başlıklı bu kitap, tam da mimarlığın 

kapsayıcılığını ortaya koyan farklı alanlardan bakışları ve tasarımları 

incelemektedir. İlk bölümden sona doğru gidilirken, Diyarbakır’da 

mevcut tarihi bir dokunun yeninden işlevlendirilmesinde kullanılan 

tasarım yöntemleriyle, Eskişehir’de tarihi olmayan ancak kullanılmış 

eski prefabrike bir yapının sosyal dönüşüm anlayışıyla ve tasarım 

yoluyla dönüştürülmesi süreçleri sırasıyla aktarılmaktadır. Bir sonraki 

bölümde ise, yurtdışında birkaç 10 yıl öncenin teknolojisiyle inşa 

edilmiş, ancak çağdaş enerji etkin yaklaşımlara cevap veremeyen 

konut ve ofis yapılarının, yaklaşık sıfır enerjili yapı olacak şekilde 

yeniden yapılandırılmasına dair önemli bilgiler ortaya konmaktadır. 

Son olarak ise, geçtiğimiz neredeyse 2 yıldır yaşamları ve mekânları 

dönüştüren pandemi nedeniyle, ofis yapılarının yeniden açılma 
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sürecinde alınacak önlemlerin tasarım ve planlama kararları 

oluşturulmasına yönelik senaryolar ve şemalar yer almaktadır. 

Dört bölümün ortak paydası olan mimari tasarım, farklı perspektiflerin 

örnekleri olarak sunulmuş, böylece disiplinin çeşitli alanlarından veya 

disiplin dışı, tasarımla ilgilenen tüm okurlar için değerli bir araştırma 

içeriği ortaya konmuştur. 

Fatma KOLSAL 



 

 3 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

 

TARİHİ ÇEVRE VE YAPILARDA ÇAĞDAŞ 
UYGULAMALAR: DİYARBAKIR İÇ KALE ÖRNEĞİ 

 

Dr. Nursen IŞIK1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü. Diyarbakır. Türkiye.          
e-posta:isikcn@gmail., ORCID ID 0000-0002-6125-1896 



 

4 MİMARİ TASARIMDA FARKLI PERSPEKTİFLER 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

GİRİŞ  

Tarihi çevreler; geçmişten günümüze kadar ulaşan arkeolojik 

kalıntılar ile geleneksel ve anıtsal yapıların bulunduğu bölgeleri 

kapsayan korunması gereken alanlardır.  

Son yıllarda hızlı ve çarpık kentleşme, koruma kavramının göz ardı 

edilmesine neden olmuştur. Bu nedenle, tarihi çevre ve yapılara 

uygulanan bilinçsiz ve niteliksiz müdahaleler ile imar düzenlemelerine 

bağlı kısmi bozulma ve değişimler meydana gelmiştir. 

Tarihi kentlerdeki çevre ve yapıların onarım ve restorasyon 

uygulamalarının koruma kavramının çerçevesinin çizildiği tüzüklerde2 

belirtilen teknikle ve bu konuda yetkin kişi ya da firmalar tarafından 

yapılması oldukça önemlidir. Kentlerin tarihinin, kültürünün ve 

bulundukları çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 

özgünü koruyan müdahalelerin yapılması tarihi çevre ve yapıların 

korunmasının temel amaçlarındandır.  

Tarihi çevre ve yapılardaki restorasyon, onarım ve güçlendirme 

uygulamalarının temel amacı, yapıyı mevcut konum ve durumuna 

göre değerlendirerek, tüm yapı ölçeğinde sağlamlaşmasını sağlamak 

olmalıdır. Yapılacak uygulama ve yöntemlerin tarihi çevre yapıya 

zarar vermemesi ve mimari yapı üzerinde aykırılık yaratmaması 

gerekmektedir. Uygulamalarda yapılara uygun teknikler geliştirilmeli 

ve bu tekniklerin uygulanabilirliği bu konuda yetkin kişiler tarafından 

kontrol edilmelidir.  

 

2 Venedik Tüzüğü, ICOMOS 
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Kentler içerisinde koruma altına alınan ya da korunması gereken 

alanlarda yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarındaki 

uygulamalarda çevre ve yapıların özgünlüğü bozulmamalıdır. Yapılan 

müdahale ile uygulamalarda bulundukları tarihi çevre ve yapıların 

özgünlüğünü bozmayacak, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir 

malzeme ve tekniklerin kullanılması gereklidir.

Diyarbakır İç kale Bölgesi, Diyarbakır surlarıyla çevrili olan Suriçi 

Bölgesinin kuzeydoğusunda ve geçmiş dönemlerde yönetim merkezi 

olarak kullanılmış tarihi bir çevrede yer almaktadır. Kentin gelişmesi 

ve nüfusunun artması ile yönetim merkezi ve birimleri ihtiyaca cevap 

verememiş, bu nedenle idari yapılar kentin başka bölgelerine 

taşınmıştır. Halkın ziyaretine kapalı olan bu bölge uzun yıllar boş 

kalmış ve kullanılmamıştır. 

2005 yılında bu bölgede restorasyon çalışmaları başlamış ve İç kale ve 

çevresi yeniden düzenlenerek mevcut yapılar farklı işlev verilerek 

kullanılmaya başlanmıştır. Yapıların büyük bölümünün yeniden 

işlevlendirilmesi aşamasında, günümüz teknolojisinden yararlanılarak 

çağdaş ek ve uygulamalar yapılmıştır. 

Bu çalışmada İç kale’ de yeniden düzenlenen yapılardaki çağdaş 

uygulama örnekleri incelenmiştir, Tarihi İç kalede bulunan yönetim

binalarındaki restorasyon ve onarım sonrasında yapılmış uygulama 

yaklaşımları ve teknikleri incelenerek, bu yapılardaki işlevsel 

farklılıklara bağlı değişim- dönüşümler fotoğraflarla belgelenerek 

kayıt altına alınmıştır. Yeniden düzenlenen ve işlev verilen
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yapılardaki çağdaş uygulamaların tespiti yapılarak, müdahalelerin 

mevcut durumları ve uygulama yöntemleri değerlendirilmiştir. 

Tarihi yapıların yeniden kullanımında çağdaş uygulamalarla 

günümüze uyarlanması yapıların sürdürülebilirliği açısından oldukça 

önemlidir. İç kaledeki yapılardaki çağdaş uygulamaların ele alındığı 

bu çalışmanın tarihi çevrelerdeki yapılarda çağdaş uygulama 

örneklerinin çeşitliliği açısından güncel bir rehber olması 

hedeflenmiştir.  

1. TARİHİ YAPILARDA ÇAĞDAŞ UYGULAMANIN ROLÜ VE 

TARİHÇESİ 

Tarihi yapılarda yapılacak onarım ve restorasyonlarda kullanılacak 

yöntem ve müdahalelerle ilgili kriterler dünyada 19. yüzyıl sonlarına 

doğru kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır. Bu çalışmaların öncüsü 

Camillo Boito olmuştur. 1883 tarihinde Çağdaş Restorasyonun Beş 

İlkesi başlıklı çalışmasında; anıtsal ve tarihi yapıların insanlık tarihi 

için önemli belgeler olduğu ve yapılacak onarım ve restorasyonlarda 

yapı ve çevresine saygılı ve yanıltıcı olmayan müdahaleler yapılması 

gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca yapıda “ek” veya eklerin 

yapılması durumunda, yapı özgünlüğü ve bütünlüğüne zarar 

vermeyen, yapılan müdahalelerin tarih ve işaretlerle belirlenmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmaların bilimsel kurullar 

tarafından denetlenerek projelendirilmesi ve belgelenmesi gerektiği 

belirtilmiştir (Alanyurt, 2010). 
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1931 yılında Carta Del Restauro ilkeleri benimsenerek, tarihi ve 

anıtsal yapıların korunmasında, kısmen ya da tümüyle ekler yapılması 

durumunda tarihi yapıya vurguyu azaltmayan düz ve sade eklerin 

olabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca strüktürel sorunları bulunan 

yapıların güçlendirme çalışmalarında geleneksel yöntemlerin yetersiz 

kaldığı durumlarda çağdaş uygulamalarla tamamlanabileceği vurgusu 

yapılmıştır (Kuban, 1962).  

1946 yılında ICOM (International Council of Museums) 1959 yılında 

“Kültürel Varlıkların Korunması ve Onarımı Araştırma Merkezi” 

kurulmuştur. 

Tarihi yapıların korunması ve güçlendirilmesine katkı sunan Europa 

Nostra 1963 yılında kurulmuştur. 1964’te Varşova ‘da, tarihi anıt ve 

çevrelerin korunmasına yönelik uygulanacak yöntem ve önerilerin, 

değerlendirilmesi ile ilgili kararların alındığı ICOMOS; (Uluslararası 

Anıtlar ve Sitler Konseyi –International Council on Monuments and 

Sites) kurulmuştur (Alanyurt, 2010).  

1964 yılında Avrupa ve dünyaca kabul edilen Venedik Tüzüğü’nde 

geleneksel ve tarihi yapılara yapılacak müdahale ile onarımların 

yöntem ve boyutları belirlenmiştir. Venedik Tüzüğü’nde, tarihi yapı 

ve anıtlarda yapılacak müdahale ve onarımların belgelenerek, kayıt 

altına alınması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, tarihi yapılar için 

yapılacak müdahalelerde geleneksel yöntemlerin yetersiz kalması 

durumunda, bu yapılarda çağdaş uygulamaların yapılması onayı 

verilmiştir. 
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Kültürel mirasın korunması ve bulunduğu çevre ile yaşatılması 

gerekliliği ilkesi 1975 Amsterdam Bildirgesi’nde, kabul görmüştür 

(Asatekin, 2004). UNESCO’nun 1976 yılında Nairobi’de “Tarihi 

Yapıların Korunması ve Çağdaş Rolleri Konusunda Tavsiyeler”  

konulu çalışmasında tarihi çevre ve yapıların evrensel değer olarak 

kabulünün gerekliliği vurgulanmıştır (Ahunbay, 2011).  

1990 yılında ICOMOS’un Arkeolojik Mirasın Koruması ve Yönetimi 

toplantısında, koruma politikaları, uluslararası işbirliği, belgeleme 

teknikleri ve maliyet araştırmaları ile ilgili değerlendirmeler 

yapılmıştır (Ahunbay, 2009).  

1994 yılında Nara Özgünlük Konferansı’nın yapıldığı Japonya’da 

küreselleşmenin etkisi ile kültürel kimlik ve arayışların baskılandığı, 

koruma uygulamaları için ortak koruma bilincinin yaratılması 

gerektiği ifade edilmiştir (Asatekin, 2004). 

Tarihi yapılardaki müdahalelerde yapının çevresi ile değerlendirilmesi 

gerektiği, yapının taşıyıcı sisteminin projelendirilmesi, çağdaş 

uygulamaların tarihi yapıda aykırı olmayacak şekilde yapılması 

gerektiği ICOMOS’un 1999 yılındaki Meksika’daki toplantısında 

karara bağlanmıştır (Erder, 1977).  

Tarihi yapıların korunmasına yönelik yaklaşımlar Türkiye’de 1924 ve 

sonrasında başlamıştır. 1924 yılında Mimar Kemaleddin tarafından, 

Mescid-i Aksa’nın yıpranan üst örtüsünün çelik sistemle koruma 

altına alındığı bir proje tasarlanmıştır. Çağdaş uygulama detayları 

barındıran proje uygulanmamıştır (Yavuz, 1996). 
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1930 ve sonrasında kurulan “Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğü” 

sonrasında, 1944 yılında “Eski Eserler ve Müzeler Umum 

Müdürlüğü” kurulmuştur.  1951 yılında 5805 sayılı kanunla, tarihi 

yapıların korunması ve bu yapılardaki çalışmaların kontrolü ile 

yapılacak tüm müdahalelerde yetkiye sahip Gayrimenkul Eski Eserler 

ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) çalışmalarına başlamıştır.  

1954 yılında Türkiye La Haye Sözleşmesinde savaş ya da çatışma 

ortamında kültürel mirasın korunması gerekliliğini onaylamıştır. 1970 

yılında Paris’te, kültürel mirasın taşınması ve özel mülkiyete devrinin 

engellenmesini kapsayan anlaşmayı imzalamıştır (Madran, 2001, 

Mahrabel, 2006). 

1999 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 660 sayılı kararı çıkartılmıştır. Bu kararda; tarihi 

yapılardaki sorunların yapı özelinde değerlendirilmesi gerektiği 

uygulamalarda tüm yapılar için genelleme yapılamayacağı 

belirtilmiştir. Yapılarda “esaslı onarım” kapsamındaki güçlendirme 

projeleri için, yapıların yıkılmayarak, mevcut durumuyla 

güçlendirilmesi gerektiği ile ilgili ortak karar alınmıştır (Örmecioğlu, 

2010). 

ICOMOS 2003 yılındaki “Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve 

Strüktürel Restorasyonu için İlkeler” toplantısında, koruma ve 

güçlendirme uygulamalarının disiplinler arası bir çalışma olduğu 

koruma altına alınacak yapının sadece strüktürü değil tümü ve 

çevresiyle değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.    Hasarları 

tespit edilen yapılarda belirlenen güçlendirme yöntemlerinin 
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kontrolünün sağlanması, yapıda aykırı müdahalelerden kaçınılması ve 

geri dönüştürülebilir malzemelerin tercih edilmesinin doğru bir 

yaklaşım olacağı ifade edilmektedir (Ahunbay, 2006). 

2005 yılında “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB), 

Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir (Resmi gazete, 

2005). 

2013 yılında, ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, 

Türkiye Milli Komitesi) bildirgesinde; Dünya Kültürel ve Doğal 

Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin 1982 yılında Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nde, 2658 sayılı yasa ile kabul edildiği ifade 

edilmiştir. Bildirgede;  koruma altına alınacak yapı için uygulanacak 

müdahalelerde özgünlüğünün korunarak, tarihi belge ve izlere zarar 

verilmemesi, müdahalelerin geri döndürülebilir olması, müdahalelerin 

yapının özgünlüğünü bozmayacak ve yanıltıcı olmaması gerektiği 

vurgulanmıştır.  Yapı için hazırlanacak projelerin, yasa ve ilgili 

şartnamelere uygun olması, yapıda kullanılacak çağdaş malzemelerin 

yapı özgünlüğüne zarar vermeyecek şekilde seçilmesi ile yapılacak 

test ve analizlerle uygulama aşamalarının kayıt altına alınmasının 

doğru bir yaklaşım olduğu belirtilmiştir.  

Tarihi yapıların korunması, güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasına yönelik kararların uygulanması oldukça önemlidir. 

Korunması gerekli yapıların sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

tarihi yapının günümüz koşullarına uygun düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu gereklilikten doğan uygulamaların ilgili tüzük ve 
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yasalara uygun şekilde yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda 

yapının özgülüğünü bozmayan, yapı konfor ve kullanılabilirliğini 

arttıran müdahaleler tercih edilmelidir. 

Bu çalışmada, Diyarbakır’ın tarihi Suriçi bölgesinin kuzeyindeki İç 

Kale’deki yapılardaki restorasyon sonrasında yeniden işlev verilmesi 

ve düzenlenmesinde kullanılan çağdaş uygulamalar yapılan alan 

çalışmasıyla belirlenmiştir. Kullanılan yöntemler irdelenmiş, yapıların 

günümüzdeki durumları fotoğraflarla belgelenerek kayıt altına 

alınmıştır.  

1.1.Tarihi Yapıların Değerlendirilmesi ve Yeniden 
İşlevlendirilmesi 

 

Tarihi çevre ve yapılarda koruma anlayışı zaman içinde değişim 

göstermiştir. Son dönemlerde tarihi yapılardaki koruma anlayışı 

yapının mevcut konumu ve durumuyla korunması dışında, yapının 

çağdaş uygulamaları kullanarak yaşatılması düşüncesi yaygınlaşmıştır. 

Tarihi yapılarda sürdürülebilirlik anlayışıyla yapının özgünlüğüne 

zarar vermeden işlev verilmesiyle sağlanan uygulama örnekleri son 

yıllarda artmaya başlamıştır. Özellikle yapıların özgün fonksiyonunda 

kullanılmaması veya fonksiyonunu yitirmesi sonucu, bu yapılar için 

farklı işlevlendirme yoluna gidilmesi yapının sürdürülebilirliğini 

sağlamıştır. 

Tarihi yapılarda uygulanan işlev değişikliği bu yapılar için çağdaş 

koruma anlayışını göstermektedir (Ahunbay, 2009). Özgün işlevlerini 

yitiren yapıların günümüzde çağdaş uygulamalarla uygun bir işlevle 
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yaşatılması etkin ve sürdürülebilir bir koruma yaklaşımı olmuştur 

(Oral ve Ahunbay, 2005). 

Tarihi yapıların işlevlendirilmesi aşamasında bazı çağdaş 

uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uygulamaların 

yapının özgünlüğünü ve fonksiyonunu bozmadan yapılması dikkat 

edilmesi gerekli önemli kriterlerden biridir. 

Tarihi yapıların özgün işlevlerinin korunması ve buna uygun olarak 

çağdaş uygulamalarla yeniden kullanılması koruma anlayışında en 

önemli detaylardan biridir (Tapan, 2007).  

Çağdaş uygulama çalışmaları yapılan tarihi yapılarda yeniden 

kullanımın, bulundukları bölgedeki toplumun sosyal, kültürel ve 

ekonomisi göz önünde tutularak yapılması gereklidir. Yapıların 

fiziksel ömürleri, sosyal, kültürel değişimler, bazı yapıların özgün 

işlevi dışında kullanılmasına neden olabilmektedir. Zaman içinde 

yapıdaki tadilatlar yapının işlevinin değişmesine ve günümüz 

koşullarında ise yetersiz kalmasına yol açmış ve çağdaş 

gereksinimlerle yapının ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 

düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.  

Tarihi yapılarda yeniden kullanım, bu yapıların yok olmasını önleyen, 

kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayan koruma 

yöntemlerinden biri olmuştur (Bacon, 2001). Yapılarda yeniden 

kullanım, yapıdaki yeni fonksiyonları karşılayan dönüşüm sürecidir        

(Eyüce, 2010).  
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Tarihi yapıların yeni işlev verilerek yaşatılması ve varlığını 

sürdürebilmesi bu yapıların korunması için oldukça önemlidir. Bu 

nedenle tarihi yapıların yeni işlev verilmesiyle yaşatılması “Yeni 

Kullanım Adaptasyonu (adaptive reuse)” kavramının gelişmesine 

neden olmuştur (Aydın, Yaldız, 2010). 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada,  İç Kale’de yer alan tarihi yapılardaki yeniden kullanım 

ya da işlev değişikliğinde, çağdaş uygulamaların yapılar içinde uyumu 

ve kullanılabilirliğinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Tarihi çevre 

içinde bulunan yapıların geçmişteki kullanımları ile günümüz işlev 

verilmelerinde uygulanan teknik çözümleme ve detaylandırmaların 

yapı özelinde değerlendirilmeleri yapılmıştır. Tarihi yapıların 

işlevlendirilmesinde bulundukları çevresel ve kültürel ve çağdaş 

gereksinimlerin uygulanabilirliği bu araştırma sonucu analiz 

edilmiştir. Analizlerde yapıların planları üzerinde yapılan değişimler 

ve çağdaş uygulamalar gösterilerek yapının mevcut durumu 

fotoğraflarla belgelenmiştir. 

