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PREFACE 

 
Within the scope of the mission of ‘Producing and Sharing 

Knowledge’, we are happy to publish the book of 2nd volume of the 

Journal of Architectural Sciences and Applications. Despite all the 

negative effects of the Covid-19 epidemic, we accomplished to 

publish our book ‘Architectural Sciences and Sustainability’ 

composed of seventeen chapters written by twenty-seven authors 

from different disciplines: architecture, interior architecture, city 

and regional planning, and landscape architecture. We would like 

to thank all the authors for their contributions to academic 

production in our field and all readers for their support in advance.  

Environmental issues and sustainability have begun to emerge with 

environmental açtın during the 1980s. The concept of 

sustainability, which entered our lives with its widely accepted 

definition in the Brundtland Report (1987), has been applied since 

Vitruvius. A sustainable life is possible to transfer natural resources 

to future generations by considering the balance of protection and 

use. Architectural Sciences is one of the significant disciplines in 

which sustainability is investigated and strategies and principles 

are determined. In this context, the topic of ‘Architectural Sciences 

and Sustainability’ has been examined in a wide range of fields 

such as ‘Sustainable Development’, ‘Sustainable Society’, 

‘Sustainable Cities’, ‘Sustainable Agriculture’ etc. and has also 

found its place in the field of Architecture. 
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1. GİRİŞ 

21. yüzyılın en büyük sorunlarından birisi olan kentleşme; teknolojik 

gelişmeler, sanayileşme ve ekonomik süreçlerin sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Arazi dönüşümünün en şiddetli biçimi olarak kabul edilen 

kentleşme; ekosistem hizmetlerinin ve biyoçeşitliliğin azalmasına (Wu, 

2010), kentsel yeşil alanların yok olmasına (Lafortezza, Carrus, Sanesi, 

ve Davies, 2009) ve kent sakinlerinin fiziksel ve psikolojik sağlıklarının 

kötüye gitmesine (Grahn ve Stigsdotter, 2010) neden olmaktadır.  

Kentsel alanlar dünyanın kara yüzeyinin sadece %2’sini oluştursa da 

sera gazlarının %78’ini üreterek küresel iklim değişikliğine önemli 

ölçüde etkide bulunmaktadır (Bryant, 2006).  Ayrıca, kentsel alanların 

bir dizi kapalı sistemden oluşması nedeniyle iklim değişikliğine karşı 

daha düşük toleransa sahip olduğu varsayılmaktadır (Mell, 2009). 

Kentlerdeki yoğun nüfus artışı göz önünde bulundurulduğunda, dünya 

genelinde 1960 yılında kentlerde yaşayan insan sayısı toplam nüfusun 

yaklaşık %33’lük kısmını oluştururken bu oranın 2020 yılında %56’ya 

ulaştığı görülmekte, bu eğilimler, ekosistemler ve kent sakinlerinin 

yaşam kalitesi üzerinde baskı oluşturmaktadır (Ritchie ve Roser, 2021). 

Kentleşme doğal kaynakların bilinçsiz olarak kullanılmasına ve hızla 

tükenmesine neden olmakla birlikte kentlerin sürdürülebilirliğini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda “sürdürülebilir kent” 

kavramına değinmeden önce “sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir 

kalkınma” kavramlarının açıklanmasında fayda vardır. 

Sürdürülebilirlik, verimliliğin optimal koşullarda uzun yıllar boyunca 
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devamlılığının sağlanması olarak tanımlanabilir (Atıl, Gülgün ve 

Yörük, 2005). Sürdürülebilir kalkınma, günümüz insanının ihtiyaçlarını 

karşılarken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da gözetildiği bir kalkınma 

modelini ifade ederken çevresel/ekolojik, sosyal ve ekonomik olmak 

üzere üç temel bileşenden oluşan bir süreçtir. Tarihsel olarak 

sürdürülebilirlik (yeşil altyapıya benzer parametreler içinde) ekolojik, 

ekonomik ve sosyal etkileri adil bir kullanım süreci içinde bütünleştiren 

bir disiplin olarak tartışılmıştır (Mell, 2009). Sürdürülebilir kent 

kavramı ise; insanların barış ve huzur içinde yaşadığı, kimliği olan, 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarının dikkate alınarak doğal kaynakların 

ekolojik süreçlerin devamlılığı temelinde uyum içinde kullanıldığı, 

yaratıcı enerji kaynakları, mimari ve kentsel tasarım ile çevresel açıdan 

yaşanılabilir mekanları ifade eder (Çetinkaya ve Uzun, 2014).  