2.1.Araştırma Alanı 
Araştırma alanı, Diyarbakır Suriçi Bölgesinin kuzeyinde yer alan İç 

Kale olarak seçilmiştir. İç Kale’deki geçmişte idari bina olarak 

kullanılan tarihi yapılar restorasyon ve onarım çalışmalarında yeniden 

işlev verilerek kullanılmaya başlanmıştır. Yeniden işlevlendirilen 

yapıların, çağdaş teknik ve detaylar uygulanarak günümüz konfor 

koşullarına uygun hale getirilmesi ile yapılara yeniden kullanılabilirlik 

ve sürdürülebilirlik özelliği kazandırılmıştır.  
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

İç Kale Bölgesi’nde yer alan yapılara yeniden işlev verilmesinde, 

aydınlatma, asansör, asma tavan, iklimlendirme ve metal merdiven v.b 

birçok tamamlayıcı uygulamalar yapılmıştır.  Müze olarak 

işlevlendirilen yapıların genelinde iklimlendirme ve aydınlatma 

sistemleri asma tavanların içinde konumlandırılmıştır. İşlevi 

değiştirilen yapılardaki uygulamalar her yapı özelinde 

değerlendirilerek, mevcut durumu ve çağdaş uygulamaların yapıldığı 

değişimler plan ve tablo üzerinde gösterilmiştir.  

3.1. İç Kale Bölgesi’nin Konumu ve Tarihi 

Diyarbakır surlarının yapım tarihi Gabriel’e göre M.S. 330 (Gabriel, 

1940:170) yıllarında, Diyarbakır salnamelerinde 337 (Salnamei 

Vilayeti Diyarbakır 1302:18) yılı, Honnigman’a (Honnigman,1970: 2)  

göre M.S. 349 yıllarında inşa edildiği belirtilmiştir (Parla, 2005). 

Geçmişinde, Subarrular-Hurriler (M.Ö.3000-M.Ö.1260) döneminden, 

Asurlular-Urartular (M.Ö.1260-M.Ö.653), İskitler M.Ö.(M.Ö 653-

M.Ö.625), Med’ler (M.Ö.625-M.Ö.550), Persler (M.Ö.550- 

M.Ö.331), Büyük İskender (Helenler) (M.Ö.331- M.Ö.323), 

Selevkoslar (M.Ö.323-M.Ö.140), Partlar (M.Ö.140- M.Ö.85), Büyük 

Tigran  (M.Ö.85- M.Ö.69), Roma M.Ö.(69-M.S.395), Bizans (395-

639), Dört halife (639-661), Emeviler (661-750), Abbasiler (750-869), 

Şeyhoğulları (869-899), Hamdanoğulları (930-980), Büveyhoğulları 

(980-984), Mervaniler (984-1085), Büyük Selçuklu (1085-1093), 

İnaloğulları (1097-1142), Nisanoğulları (1142-1183), Artukoğulları 

(1183-1232), Mısır-Şam Eyyubi (1232-1240), Anadolu Selçuklu 
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(1240-1302), Mardin Artuklu (1302-1394), Akkoyunlular (1401-

1507), Osmanlı Dönemi (1515-1922),Cumhuriyet Dönemine kadar 

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış surlar günümüze ulaşan en 

önemli kültür miraslarıdır (Beysanoğlu, 1999: 41, Parla, 1990: 23-71). 

Diyarbakır surları, iç ve dış kaleden oluşmakta, dış kale surlarının 

uzunluğu 4460 m, İç Kale surları ise 598 metredir. Belirli dönemlerde 

yıkılan ve yok olan surların uzunluğu ise 620 metredir (Halifeoğlu, 

2013). (Şekil 1) 

 

Şekil 1. Suriçi Bölgesi ve İç Kale’nin Konumu (Işık, 2021) 

Kent surlarında yöresel bazalt taş kullanılmıştır. Dayanımı yüksek 

bazalt taşının başta surlar olmak üzere, kullanıldığı tüm yapıların 

günümüze ulaşmasında büyük katkısı olmuştur. 

Bazalt taş malzemeden yapılan sur duvarlarının örgü düzeninde dış 

yüzeylerde kılıcına yerleştirilmiş silindir taşlar bulunmaktadır. Silindir 

kesitli taş bloklar duvarın dış yüzüne dik olarak yerleştirilmektedir. 

Sur duvarlarının yüksekliğinin fazla olması nedeniyle yerleştirilen 

silindir taşlar bu duvarlarda bağlayıcılık görevi üstlenmekte ve 
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mukavemeti arttırmaktadır. Kayalık olmayan zemin ve zemin suyunun 

yüksek olduğu sur duvarlarında sıklıkla kullanılan silindir taş 

bloklarının zeminden kaynaklı hasarların oluşmasını önlediği, kentteki 

koruma ve onarım uygulamalarında çalışma yapan uzmanlar 

tarafından yapılan gözlemlerde belirtilmiştir (Güçhan ve ark, 2005). 

Kenti çevreleyen dış kale surlarının yanında kentin kuzeydoğusunda, 

iç surlarla çevrilmiş olan “İç Kale” yerleşim bölgesi yer almaktadır. İç 

Kale Bölgesi’nin çevresi iç surlarla çevrilmiş olup bu özelliği ile 

Suriçi Bölgesinden ayrılmıştır.  

İç Kale Bölgesi içerisinde Artuklu Sarayı, “Amida Höyüğü” ile 

geçmişte idari merkez olarak kullanılan birçok yapı (karakol, adliye, 

cezaevi v.b)  bulunmaktadır. İç Kale’ye Diyarbakır’ın tarihi 

kapılarından biri olan Saray Kapı ile girilmektedir.  

İç Kale’de bulunan Artuklu Kemeri sonrası ilk surların bir kısmı 

yıkılmış, kentin 1515 yılında Osmanlı egemenliğine girmesiyle 

Diyarbakır’ın 2. Valisi Hüsrev Paşa tarafından bugünkü kalenin 

kuzeydoğusundaki İç Kale’nin “Yeni Kale” denilen surları (1524-

1525) yaptırılmıştır (Pınar,1998:151, Karaca,2010:53). İç Kale’ye 

Saray Kapısı, Küpeli Kapısı, Fetih Kapısı ve Oğrun Kapısı olmak 

üzere dört kapıdan giriş sağlanmaktadır (Sözen, 1971: 19, 

Beysanoğlu, 2003: 15-20). 

İç Kale, Dicle Nehrinin yaklaşık 100 metre yukarısında 

konumlanmıştır. Oluşum dönemi M.Ö.3000’e kadar uzanan İç Kale 

Roma döneminde sur duvarları örülerek sınırları belirlenmiştir. 

Geçmişte idari merkez olarak kullanılan İç Kale’de kuzeyde 3 adet, 
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batıda 5 adet, güneybatıda 5 adet burç bulunmaktadır. 12 adet burç 

kentin dış kale surlarıyla aynı boyutta ve yuvarlak formlu ve iki 

katlıdır. Burçların bir kısmı geçmişte, silah, mühimmat ve erzak 

depoları ile askeri araçların park yerleri olarak farklı işlevler verilerek 

kullanılmıştır. Burçlardan biri ise “hapishane” olarak düzenlenmiştir 

(Yılmazçelik, 2014). İç Kale yaklaşık 71 dönüm alana sahip olup, 

burçların bir kısmı köşeli olarak inşa edilmiştir (Tuncer, 2012). (Şekil 

2) 

 

Şekil 2. İç Kale Bölgesi’ndeki Mimari Yapıların Konumu 3 

 

 

 

 

 

 

3 İç Kale haritası Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu arşivinden alınarak yeniden 
düzenlenmiştir. 
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3.2. İç Kale Bölgesi’ndeki Mimari Yapılar 

İç Kale Bölgesi’nde; Artuklu Sarayı (Arkeolojik Kalıntı), Saint 

George Kilisesi, Eski Kolordu Binası, Jandarma Komutanlığı Binası 

(Süvari Alay Birliği), Ceza Tevkif Evi, Atatürk Komutanlık Binası, 

Adliye Binası, Karakol Binası, Cephanelik Binası, Aslanlı Çeşme, 

Artuklu Kemeri ve Hz. Süleyman Cami ve Sahabeler Türbesi yer 

almaktadır. 

İç Kale Bölgesi’nde restorasyon sonrasında Hz. Süleyman Cami ve 

Sahabeler Türbesi dışında, tüm yapılara yeni işlev verilerek, işlevine 

uygun düzenlemeler yapılmıştır. Hz Süleyman Cami’ye Artuklu 

Kemeri’nin önünde konumlanmış merdivenlerle inilerek 

ulaşılmaktadır. (Şekil 3)  

     

Şekil 3. İç Kale’deki Hz. Süleyman Cami ve Artuklu Kemeri  (Işık, 2021) 

Eski cezaevi binası, müze eser deposu ve laboratuvarına, Sait George 

Kilisesi, sanat galerisine, Adliye Binası (A), arkeoloji müzesine 

Adliye Binası (B) valilik makamına dönüştürülmüştür. (Şekil 4)  

 



 

20 MİMARİ TASARIMDA FARKLI PERSPEKTİFLER 

        

          Eski Ceza evi                             Saint George Kilisesi 

          

        Adliye Binası (A)                        Adliye Binası (B) 

Şekil 4. İç Kale’deki Cezaevi, Kilise ve Adliye Binaları  (Işık, 2021) 

Jandarma İstihbarat Binası -Arkeoloji 2 Müzesi, Karakol Binası -

Müze İdari Binası, Komutanlık Binası, Atatürk - Etnografya Müzesi, 

Cephanelik Binası- Arkeoloji Müzesi İdari Binası, Eski Kolordu 

Binası ise kafeterya olarak kullanılmaktadır. (Şekil 5, Şekil 6) 

    

      Jandarma İstihbarat Binası     Komutanlık Binası         Eski Kolordu Binası        

Şekil 5. İç Kale’deki Jandarma İstihbarat, Komutanlık, Eski Kolordu Binaları  

(Işık, 2021) 
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                  Cephanelik Binası                       Karakol Binası  

Şekil 6. İç Kale’deki Cephanelik ve Karakol Binaları (Işık, 2021) 

3.3. İç Kale Bölgesi’ndeki Tarihi Yapılarda Kullanılan Çağdaş 
Uygulama Örnekleri  

19. yüzyılda Osmanlı Devletindeki batılılaşma hareketinin etkisi 

Diyarbakır’da yapılan idari yapıların üslup ve tekniğinde değişimlerin 

olmasına neden olmuştur. İç Kale Bölgesi’nde bulunan idari yapıların 

bu etkiyle yapıldığı ve binalarda çatının konulması gibi birçok 

uygulamanın şehrin geleneksel dokusundan farklı inşa edildiği 

görülmüştür (Yariş, 2019).  

İç Kale’nin batı yönündeki Jandarma İstihbarat Binası-Arkeoloji 

Müzesi (1), güneyinde Karakol Binası- Müze İdari Binası, Cephanelik 

Binası-Arkeoloji Müzesi idari binası (8) ve Atatürk Komutanlık 

Binası- Atatürk ve Etnografya Müzesi (7) olarak kullanılmaktadır. İç 

kalenin doğusundaki Adliye Binası (A)-Arkeoloji-1 Müzesine (5), 

Saint George Kilisesi- sanat galerisine (3), Eski kolordu Binası, 

kafeteryaya (4), dönüştürülmüştür. Kuzeyde bulunan Adliye B Binası- 

Valilik Makamı (6), eski cezaevi ise müze eser deposu ve taş 

laboratuvarı (2) olarak işlevlendirilmiştir. 
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3.3.1. Jandarma İstihbarat Binası- Arkeoloji Müzesi (1)

İç Kale’nin yönetim merkezinin batısında yer alan yapı, 1887-1891

yıllarında Diyarbakır Valisi Hacı Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır 

(Kakdaş, Ateş, 2018: 67). Dikdörtgen formlu plan düzenindeki yapı,

iki katlı olarak yığma yapım tekniğiyle inşa edilmiştir. 

Yapıya giriş doğu yönündeki iki sütunla taşıtılan çıkmanın altındaki 

basık kemerli bir kapıyla sağlanmaktadır. Yapıda bazalt taş 

kullanılmış ve iç duvarlarının bir kısmı sıvalı ve boyalıdır. (Şekil 7,

Şekil 8)

Şekil 7. Jandarma İstihbarat Binası-Arkeoloji Müzesi 1 Doğu Cephesi (Işık, 2021)

Şekil 8. Jandarma İstihbarat Binası (Arkeoloji Binası) Planı ( KTVKK Arşivi)
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Jandarma İstihbarat Binası, arkeoloji müzesi olarak işlevlendirilmiş, 

zemin katın güney ve kuzey yönündeki alanları sergi salonları olarak 

düzenlenmiştir. Yapının zemin katının güneyinde, Artuklu kemerine 

yakın konumda, tuvalet olarak düzenlenmiş ıslak mekânlar 

bulunmaktadır. Tuvalet bölümlerinde tümüyle çağdaş vitrifiye 

malzemeleri kullanılmıştır. 

Yapının girişinde güvenlik, danışma ile ziyaretçilerin eşyalarını 

bırakacağı dolaplar yerleştirilmiştir.  Dolapların arkasındaki 

pencereler küçültülmüş ve pencere üstlerine aydınlatma ve kamera 

sistemi yerleştirilmiştir. Yapının üst kat merdiveni krom çelik 

küpeşteli betonarme merdiven yapılarak yenilenmiştir. Yapıdaki 

zemin döşemelerinin tümü cilalı kesme bazalt taşla değiştirilmiştir.  

Yapıda mevcut kemerler ve ayaklar korunmuş olmakla birlikte ara kat 

döşemesinin betonarme yapılması sebebiyle ilave kirişler eklenmiştir. 

Zemin ve birinci kattaki sergi salonlarının tavanlarında, iklimlendirme 

ve aydınlatma tesisatlarının konumlandırıldığı asma tavan uygulaması 

yapılmıştır. Tavan döşemesi asma tavanla kapatılan salonlarda, 

pencere üstlerindeki tuğla kemerlerin bir kısmı asma tavanın içinde 

kalmıştır. Yapının özgününde bulunan çatısındaki hasarlar giderilerek, 

mevcut haliyle korunması sağlanmıştır. (Şekil 9)  
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Şekil 9. Arkeoloji Müzesine Çevrilen Jandarma İstihbarat Binasındaki Asma Tavan, 

İklimlendirme ve Aydınlatma Uygulamaları (Işık, 2021) 

3.3.2. Eski Ceza Evi Binası (Müze Eser Deposu ve 

Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı) (2) 

İç Kale’nin kuzeybatı bölümünde yer alan bu yapı ortasında avlusu 

bulunan dikdörtgen formlu plan düzenindedir. Günümüzde müze eser 

deposu ve restorasyon ve konservasyon uygulama laboratuvarı olarak 

kullanılmaktadır. Yapının girişi güneyden sağlanmaktadır. (Şekil 10) 

 

Şekil 10. Eski Ceza Evi Binası (Müze Eser Deposu ve Uygulama Laboratuvarı)        

(Işık, 2021) 

Girişte merdivenle ulaşılan yapının zemin katının doğu yönündeki 

salon ayırıcı duvarlarla üç ayrı oda olarak düzenlenmiştir.  Eserlerin 

depolanacağı katlı raf sistemli ve çekmeceli dolaplar eklenmiştir. 

Zemin kattaki betonarme merdiven yerine çelik konstrüksiyonlu 

bazalt taş basamaklı merdiven konumlandırılmıştır. Giriş bölümünde 
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alüminyum doğramalı güvenlik bölümü yapılmıştır. Zemin katın doğu 

ve batı yönüne tuvaletler yerleştirilmiştir. Bu mekânlar birinci katta 

aynı konumda yapılmıştır.  

Yapının iklimlendirme, aydınlatma ve yangın söndürme tesisatları alçı 

malzemeli asma tavan içine yerleştirilmiştir. Zemin döşemeleri cilalı 

kesme bazalt taşla yenilenmiştir. Yapıda çelik çatı sistemi yenilenerek, 

cepheye çelik yağmur olukları eklenmiştir. (Şekil 11, Şekil 12) 

 

Şekil 11. Eski Ceza evi ( Müze Eser Deposu ile Restorasyon ve Konservasyon 

Laboratuvarı ) Planı  (KTVKK Arşivi) 

 

       

Şekil 12. Eski Ceza Evi Müze Eser Deposu ile Restorasyon ve Konservasyon 
Laboratuvarında Eklenen Merdiven,  Raf Üniteleri ( URL 1) 
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3.3.3. Saint George Kilisesi (Sanat Galerisi) (3) 

İç Kale’nin kuzeydoğusunda bulunan kilise iki ayrı bölümden 

oluşmaktadır. Yapının girişi ile yol kotu arasına metal köprü yapılmış 

olup, köprüden, altı rıhtlı metal merdivenle inilerek girilmektedir.

(Şekil 13)

Şekil 13. Saint George Kilisesi Sanat Galerisi (Işık, 2021)

Kilisenin birinci bölümünün üstü açıktır. Kiliseye birinci bölümden 

geçiş üç rıhtlı cam basamaklı metal merdivenle sağlanmaktadır. Kilise 

bölümündeki ahşap gergi çubukları yenilenmiş ve cephede temizleme 

işlemi yapılmıştır. Kilisenin giriş kapısının üstündeki ahşap hatıl 

yenilenmiştir. 

Kilisenin tüm pencereleri camla kapatılarak, sabitlenmiştir. Yapılan 

bu uygulama yapının korunmasını sağlayan ve geri dönüştürülebilir

malzeme özelliğindeki çağdaş uygulama örneğidir. Ayrıca kilisenin

çevresine aydınlatma elemanları eklenmiştir. (Şekil 14)

Şekil 14. Saint George Kilisesi Planı ( KTVKK Arşivi)
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 Şekil 15. Saint George Kilisesinde Yapılan Çağdaş Uygulamalar (Işık, 2021) 

3.3.4. Eski Kolordu Binası ( Kafeterya) (4) 

İç Kale’nin kuzeydoğusunda ve Saint George Kilisesi’nin güneyinde 

yer almaktadır. Yapıya silindir formlu sütunlarla taşıtılan bir revaktan 

girilmektedir. Yapı iki katlı ve bazalt taştan yapılmıştır. Taş yapının 

cepheleri, sıva ve boya ile kapatılmıştır. (Şekil 16)  

 

Şekil 16. Eski Kolordu Binası (Kafeterya) (Işık, 2021) 

Günümüzde kafeterya olarak işletilen mekânda yeni düzenlemeler ve 

çağdaş uygulamalar mevcuttur. Girişin karşısında çelik 

konstrüksiyonla yenilenmiş üç kollu boy sahanlıklı merdiven 

bulunmaktadır. Merdivende engellilerin kullanımı için raylı yatay 

asansör eklenmiştir. Aynı zamanda engelli asansörü yerleştirilmiştir.  

Yapının zemin katındaki bazı mekânlar tuvalet, mutfak ve personel 

odaları olarak düzenlenmiştir. (Şekil 17)    
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Şekil 17. Eski Kolordu Binası ( Kafeterya) Planı (KTVKK Arşivi) 

Yapının zemin döşemeleri her bölümde ayrı yapılmıştır. Döşemelerde 

cilalı laminant parke, kesme bazalt taş, taş mozaik ve seramik 

malzemeler tercih edilmiştir. Yapının doğu ve güney yönünde teras 

bulunmaktadır. Yapının birinci katında, tuvalet, mutfak ve oturma 

mekânları yer almaktadır. Yapının çatısı çelik strüktürlü ahşap olarak 

yenilenmiştir. Yapının zemin katı tavanında iklimlendirme ve 

aydınlatma tesisatının konumlandığı alçı asma tavan sistemi 

kullanılmıştır. (Şekil 18)  

   

Şekil 18.  Eski Karakol Binasında, Çelik Çatı, Metal Merdiven ve Engelli Yatay 

Asansörünün Yapıldığı Çağdaş Uygulama Örnekleri (Işık, 2021) 

3.3.5. Adliye Binası (A) (Arkeoloji Müzesi) (5) 

İç Kale’nin doğu yönünde bulunan bina dikdörtgen formlu plan 

düzenindedir. Yığma yapım tekniğiyle inşa edilen bina iki katlıdır. 

Yapıya giriş orta akstan sağlanmaktadır. Geçmişte adliye binası olarak 
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kullanılan binada restorasyon sonrası arkeoloji müzesi olarak işlev 

verilerek, mekanlar sergi salonlarına çevrilmiştir. (Şekil 19)  

 

                       Şekil 19. Adliye Binası (A) (Arkeoloji Müzesi) ( Işık, 2021) 

Restorasyon aşamasında, revaklı bölümlerde kapatılan kemerler 

açılarak, bu alan sergi salonu olarak düzenlenmiştir. Sıvalı yüzeylerde 

raspa yapılmış, yapının tümünde kullanılan bazalt taşlı cephe 

temizlenerek ortaya çıkarılmıştır. (Şekil 20)  

 

Şekil 20. Adliye Binası (A)- Arkeoloji Müzesi ( KTVKK Arşivi) 

Sergi salonlarında asma tavan yapılarak iklimlendirme ve aydınlatma 

tesisatları asma tavan içinde çözümlenmiştir. Mevcut merdiven 

yenilenerek, engelliler için raylı asansör eklenmiştir. Yapının 

duvarlarındaki sıvalar sökülmüş, döşemeler cilalı bazalt taş ile 

değiştirilmiştir. (Şekil 21)  
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Şekil 21. Adliye A Binası- Arkeoloji Müzesinde Yapılan Asma Tavan, Yatay

Engelli Asansörü ve İklimlendirme ile Aydınlatma Sistem Uygulamaları (Işık, 2021)

3.3.6. Adliye Binası (B) – Valilik Makamı (6)

İç Kale’nin kuzeyinde konumlanan ve iki katlı inşa edilen yapının 

birinci katı valilik makamına ayrılarak, sekreter, vali yardımcıları ve 

diğer büroların bulunduğu idari kat olarak projelendirilmiştir. Bazalt 

malzemenin kullanıldığı doğu cephesindeki girişin iki yanında bazalt

sütünçeler bulunmaktadır.(Şekil 22)

Şekil 22. Adliye Binası (B) – Valilik Makamı (Işık, 2021)

Yapının zemin katı, kent müzesi sergi salonları ile klima tesisat odası 

ile tuvalet mekânlarından oluşmaktadır. Birinci kattaki Valilik 

makamına güvenlik nedeniyle girilememiştir. (Şekil 23)
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Şekil 23. Adliye B Binası- Valilik Makamı Planları (KTVKK Arşivi) 

Yapı girişinin karşısında bulunan merdiven çelik konstrüksiyon 

sistemiyle yeniden yapılmıştır. Sergi salonları, ayrılmış tüm tavan 

döşemelerinde iklimlendirme ve aydınlatma tesisatının yerleştirildiği 

asma tavan kullanılmıştır. Döşemeler, cilalı kesme bazalt taştan 

yapılmıştır. Cephedeki tüm sıva ve boya temizlenerek, bazalt yüzeyler 

ortaya çıkarılmıştır. (Şekil 24)   

   

Şekil 24. Adliye B Binasında Yapılan Çağdaş Uygulamalar (Işık, 2021) 

3.3.7. Atatürk Komutanlık Binası- Atatürk Etnografya 
Müzesi (7) 

İç Kale’nin güneyinde yer alan yapının yanında, cephanelik binası ile 

eski karakol binası bulunmaktadır. Zemin katında sergi salonu, 

Atatürk Karargâh odası ile üst kata çıkan yarım dönüşlü merdiven 

bulunmaktadır. Bu katta tuvalet mekânları eklenmiştir. Birinci katta 

araştırma salonu ve idari bürolar bulunmaktadır. Yapıda asma tavan 
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sistemi ve döşemeler dışında başka uygulama yapılmamıştır. (Şekil 

25)  

      

Şekil 25. Atatürk Komutanlık Binası Kuzey Cephesi ve Planları (KTVKK Arşivi) 

3.3.8. Cephanelik Binası - Arkeoloji Müze İdare Binası (8) 

İç Kale’nin güneyinde bulunan cephanelik binası, müze idare binası 

olarak düzenlenmiştir. Zemin kat ve birinci kattaki birimler idari ofis 

olarak kullanılmakta olup, iki kollu dönüşlü merdivenin altı tuvalet 

mekânı şeklinde projelendirilmiştir. İdari ofislerde, asma tavan dışında 

çağdaş uygulama yapılmamıştır. (Şekil 26)  

   

Şekil 26. Cephanelik Binası Kuzey Cephesi ve Planları (KTVKK Arşivi) 

3.3.9. Eski Karakol Binası- Müze İdare Binası (9) 

İç Kale’nin güneyinde, Cephanelik ve Atatürk Etnografya Müzesi ile 

aynı hizada konumlanmıştır. Yığma yapım tekniğiyle yapılmış bina, 

iki katlıdır. Binanın girişi kuzey cephesinden sağlanmaktadır. Yapı 



 

 33 

malzemesi olarak bazalt taşın kullanıldığı yapı müze idare binası 

olarak işlevlendirilmiştir.( Şekil 27, Şekil 28)  

  

 Şekil 27. Eski Karakol Binası- Müze İdari Binası Kuzey Cephesi (Işık, 2021) 

 

Şekil 28. Eski Karakol Binası Planı ( KTVKK Arşivi) 

Yapı içinde döşemeler, kesme bazalt taşla değiştirilmiştir. İdari bina 

olarak kullanılan yapıda iklimlendirme ve aydınlatma tesisatları asma 

tavan uygulaması içinde çözülmüştür. Yapının birinci katında girişin 

üstünde balkon çıkmaları bulunmaktadır. Restorasyon sonrasında 

balkon döşemelerinin güçlendirilmesi amacıyla I profilli çelik kirişler 

yerleştirilmiştir. (Şekil 29)  
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Şekil 29. Eski Karakol Binası Balkonlarında Çelik Kiriş (I Profil)  Uygulamaları      
(Işık, 2021) 

Diyarbakır İç Kale Bölgesi, geçmişte kentin idare edildiği yönetim 

merkezi olmuştur. Cumhuriyet Dönemi’nde mülki idarenin kullandığı 

yapılar dönemin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Yapılardaki 

düzenlemeler ve kısmi onarımlar, yapıların yıpranmasına neden 

olmuştur. Kent nüfusunun artması ve yapıların ihtiyaca cevap 

vermemesi nedeniyle, bu yapılar başka alanlara taşınmıştır. 

Restorasyon öncesi İç Kale Bölgesi’ndeki sadece Hz. Süleyman ve 

Türbelerine ziyaretin açık olduğu ve yönetim merkezine giriş ve 

çıkışın olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle yapıların restorasyon 

öncesi durumu değerlendirilememiştir.  

2005 yılındaki restorasyonda, bölgenin ulusal müze niteliğine 

dönüştürülme çabası ile yapıların büyük bölümü sergi salonları ve 

müzeye çevrilmiştir. Düzenlemelerde günümüz konfor koşullarına 

uygun müdahaleler yapılmış ve yapıların mevcut durumu 

iyileştirilmiştir. Müze ve sergi salonlarına çevrilen yapıların 

iklimlendirme ve aydınlatma tesisatlarının yenilenmesi, asma tavan 

uygulamaları, engelli ve yaşlı ziyaretçi asansörleri, merdiven, tuvalet 

çözümlemeleri ile çelik kiriş ve çelik-ahşap çatı kullanımı yapıların 

özgünlüğüne zarar vermeyen çağdaş uygulamalar olmuştur. (Tablo 1)  
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Tablo 1. İç Kale Bölgesi’ndeki Yapıların Konumları, İşlevleri ve Yapılan Çağdaş 
Uygulamalar 

Yapı  Konumu Eski İşlevi Yeni İşlevi Çağdaş Uygulama veya Ek 

1 

 

 

Jandarma 

İstihbarat 
Binası 

 

Arkeoloji 

Müzesi 

Asma tavan, İklimlendirme, 
Aydınlatma Tesisatları, 
tuvalet 

2 

 

 

Eski Ceza 

Evi Binası  

Müze Eser 
Deposu - 

Restorasyon 

Konservasyon 

Laboratuvarı 

Asma tavan, Çelik Asma Kat 
İklimlendirme, 
Aydınlatma Tesisatları 
Metal merdiven, tuvalet  

3 

 

Saint 

George 

Kilisesi  

 

Sanat Galerisi 

Çelik Merdiven,  Cam Panel, 
Çelik Askı 
Ek: Yok 

4 

 

 

Eski 

Kolordu 

Binası 
 

 

 

Kafeterya 

 

Çelik konstrüksiyonlu ahşap 
çatı, metal merdiven, yatay 
engelli asansörü, tuvalet, 

Mutfak 

5 

 

 

Adliye 

Binası (A) 

 

Arkeoloji 

Müzesi 

Asma tavan, iklimlendirme, 

Aydınlatma tesisatları 
Metal merdiven yatay engelli 

asansörü, tuvalet 

6 

 

 

Adliye 

Binası (B) 

 

Valilik 

Makamı 

Asma tavan, Döşeme 
Değişimi, İklimlendirme, 
Aydınlatma Tesisatları 
Merdiven, tuvalet 

7 

 

 

Atatürk 
Komutanlık 

Binası 

Atatürk 
Etnografya 

Müzesi  
 

Asma Tavan, Döşeme 
Değişimi, İklimlendirme, 
Aydınlatma Tesisatları, 
tuvalet eklenmesi 

8 

 

 

Cephanelik 

Binası 

 

Arkeoloji 

Müze İdare 
Binası 

Asma Tavan, Döşeme 
Değişimi, İklimlendirme, 
Aydınlatma Tesisatları, 
tuvalet eklenmesi 

9 

 

Eski 

Karakol 

Binası 

 

Müze İdare 
Binası 

Asma Tavan, Döşeme 
Değişimi, İklimlendirme, 
Aydınlatma Tesisatları, Çelik 
Kirişler (I Profil)   
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SONUÇ  

Kentin yönetim merkezi olarak kullanılmış İç Kale Bölgesi 

günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Saray kapıdan girilerek 

ulaşılan bölgede Hz. Süleyman Cami ve yönetim merkezi binaları 

bulunmaktadır. Hz. Süleyman Cami’nin batısında konumlanmış 

merdivenlerle ulaşılan yönetim merkezine, Artuklu Kemeri’nden 

girilerek ulaşılmaktadır. 

Artuklu Kemeri’nden girişte, Aslanlı Çeşme ve kuzeybatı yönünde 

Artuklu Sarayı kazı alanı yer almaktadır. Bölgenin güneyinde, Eski 

Karakol Binası (Müze İdari Binası), Atatürk Karargâh Binası 

(Etnografya Müzesi), Cephanelik Binası (Arkeoloji İdare Binası), 

doğusunda Adliye Binası (A) (Arkeoloji Müzesi, Eski Kolordu 

Binası-Kafeterya) ile kuzeydoğusunda Saint George Kilisesi (Sanat 

Galerisi) bulunmaktadır. Bölgenin batısında, Jandarma İstihbarat 

Binası (Arkeoloji Binası), kuzeybatısında Eski Ceza Evi (Müze eser 

deposu ve konservasyon uygulama laboratuvarı), kuzeyinde ise Adliye 

Binası (B) (Valilik Makamı) yer almaktadır. Bu yapılar 2005 ve 

sonrası hazırlanan röleve, restorasyon projeleriyle mevcut durumları 

iyileştirilerek, yeniden işlevlendirilmiştir. Restorasyon sonrasında 

yapıların geneli kent hafızasının saklandığı müze ve sergi salonları 

olarak düzenlenmiştir.  

İşlev değişikliği yapılan binaların tümünde projeye uygun 

iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri eklenmiştir. Ziyaretçilerin 

rahat dolaşımını sağlayan, merdiven, asansör çözümlemeleri gibi 
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çağdaş uygulamalar kullanılarak, binalardaki konfor düzeyi 

arttırılmıştır.  

İç Kale’de yer alan yeni işlev verilen yapıların tümünde,  tuvalet 

mekânları ve bazı yapılarda, mutfak tesisat odaları eklenerek, 

işlevlerine göre yeniden düzenlenmiştir. Geçmiş kullanımlarında, 

hasarlı veya bakımsız kalan yapıların restorasyon çalışması sonrası 

çevre düzenlemeleriyle günümüze ulaştırılması, bu yapılara 

sürdürülebilirlik ve yeniden kullanılabilirlik özelliği kazandırmıştır. 

Yapıların konfor koşullarının günümüz teknolojisinin kullanılarak 

iyileştirilmesi ve yeniden işlevlendirilerek kent tarihinin yansıtıldığı 

mekânlara dönüştürülmesi oldukça sevindiricidir. Yapıların 

yaşatılması ve geleceğe aktarılmasında, yapıların mevcut durumunun 

iyileştirilip, kentin kültürel ve tarihi kimliğinin yansıtıldığı mekânlara 

dönüştürülmesi, Diyarbakır kenti için büyük kazanım olmuştur. 

Bu bağlamda, yapılan bu çalışma ile İç Kale yönetim merkezindeki 

binaların mevcut durumları incelenmiş, yeni işlevlerinde kullanılan 

çağdaş uygulamalar tespit edilerek, bu tespitler tabloya 

dönüştürülmüştür. 

Tarihi yapılardaki restorasyon sonrası yapılacak uygulamaların yapı 

özgünlüğü ve kimliğini bozmadan yapılması ve ilgili tüzük ve 

kararlara uygun projeler hazırlanması yapıların devamlılığını sağlayan 

önemli hususlardır. Bu nedenle yapılan çalışmada literatür araştırması 

yapılarak, tarihi çevre ve yapılardaki tüzük ve kararlar incelenmiştir.  



38 MİMARİ TASARIMDA FARKLI PERSPEKTİFLER

Kent tarihinde ilk yerleşim merkezi olan İç Kale’de yapılan 

restorasyon çalışmaları sonrası yeni işlev verilen yapılardaki, çağdaş 

uygulamaların tespitinin, benzer çalışmalar için bir rehber olması 

hedeflenerek çalışma tamamlanmıştır. 
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GİRİŞ 

Es-Çocuk Gündüz Bakım Evi, Eskişehir’de, Büyükşehir 

Belediyesi’nin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’na 

ait hibe programı kapsamında hayata geçirdiği bir sosyal dönüşüm 

projesidir. Proje, şehirlerarası otobüs terminaline yakın bir alanda, 

geçmiş yıllarda tramvay hattı yapımı sırasında şantiye ofisi olarak 

kullanılmış bir prefabrike yapının, kreş ve gündüz bakımevi 

yönetmeliklerine adapte edilerek yeniden kullanılmasıyla ortaya 

konmuştur. Yapımına 2010 yılında başlanan sosyal dönüşüm projesi, 

2011 yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. 

Ebeveynlerinden birisi cezaevinde olan 36-60 ay yaş grubundaki 

çocuklara fırsat eşitliği tanınması amaçlanan projede, çocuklar için 

mekân tasarımı ilkeleriyle, hem bir geri dönüşüm felsefesi ortaya 

konmuş, hem de sosyal dönüşümün mekânla gerçekleştirilebilmesi 

yönünde mimari bir örnek geliştirilmiştir. Bu çalışmada, tasarım 

aracılığıyla bir katma değer olarak ortaya konan sosyal dönüşüm 

projesinin tasarım ve uygulama aşamaları tartışılmaktadır. Mevcut 

prefabrike yapının incelenmesiyle başlayan tasarım sürecinde, 

mekânsal nitelik ve büyüklükler, gerek yönetmelikler çerçevesinde 

gerekse mekânsal örgütlenme ve ihtiyaçlar çerçevesinde 

değerlendirilerek derslik sayısı ve kapasite ortaya konmuştur.  Islak 

hacimler, servis mekânları, eğitim mekânları yanında, öğrencilerin 

gözetimine yönelik mekânlar, uyku, oyun ve sağlık hizmetlerine dair 

mekânlar tasarıma dâhil edilmiştir. Tasarım kararları, çocukların 

gelişimleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak alınmış; sahadaki 
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uygulama süreçleriyle birlikte birbirini besleyen ve süreç içinde 

revizyonların yapıldığı bir tasarım-pratik birlikteliği yakalanmıştır.  

Böylece gerek prefabrike bir yapının dönüştürülmesi süreciyle, 

gerekse elde edilen mekânın sosyal dönüşüme katkısı açısından, 

mimarlık bilgisi adına tartışılabilecek önemli bilgi ve belgeler elde 

edilmiştir. Bu bilgiler, bu bölümde öncelikle literatürden prefabrike 

yapıların gerçekleştirilme mantığı ve uygulama örneklerine 

değinilerek somutlaştırılmaya çalışılmış; sonrasında ise yönetmelikler 

ve mimari tasarımın gereklerine odaklanılarak Es-Çocuk Evi çeşitli 

yaklaşımlar açısından irdelenmiştir. Çocukların deneyimsel ve 

pedagojik ihtiyaçlarıyla, kendi kendine yetebilme halinin 

pekiştirilmesine yönelik mekânsal cevapların tasarım sürecinde nasıl 

ele alındığına dair bilgiler sunulmaya çalışılmıştır.  Son olarak ise 

tamamlanmış yapının kullanım sırasında ortaya çıkan potansiyelleri ve 

kullanım biçimlerine değinilerek, mekânsal kullanımlara dair bir 

inceleme yapılmıştır.  

1. PREFABRİKASYONUN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 

Tarihsel olarak mimarlıkta yapım teknikleri genellikle yerinde yapma 

mantığı ile ilerlemiştir.  Prefabrike inşa teknikleri ise son 100 yıldır 

mimarlık alanındaki bir tasarlama/yapma biçimidir. Prefabrikasyon, 

önceden üretilmiş anlamına gelir. Daha geniş çerçevede 

prefabrikasyon, bir yapının parçalarının endüstriyel olarak önceden 

üretilmesi ve yapının bulunduğu alana hazır bir şekilde 

nakledilmesiyle alanda bir araya getirilmesi aşamalarını içerir. Bu tür 

yapılar, kent nüfuslarının ve endüstrileşmenin artması nedeniyle 



 

 47 

barınma ihtiyacını karşılamak üzere daha çok endüstrileşmiş konut 

üretimi olarak karşımıza çıkar. Savaş dönemi ve savaş sonrası yapı 

stokunun temini açısından da, hız, maliyet ve kalite parametrelerini en 

iyi karşılayan yapım tekniği olduğu ifade edilmektedir (Smith, 2010).   

Modüler mimarlığın ve minimal yaklaşımların da sıklıkla kullanıldığı 

prefabrikasyon yöntemi, pek çok mekânsal tasarımın da 

gerçekleşebileceği gerek esnek gerekse eklemlenebilir potansiyelleri 

barındırmaktadır. Prefabrike yapılar sadece düşük maliyetleri ve hızlı 

inşa edilebilirlikleri açısından değil, esnek tasarıma izin vererek 

dönüşebilme potansiyelleri açısından da tercih edilmektedir. 

Prefabrike teknikler sadece konut tipolojileri için değil, bir yandan da 

inşaat/şantiye ofisleri oluşturmak için sıklıkla kullanılmaktadır 

(Gunawardena, Ngo, Mendis, & Alfano, 2016). Bu bölümün konusu 

olan Es-Çocuk Gündüz Bakım Evi de, benzer bir şekilde prefabrike 

olarak üretilmiş yapıların bulunduğu bir alanda, bir kreşe dönüşebilme 

esnekliğine en sahip olan eski bir şantiye ofisinin mekânsal olarak 

yeniden örgütlenmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Bu örgütlenmede, 

mekânın ihtiyaçlarına göre yeni açıklıklar ve bölümlemeler eklendiği 

gibi, kimi mevcut duvarlar ve alanlar da yıkılarak, mekânsal dönüşüm 

sağlanmıştır.  