Günümüzde kentleşmenin neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesi 

ve sürdürülebilir kentlerin oluşturulabilmesi için yapılan çalışmalar 

sonucunda peyzaj plancıları ve çevrebilimciler tarafından kabul gören 

ortak fikir, ekolojik altyapının oluşturulması zorunluluğu olmuştur 

(Ahern, 1995). Ekolojik altyapı, doğa koruma yaklaşımının temelini 

oluşturmasının yanı sıra doğa ile insan arasındaki etkileşimin 

farkındalığını da artıracaktır (Jongman, Külvik ve Kristiansen, 2004). 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar yeşil altyapı kavramının gelişmesini 

sağlamıştır. Yeşil altyapı, geniş kapsamlı ekosistem hizmetleri sunmak 

ve hem kırsal hem de kentsel ortamlarda biyolojik çeşitliliği korumak 

üzere tasarlanmış ve yönetilen diğer çevresel özelliklere sahip, yüksek 
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kaliteli doğal, yarı doğal ve kültürel alanların stratejik olarak 

planlanmış ağları olarak tanımlanabilir (Berberoğlu, Çilek ve 

Ünlükaplan, 2019).  

Bu çalışma, “Yeşil altyapı kentsel sürdürülebilirliği teşvik edebilir mi?” 

sorusunun yanıtını bulmak amacıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda, yeşil 

altyapı sistemlerinin bileşenleri, ilkeleri ve sağladığı yararların 

belirlenmesi hedeflenmiştir. 

1.1. Yeşil Altyapının Tarihçesi 

İlk kez 1990’lı yılların ortalarında kullanılmasına ve 2000’li yılların 

başından itibaren bilimsel çalışmalarda sıkça görülmesine rağmen yeşil 

altyapı kavramının kökleri çok eskiye dayanmaktadır. Bu kavramın 

temelini Amerika Birleşik Devletleri’nde peyzaj mimarlığının öncüsü 

olarak kabul edilen Fredercik Law Olmsted atmıştır. Tasarımlarında 

genellikle sadece bir park oluşturmak yerine çeşitli rekreasyonel 

etkinlik olanakları sunan açık ve yeşil alanların birbirleriyle bağlantılı 

olduğu sistemler yaratmıştır. Ünlü tasarımlarından olan “Emerald 

Necklace (Zümrüt Gerdanlık)” bu konuda örnek olarak gösterilebilir. 

Bu çalışmasında Olmsted çizgisel sistem içerisinde şebeke oluşturmuş 

açık alanlar kavramını ortaya koyarak “Parkway (park yolu)” 

tasarımının örneklerini sunmuştur (Ekren, 2020). 

Kentsel planlama yaklaşımlarını önemli ölçüde etkisi altında bırakan 

bir diğer önemli çalışma ise Ebenezer Howard’ın kırsalın ve kentin 

üstün yanlarını birleştirmeyi temel amaç olarak sunduğu “Garden City 

(Bahçe Kent)” modelidir. İdeal yaşam ortamı özelliklerine sahip 
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yerleşim yerleri yaratmak, yeşil kuşak ile kentsel yayılımı kontrol altına 

almak ve ekonomik gelişmeyi desteklemek hedeflerine sahip olan 

bahçe kent modelinin (Howard, 2019) bu doğrultuda günümüz yeşil 

altyapı kavramının hedeflerine yakın olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Planlamaya ekolojik yaklaşım getirme fikri ise 1960’lı yıllara 

gelindiğinde ortaya atılmıştır. Alan planlamasında karar verme 

sürecinde ekolojik özelliklerin dikkate alınması gerekliliğini dile 

getiren Philip H. Lewis aynı zamanda “çevresel koridorlar” kavramını 

kullanmış ve yaklaşık 220 çevre değerini dikkate alan peyzaj analiz 

yöntemi geliştirmiştir (Hellmund ve Smith, 2013). Ekolojinin 

planlamaya entegre olması konusunda bir diğer önemli katkı insan-

doğa ilişkisini etkileşimli bir süreç olarak ele alan ve teknik bir altyapı 

oluşturan Ian McHarg tarafından sağlanmıştır (Çetinkaya ve Uzun 

2014). 