Böylece, hem mevcut bir prefabrike yapı geri dönüştürülmüş, hem de 

eldeki yapı değerlendirilerek malzeme ve ekonomi dostu bir yaklaşım 

geliştirilmiştir. Daha çok yük konteynerlerinin dönüşümünü ele alan 

tasarım bakışıyla paralellik gösteren bu tutumda, mekânsal 

örgütlenmede oluşturulan alanların da birden fazla mimari programı 
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içermesiyle çapraz programlama stratejisi kullanılmıştır (Kotnik, 

2008).  

Prefabrike yapıların düşük maliyetli oluşları ve hızlı üretilebilmeleri 

yönünden tercih edilmelerinin yanı sıra prefabrikasyon yaklaşımı bir 

tasarım parametresi olarak ele alındığında, küresel ölçekte iyi 

mekânsal örneklere karşılık gelen yapılar ortaya çıkmıştır. 

Okul yapıları özelinde incelenecek olursa, baştan bir okul yapısı 

olarak, prefabrike üretim mantığında kurgulanmış nitelikli yapılar için 

oldukça fazla örnek bulunabilir. Nüfus yoğunluğu Çin gibi fazla olan 

ülkelerde bu yöntemler sıklıkla devreye sokulmakta, çok katlı, 

modüler ve hızlı üretimlerle tasarlanmış nitelikli mekânlar olarak 

ortaya konabilmektedir. 

Shenzen’de, yapımı 2020 yılında tamamlanan Jinglong prefabrik okul 

yapısı, Crossboundaries isimli bir mimarlık ofisi tarafından 

tasarlanmıştır. Yapıda, alana ve bütçeye ait limitlerin yaratıcı bir 

şekilde yorumlandığı, esnek mekanların ve açıklıkların 

geliştirilebildiği 16 farklı prefabrike modül kullanılmıştır. Böylece iç 

mekân düzeninde standart derslikler dışındaki sosyalleşme 

programları geliştirilebilmiş ve farklılaşan modülasyonun getirisi olan 

cephedeki dinamik düzen sağlanabilmiştir. (Resim 1)
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Resim 1: Prefabrike Modüllerden Bir Okul, Jinglong, Shenzhen, Çin (URL-1) 

Es- Çocuk Gündüz Bakım Evi örneğinde olduğu gibi, baştan okul 

yapısı olarak tasarlanmadığı halde, kullanım dışı kalmış prefabrike 

yapıların dönüştürülerek okul yapılarına adapte edildiği iyi örnekler de 

mevcuttur. Gerek bir yeniden işlevlendirme, gerekse bir geri-dönüşüm 

bakışını içeren, güncel programa uygun hale getirilen prefabrike 

hacimlerde önemli olan nokta, okul yapısı gibi ve özellikle küçük yaş 

gruplarının kullanımlarına söz konusu programların mekânsal 

ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde uyarlanabilmesidir. Burada mevcut 

yapıların renklendirilmesinden öteye giden bir tutumun geliştirilmesi 
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önem kazanmaktadır. Yapının iç düzeninde, dolaşım ve mekânsal 

akışında, servis mekânlarının konumlarında, eğitim alanlarının 

büyüklük kararlarında ve özellikle antropometrik ölçüler 

çerçevesinde, kazaların en aza indirildiği güvenlik önlemlerini 

kapsayan bütüncül bir bakış, tasarım süreçlerinde birincil kriterlerdir. 

Bu bütüncül bakışa eşlik eden renk uygulamaları da tasarımın 

niteliğini arttırıcı destekleyici kriterlerdir. (Resim 2)

Resim 2: Prefabrike Yapılardan Oluşan Geçici Bir Anaokulu Örneği: Dalton School 

de Kleine Kapitein, Amsterdam, Hollanda (URL-2) 

Özellikle “Dalton eğitim modeli” gibi öğrencinin özerk ve serbest 

hareketine dayanan bir eğitim yaklaşımında, mekânların öğrenme 

üzerindeki rolü daha da önemsenmektedir. 20. Yüzyıl başlarında 

Amerika’da, öğretmen Helen Parkhurst tarafından geliştirilen Dalton 

eğitim modelinde, öğretmen merkezli ve sınıf düzeninde verilen 

eğitim anlayışına eleştirel bir bakış getirilmiştir (Van der Ploeg, 

2013).  Öğrencilerin okulda ve sınıfta, yaş gruplarına ayrılmadan 

serbest dolaşımıyla, okul ve mekânın parçaları eğitsel araçlar olarak 

öngörülmüştür.  Böylece öğrenmesini kendi yöneten ve belirleyen 
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öğrencilerin oluşmasına yönelik bir tutum geliştirilmiştir. Dalton 

Eğitim anlayışı yaklaşık yüz yıla yakın süreyle dünyada en uzun 

Hollanda’da benimsenmiş ve bunun sonucunda modele yönelik okul 

yapıları sıkça tasarlanmıştır (Van der Ploeg, 2014).   

Bu bilgilere göre, geçici bir kullanım için de olsa, Dalton prensiplerine 

göre uyarlanan Amstrerdam’daki prefabrike Kleine Kapitein 

Anaokulu, mevcut konteynerlerin esnek mekanlara dönüşmesi 

düşüncesiyle yeniden ele alınmıştır. (Resim 2) Burada Es-Çocuk 

Evi’nin tasarım süreçleriyle benzerlik kurulabilir. Kleine Kapitein ve 

Es-çocuk Evi, başta farklı bir işlev için, hatta pek çok işlevi 

karşılayabilecek standart bir mekansallıkla üretilen prefabrike 

hacimlerin, iç düzenlemelerine dair geliştirilen senaryolarla bazı 

yapılandırmacı eğitim modellerine adapte edilebileceğinin örneği 

olarak ele alınabilir. İki yapı arasındaki farklılık olarak ise, 

Amsterdam’daki okulun birden fazla modülün açılı bir şekilde bir 

araya gelmesiyle oluşması ve dış mekânı da tanımlayan bir düzende 

birleştirilmesi belirtilebilir. Buna karşın Eskişehir’deki uygulamada 

ise tek bir birimin sunduğu lineer kütlenin potansiyelleri kullanılmaya 

çalışılmış, dış mekân düzeninde ise giriş alanının ve yapının 

bulunduğu yerleşkenin koşulları belirleyici olmuştur.  

2. ES-ÇOCUK EVİ TASARIM VE UYGULAMA SÜREÇLERİ 

Es- Çocuk Evi projesi, tek katlı, yaklaşık 400 m2 taban alanı olan ve 

2,5 m.’ye yakın asma tavan altı yüksekliğiyle, kullanım dışı kalmış bir 

prefabrike yapının, okul öncesi çocukların faydalanabileceği bir kreş 

olarak dönüştürülmesini içermektedir. Bu tasarım süreci mimari bir 
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projelendirme süreci olduğu gibi aynı zamanda sosyal bir dönüşüm 

projesidir. Ebeveynlerinden biri hüküm giymiş ve cezaevinde olan 36-

60 ay yaş grubundaki çocukların okul öncesi eğitimleri alabilmelerini 

içeren projenin mekansal cevabı olarak hayata geçirilmiştir. Prefabrike 

bir yapının geri dönüştürülmesi felsefesiyle gerek mekânın geri 

kazanımı, gerekse mekânın kullanıcılarının toplumsal anlamdaki

kazanımları söz konusu olmuştur. 

Tablo 1. Projenin Künyesi

Projenin Adı : Es-Çocuk Gündüz Bakım Evi
Proje Yürütücüleri : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ve Bebka
Proje Başlangıç Tarihi : 24.12.2010 

Proje Bitiş Tarihi : 23.12.2011 

Mimari Proje : Fatma Kolsal 

Saha Koordinasyonu : Fatma Kolsal 

Ahşap Mobilya Tasarımları : Fatma Kolsal 

İnşaat : Kurum İçi Teknik Ve Mekanik Birimler
Ahşap Mobilya Üretimi : Bakım-Onarım Birimi

Konum olarak Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin batısında, 

Kentpark rekreasyon alanının kuzeyinde bulunmaktadır. Çevreyoluna 

yakın görünmekle birlikte, bu yolun yoğunluğunun 

olumsuzluklarından etkilenmeyen izole bir alanda yer almaktadır. 

(Resim 3) 
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Resim 3: Es-Çocuk Evi’nin Eskişehir’deki Konumunu Gösteren Hava Fotoğrafı 

(URL-3) 

Daha önceki dönemlerde tramvay bakım istasyonu yakınında ve 

tramvay inşaatı sürecinde şantiye ofisi olarak kullanılan benzer 

prefabrik yapıların bir arada bulunduğu yerleşke içerisinde, irili ufaklı 

3 adet yapı bulunmaktadır. Bu 3 yapıdan, yönetmeliklerde belirtilen 

mekansal büyüklüklere cevap verebilecek durumda olan 2 yapı tespit 

edilmiş, ancak bu iki yapıdan birinin de uzmanlarca gerçekleştirilen 

inceleme ve ölçümler sonucunda yeterince sağlam ve güvenli 

olmadığı belirtilmiştir.  Mevcut durumu, niteliği, büyüklüğü ve 

sağlamlığı yönetmelik açısından uygun olan yapıya odaklanılmış,  

yapının rölövesi alınmış, yalıtım ve çatı kalitesi incelenmiş, iç ve dış 

donatılar nitel ve nicel olarak tespit edilmiştir. (Resim 4) 
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Resim 4: Es-Çocuk Evi İçin Seçilen Prefabrike Yapının Dönüşüm Öncesi Hali 

(Kolsal,2010) 

Yapının mevcut halinde, lineer bir koridor boyunca dizilmiş enleri 4 

metreyi geçmeyen küçük bölümlenmeler, odacıklar yer almakta, bu 

dizilimde ıslak mekânlar hacmin uç bölgesine yakın olacak şekilde iki 

farklı yerde tanımlanmaktaydı. Bu lineerlik ve tesisat konumundan 

faydalanılarak, iki ayrı sınıf önerilmesi gerekliliği, yapının iki ucunda 

mevcut bölücü duvarların kaldırılarak, maksimum alan büyüklüğünün 

başta ve sonda elde edilmesini sağlamıştır. (Resim 5)

Resim 5: Es-Çocuk Evi Genişletilmiş Sınıf Hacmi (Kolsal,2011)

Böylece, ihtiyaç programındaki diğer mekânlara göre daha büyük 

olması gereken sınıf hacimlerinin ortadaki dolaşım koridoru 

tarafından kesintiye uğramaması sağlanmıştır. Yaklaşık 60 m2 gibi bir 
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hacimde 20 öğrencinin depolama alanları, çalışma ve oturma alanları, 

ayrıca görsel sanat uygulamaları için depolama ve el yıkama alanı 

öngörülmüş, yazı tahtası ve projeksiyon perdesi gibi izlenmesi 

gereken yüzeylerin kullanımı optimum mesafelerde tasarlanmıştır. 

Tüm bu donatılar, esnek ve hareketli oluşlarıyla, sınıf alanının 

devingen bir durumda, günlük akıştaki ihtiyaçlara cevap verebilme 

potansiyelini, öğrencinin de katılımıyla arttırmıştır.  

Kesit üzerinden bakıldığında, mevcut yapının asma tavan altı 

yüksekliği çok da ideal bulunmamakla birlikte, mekân 

büyüklüklerinin uzun kenarlarıyla kısa kenarları arasındaki orana 

dikkat edilerek basık bir etkiden kaçınılmaya çalışılmıştır. (Resim 6) 

Bu etki özellikle yapıdaki en uzun mekân olan koridorda ve çok 

amaçlı salonda kaçınılmaz olarak hissedilmektedir.  

 

Resim 6: Es-Çocuk Evi Giriş Kapısından Geçen Enine Kesit, Koridorun Konumu, 

Yapının Yüksekliği ve Çocuk Ölçülerine Göre Tasarlanmış Vestiyer (Kolsal,2010) 

Islak mekânların yapıdaki konumu korunarak yeniden tasarlanması, 

diğer tüm mekânlardaki gibi çocuk ölçüleri temel alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Konumların değişmemesi, mevcut tesisat 

akslarıyla ilgili avantaj sunarken, bir yandan da yapının iki ucundaki 
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tuvaletlerin sınıflarla ilişkisinin doğru kurulabilmesini sağlamıştır. 

Böylece, 36-60 ay yaş aralığındaki çocukların tuvalet ihtiyaçlarına ve 

öz bakım becerilerine göre düzenlenmiş optimum bir durum 

yakalanmaya çalışılmıştır. (Resim 7) Klozet ve lavabo yükseklikleri 

çocuk antropometrik ölçülerinden referans alan,  tuvalet ve el yıkama 

alanları ayrışmış, mahremiyetin sağlandığı mekânsal kararlar 

alınmıştır.  

Çocuk kullanımı dışında, öğretmen ve personel kullanımı için önerilen 

tuvalet, temizlik odası ve çamaşır odası gibi alanlar da, benzer bir 

yaklaşımla, tesisat ortaklaşmasına göre çocuk tuvaletlerinden sonra 

koridorda konumlandırılmış, yapının merkez bölgesi ortak kullanım 

alanlarınca değerlendirilmek üzere belirmeye başlamıştır. Çok amaçlı 

salon, giriş holü ve yemek alanı bu alanlardan sayılabilir.    

     

Resim 7: Çocuk Tuvaletlerinin Eski-Yeni Durumu: Çocuklara Yönelik Vitrifiye ve 

Renk Seçimleri (Kolsal,2010-11) 

Mevcut yapıda bulunan mutfakçık bölümündeki ara duvar 

kaldırılarak, takibindeki 3 odayla birleştirilmiştir. Yeni mutfak ve 

yemek yeme alanı uzun prefabrike yapının orta kısmında yer 

almaktadır. Her iki sınıfa da yaklaşık uzaklıkta bir konuma sahip 
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mutfak alanının kapasitesi dönüşümlü olarak yemek yemeye uygun 

olarak belirlenmiştir.  Böylece dışarıdan “katering” sistemiyle temin 

edileceği bildirilen yiyeceklerin, dağıtımı, ısıtılaması ve çay-kahve 

pişirme gibi eylemlerin yapılabileceği teçhizata sahip tezgâh alanıyla, 

sınıfların dönüşümlü olarak yemek yiyebileceği alan bir arada 

çözümlenmiştir. Yemek yenilen masaların ve sandalyelerin ölçüleri 

çocuklara göre belirlenmiştir. (Resim 8) 

 

Resim 8: Mutfağın Eski-Yeni Durumu (Kolsal,2010-11) 

Çocuğun hareketinin ve bağımsızlığının kritik önemde olduğu 

deneyimsel eğitim yaklaşımlarında, çocuk öz becerilerini ve öğrenme 

süreçlerini geliştirmede aktif olarak katılım sağlar (Dewey, 1986). Bu 

amaçla eğitim mekânları da çocuktaki bu bağımsız potansiyeli teşvik 

edecek şekilde tasarlanır. Montessori eğitim modelinde özellikle 

değinilen çocuğun hareketinde özgürleşme meselesi, mobilya 

tasarımlarının çocuk antropometrik ölçülerine göre geliştirilmesini 

içerir. Örneğin, kendi motor beceri ve yeterliliklerinin sınırlarını 

öğrenen çocuk, tuvalette, vestiyer alanında, sınıf içi depolama 

alanlarında kendi kendine eylemde bulunabilir (Cornell, 2002). 

Burada ölçüler büyük önem taşır. Ayrıca mekândaki diğer tüm 
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organizasyon ve dağılım, çocuğun sabitlenmesi üzerine geliştirilen 

öğretmen merkezli bir anlayıştan, çocuğun kendi belirlediği 

eylemlerine izin veren öğrenen merkezli bir anlayışa yatkın olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre derslik alanı, gerek oturup masal okuma, 

gerek toplanılarak faaliyetlerin yapıldığı, gerekse, sanatsal 

etkinliklerin aynı anda gerçekleşebildiği, uyku zaman dilimi içerisinde 

ise yatak düzenine izin veren bir şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. 

(Resim 9)

Resim 9: Sınıf İçi Etkinlikler ve Farklı Kullanımlar (URL-4)

Yapıdaki derslikler dışındaki ortak alanlar da aynı felsefeyi 

taşımaktadır. Örneğin çok amaçlı salon olarak ayrılan ve yapının en 

büyük hacmi olan mekânda, her iki dersliğin ortak etkinlikleri veya 

kurumsal toplantılar, sergiler, faaliyetler düzenlenebilmektedir. Islak 

hacimler ve servis mekânları da kullanıcısı özelinde ölçülerle çocuk 

pedagojisine uygun ve programatik gereksinimler açısından mekânsal 

niteliği koruma kaygısıyla tasarlanmıştır.
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SONUÇ 

Eskişehir’de mevcut bir prefabrike yapının, anne veya babası hüküm 

giymiş çocuklara eğitim verilen bir kreş olarak dönüştürülme 

aşamalarının aktarıldığı bu çalışmada, mekânın fiziksel koşullarıyla, 

kullanıcının özellikleriyle, yönetmelikler ve mevcut maddi imkânların 

limitleri dâhilinde nasıl birlikte şekillendiğinin tasarım ve uygulama 

aşamaları anlatılmaya çalışılmıştır.  

Mimari program olarak oldukça farklı parametrelerin dikkate alınması 

gerektiği çocuk eğitim alanı tasarımında sadece büyüklüklerden ve 

ölçülerden söz etmek, mekânsal nitelikleri oluşturan diğer unsurlar 

için indirgemeci bir bakış olur. Çocuk mekânı tasarımını, çocuk 

kullanıcı ölçülerine göre düzenlemenin ötesine taşıyan unsur, 

benimsenen eğitim anlayışıyla doğrudan şekilleniyor olmasıdır. 

Burada Montessori veya Dalton eğitim modelleri gibi çocuğun kendi 

kendine yetebilme potansiyelini açığa çıkaran mekânsal bir düzlem ve 

donatıların bu yöndeki esneklikleri, aynı şekilde formatif bir yaklaşım 

karşısında gelişen yapılandırmacı ve deneyimsel bakış açıları ancak bu 

görüşlere göre tasarlanmış mekânsal bir kurgu içerisinde 

gelişebilmektedir.  

Bu nedenle, çocukların kendilerini tanımalarını ve kendi işlerini 

yapabilmelerini istemek yanında, bu durumun gerçekleşmesine imkân 

tanıyan mekânların da etkili bir araç olarak hazır bulunması 

gerekmektedir. Örneğin tuvalet ihtiyacını mahremiyet ve öz beceri 

açısından kendisinin çözümlemesini beklediğimiz bir çocuk için, bunu 

yetişkinlere göre düzenlenmiş bir alanda boyunun yetişmediği, tuvalet 
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kâğıdına erişemediği, lavaboya ulaşamadığı bir ortamda beklemek, bu 

becerilerin gelişebilmesi için pek destekleyici olmayacaktır. Mekânsal 

düzen ve felsefelerin birbirini yönlendirme durumları, sadece çocuk 

gelişimine yönelik mekânlar için değil, farklı kullanıcılara göre 

düşünülen mekânlar için de bütünleşik süreçlerdir.  

Bu bilgiler ışığında, Es-çocuk Evi, bu bütünleşik yaklaşımları, 

prefabrikasyonun standardize olmuş bölümlenmelerine sahip mevcut 

bir yapıya entegre ederek tasarımı yeni ihtiyaca ve kullanıcılara adapte 

etmiştir. Tüm tasarım ve uygulama süreçleri bu anlamda birbirini geri 

besleyen bir şekilde gelişmiş, sosyal anlamda talihsiz bir durum içinde 

olan çocukların tasarım yoluyla yeni keşifler yaparak, öğrenme beceri 

ve sahip oldukları yeteneklerini geliştirerek bulundukları noktadan 

çok daha geniş alanlara dair perspektifler yakalayabilmelerine yönelik 

onlara zemin hazırlamıştır.  
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GİRİŞ

Günümüzde dünyada enerji tüketimi oldukça artmaktadır ve enerji 

kaynakları yok olmaktadır. Artmakta olan enerji tüketiminin yaklaşık 

%40’lık bir payını ısıtma, soğutma ve aydınlatma yükleri ağırlıklı 

olacak şekilde binalar oluşturmaktadır (EIA, 2017). Enerji tüketiminin 

fazlalığı etkisiyle oluşan sera gazı salınım oranının da yaklaşık olarak 

%35’inden binalar sorumlu olmaktadır. 

Yüksek enerji tüketimin sebep olduğu olumsuz etkilerin oluşması ve 

artması ülkeleri enerji kaynaklarını çeşitlendirme, alternatif enerji

kaynakları oluşturma, enerji tüketimini azaltma ve enerjinin etkin 

kullanımı gerekliliğine yöneltmiştir. Küresel bir sorun olması 

nedeniyle ülke yönetimleri, kuruluşlar, konsey ve sivil toplum 

örgütleri gibi birimler enerji alanlarında iyileştirme düzenleme ve 

geliştirmeye dair politika çalışmaları yürütmektedir. Enerji tüketimini 

azaltmak ve enerji üretimini neredeyse tamamen binaların kendisinin 

karşılaması için ortaya konulan bir kavram olan “Yaklaşık Sıfır Enerji 

Bina” “Nearly Zero-Energy Building” (NZEB) yaklaşımı yürütülen 

çalışmalarda en önemli gelişmelerdendir. 

2002 yılında Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış olan “Bina Enerji

Performansı Direktifi” “The Energy Performance of Buildings 

Directive” (EPBD) ile yaklaşıma dair hedefler belirlenmiş, özellikle 

2010 yılından itibaren NZEB anlayışı uygulamaya koyulmuştur (EC, 

2002).  EPBD doğrultusunda 2018 yılından itibaren tüm kamu 

yapıları, 2020 yılından itibaren de tüm yeni yapı tasarımlarının sıfır 
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enerji yapılar olarak yapılması planlanmıştır. Böylece 2020’ ye kadar 

sera gazı emisyonlarının 1990 yılındaki seviyesinden %20 

düşürülmesi, enerji verimliliğinin %20 arttırılması ve yenilenebilir 

enerjinin nihai enerji tüketimindeki payını %20’ye çıkarmak gibi 

iklim değişikliği ve enerji alanına dair bir dizi hedefler belirlenmiştir 

(EC, 2010). İlerleyen süreç için de Avrupa Birliği Komisyonu 

tarafından belirlenen hedefler ile 2030, 2040 ve 2050 şeklinde dönüm 

noktaları süreçleri için yüksek enerji verimliliğinin ve düşük karbon 

salınımının sağlanması adına EPBD kapsamında hedef rotaları 

çizilmiştir (EC, 2018).  

Avrupa Birliği tarafından 2014 yılında yayınlanan 2030 için belirlenen 

stratejilere bakıldığında sera gazı emisyonlarını 1990 yılı seviyelerine 

göre en az %40 azalma gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Yenilenebilir 

enerji kullanımı için %32 pay ve enerji verimliliğine en az %32,5 

iyileştirme yapılması planlanmıştır (COM, 2014). 2011 yılında 

yayınlanan enerji yol haritasında 2050 yılına kadar iklim nötrlüğü ve 

1990 seviyelerine kıyasla %80-95 oranında azalma hedefinin 

gerçekleşmesi öngörülmektedir (COM, 2011).  

Gelecek adına belirlenen hedefler ve öngörüler doğrultusunda atılan 

önemli adımlardan biri olan NZEB kavramı doğrultusunda yeni yapı 

tasarımı ne kadar önemli ise enerji tüketiminde yüksek bir paya sahip 

olan mevcut bina stokunun enerji etkin iyileştirmesi yaklaşımı 

yaklaşık sıfır enerji hedefine ulaşmak adına öncelikli adımlardandır. 

Bu yaklaşım doğrultusunda çalışma; farklı ülkelerdeki mevcut yapılar 

üzerinden yaklaşık sıfır enerjili olma hedefi doğrultusunda yapılan 
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enerji etkin yenileme stratejilerinin incelenmesini kapsamaktadır. 

NZEB yaklaşımı temel olarak benzer hedefleri ve amaçları içerse de 

ülkeler arası farklı tanımlama ve yaklaşımları içermektedir. Bu 

doğrultuda çalışmada farklı ülkelerdeki NZEB tanım, amaç, hedef, 

stratejiler ve kullanılan sistemler üzerinden enerji etkin yenileme 

(Retrofit) farklı ve benzer müdahale yaklaşımlarını farklı 

tipolojilerdeki mevcut yapıların üzerinden karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Farklı ülkelerdeki farklı tipolojilere 

sahip yapılarda gerçekleştirilen yenileme müdahale stratejilerinden 

elde edilen veriler ile NZEB hedeflerine ulaşılması adına optimum 

yenileme için öncelikler ve çıkarımlar belirlenmektedir.  

1. NZEB KAVRAMI

Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina yani Nearly Zero-Energy Building

(NZEB) kavramı Avrupa Birliği Direktifi’nde çok yüksek enerji 

performansına sahip bir bina olarak tanımlanmaktadır (EC,2010). 

Bina enerji performansı ve yenilenebilir enerji kavramları tanımlama 

için önemli iki ana kavramdır. İki kavram birbirini tamamlar nitelikte 

olmalıdır. Şekil 1’de grafiksel olarak anlatıldığı gibi bina enerji 

performansının çok yüksek olması ve geri kalan karşılanması gereken 

enerjinin tümü ya da bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından 

karşılanması gerekmektedir.
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Şekil 1. EPBD’ne Göre NZEB Yaklaşımının Grafiksel Gösterimi (Erhorn ve 

Erhorn-Kluttig, 2015) (Çev. Kumtepe E.) 

Kullanılan enerji yapının kendisi ya da yakınındaki yenilenebilir enerji 

üreten kaynaklar tarafından önemli ölçüde sağlanmaktadır (Tombak & 

Hozatlı,2019). (Şekil 2)

Şekil 2. NZEB Tanımlaması (EC,2010) (Çev. Kumtepe E.)

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan EPBD’ne göre NZEB’lara dair

önemli eylemler belirlenmiştir. 2002’de mevcut yapıların enerji etkin

yenilenmesi ve yenilenen yapı oranlarının arttırılması gerekliliğinden 

bahsedilmiştir. EPBD’ne göre NZEB’lara dair önemli eylemlere 

zaman çizelgesi (Şekil 3) üzerinden bakıldığında 2010 yılında: 
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• Yeni yapılar, kapsamlı yenilemeler ve yenilemeler için maliyet 

etkin minimum enerji performans değerlerinin belirlenmesi, 

• Yapılarda enerji etkinliğin arttırılması için bütçelerin 

oluşturulması, 

• Yapı kiralama ve satış süreçlerine enerji performans 

sertifikalarının dahil edilmesi, 

• 2019 yılı itibari ile tüm kamu yapılarının NZEB anlayışı ile 

yapılması ve 

• 2021 yılı ve sonrası için tüm yeni yapılar NZEB anlayışı ile 

yapılması gibi önemli kararlar alındığı görülmektedir.  

2018 yılında:  

• Otomasyon ve kontrol sistemleri için akıllı teknolojilerin teşvik 

edilmesi, 

• Enerji performans sertifikaları için veri tabanlarının 

oluşturulması, 

• İç mekanlarda hava kalitesi, sağlık ve konfor değerlerinin 

gözetilerek iklim koşullarının oluşturulması, 

• 2050 yılına kadar karbonsuz maliyet planlaması ve uzun vadeli 

yenileme stratejileri ile bina stokunun saptanması gibi hedefler 

belirlenmiştir.  
 

2020 için belirlenen hedefler ile 2020’ye kadar sera gazı 

emisyonlarının %20 düşürülmesi, enerji verimliliğinin %20 

arttırılması ve enerji tüketiminin %20 azalması gibi bir dizi ana hedef 

için bu adımların atılması gerekliliği ortaya koyulmuştur (EC,2014). 

İlerleyen süreç için de Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2030 ve 
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2050 şeklinde dönüm noktası süreçleri belirlenerek yüksek enerji 

verimliliğinin ve düşük karbon salınımının sağlanması adına EPBD 

hedef rotaları çizilmiştir. (Şekil 3) 

Şekil 3. EPBD’ye Göre NZEB Eylemleri Zaman Çizelgesi (Erhorn ve Erhorn-

Kluttig, 2015) 

Yapılarda enerji etkin yenileme için yapım, kullanım ve yıkım 

süresince az enerji harcanması hedeflenerek alternatifler 

değerlendirilmektedir (Jafari, Valentin ve Russell, 2014). Bir binanın 

kapasitesini, işlevini veya performansını korumak için yapı üzerinde

gerçekleştirilen bir işlemdir (Wilkinson, 2012). Diğer bir deyişle, bir 

yapının yeni şartlarının veya ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için 

yeniden kullanım, iyileştirme, onarım sürecidir. Uygun güçlendirme 

stratejisine karar vermek, yalnızca bina bileşenlerinin enerji 

performansına değil, aynı zamanda binanın konumunun iklim 

koşullarına uygunluğuna da odaklanır. (Liu ve Ren, 2018). Bu

nedenle, sürdürülebilirlik açısından optimum enerji geri kazanım 

çözümlerine ulaşmak büyük bir zorluktur ve uygun enerji etkin
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yenileme müdahale seçenekleri ile mümkün olmaktadır (Donnarumma 

ve Fiore, 2017).  

 

NZEB için iyileştirme yaklaşımlarındaki ana gereklilikler (Şekil 4): 

• Oluşan enerji talebini en aza indirmek, 

• Maksimum tasarruf sağlayarak maliyetleri düşürmek; böylece 

optimum maliyet değerlerine ulaşmak, 

• Aktif ve pasif sistem stratejilerini teknolojik çözümlerle 

geliştirmek ve 

• Yenilenebilir enerjinin katkısının sağlanması olarak 

sıralanmaktadır. 

 

Şekil 4. NZEB Kavramına Ulaşmak İçin Ana Gereklilikler (D'Agostino ve 

Mazzarella, 2018) (Çev. Kumtepe E.) 
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Enerji etkin yenileme ve iyileştirme (retrofit) için ana hedefler 4 ana 

etken olarak özetlenebilir. Öncelik olarak yapılarda önemli bir enerji 

tüketim payına sahip olan ısıtma ve soğutma enerjisi tüketim talebinin 

azaltılması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için bina kabuğu 

yalıtımı, pencere ve çatıya yapılacak müdahaleler ve hava 

sızdırmazlığını azaltacak yönde bina kabuğunun güçlendirilmesine 

dair yapılacak müdahaleler ile enerji talep boyutunun azaltılması 

gerekmektedir. Diğer bir ana etken ise tüketimin ana öznesi olan insan 

faktörüne yapılacak müdahaledir. Bu da konfor gereksinimlerini 

belirlemek, kullanım süre ve aktivitelerini düzenlemek, yönetim ve 

bakım durumlarını ayarlamakla mümkün kılınmaktadır. Bir diğer 

etken ise enerji etkin ekipmanlar ve düşük enerji teknolojilerine dair 

doğal havalandırmanın sağlanması, aydınlatma, termal ısı depolama 

ve geri kazanım sağlanmasına dair sistem ve kontrol ekipmanlarının 

güncel tutulması ve geliştirilmesine yönlenme gerekliliğidir. Son 

etken olarak ise kullanım için arz edilen enerjinin karşılanması adına 

yenilenebilir enerji teknoloji ve sistemlerinin kurgulanması veya 

iyileştirilmesi gerekmektedir. Bunu sağlarken yapıda ya da yakın 

çevresinde güneş enerjisi termal sistemleri, rüzgâr, jeotermal ve 

biokütle sistemleri ya da fotovoltaik termal güneş toplayıcı sistemleri 

yani “Photovoltaic / Photovoltaic Thermal” (PV/PVT) sistemler gibi 

yenilenebilir enerjinin enerji üretimine dahil edilmesi gerekmektedir. 

(Tablo 1) 
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Tablo 1. Bina Yenileme Teknolojileri (Ma vd, 2012) (Çev. Kumtepe E.)    

BİNA YENİLEME TEKNOLOJİLERİ 
Isıtma ve Soğutma Talebi Azaltılması 
– Enerji Talep Yönetimi 

İnsan faktörü – Enerji Tüketim 
Modelleri 

• Bina kabuğu yalıtım (çatı, 
duvar…) 

• Pencere yenileme (çift cam 
pencere, gölgelendirme 
sistemleri…) 

• Soğuk çatı ve kaplamalar 
• Hava sızdırmazlığı… 

• Konfor gereksinimleri 

• Kullanım süreleri 
• Yönetim ve bakım 

• Kullanıcı aktiviteleri 
• Kontrol mekanizması 

Enerji Etkin Ekipman ve Düşük 
Enerji Teknolojiler – Enerji Talep 

Yönetimi 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve 

Elektrik Sistemlerinin Yenilenmesi – 

Enerji Arz Yönetimi 
• Kontrol sistemlerinin 

iyileştirilmesi 
• Doğal havalandırma 

• Aydınlatma sistemlerinin 
iyileştirilmesi 

• Isı depolama 

• Enerji etkin ekipmanlar 

• Isı geri kazanımı… 

• Güneş enerjisi sistemleri 
• PV/PVT sistemleri 

• Rüzgâr enerjisi sistemleri 
• Biokütle sistemleri 
• Jeotermal enerji sistemleri 

• Elektrik sistemleri 

yenilemesi… 

 

Çalışma ile mevcut yapılar için uygulanmış olan enerji etkin yenileme 

stratejileri üzerinden karşılaştırmalı analiz yapılarak NZEB 

yaklaşımına dair yürütülecek olan farklı tipolojilerdeki çalışmalar 

adına çıkarım ve önerilerde bulunulmaktadır.  
 

2. NZEB YAKLAŞIMI İLE YENİLEME YAPILAN MEVCUT 
YAPI ÖRNEKLERİ 

Çalışma kapsamında belirlenen ülkeler ve bu ülkelerde NZEB 

yaklaşımı ile enerji etkin yenileme yapılan farklı tipolojiklerdeki 

yapılar belirlenmiştir. Belirlenen tipolojiler ise konutlar ve ofis 

yapıları olarak sınırlandırılmıştır.  
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2.1. Konutlar 

2.1.1. Zaramaga, İspanya

1950 – 1960 yıllarında yapılmış ve 2015 yılında NZEB yaklaşımıyla 4 

katlı 30 apartmandan oluşan toplu konutların yenilemesi yapılmıştır.

(Görsel 1) Yapılan müdahalelerde temel amaç yapıların genel 

performansının izlenerek enerji verimliliklerini arttırıp, enerji talebini 

minimumda tutmaktır. Bu talebi de yenilenebilir enerji ile karşılayarak 

NZEB hedefine ulaştırılması sağlanmıştır (BUILD UP, 2017).

Görsel 1. Yapının Yenileme Öncesi ve Sonrası Durumları (Ruiz-Cuevas Peña, 

2016). 

Fazla olan enerji tüketimini ve CO2 emisyon seviyesini azaltmak için 

yapı kabuğuna yapılan müdahaleler ile konutların 2 cephe, çatı ve 

zemin katlarının ısı yalıtımı iyileştirilerek yoğuşma ve ısı köprülerinin 

oluşumu engellenmiştir.  Kabuğa yapılan müdahaleler ile hava 

geçirgenliğinin kontrolü ve güneş radyasyonuna maruz kalma 

özellikleri iyileştirilmiştir. Böylece iç mekân ısıl konfor şartları da 

iyileştirilerek uygun düzeye getirilmiştir (“Zaramaga”, t.y.).
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Malzeme seçiminde enerji talebinin azaltılması, maliyet etkinlik, bina 

estetiğinin korunması gibi ana hedefler belirlenmiştir. Belirlenen 

hedefler doğrultusunda kullanılan malzemelere bakıldığında 

havalandırmayı destekler nitelikteki cephe sistem ve malzemeleri, 

EPS sandviç paneller ve zemin kaplamaları kullanıldığı 

görülmektedir. Pencereler için de düşük emisyonlu cam filmleri ve 

argon gazı içeren ahşap doğramalar kullanılmıştır (Ruiz-Cuevas Peña, 

2016). (Görsel 2)  

 

Görsel 2. Yapı Kabuklarında Yapılan Müdahaleler (BUILD UP, 2017) 

Isı geri kazanımlı havalandırma sistemleri çift akışı yüksek enerji 

verimliliği ile A enerji sınıfı düzeyi sağlanmıştır. Enerji verimliliği 

gibi insanlar için iç mekân hava kalitesi açısından olumlu etkiyi 

vurgulayan, ısı geri kazanımlı, yenilenebilir enerjiyle çalışan 
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(fotovoltaik) entegre sistemler seçilmiştir. Yazın doğal 

havalandırmaya imkân veren ısı geri kazanımlı havalandırma 

sistemleri kullanılmıştır. Ayrıca pasif havalandırma stratejileri 

çözümleri de gözetilmiştir. Yenilenebilir enerji sistemleri olarak 

Görsel 3’teki şekilde fotovoltaik enerji sistemleri ile ısı geri kazanımı 

ile havalandırma sistemlerinin tüketimi yıllık olarak bakıldığında 

yüksek düzeyde karşılanmaktadır. 

Görsel 3. Yapılarda Enerji Üretimi İçin Kullanılan Paneller (BUILD UP, 2017)

Yenileme kapsamında akıllı bina sistemleri çözümleri de 

bulunmaktadır. Konut ve çevre koşullarının verilerinin girildiği ve 

tüketime dair hesaplamaların düzenli olarak yapıldığı takip sistemi 

oluşturulmuştur. Böylece yapılan havalandırma sistemleri için de

takip, izleme ve kontrolün sürekliliği sağlanabilmektedir 

(VISESA,2015). 
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Yenileme kapsamında atılan adımlar ile iç hava kalitesi ve sağlığı, 

konfor (görsel ve termal), ekonomik ve kentsel iyileştirme, enerji 

verimliliği ve çevresel kalite oluşturulması hedefleri gözetildiği 

belirlenmiştir.   

  2.1.2. Flatmettoekomst – Utrecht Hollanda 

1960’larda inşa edilmiş olan toplu konutlarda 1980’lerde özgünlüğünü 

bozacak şekilde yenileme yapılmış ve sonrasında 2015 yılında 

toplamda 128 daireyi kapsayan enerji iyileştirmesi odaklı özgün haline 

dönüşün de sağlandığı bir yenileme projesi gerçekleştirilmiştir. 

(Görsel 4) Proje Yeşil Çözüm Ödülleri Sürdürülebilir Yenileme 

Büyük Ödülü ve Hollanda düzeyinde Uluslararası Sürdürülebilir 

Yenileme Büyük Ödülü için bir mansiyon ödülü kazanmıştır.   

Yenileme projesi sıfır enerji hedefi ile kapsamlı müdahaleleri 

içermektedir. Kapsamlı müdahalelerin yapılması ile önceki özgün 

mimari değerine geri dönülmesi için de çaba sarf edilmiştir (Winkel, 

2019).   