Bahsedilen tüm bu gelişmeler ışığında; artan kentleşme baskısı, arazi 

kullanımının yoğunlaşması ve doğal alanların parçalanması gibi 

sorunların yarattığı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için yapılan 

çalışmalar yeşil altyapı kavramının geliştirilmesini sağlamıştır (Mell, 

2009). Bu terimin ortaya çıkması ile birlikte; “park yolu, yeşil yol, yeşil 

kuşak ve çevresel koridor” gibi kavramlar yeşil altyapı sisteminin temel 

bileşenleri olarak kabul görmüştür (Demiroğlu, Karadağ ve Cengiz, 

2019). 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

“Yeşil altyapı kentsel sürdürülebilirliği teşvik edebilir mi?” sorusunun 

cevaplanması üzerine kurgulanan bu çalışmanın ana materyalini yeşil 

altyapı sistemi oluşturmaktadır. Bu kapsamda; yeşil altyapının tarihsel 

gelişimi, sistem bileşenleri, ilkeleri ve yararları öncelikle incelenmiştir. 

Daha sonra yeşil altyapının planlama aşamaları ve bu aşamalarda göz 

önünde bulundurulması gereken konular aktarılmış ve yönetim 

çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, İspanya ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nden başarılı uygulama örnekleri verilerek yeşil 

altyapı sisteminin, yoğun kentleşme baskısının getirdiği olumsuz 

etkilere karşı, sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasında önemli bir 

yöntem olabileceğine dair öneriler geliştirilmiştir. 

3. BULGULAR 

3.1. Yeşil Altyapı Sistemi 

Fiziksel anlamda bir yeşil altyapı temel olarak; merkezler (hubs), 

alanlar (sites) ve bağlantılardan (links) oluşur (Şekil 1). Bu bileşenler 

insan yapımı veya doğal olabileceği gibi çok farklı ölçeklerde de 

olabilir. Merkezler, genellikle geniş alanlara yayılan ekolojik anlamda 

değerli alanlardır. Bunlar; doğa koruma alanları, doğal rezervler, milli 

parklar, ormanlar ve sulak alanlar gibi alanlar olabilir. Merkezler; 

ekolojik süreçlere orijin sağlama ve biyoçeşitlilik için habitat oluşturma 

gibi önemli işlevlere sahiptir. Alanlar, merkezlere göre daha küçük 

alanları ifade eder. Kent parkları, oyun alanları, mezarlıklar ve 
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koruluklar örnek olarak verilebilir. Alanlar, yaban hayatı habitatlarını 

korumak ve doğaya dayalı rekreasyon olanakları sağlamak gibi önemli 

ekolojik ve sosyal değerlere katkıda bulunabilirler. Bağlantılar, 

merkezleri ve alanları birbirine bağlayan doğrusal sistemlerdir. Yeşil 

yollar ve yeşil kuşaklar bağlantılara örnek olarak gösterilebilir. 

Bağlantılar; ekolojik süreçlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması için 

gereklidir (Mejía, Shirotova ve De Almeida, 2015). 

 

Şekil 1. Yeşil altyapı sistemi (Mejía, Shirotova ve De Almeida, 2015) 

3.2. Yeşil Altyapı Sisteminin İlkeleri 

Yeşil altyapı sisteminin ilkeleri insanlara ve doğaya fayda sağlarken 

kentlerin sürdürülebilirliğini teşvik etmeye yönelik stratejik bir 

yaklaşım sağlar. Yeşil altyapı yaklaşımının mevcut planlama 

faaliyetlerine dahil edilmesi ve ekolojik açıdan değerli varlıkların 

korunması için kullanılabilecek bu ilkeler dünyadaki başarılı yeşil 
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altyapı uygulamalarının da temelini oluşturmaktadır. Bu ilkeler aşağıda 

belirtilmiştir (Benedict ve McMahon, 2006): 

 Bağlayıcılık, yeşil altyapı uygulamalarında temel unsurdur. Yeşil 

altyapı ekosistem bileşenleri arasında stratejik bir bağlantı sağlar. Bu 

sayede, doğal sistemlerin değerlerinin ve hizmetlerinin yanı sıra 

yaban yaşamı sağlığının ve çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlar. 