 

Görsel 4. Konutların 1960’lardaki Özgün Durumu ve 2015’te Yenileme Sonrası 

Tekrar Özgün Haline Dönüştürülmesi (Campesi, 2020) 
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Malzeme ve yapı sistemleri tercih edilirken ısı kaçaklarını en aza 

indirecek şekilde tercihler yapılmıştır. Yapı kabuğunda yüksek yalıtım 

oranlarına sahip malzemeler kullanılmıştır. Pencerelerde kullanılan 

ahşap çerçeve ve üçlü cam kullanımı ile düşük enerji tüketimine 

katkıda bulunulmuştur. Çatılarda yapılan müdahalelerde sert köpük 

yalıtım levhasının her iki tarafında alüminyum ve katmanlı bir

kompleks bir yapıya sahip olan ve katı yangın güvenliği 

gereksinimlerini karşılayan plaka ve çatı sistemleri tercih edilmiştir 

(Future, t.y.). 

Yapılardaki enerji talebi Görsel 5’te görüldüğü üzere PV panelleri 

tarafından üretilen enerjiden karşılanmaktadır. Tüm uygulanan 

sistemler sayesinde konutlar A++ enerji sınıfına sahip olması 

sağlanmıştır. Isıtma, sıcak su, havalandırma ve enerji izleme için 

entegre bir enerji modülü oluşturulmuştur. Yapılarda ısınma sistemleri 

için doğalgaz kazanları kullanılmıştır. 

İç hava kalitesi iyileştirilmesi için ısı geri kazanımlı çift akışlı 

havalandırma sistemi CO2 konsantrasyonuna göre arttırılarak ya da 

azaltılarak sensörler ile kontrol edilmektedir.
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Görsel 5. Konutlarda Yenilemede Kullanılan PV Panelleri ve Sistemler (Winkel, 

2019) 

Yapılan enerji etkin yenilemede sosyal çevrenin kalitesine de önem 

verilmiştir. Sosyal ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması için örnek 

teşkil edecek bir proje olması hedeflenmiştir.  

Projede yapılan müdahaleler ile iç hava kalitesi ve sağlığı, enerji 

verimliliği, yenilenebilir enerjiler, bakım ve kullanıcı dostu kurulum 

ve inşa süreci konularına önem verilmiştir.  

 2.2. Ofisler 

  2.2.1. KTR Lyon Fransa 

1970’lerde inşa edilmiş yapı 2018 yılında enerji etkin iyileştirme için 

yenileme geçirmiştir. Konfor şartlarını düşürmeden yapıdaki enerji 

tüketiminin azaltılması gibi temel hedefleri olan enerji etkin 

iyileştirme alanında örnek bir proje olması amaçlanan bir yenileme 

projesi olmuştur (Campesi, 2020).  
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Görsel 6. Yapının Yenileme Öncesi ve Sonrası Durumu (Campesi, 2020)

Yapının çatısında kendi enerjisini üretebilen hem elektrik hem de 

sıcak su sağlayan hibrit PV panelleri olan bir fotovoltaik 

tesis oluşturulmuştur. Böylece yapı için gerekli enerji, elektrikli 

araçlar için gereken enerji ve de yapının sıcak su ihtiyacı buradan 

karşılanabilmektedir. (Görsel 7) 

Görsel 7. Yenilenebilir Enerji Üretimi İçin Kurulan Güneş Enerjisi Panelleri 

(“Dualsun”, 2018)

Üretilen güneş enerjisinin depolanması ve uzun bir süreç için yapının 

enerjisinin karşılaması amaçlı yenilikçi öneriler getirilmiştir.  Hibrit

güneş panellerinin ürettiği güneş ısısı enerjisi, düşey jeotermal 

sondalar ile 150 metre derinlikte yeraltında depolanması için Görsel 

8’de görüldüğü gibi bir sistem kurulmuştur. Depolanan enerji daha

sonra glikolatlı su / normal su ısı pompası tarafından alınarak tüm 

yapıda ısıtma ve soğutma için kullanılmaktadır. 
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Görsel 8. Güneş Isı ve Enerjisi Depolamak İçin Kurulan Sistem (Blin, t.y.) 

Isıtma sistemi için Görsel 9’da görüldüğü şekilde iç mekanlarda 

yapılan yenilemeler ile yerden ısıtma sistemleri uygulamaları tercih 

edilmiştir (Blin, t.y.). 

    

Görsel 9. Yapıda Kullanılan Yerden Isıtma Sistemleri 

Biyo bazlı veya geri dönüştürülmüş ve / veya geri dönüştürülebilir 

malzemelerin yerel ya da yakın bölgelerden elde edilerek kullanımı ile 



82 MİMARİ TASARIMDA FARKLI PERSPEKTİFLER

düşük karbon değerlerinin korunması adına tercihler yapılmıştır. 

Duvar ve tavan yalıtımı için kullanılan içeriğinde kenevir ve biyofiber 

olan malzemeler (Görsel 9), bodrum yalıtımı için tercih edilen mantar 

içerikli yalıtım malzemeleri, zeminlerde kullanılan geri dönüşümlü 

malzemeler, Görsel 10’da görüldüğü gibi dış cephe için kullanılan 

sıkıştırılmış dayanıklı kağıt ve dönüştürülmüş kompozit ahşap 

malzemeler kullanılmıştır (“KTR”, t.y.).  

Görsel 10. Yapının Dış Cephesinde Yapılan Müdahaleler (“KTR”, t.y.)

Yenilenebilir enerji sistemlerinden güneş pilleri, güneş ısı sistemleri, 

jeotermal ısı pompaları ve havalandırma için ısı eşanjörlü çift akış 

sistemler kullanılmıştır (“Dualsun”, t.y.). 

Akıllı bina anlayışı ile yaklaşık 80 farklı sensörden elde edilen veriler

ile izleme, takip, müdahale ve yapının birçok sistemine akıllı telefon 

veya bilgisayarlardan ulaşım sayesinde konforun sürdürülebilirliği

sağlanmıştır. İç mekân hava kalitesine dair CO2 ve nem verileri de

izlenebilir şekildedir (Campesi, 2020). 

Peyzaj tasarımında da benzer anlayışlarla çevreye duyarlı şekilde geri 

dönüştürülmüş malzeme ve yerel malzemeler kullanılmıştır. Yağmur 
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suyu toplanıp çatıda depolanarak su döngüsünün sağlanması için 

gerekli sistemler dahil edilmiştir.  

Projede ile iç hava kalitesi ve sağlığı, biyoçeşitlilik, danışma – katılım, 

akustik, konfor (termal ve görsel), su yönetimi, enerji verimliliği ve 

yönetimi, yenilenebilir enerji sistemleri, akıllı bina sistemleri ile 

yönetim ve bakım ile yapı malzemeleri konularında NZEB 

yaklaşımları doğrultusunda müdahaleler yapılmıştır.  

  2.2.2. EAN Technology Headquarters – Seoul Kore 

1997 yılında inşa edilmiş olan ofis yapısında 2018 yılında yenileme 

yapılmıştır. Yenilemede özellikle sürdürülebilir yenileme kavramları 

ve yöntemleri önemli olmuştur.  

 

Görsel 11. Yenileme Sonrasında Yapının Görünümü (Kang, 2019) 

Yapı ulusal ve uluslararası yeşil bina sertifikasyon sistemlerinden G-

SEED'de (Kore Yeşil Bina Sertifikasyonu) en iyi not ve bina enerji 

verimliliği derecelendirmesinde 1+ notu ile derecelendirilmiştir.  
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Görsel 12’deki grafiksel anlatımlar ve detay görseli üzerinden 

görüldüğü gibi doğal havalandırmayı arttırmak ve gün ışığı 

etkilerinden korunmak için yapının alt katlarında yatay panjurlar 

tasarlanmıştır. 

Görsel 12. Yapının Alt Katlarında Kurgulanan Panjur Sistemleri Kurgusu 

(Kang,2019) 

Görsel 13 ile gösterilen grafiksel anlatım ve detay görseli ile özellikle 

yapının yüksek katlarında doğal havalandırma akışını arttırmak için 

dikey yüzeyli rüzgâr yakalayıcılar oluşturarak hava içeri alınmaktadır.  

Görsel 13. Yapının Yüksek Katlarında Kurgulanan Rüzgar Yakalayıcı Sistemi 

Kurgusu (Kang,2019) 
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Yapıda ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri ile doğal 

havalandırmaya destek sağlanmıştır. (Görsel 14)  İklimlendirme 

sistemi olarak tek bir merkezden çoklu iklimlendirme için kullanılan 

çevre dostu değişken debili soğutucu akışkan sistemler yani “Variable 

Refrigerant Volume” (VRV) kullanılmıştır.     

 

Görsel 14. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemleri  

Güney cephedeki pencere oran ve miktarı doğal gün ışığından elde 

edilecek yararı arttırmak adına tekrar kurgulanmıştır. Cephelerde 

yüksek performanslı pencereler kullanılmıştır. Şiddetli gün ışığı 

etkisini azaltmak için güney cephesinde gölgeleme elemanları, 

elektrikli kontrol sağlanan otomatik panjurlar ve pencerelerden 

alınacak fazla güneş etkisinin azaltılması için ek olarak dış cephe 

jaluzi sistemi kullanılmıştır. (Görsel 15) 
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Görsel 15. Yüksek Performanslı Pencere Sistemleri ve Dış Cephede Pencerelerde 

Kullanılan Jaluzi Sistemi (Kang,2019)

Enerji yükünün düşürülmesi için verimsiz mevcut mekanik soğutma 

sistemleri değiştirilmiştir. Enerji verimli ısıtma, soğutma ve sıcak su 

sağlamak için yüksek verimli elektrikli ısı pompaları ve elektrikli

anlık su ısıtıcı sistemleri kullanılmıştır. Kullanılan sistemler arasında 

ısıtma sistemi için ısı pompası, havalandırma sistemi için çift akışlı ısı 

eşanjörü ve doğal havalandırma sistemleri, sıcak su sistemleri için gaz 

kazanı ve elektrikli kazan kullanılmıştır. Enerji talebini azaltmak, ısı 

kaybı ve yoğuşmayı engellemek için yalıtım performansı arttırılmıştır.

Çatı, dış duvar, zemin ve bodrum katta yalıtım uygulamaları 

yapılmıştır. 

Akıllı bina sistemlerinden enerji kullanımı, çevresel değişkenler ve 

tesis sistemlerinin çalışma modellerin üzerinden veri toplanma, izleme

ve kontrolün yapıldığı enerji verimli optimum kontrol sistemleri 

bulunmaktadır. Her katta iç mekân CO2 izleme sensörleri ile anlık 

takip yapılabilmektedir. Aydınlatma için kullanılan elemanlardan 

optimum aydınlatma sağlanması düşünülerek sensörler ve otomatik 

kontrol sistemlerinden yararlanılmıştır (Kang,2019). 
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Yapılan müdahaleler ile iç hava kalitesi ve sağlığı, konfor (görsel ve 

termal), enerji verimliliği, bakım, arazi entegrasyonu ve malzemeler 

ile çevre kalitesi arttırılmıştır.  

3. BULGULAR 

Çalışma kapsamında incelenen farklı tipolojilerdeki yapılar için 

yaklaşık sıfır enerji yaklaşımıyla yapılan müdahale stratejilerinin ve 

müdahaleler sonucunda elde edilen sayısal değerlerin karşılaştırılarak 

değerlendirilmesi Tablo 2 ile sistematik ve detaylı şekilde 

gösterilmektedir.  

Tablo 2. Yapılar Özelinde Uygulanan Enerji Etkin Yenileme Strateji Verileri ve 

Uygulanan Stratejiler ile Elde Edilen Değerler   
  1 Numaralı 

Yapılar 

2 Numaralı 
Yapılar 

3 Numaralı 
Yapı 

4 Numaralı 
Yapı 

 

 

 

 

 

Genel 

bilgiler 

Tipoloji  Toplu Konut Toplu Konut Ofis Ofis 

İnşaat Yılı 1950-1960 1960 1970 1997 

Yenileme 

Yılı 
2015 2015 2018 2018 

Konum Zaramaga- 

İspanya 

Utrecht- 

Hollanda 

Lyon- Fransa Seoul- Kore 

İklim 
Şartları 

Nemli-Tüm 
Yıl Yağışlı 

Serin Kış- 

Nemli Yaz 

Serin Kış- 

Sıcak Yaz 

Serin Kış- 

Sıcak Yaz 

Alan 1 833 m²  4 000 m²  854 m² 1 197 m² 
Yenileme 

Maliyet 

1 058 056 € 4 300 000 € 1 500 000 € 1 210 946 € 

Maliyet/ 

m² 
577.23 €/m² 1075 €/m² 1756.44 €/m² 606.38 €/m² 

 

 

Birincil 

ve Nihai 

Enerji 

Birincil 

Enerji 

Talebi 

25,00 kWhpe

/m². Yıl 
1,00 kWhpe/ 

m². Yıl 
67,00 kWhpe/ 

m². Yıl 
172,50 kWhp

e/ m². Yıl 

Standart 

Bina İçin 
Birincil 

Enerji 

Talebi 

32,00 kWhpe

/m². Yıl 
150,00 kWhp

e/m². Yıl 
221,00 kWhp

e/m². Yıl 
307,90 

kWhpe/m². 
Yıl 

Nihai 

Enerji 

36,00 kWhfe

/m². Yıl 
50,00 kWhfe/

m². Yıl 
38,00 kWhfe/

m². Yıl 
172,50 kWhfe

/m². Yıl 
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Enerji 

Tüketimi

Isıtma - 10,9 

kWhpe/m². 
Yıl

8,3 

kWhpe/m². 
Yıl

38,4 

kWhpe/m². 
Yıl

Soğutma - 0 48,7 

kWhpe/m². 
Yıl

Sıcak Su - 14,2 

kWhpe/m². 
Yıl

- 19,3 

kWhpe/m². 
Yıl

Aydınlatm
a 

- - 7,2 

kWhpe/m². 
Yıl

45,5 

kWhpe/m². 
Yıl

Havalandır
ma 

- - 3,9 

kWhpe/m². 
Yıl

20,6 

kWhpe/m². 
Yıl

Yapı 
kabuk 

performa

nsı

Toplam U 

değeri
0,25 Wm-

2, K-1 

- - 0,22 Wm-2, K-

1

Duvar - - 0.17 W/m². K - 

Çatı U 
değeri

- - 0.11 W/m². K 0.134 W/m². 
K 

Zemin U 

değeri
- - 0.33 W/m². K 0.272 W/m². 

K 

Cam U 

değeri
- - - 1.495 W/m². 

K 

Yenileneb

ilir Enerji 

Sistemleri 

Isıtma Yoğuşmalı 
Gaz Kazanı

Isı Pompası,
Su Radyatörü

Jeotermal Isı 
Pompası,
Zemin Isıtma

Isı Pompası

Soğutma - - Jeotermal Isı 
Pompası

VRV 

Sistemleri 

Havalandır
ma 

Çift Akışlı 
Isı Eşanjörü

Çift Akışlı Isı 
Eşanjörü

Çift Akışlı Isı 
Eşanjörü

Doğal 
Havalandırma
Çift Akışlı Isı 
Eşanjörü

Sıcak Su Yoğuşmalı 
Gaz Kazanı

Isı Pompası - Gaz Kazanı

Yenilenebi

lir Enerji 

Güneş Pili Güneş Pili
Isı Pompası

Güneş Pili
Güneş Panel 
Isı Pompası

- 

Üretim 
Miktarı

%1,00 %100,00 %160.00 - 

Akıllı 
Bina 

Sistemleri 

İzleme 
Kontrol 

Takip 

Sistemleri, 

Sıcaklık ve 
Bağıl Nem 
Takibi, 

Yenilenebilir 

Enerji 

Üretim 
Takibi 

İzleme 
Kontrol Takip 

Sistemleri, 

Enerji Üretimi 
ve Tüketimi 
Takibi, CO2 

Takibi 

Enerji 

Yönetim 
Sistemleri, 

CO2 Miktarı 
İzleme 
Sensörleri
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Çevresel 
Değerler 

Yenileme 

Öncesi 
Sera Gazı 
Emisyon 

Değeri 

- - 11,00 Kg CO2 

/ m²  
54,94 Kg 

CO2 / m²  

Yenileme 

Sonrası 
Sera Gazı 
Emisyon 

Değeri 

9,50 Kg 

CO2 / m² / yıl 
- 1.00 Kg CO2 / 

m² / yıl 
30 Kg CO2/ 

m² / yıl 

 Yaşam 
Döngüsü 
Analizleri 

- - + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı 
kabuğu 
müdahale  

Cephe EPS Sandviç 
Paneller 

Dış Duvar 
Yalıtımı 

Kenevir ve 

Biyofiber 

Malzemeler 

Kraft ve 

Dönüştürülmü
ş Kompozit 
Ahşap 

Dış Duvar 
Yalıtımı 

Çatı   + Sert Köpük 
Yalıtımlı 
Alüminyum 
Katmanlı 
Levha 

Kenevir ve 

Biyofiber 

Malzemeler 

 

Vakum 

Yalıtımlı 
İyileştirilmiş 
Çatı Yalıtım 
Paneli 

Zemin   + - Mantar 

İçerikli 
Yalıtım 
Malzemeleri 

- 

Pencere  Düşük 
Emisyonlu 

Cam Filmleri 

Argon Gazı 
İçeren Ahşap 
Doğramalar 

Ahşap 
Çerçeve 

Üçlü Cam 

- Yüksek 
Performanslı 
Pencere 

Dış Cephe 
Jaluzi 

Panjur 

Sistemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazanıml
ar 

Esneklik - - - + 

İç Hava 
Kalitesi ve 

Sağlığı 

+ + 

 

+ + 

Biyoçeşitli
lik 

- + + - 

Su 

Yönetimi 
- - + - 

Enerji 

Verimliliği 
+ + + + 

Görsel ve 
Termal 

Konfor 

+ + + + 

Akustik - + + - 

Yenilenebi + + + + 
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lir Enerji 

Yer ile 

Bütünlük
+ - - + 

Sürdürüleb
ilir Çevre

+ + - - 

Özgün 
Değer

- + - - 

Müdahale öncesi ve sonrası birincil enerji talepleri karşılaştırıldığında 

en büyük orandaki düşüşü 2 numaralı yapı olan Hollanda’daki toplu 

konutlarda; en az değişim ise 1 numaralı İspanya’daki toplu 

konutlarda gözlenmektedir. 