 Yeşil altyapının sahip olduğu kaynaklar önemlidir. Yerel 

ekosistemlerdeki ve peyzajlardaki değişimi anlamak ve geleceğe 

yönelik tahminlerde bulunmak için, bu ekosistemlerin sahip olduğu 

tüm biyolojik ve fiziksel faktörlerin analiz edilmesi gerekir. 

 Yeşil altyapı uygulamalarında çeşitli mesleklerin teorilerinden, 

uygulamalarından ve görüşlerinden yararlanmak; ekolojik, kültürel 

ve sosyal konuların dengesinin ve entegrasyonunun sağlanmasına 

yardımcı olur. 

 Yeşil altyapı, koruma ve kalkınma işlevlerini yerine getirmelidir. 

Yeşil altyapı planları, gelecek nesiller için önemli doğal kaynakların 

korunmasını sağlarken gelecekteki büyüme için de bir çerçeve 

sağlayabilir. 

 Yeşil altyapı, peyzajın ekolojik özelliklerini dikkate alan bir çerçeve 

sağlamalı ve böylece kentsel gelişme öncesinde önemli ekolojik 

merkezlerin ve bağlantıların tanımlamasını ve korunmasını 

sağlamalıdır. 

 Yeşil altyapı, önceden finanse edilmesi gereken önemli bir kamu 

yatırımı olarak görülmelidir. 
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 Yeşil altyapı, doğaya ve insanlara fayda sağlama temelinde 

oluşturulmalıdır. Birbirine bağlı yeşil alan sistemleri insanlara, 

yaban yaşamına, ekolojik sistemlere ve topluluğun yaşam kalitesine 

fayda sağlar. 

 Yeşil altyapı, paydaşların tüm ihtiyaç ve isteklerini göz önünde 

bulundurarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 Yeşil altyapı sistemleri çok işlevlidir. Yeşil altyapı; taşkın önleme 

planlaması, nehir veya kıyı yönetimi, çevre eğitimi için olanak 

sağlama, tarihi veya kültürel mirasın korunmasına destek olma ve 

açık hava rekreasyonuna imkân sunma gibi birçok konu ile ilgili 

programlar için fırsatlar sunar ve bunları geliştirebilir. 

 Yeşil altyapılar uzun vadeli düşünülmesi gereken süreçlerdir. 

Dolayısı ile planlama ve uygulama aşamalarından sonra 

sürdürülebilirliklerinin sağlanması için iyi bir yönetim çalışmasına 

ihtiyaç vardır. 

3.3. Yeşil Altyapı Sisteminin Sağladığı Yararlar 

Yeşil altyapılar, ekolojik, ekonomik ve sosyal faydalar sağlayan, 

sürdürülebilir yaşamı teşvik eden ve uygun kentsel gelişmeyi 

destekleyen kentsel alanların içindeki ve çevresindeki alanlardır. Çeşitli 

demografik gruplar için çok işlevli faydalar sağlayan alanlar sunarlar 

ve kent-kır matrisinin tüm alanlarında yer alabilirler (Mell, 2009). Yeşil 

kuşaklar, yeşil yollar ve koridorlar, parklar, bahçeler, ormanlar, sokak 

ağaçları, yeşil çatılar, dikey bahçeler ve mezarlıklar gibi bileşenlerden 
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oluşan kentsel yeşil altyapı, ekosistem hizmetlerinin ana taşıyıcısı 

olması ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmesi nedeniyle 

özellikle yoğun kentleşme baskısı altında kalan alanlar için oldukça 

önemlidir (Breuste, Artmann, Li, ve Xie, 2015). 

Yeşil altyapı, sürdürülebilir kent kavramı için temel olan ölçülebilir 

ekosistem hizmetleri ve faydaları sağlar. Yeşil altyapı tanım gereği çok 

işlevli olduğundan, ekosistem hizmetleri kavramı, bu işlevleri açıkça 

belirlemek, değerlendirmek ve uygulamak için yararlıdır (Ahern, 

2013). Yeşil altyapının yararları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Yeşil altyapının sağladığı yararlar (Pauleit ve Duhme, 2000; Benedict ve 

McMahon, 2006; Gill, Handley, Ennos ve Pauleit, 2007; Matsuoka ve 

Kaplan, 2008; Hamada ve Ohta, 2010; Firehock ve Walker, 2015). 

Yarar Tipi Yeşil Altyapının Sağladığı Yararlar 

 

 

Çevresel 

 Hava ve sudan kirleticileri uzaklaştırır. 

 Yaban yaşamı için barınak ve yaşam ortamı oluşturur. 

 Biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve artmasına katkı sağlar. 

 İklim kontrolü sağlar. 

 Kentsel ısı adası etkisinin azaltılmasını sağlar. 

 Yağmur suyunun tutulmasını sağlar. 

 Sel ve taşkınların oluşmasını engeller. 

 Erozyona karşı koruma sağlar. 

 

 

Sosyal 

 Daha sağlıklı ve konforlu yaşam koşulları yaratılmasına katkı sağlar. 

 Rekreasyon, dinlenme ve estetik açıdan nitelikli alanların 

oluşturulmasına katkı sağlar. 

 Kent halkının sağlığını olumlu yönde etkiler. 

 Bireylere sosyalleşmek için güvenilir ortamlar sunar. 

 Mekân duygusunun oluşmasına katkıda bulunur. 

 Eğitim faaliyetleri için kaynak niteliği taşır. 

 Motorlu taşıtlar dışında alternatif ulaşım olanakları sağlar.  

 

Ekonomik 
 Yerel ekonominin çeşitlendirilmesini sağlar. 

 Ziyaretçi ve turistler için çekim merkezi oluşturur. 

 Yatırım ve iş olanaklarının artmasına katkıda bulunur. 
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3.4. Yeşil Altyapı Planlama Aşamaları 

Yeşil altyapı; hedeflenen ekolojik sürdürülebilirliği, sosyo-kültürel 

etkiyi ve ekonomik yenilenmeyi mümkün kılacak şekilde 

planlanacaksa, çok çeşitli ekolojik, politik ve sosyal faktörler dikkate 

alınmalıdır. Yeşil altyapı, potansiyel olarak, toplumsal katılımı ve 

kullanımı teşvik edebilecek alanlar sağlayarak kentsel sürdürülebilirliği 

destekleyen bir süreçtir. Ancak, kentsel arazi matrislerine başarılı bir 

şekilde entegre edilebilmesi için öncelikle yeşil altyapıların yerine 

getirmeleri gereken işlevler göz önünde bulundurularak planlama 

çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, yeşil altyapının 

planlama aşamaları aşağıda belirtilmiştir (Firehock ve Walker, 2015): 

Hedeflerin Belirlenmesi: Tüm yeşil altyapı planlama çalışmaları 

hedeflerin belirlenmesi aşaması ile başlamalıdır. Topluluğun değer 

verdiği varlıklar ve kaynakların neler olduğu temel sorusuna verilecek 

cevaplar kapsamında yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak 

hedefler belirlenmelidir. Hava ve su kalitesinin artırılması, 

biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması, sel ve taşkınların oluşmasını 

engelleme, doğa temelli rekreasyon olanaklarının yaratılması, alternatif 

ulaşım olanaklarının sağlanması ve yerel ekonominin desteklenmesi bu 

hedeflerden bazıları olabilir (Firehock ve Walker, 2015). 

Hedeflerin belirlenmesi aşamasında yeşil altyapı sistemlerinin çok 

işlevli özelliğe sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısı 

ile hedefler arasında önceliklendirme yapılarak birden fazla hedef 

belirlenebilir. 
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Verilerin İncelenmesi: Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli 

olan tüm verilerin toplanması ve incelenmesi aşamasıdır. Bu aşamada, 

çalışma kapsamında belirlenen hedefler ile ilgili olabilecek; iklim, 

jeoloji, fizyografya, hidroloji, toprak, bitki toplulukları, yaban yaşamı, 

alan kullanımı, korunan alanlar, nüfus ve sosyo-ekonomik yapı gibi 

veriler ve bunlar arasındaki ilişkilerle ilgili bilgilerin toplanması ve 

analiz edilmesi gerekmektedir (Ekren, 2020). 

Haritalarının Hazırlanması: Bu aşamada, birinci adımda belirlenen 

hedeflere ve ikinci adımda toplanan verilere dayanarak ekolojik ve 

kültürel varlıkların haritaları hazırlanır. Bu haritaların içereceği bazı 

ögeler: akarsular, sulak alanlar ve yeraltı suyu besleme alanları, 

ormanlar, tarım alanları, kentsel açık ve yeşil alanlar, doğa temelli 

rekreasyon alanları (balıkçılık, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü vb.), 

temel jeolojik özellikler, tarihi ve kültürel özellikler, agroturizm rotaları 

ve korunan alanlar olabilir (Firehock ve Walker, 2015). 