Yapılan enerji etkin yenilemelere dair kullanılan bütçe maliyeti en 

düşük olarak 1 numaralı İspanya’daki toplu konutlarda, en yüksek 

bütçe ise 2 numaralı Hollanda’daki toplu konut örneğinde 

görülmektedir. En yüksek bütçenin 2 numaralı toplu konutlarda 

olmasının en önemli nedeni daha kapsamlı bir proje olup müdahale 

edilen alanın daha fazla olmasıdır. Bir diğer neden de proje sadece 

enerji etkin yenileme müdahalesi olarak kalmayıp yapıların eski özgün 

durumlarına döndürülmesini de hedefleyen köklü bir yenileme projesi 

olmasıdır. m² üzerinden maliyetlerini değerlendirdiğimizde ise en 

düşük değer 1 numaralı toplu konutlarda iken, en yüksek değer 3 

numaralı ofis yapısının yenilemesindedir. En yüksek değerin 3 

numaralı yenilemede çıkmasının en önemli nedenlerinden olarak 

ölçek küçük olmasına rağmen enerji etkin yenileme yapılması adına 

son teknoloji yenilikçi malzeme ve sistem teknolojilerinin kapsamlı 

şekilde düşünülmesi olarak değerlendirilebilir. 
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Enerji tüketim oranlarına bakıldığında toplu konutlarda birbirinden 

bağımsız yapı ve daireleri kapsayan proje olduğu için özellikle 1 

numaralı konutlarda total kapsayıcı bir sonuç belirlenememiştir. Elde 

edilebilen veriler doğrultusunda değerlendirilen örnekler üzerinden 

konutlarda en yüksek enerji tüketim değerinin sıcak su gereksiniminin 

karşılanması olmuştur. Ofis yapılarına bakıldığında küçük ölçekli olan 

3 numaralı yapıda ısıtma soğutma gereksinimi için harcanan toplam 

enerji olurken aydınlatma için de önemli ölçüde yüksek değerde bir 

tüketim olduğu görülmektedir. 4 numaralı büyük ölçekli ofis 

yapısında da benzer şekilde en fazla tüketimin soğutma ve aydınlatma 

için yapıldığı görülmektedir. Toplam enerji tüketimlerine bakıldığında 

3 numaralı ofis yapısında özellikle kullanılan sistemlerin daha 

yenilikçi ve verimli tercihlerden yapılması ile ısıtma ve soğutma için 

ayrılan tüketim miktarı oldukça düşük seviyeye getirilebildiği 

görülmektedir. 4 numaralı ofis yapısındaki tüketim değerlerinin 

özellikle ısıtma, soğutma ve aydınlatma nedeni ile ve ölçeğin büyük 

olması nedeniyle tüketim miktarlarının halen yüksek değerlerde 

olduğu görülmektedir. Yapı kabuğu için gerçekleştirilen yenilemeler 

sonrasında ulaşılabilen u değerleri karşılaştırıldığında 3 numaralı ofis 

yapısının yapı kabuğu performansının özellikle duvar ve çatı için iyi 

daha iyi değerlerde olduğu görülmektedir. Buradaki en büyük etken 

ise kullanılan malzemelerin doğal dönüştürülmüş ve yenilikçi 

kompozit malzemelerden seçilmesi olmuştur.   

Yapı kabuğu müdahaleleri için seçilen yenileme malzemelerine 

bakıldığında özellikle dış kabuk için tüm örneklerde fazlaca müdahale 
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yapıldığı görülmektedir. Cephe için yalıtım malzemelerinin kullanımı 

ağırlıklı olarak çözüme gidilmiştir. 1 numaralı konutlarda sandviç 

panel ve 3 numaralı ofiste doğal içerikli ve dönüştürülmüş kompozit 

malzemeler seçildiği görülmektedir. 2 ve 4 numaralı örneklerde dış 

cephe yalıtımı uygulandığı belirtilmektedir. Çatı için kullanılan 

malzemelere bakıldığında 2 numarada levhalar, 4 numara için paneller 

ve 3 numara için de doğal içerikli biyofiber malzemeler kullanılmıştır. 

Toprak ile temas eden zeminler için kullanılan yalıtımlardan 3 

numaralı ofis yapısında mantar içerikli yalıtım malzemelerinden 

faydalanıldığından bahsedilmektedir. Pencerelere dair yapılan 

iyileştirmelere bakıldığında 1 ve 2 numaralı konut yapılarında ahşap 

doğramalar seçilmiş, 1 numaralı konutlarda güneş ışınlarının yüksek 

etkisini azaltmak amaçlı cam filmleri kullanılırken 2 numaralı 

konutlarda üçlü camlar tercih edilmiştir. 4 numaralı ofis yapılarında 

yüksek performanslı pencere çözümlerine ek olarak dış cephe jaluzi

ve panjurlar ile sıcak ve güneş etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. 

Yapılarda büyük orandaki enerji tüketim alanları olan ısıtma, soğutma, 

havalandırma ve sıcak su sağlanması gibi gereklilikler için kullanılan 

sistemler incelendiğinde; ısıtma için kullanılan sistemlerde 1 numaralı 

konutlarda yoğuşmalı gaz kazanı kullanılırken 2 numaralı konutlarda 

ve 4 numaralı ofis yapısında ısı pompası kullanılmıştır. 3 numaralı 

ofis yapısında tercih edilen ısıtma sistemi ise jeotermal ısı pompası ve 

zemin ısıtma sistemleri olmuştur. Soğutma sistemlerine bakıldığında 1 

ve 2 numaralı konut yapılarında soğutmaya dair bir sistem yenileme 

ya da eklemesi yapılmazken 3 numaralı ofis yapısında jeotermal ısı 
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pompasından, 4 numaralı ofis yapısında ise VRV sistemlerden 

yararlanıldığı görülmektedir. Havalandırma için tüm projelerde çift 

akışlı ısı eşanjörü kullanılırken 4 numaralı ofis yapılarında doğal 

havalandırma yöntemlerinden faydalanmak için tasarımda bazı 

kurgusal değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Sıcak su 

sağlanabilmesi için 1 ve 4 numaralı yapılarda yoğuşmalı gaz 

kazanlarından faydalanılırken 2 numaralı konutlarda ısı pompası 

sistemleri kullanılmıştır.  

Yenilemelerde yaklaşık sıfır enerji yaklaşımı için önemli bir 

parametre olan yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili yapılan girişimlere 

bakıldığında özellikle güneşin önemli bir enerji kaynağı olarak 

belirlendiği görülmektedir. Neredeyse analiz edilen tüm yapılarda 

güneş pilleri ve solar panellerden yararlanılmaktadır. Ayrıca ısı 

pompalarının da 2 numaralı konut yapılarında ve 3 numaralı ofis 

yapısında kullanıldığı görülmektedir. Yapılarda kullanılan sistemler 

sayesinde elde edilen üretilen enerji miktarlarına bakıldığında 1 

numaralı konutlarda %1, 2 numaralı konutlarda %100, 3 numaralı ofis 

yapısında %160 olarak değerler verilirken 4 numaralı ofis yapısında 

bu değer verisine ulaşılamamıştır. Yenilenebilir enerjinin üretimi ne 

kadar önemli ise depolanması da önemli ölçüde dikkate alınması 

gereken bir veri olduğundan özellikle 3 numaralı ofis yapısında enerji 

depolamaya dair yenilikçi çözümlerin yapıda uygulandığı 

görülmektedir.  

Yapılarda akıllı bina sistemlerinden 1,3 ve 4 numaralı yapılarda 

izleme kontrol ve takip yapılabilen enerji yönetim sistemleri 
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kullanıldığı görülürken 2 numaralı konutlarda akıllı sistem 

uygulamalarından söz edilmemektedir. 1 ve 3 numaralı yapılarda ek 

olarak enerji yönetimine dair enerji üretim ve tüketimlerinin takibini 

gerçekleştirmektedir. 1 numaralı konutlarda sıcaklık ve bağıl nem 

takibi yapabilen sistemlerin uygulandığı görülürken 3 ve 4 numaralı 

ofis yapılarında CO2 takibini yapabilmek için CO2 miktarını izleme 

sensörlerinden faydalanılmaktadır.  

Sera gazı emisyon değerlerine bakıldığında 3 numaralı ofis yapısında 

yapılan yenilemeler ile düşüşün en fazla olduğu görülmektedir.  

Yenilemelerde 3 ve 4 numaralı ofis yapılarında yaşam döngüsü 

takiplerinin yapıldığı ve böylece sürdürülebilirliğin sağlandığı 

görülmektedir. 1 ve 2 numaraları konutlarda ise yaşam döngüsü analiz 

ve takiplerinin yapılmadığı görülmektedir.  

Yaklaşık sıfır enerji yaklaşımıyla yapılan müdahaleler ile elde edilen 

kazanımlar olarak tüm yapıları değerlendirdiğimizde projelerdeki 

özelleşmiş özelliklere bakıldığında 4 numaralı ofis yapısında yapılan 

yenilemede esnekliğin önemli bir parametre olduğu görülmektedir. 3 

numaralı ofis yapısındaki müdahalelerde ise su yönetimine dair 

kurgulanacak sistemlerin de önemsendiği görülmektedir. 2 numaralı 

konutlarda ise özgün değerin elde edilmesi ve korunması yapılan 

müdahalelerde önemsenen bir parametre olmuştur. Bu özelleşen 

parametreler dışında tüm ofis ve konut yapılarında enerji verimliliği 

sağlanması, iç mekân kalitesinin daha iyi düzeylere çıkarılması, görsel 

ve termal konfor şartlarının iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerji 
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kazanımının arttırılmasının ortak temel hedefler olduğu 

görülmektedir.  

SONUÇ 

Çalışmada, yapılarda belirlenen ana hedef olan NZEB statüsünü 

mevcut yapılara kazandırmak için gerçekleştirilmesi gerekenler 

bütüncül bir şekilde değerlendirilmiştir. Farklı tipolojilerdeki mevcut 

yapıları NZEB haline getirmek için yapılan müdahaleler incelenerek 

ortaya koyulmuştur. Bu müdahaleler ile elde edilen kazanımların 

yapıların sahip olduğu farklı parametreler karşılaştırılarak analizi 

yapılmıştır. Özetle yapılardaki mevcut enerji talebinin azaltılmasının, 

bunu yaparken optimum maliyet dengesinin sağlanmasının, doğal ve 

yerel malzemelerin seçilmesinin, aktif ve özellikle pasif sistemlerin 

tercih edilmesi ile daha az enerji gerektiren sistemlerin 

kullanılmasının ve gereken enerjinin yenilenebilir enerji 

kaynaklarından sağlanmasının, mevcut yapılarda yenileme yaparken 

NZEB hedefine varılması için ana hedefler olarak görülmesi 

gerekmektedir.  

Yapılan karşılaştırmalı analiz ile elde edilen kazanımlar doğrultusunda 

aynı ana amaç doğrultusunda farklı ülkeler, iklimler, tipolojiler ve 

stratejiler ile mevcut yapılarda gerçekleştirilen yenileme stratejileri 

üzerinden edinilen yaklaşımlar doğrultusunda, NZEB’da enerji etkin 

yenileme stratejilerine dair referans alınarak müdahale modelleri 

oluşturulması hedeflenmektedir. 
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GİRİŞ 

İklim değişikliği ve tüketim alışkanlıklarının dünya üzerindeki 

tehlikeli etkilerinden biri salgın hastalıklardır. Dünyanın, salgın 

hastalıklar ile eldeki kayıtlara göre M.Ö.429-426 Atina Vebası ile 

tanışmaya başladığı bilinmektedir (URL-1, 2021). Günümüzde salgın 

hastalıklara somut örnek olarak 2019 yılında başlayan Koronavirüs 

hastalığı verilebilir. Koronavirüs salgını dünyada 2 milyon 100 bin 

insanın hayatını kaybetmesine neden olan insanlığı tehdit eden çok 

önemli bir pandemi olarak kayıtlara geçmiştir (URL-2, 2021). İnsan 

neslini ve sağlığını korumak için pandemilerin engellenmesi 

gereklidir. Pandemilerin önüne geçilmesi sadece sağlık tedbirleri, aşı-

ilaç çalışmaları ile mümkün olmamaktadır. İçinde yaşadığımız, 

çalıştığımız, eğitim aldığımız, eğlendiğimiz, kısacası hayatımızın bir 

parçası olan yapıların, sokakların, meydanların, kentlerin tasarım ve 

planlamaları insanları pandemiden koruyacak şekilde olmalıdır.  

Günümüzde insanlar yaşamlarının %90’ından fazlasını yapılarda 

kapalı mekanlarda geçirmektedir. Çalışma mekanı olan ofisler, 

konutlar, eğitim yapıları, sağlık yapıları, alışveriş mekanları, karantina 

mekanları pandemiye ve enfeksiyona karşı dayanım göstermez ise, 

hastalıkların bulaşma hızı ve olasılığı artarak; yapılarda iş sağlığı ve 

güvenliği oluşmamaktadır. Bu durum sonucu enfekte olan insan sayısı 

ve vefat sayıları gün geçtikçe artarak salgın kontrolden çıkacaktır. Bu 

nedenle salgını kontrol altına almak için yapıların pandemiye karşı 

önlem alması, planlamaların yapılması ve çözümlerin üretilmesi 

gerekmektedir. Yapılar pandemiye karşı çözümler üretirken bütüncül 
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yaklaşım benimsenip çok boyutlu projeler disiplinler arası 

çalışmalarla yapılmalıdır. Yapılarda bütüncül bakış açısı ile çözümler 

üretilmezse; yapı kullanıcıları kısa zamanda hastalığa maruz kalmakta, 

uzun zaman alan tedavi sürecinde çalışamamakta, sağlık harcamaları 

devlete ve iş verene yük olabilmekte ve en önemlisi ölümler meydana 

gelmektedir. 

1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

2019 Aralık ayından beri etkili olan pandemiye, Çin’in Hubei bölgesi 

başkenti olan Wuhan’da ortaya çıkan SARS-CoV-2 olarak 

adlandırılan koronavirüs neden olmuştur. Salgın ilerleyen zamanlarda 

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’teki çeşitli ülkelere 

yayılarak, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 

pandemi olarak ilan edilmiştir (URL-3, 2020). 

Koronavirüs pandemisi ile birlikte günlük hayatımıza, sosyal mesafe, 

izolasyon, karantina, maske gibi kavramlar girmiştir. Şehirlerin 

karantinaya alınması, eğitimin, ofislerin evlerde işlevine devam etmesi 

günlük rutin alışkanlıklarımızı değiştirmiştir. Pandemi, birçok sektörü 

olumsuz etkileyerek altı ay içinde dünya ekonomisini altı trilyon dolar 

zarara uğratmıştır. 

Covid-19 pandemisi sosyal mesafe kuralı ile ilgili yeni kurallarla 

beraber, ofis yapılarının bir zamanlar rahat, sağlıklı, güvenli olan 

özelliklerini sorgulatır hale getirmiştir. Ayrıca pandemi, ofis yapılarını 

tehlikeli bir mekan olarak algılanmasına da sebep olmuştur. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmaya göre çalışanların %52,9’u 

açık ofis mekanlarının koronavirüsün yayılımını arttırdığına 
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inandığını, çalışanların %41’inin ise açık ofisleri ‘’enfeksiyon yatağı’’ 

olarak ifade ettiklerini göstermiştir (URL-4, 2020).  

Çalışmada ofis yapılarının yeniden açılma sürecinde alınacak 

önlemlerin tasarım ve planlama kararları oluşturulması amaçlanmıştır.  

Çalışmada;  

• Çalışma hayatını etkileyen Covid-19 pandemisi, ofis 

yapılarının mimari planlamasının yeniden düzenlenmesini 

zorunlu kılacak mı?  

• Yeniden düzenlenen çalışma mekanları nasıl olacaktır?  

• Geleneksel ofis yapılarının sonu mu geliyor?  

• Açık plan anlayışında tasarlanmış ofisler geride mi kalacak? 

Koronavirüs, ofis yapılarında çalışma konseptlerini etkileyecek 

mi?  

• Evler ofis görevini üstlenecek mi?  

sorularına cevaplar aranacaktır (Şekil 1). 

Çalışmanın ana problemini; 'pandemi döneminde birlikte nasıl 

çalışılabilir?’ sorusuna çözüm getirebilecek mekanların tasarımı 

oluşturmaktadır. 

Covid-19 pandemisi ve etkileri bir gün geçecek olsa da, yeni salgınlar 

ve yeni gelişecek virüsler artık günlük hayatımızın bir parçası 

olacaktır. Bu yüzden yapılarımızı yeni çözüm anlayışlarına ve olası 

salgın durumuna göre tasarlamalıyız. 

 



 

 

106 MİMARİ TASARIMDA FARKLI PERSPEKTİFLER 

 

Şekil 1. Çalışmanın Yöntemi (Tapkı, 2021) 

2.  PANDEMİ VE OFİS YAPILARI 

Koronavirüs, geleneksel ofis yapılarını ve çalışma konseptlerini 

doğrudan bir şekilde etkileyecektir. 

Ofis yapıları plan tipolojisi günümüze gelene kadar, birçok köklü 

değişimler yaşamıştır. Ofis yapıları tasarımına baktığımızda; 1940’lı 

yıllarda açık plan anlayışı ortaya çıkmıştır. Açık planlı ofisler 

günümüz ofis yapısı tasarımının %70’ini oluşturmaktadır (URL-5, 

2020). 1990’lı yıllarda teknolojinin ön plana çıkmasıyla açık planlı 

ofislerde; verimlilik, ısıtma ve soğutma sistemleri vb. konularda açık 

planlı ofis tasarımları üzerine sorular gündeme gelmiştir ve halen 

tartışılmaktadır (URL-5, 2020). 2000’li yılların başından sonuna kadar 

olan süreçte, dev ekonomi şirketlerinin yükselişiyle birlikte çalışma ve 

yaşama mekanlarını birleştiren yeni ofis anlayışları oluşmuştur. 
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Ofis yapılarının mimari planlamasında bir sonraki dönüm noktası, 

evden çalışma- uzaktan çalışma ile çalışanların geleneksel ofis 

yapılarından uzaklaşması görülebilir. Salgının hızla yükseldiği, 

karantina tedbirlerinin alındığı dönemlerde dünyanın birçok ülkesinde 

milyonlarca çalışan evden çalışmaya başlamıştır. Evden çalışma 

(home-office), koronavirüs pandemisinde çalışanlar ve şirketler için 

bir seçenek değil bir zorunluluk haline gelmiştir. Ofisler, işletmeler 

uzaktan-evden çalışmayı, faydalarını ve olumsuz yanlarını 

deneyimlemişlerdir. Bu deneyim 2020 Şubat başından günümüze 

kadar devam etmektedir. Amazon, Facebook, Google ve Microsoft 

gibi büyük şirketler, çalışanlarına 2020 Mart ayı başında evden 

çalışmalarını söylemiştir. (Şekil 2) Evden çalışma, pandemi 

döneminde beşte bir oranında artmıştır. Evden çalışma koronavirüs ile 

başlayan bir oluşum değildir. ABD’de 2005 yılından günümüze evden 

çalışanların sayısı %173 artarak 4,7 milyon çalışana ve işgücünün 

%3,4’üne ulaşmıştır. Avrupa Birliği’ndeki (AB’deki) çalışanların 

%5’i 2017 yılı itibari ile evden çalışmaktadır (URL-6, 2020). İnsanlar 

evden çalışmaya soğuk bakmamaktadırlar. Şirketler de ofis yapıları ve 

ofis malzemeleri gibi giderlerden tasarruf olanağı bulmuş oluyorlar. 

Ayrıca 2017 yılında yapılan araştırmalar, evden çalışmanın, çalışan 

verimliliğini %13,5 arttırdığını, hastalık nedeniyle işten uzak kalınan 

süreyi azalttığını göstermektedir (URL-6, 2020). 
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Şekil 2 Pandemi sonrası geleneksel ofis yapılarının yerine uzaktan çalışma (URL-6, 

2020) 

Koronavirüs ile gündelik alışkanlıklar ve davranışlar değişerek; 

mimarlar, planlamacılar ve tasarımcılar için bu durum ilgi 

uyandırmaktadır. Pandemi ile birlikte gelen yeni çalışma modelleri 

şüphesiz ofis yapılarını, çalışma mekanları tasarımını etkileyerek bir 

dönüm noktası oluşturabilecektir. Covid-19 salgınında her çalışma 

sektörünün evden çalışmaya uygun olmaması nedeniyle, çalışma 

mekanlarında düzenlemelerin, tedbirlerin alınması gerekli hale 

gelmektedir. Pandemi öncesi geleneksel ofis yapılarının pandemi 

sonrasında da kalacağı gerçektir. Ama bu yapıların plan 
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düzenlemeleri, tasarımları ve salgınlara karşı alınacak önlemleri 

kaçınılmazdır ve bu yapılar da yeni çalışma biçimlerinden 

etkilenecektir. Pandemi sonrası ofis yapıları daha esnek hale 

gelecektir. Çalışma mekanlarında; çok amaçlı kullanıma uygun, 

değişen şartlara ayak uydurabilen, akıllı tasarım ve planlamaların ön 

planda olduğu görülecektir. Gelişen teknolojik değişimlerden, 

otomasyon sistemlerinden ofis yapılarından daha fazla yararlanılacak, 

bu durum akıllı yapılar-akıllı ofis oluşumlarını hızlandıracaktır. 

Koronavirüs pandemisi belki de gelecekte insanların daha sağlıklı 

mekanlarda çalışmasını sağlayacak bir ivme yaratmış olacaktır. 

Çalışma mekanlarında yapılacak olan planlama ve düzenlemeler; 

çalışanları sadece koronavirüs pandemisinden korumayacak, gelecek 

için de sağlıklı çalışma mekanlarına ulaşmamızı sağlayarak olası 

salgınlar için önceden önlemler alınmış olacaktır.  

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

Covid-19 salgını ve sosyal mesafeyle ilgili yeni kurallar ışığında, 

ofislerin bir zamanlar rahat olan iç mekan düzenleme özellikleri artık 

bir tehlike olarak algılanabilmektedir. Ofislerde özellikle insanların bir 

araya geldiği:  

• Girişler ve dolaşım (sirkülasyon) alanları,  

• Tuvaletler ve dinlenme alanı  

• Toplantı odası 
 

üç alanın düzenlemesi dikkate alınmalıdır. Bu üç alanı Covid-19 için 

uyarlamak, ofislerdeki son trendler nedeniyle karmaşıktır. 
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Ofis yapılarını yeniden açmadan ve planlama yapmadan önce 

aşağıdaki planlama kararları dikkate almalıdır: 

• Yapının ve yapı elemanlarının durumu değerlendirilmelidir. 

Karantina sırasında atıl durumda olan veya bakımı yapılmayan 

yapıların yeniden açılma sürecinde sınırlı bir programa göre 

çalışması gerekebilir ve güvenli sağlıklı olarak açılması için 

düzenlemeler, bakımlar yapılması gerekebilir. 

• Sosyal mesafe kuralına göre maksimum doluluk seviyelerini 

belirlemek için ofisler değerlendirilmelidir. Sınırlı kullanım 

koşullarında alan kullanımı optimize edilecek şekilde hesaplanıp 

düzenlemeler bu hesaplara göre yapılmalıdır (Şekil 3). 

• Ofiste çalışan yoğunluğunu azaltmak için vardiyalara ayırma 

veya çalışanların bir kısmı evden çalışma olarak düşünülmelidir. 

Yeni Covid-19 protokolleri, işyerlerinde mekansal, fiziksel ve 

zamansal yollarla daha fazla fiziksel ayrılmaları gerektirecektir. 

İş istasyonları birbirinden ayrı olacak, konferans salonları 

boşaltılacak, alan bölen bölümler kurulacak ve personel 

dönüşüm programları düzenlenecektir. Örneğin, çalışanların bir 

kısmı belirli bir günde ofise gelirken, geri kalanı uzaktan 

çalışacaktır. 

• Ofisteki kullanım alanlarının yoğun kullanımı ile ortaya çıkan 

yüksek riski indirmek için insan yoğunluğunun azaltıldığı temiz 

alanlar oluşturulmalıdır. 

• Ofiste çalışanların dokunma yüzeylerini azaltmak ön önlemler 

arasında olacaktır. 
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• Ofis kullanıcılarını bilgilendirme ve hatırlatma önlemlerinin 

alınması da çok önemlidir. ABD’de yapılan araştırmalarda ofis 

çalışanlarının %70’i ofisteki koronavirüs önlemlerinden 

haberdar olduklarını ve bu önlemleri uyguladıklarını 

belirtmişlerdir (URL-4, 2020).  

 

Şekil 3 Covid Öncesi ve Sonrası Ofis Mekanı (Tapkı,2021) 

Ofis yapılarının yeniden açılma sürecinde pandemiye karşı alınacak 

önlemler mimari planlama ve tasarım açısından yedi ana başlık altında 

incelenebilir: (Şekil 4) 

• Plan şeması kararları 

• Otomasyon sistemleri 

• Teknolojik altyapı 

• Doğal havalandırma 

• Akustik düzenleme 
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• Mobilya seçimi 

• Sosyal bir ekosistem 

 

 

Şekil 4 Ofislerin Yeniden Açılma Sürecinde Pandemiye Karşı Düzenlemeler 

(Tapkı,2021) 
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3.1. Plan Şeması Kararları 

3.1.1.Giriş Mekanı 

Bina girişleri ve lobiler insan yoğunluğu fazla olduğundan, virüsün 

hem kişiden kişiye hem de yüzeyden bulaşmasını içerir. Bu 

alanlardaki virüs bulaşımını etkileyen faktörler: 

• Bireyler gitmek istedikleri mekana çabuk ulaşmaya çalıştıkları 

ve diğer kişilerle etkileşime geçtikleri için bu durum sosyal 

mesafenin önünde bir engel olabilir. 

• Girişte uzun kuyruklar oluşabilir.  

• Kuyruktaki kişiler, bekleme süreleri uzadığında potansiyel 

olarak kirlenmiş yakındaki duvarlardan veya yüzeylerden destek 

isteyebilir bu durum temas ile bulaşı arttıracaktır. 

• Kapı kolları, aydınlatma ve asansör kontrolleri dokunma ile 

kirlenebilir. 

• Asansörlerde sosyal mesafe sorun yaratabilir. Asansörü 

kullanacak kişi sayısı azaltılmalıdır. 
 

Riski azaltabilecek stratejiler şunları içerir: 

• Girişte Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tasarlanmalıdır 

(Şekil 5). Bu merkezde, yapıya giren herkes sağlık kontrolü 

yapıldıktan sonra içeri alınmalıdır. Dokunmadan vücut ısısı 

tespiti için kızılötesi ateş tarama sistemleri (IFSS) 

kullanılmalıdır. 

• Kaydırmalı veya kablosuz kartları kullanarak temassız turnikeler 

kurulmalıdır. 
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• Ayrıca bu merkezde bir karantina bölgesi de tasarlanmalıdır. 

• Virüsten etkilenen kişiler için giriş mekanında bir karantina 

bölgesi sağlanmalıdır. Bu bölgede kendini kötü hissedenler için 

testler de yapılabilir. (Şekil 5) 

• Kontrollü bir şekilde binaya giren herkes için dezenfeksiyon 

alanı tasarlanmalıdır. (Şekil 5) 
 

 

• Şekil 5 Girişte Tasarlanan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 

(Tapkı,2021) 
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• Yapı içinde sosyal mesafe gereksinimlerini belirlemek için 

yürüme yüzeylerine işaretçiler yerleştirilmelidir. 

• Girişler ve bekleme alanlarında oturma ortadan kaldırılmalıdır. 

• Girişte bilgilendirici afişlerin yer aldığı panolar tasarlanmalıdır. 

• Yüzeyler nano teknolojik malzemeler ile yapılırsa virüs yüklü 

damlacıklar bu yüzeylerde daha kısa süre barınacaktır. 

• Yapıda mümkünse giriş ve çıkışlar farklı yerlerden verilmelidir. 

Giriş ve çıkışların aynı noktadan verilmesi durumunda; bireyler 

için yerde yönlendirme işaretleri ile koridorda ters yönde 

hareket etmeleri ve yüzeyler arasında etkileşimi azaltacak 

hareket sırası tasarlanmalıdır. (Şekil 6)  

 

Şekil 6 Ofis Mekanlarında Giriş-Çıkış Düzenlemeleri (Tapkı,2021) 
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3.1.2.Açık Ofisler 

Daha fazla boş alan sağlamak için ofis planlamasını değiştirilmelidir. 

Masa sayıları azaltılmalıdır. (Şekil 7) Örneğin Şekil 7’deki alan 

pandemi öncesinde on iki iş istasyonundan oluşurken, pandemi 

zamanı iş istasyonu sayısı altıya düşürülmüştür. Mümkün olan 

yerlerde iş istasyonlarını kademelendirilip ve aynı yöne bakacak 

şekilde döndürülmelidir. (Şekil 8)  

 

Şekil 7 Covid-19 Öncesi ve Sonrası Açık Ofis Düzenlemesi (Tapkı,2021) 

 

Şekil 8 Covid-19 Sonrası Açık Ofis Düzenlemesi ( (The American Institue of 

Architects, 2020) ‘den uyarlayan Tapkı,2021) 
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3.1.3.Ortak Kullanım Alanları 

Mutfak-Dinlenme Alanı 

 

Şekil 9 Mutfak ve Dinlenme Alanında Alınabilecek Önlemler ( (The American 

Institue of Architects, 2020) ‘den uyarlayan Tapkı,2021) 

Yukarıdaki şekile göre alınacak önlemler: 

1. Temassız çöp ve geri dönüşüm kutuları kullanma 

2. Yeniden kullanılabilir mutfak eşyaları ve pişirme kaplarını 

sterilize etmek için sterilizasyon makinesi kullanma 

3. Temassız el sabunu ve kağıt havlu dağıtıcıları. Temassız musluk 

kullanımı 

4. Risk azaltma stratejilerini anlatan afişler, dikkat çekici tabelalar 

asma 

5. Günde en az 3 kez kahve makinelerini dezenfekte etme 

şeklinde sıralanabilir. 
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Yaygın kullanılan ekipmanların kullanımını sınırlandırma: buzdolabı, 

kahve makinesi vb. 

Buzdolabı ve mikrodalga kulpları, mikrodalga kontrolleri ve musluk 

günde en az 3 kez dezenfekte edilmelidir. 

Toplantı Odası 

Ofislerde toplantı alanları için sosyal mesafeye göre daha fazla 

metrekare alan ayrılmalıdır. Bu çağın tanımlayıcı tasarım zorlukları; 

gerekli sosyal mesafeyi korumak, konferans odası klavyeleri ve AV 

uzaktan kumandaları gibi paylaşılan yüzeylere dokunma ihtiyacını 

ortadan kaldıran teknolojilerle desteklemek şeklinde sıralanabilir. 

(Şekil 10)  

İnsanlar toplantılarını büyük restoranlarda, kafelerde, otellerin çok 

amaçlı salonlarında değil artık mümkünse daha açık mekanlarda, 

mümkün değilse online toplantılar düzenleyerek yapmaya devam 

edeceklerdir. 

 

Şekil 10 Covid-19 Öncesi ve Sonrası Toplantı Odası (Tapkı,2021) 
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Islak Hacimler 

Çok sayıda çalışanın olduğu ofislerde, ortak kullanım alanı olan 

tuvaletlerden bulaşma riskinin fazla olduğu çalışmalarda 

belirlenmiştir. 

Tuvaletlerdeki tehlikeler, tuvalete girip çıkarken olduğu kadar sıra 

beklerken de sosyal mesafenin zorluklarını içerir. Ayrıca, kirlenmiş 

yüzeyler ve / veya kişisel çöplerle temastan yüzey iletimi meydana 

gelebilir. Fekal-oral, aerosolizasyon ve yüzey iletimi, tuvaletlerin 

yakınında meydana gelme potansiyeline sahiptir. 

Tuvaletlerde riski azaltabilecek stratejiler şunları içerir: 

• Bir seferde tuvalete girmesine izin verilen kişi sayısını sınırlama 

• Sıraya girerken sosyal mesafeyi sağlamak için zemin işaretleri 

sağlama 

• Otomatik kapı açıcılar, sensörler kullanma 
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Şekil 11. Islak Hacimlerde Alınabilecek Önlemler ( (The American Institue of 

Architects, 2020) ‘den uyarlayan Tapkı,2021) 

Yukarıdaki şekle göre ıslak hacimlerde alınabilecek önlemler: (Şekil 

11) 

1. Mümkünse tuvalet girişlerinde kapının bulunmaması 

2. Erişimi kısıtlamak ve sosyal mesafeyi sağlamak için diğer 

tuvalet bölme kapısını kilitleme. Tuvalet bölme muhafazalarını 

yere kadar indirme. 

3. Tuvalet kabinlerinin içine bilgilendirici afişler asma. 

4. Atıklar için lavabolar arasında sosyal mesafeyi sağlayarak ek 

temassız çöp tenekesi yerleştirme. 

5. Musluk armatörlerini temassız cihazlarla değiştirme. 
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6. El sabunu, kağıt havlu dağıtıcılarını ve el kurutma makinelerini 

temassız bir stille değiştirme. 

7. Sosyal mesafe ölçüsünü sağlamak için lavabolara erişimi 

kısıtlama. 

8. Yıkama vanalarını ve muslukları temassız cihazlarla değiştirme 

9. Mevcut temassız çöp haznelerinin iyileştirme veya takma 

10. Sosyal mesafe ölçüsünü sağlamak için diğer pisuarlara erişimi 

kısıtlama. 

3.1.4.Asansörler 

Asansörlerde alınacak önlemler: 

• Asansörde aynı anda sınırlı sayıda kişinin bulunmasına izin 

verilmelidir. 

• Yoğunluğu azaltmak için varış, ayrılış, randevu veya toplantı 

zamanlarını kademeli olarak ayarlanmalıdır. 

• Asansör kontrollerini sesle veya cep telefonuyla etkinleştirilen 

sistemlerle değiştirilebilir. 

3.2. Otomasyon Sistemleri 

Koronavirüsün en çok yüzeylere dokunma yoluyla bulaştığından 

çalışanların hiçbir yüzeye dokunmadan dolaşabildikleri yapılar 

tasarlanmalıdır. Binalarda asansörler akıllı telefonlardan çağırılabilir, 

kapılar hareket sensörleriyle ya da yüz tanıma programıyla 

kendiliğinden açılıp, perdeleri açıp kapama, havalandırma, hatta kahve 

ısmarlama komutları bile akıllı telefonlarla verilebilir hale gelebilir. 

Yapıdaki kapı seçimlerinde; fotoselli kapı şeklinde genellikle 
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dokunmadan işlevini sağlayan yapı elemanları tercih edilebilir. 

Teması azaltmak ve maksimum hijyeni sağlamak için temassız veya 

sensörlü araçlar kullanılmalıdır. Yine mutfak ve tuvaletlerde sensörlü 

vitrifiye elemanları kullanılmalıdır.  

3.3. Teknolojik Altyapı 

Ofis yapılarının uzaktan çalışmayı destekleyecek şekilde teknolojik 

altyapılarının tasarlanması gereklidir. Toplantı odalarında teması en 

aza indirmek için kablosuz bağlantılar tercih edilmelidir. Çalışma 

mekanlarında akıllı sistemler ile minimum temasın olduğu sistemler 

uygulamaya geçirilecek, hatta telefonlarımızdaki sesli asistanlar gibi 

ofis ortamındaki kontrolleri de belki de ses kontrolü ile ya da her 

kullanıcının kendi cihazından kontrolü ile yapabilmesi sağlanarak 

akıllı ofis oluşumları hız kazanacaktır. 

3.4. Doğal Havalandırma 

Pandemi sonrası ofis alanlarında doğal havalandırmaya daha fazla 

önem verileceği öngörülmektedir. (Şekil 12) Camları açılmayan 

yapılar bu dönemde ortadan kalkabilir. Doğal havalandırması daha 

fazla olan mekanların tasarlanacağı düşünülmektedir. Hava temizleme 

araçları daha ön plana çıkması muhtemeldir. Klima ve hava temizleme 

araçlarının rutin bakımları aksatılmamalıdır. Hasta bina sendromunun 

en aza indirilmesi sağlanmalıdır. İnsanların soluduğu havanın 

kalitesini artırarak bu hastalığa sebebiyet veren olaylardan 

kurtulmaları sağlanmalıdır. Merkezi sistem ile havalandırma yapılan 

yerlerde ise sistemlerin bakımı doğru ve sık bir şekilde yapılmalıdır.  
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Şekil 12 Ofis Yapısında Doğal Havalandırma Kullanımı (Tapkı,2021) 

3.5. Akustik Düzenleme 

Ofiste maske ardından konuşma ve uzaktan çalışma, online toplantı 

esnasında dijital ortamda, sesin daha iyi duyulup anlaşılabilmesi için 

ofis duvar ve tavanlarında iyileştirici akustik önlemler alınmalıdır. 

Duvarlara konacak ahşap yüzeyler, kumaş panolar gibi ek ses yutucu 

yapı elemanları bu önlemlere örnek verilebilir. (Şekil 13)  

 

Şekil 13 Ofislerde toplantı odasında alınabilecek akustik düzenlemeler (Tapkı,2021) 

3.6. Mobilya Seçimi 

Ofis yapılarında kolay temizlenebilir, mobilya ve malzemeler 

seçilmelidir. Hijyenik, anti bakteriyel, anti alerjik sertifikaları olan 
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malzemelerin tercih edilmesi sağlıklı ve hijyenik mekanların 

oluşumuna yardımcı olacaktır. Açık ofis mekanlarında iş istasyonları, 

masalar hareketli değil, sabit olmalıdır. İş istasyonları veya masaların 

yerleri sosyal mesafeye göre belirlenip yerde işaretlemeler 

yapılmalıdır. Ofislerde hareketli mobilya seçiminden kaçınılmalı, 

kullanılmayan mobilyalar mekandan çıkarılarak geniş alanlar elde 

edilmelidir. İş istasyonları veya masalara şeffaf koruyucu paneller 

takılmalıdır.  

3.7. Sosyal Bir Ekosistem 

Çalışma mekanlarının açık havaya bağlanabileceği tasarımlara 

gidilmelidir. Tasarlanan çalışma alanları, doğa ile bağlantılı ve dış 

çevreye dönük oluşturulmalıdır. (Şekil 14) Tüm ofis yani çalışma 

alanlarının, rahat bir şekilde açık alana çıkmaları sağlanmalıdır. (Şekil 

15) Metrekare başına düşecek insanların sayısı artık eskisi gibi 

olmayacağı için çalışma alanları genişletilmelidir.  

Çalışma alanları parklara taşınabilir ve internet hizmetiyle artık 

çalışma mekânları için her zaman işe gitmek gerekmeyebilir. Çalışma 

bankları önerisi getirilebilir. Çalışma alanları yarı açık şekilde 

düzenlenebilir.  
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Şekil 14 Ofislerin Açık Alan Kullanımı (Tapkı,2021) 
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Şekil 15 Ofislerin Doğa ile Bütünleşmesi (Tapkı,2021) 
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SONUÇ 

Bu çalışma normalleşme sürecinde ofis yapılarının tekrar açılma 

sürecinde Covid-19 bulaş riskini azaltacak mimari planlama 

stratejilerini detaylandıran bir rapor niteliğindedir. Rapordaki 

çözümler için üretilen diyagramlar, ofis yapılarını yeniden açmak, 

daha güvenli ve sağlıklı ofis yapıları planlamasında bir mimarın 

tasarımcı bakış açısıyla geliştirilmiştir. Ortaya çıkan araştırmalar, 

üretilen çözümler kullanılarak geliştirilen ofis yapıları tasarımı; 

istenildiğinde uygulanması için bir alt zemin oluşturmaktadır. 

Ofis yapılarının pandemiye göre yeniden tasarlanması; daha güvenli 

ve daha sağlıklı olan ve çalışanların refahını destekleyen ofis 

alanlarının yeniden açılmasında kritik bir role sahiptir.  

Ofislerin, COVID riskini azaltacak şekilde yeniden açılması sürecinde 

planlamalar yapılırken bütünsel bir yaklaşım oluşturulmalı mimarlar, 

mühendisler, halk sağlığı uzmanları, tesis yöneticileri ve diğer gerekli 

profesyonelleri içeren çok disiplinli bir uzman ekibiyle ortak bir çaba 

olarak düzenlemeler yapılmalıdır. Bu değişiklikleri yaparken akıllıca 

tasarımlar yapılmalı, ofislerin gelecekteki başka bir pandemi veya 

başka afetler gibi durumlarla başa çıkması sağlanmalıdır. 
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