Risklerin Değerlendirilmesi: Doğal ve kültürel varlıkları içeren 

haritaların hazırlanmasından sonra gelen risklerin değerlendirilmesi 

aşamasında, en çok hangi varlıkların risk altında olduğu ve herhangi bir 

önlem alınmadığı takdirde bu varlıklardan hangilerinin zarar göreceği 

ya da yok olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılır. İnsan 

yerleşimlerinin doğal afetlere karşı savunmasızlığını azaltmanın ilk 

adımı, yüksek riskli alanları belirlemektir. Bu, sel gibi doğal bir 

tehlikeyi araziyle ve böyle bir olayın meydana gelme olasılığıyla 
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ilişkilendiren risk haritalaması ile yapılabilir (Benedict ve McMahon, 

2006). 

Fırsatların Belirlenmesi: Bu aşamada, hedefler göz önüne alındığında, 

bir önceki adımda belirlenen riskler içerisinde diğerlerinden daha hızlı 

ele alınması gereken riskler ve bunların önüne geçilebilmesi için ne gibi 

önlemlerin alınabileceği hakkında değerlendirmeler yapılır (Firehock 

ve Walker, 2015). 

Fırsatların Uygulanması: Çalışma alanındaki önemli doğal varlıkların 

nasıl derecelendirildiği ve hangi varlıkların risk altında olduğuna bağlı 

olarak, ana hatlarıyla belirtilen önceliklerin gerçekleştirilmesini 

sağlamak için projelerin ve yasa/yönetmeliklerin hayata geçirilmesi 

aşamasıdır (Firehock ve Walker, 2015). 

3.5. Yeşil Altyapıların Yönetimi 

Yeşil altyapı, sürdürülebilir alanların stratejik planlamasını 

desteklemek için pratik bir mekanizma olarak öneriliyor olsa da iyi bir 

yönetime sahip olmadan başarılı olma ihtimali oldukça düşüktür (Mell, 

2009). Bu kapsamda, başarılı yeşil altyapı sistemlerinin yönetimleri 

incelendiğinde dikkat çeken en önemli konular şu şekilde özetlenebilir: 

 Yeşil altyapı sistemleri genellikle birkaç farklı kuruluşun desteği ile 

yönetilmektedir. Ancak, sistem yönetiminden sorumlu her bir 

kuruluşun yetki, sınır ve görevleri net bir şekilde tanımlanmalıdır. 

 Kendi yönetim bütçelerine sahip olmaları yeşil altyapı sistemlerinin 

sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 
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 Yeşil altyapıların yönetiminde katılımcı bir yaklaşım 

benimsenmelidir. 

 Kapsamlı bir yönetim programı oluşturulmalıdır. 

 Yeşil altyapının tüm bileşenlerinde düzenli bakım çalışmaları 

gerçekleştirilmelidir. 

Alternatif bir sistem olarak kentsel yeşil altyapının kabulü birçok 

zorlukla karşı karşıya olmakla birlikte çoklu ekosistem hizmetlerinin 

sağlanmasına bağlıdır. Yeşil altyapının sağladığını iddia ettiği 

performans, zaman içinde titizlikle izlenmelidir. Bu amaç 

doğrultusunda; uygun göstergeler, yöntemler ve izleme protokolleri 

içeren “ekosistem hizmetleri değerlendirme kontrol listesi” gibi bir 

izleme kültürünün de geliştirilmesi gerekir. Test edilmiş ve 

doğrulanmış performans olmadan, yeşil altyapı nihayetinde kamusal ve 

politik kabul alanında başarısız olabilir. Bu nedenle, yeşil altyapıların 

başarılı ve sürdürülebilir olması için izleme ve değerlendirme 

çalışmalarının yeşil altyapı yönetimi kapsamında ele alınması oldukça 

önemlidir (Meyer, 2008). 

3.6. Yeşil Altyapı Uygulama Örnekleri 

3.6.1. Barselona Yeşil Altyapı ve Biyolojik Çeşitlilik Planı 2020 

Barselona’da özellikle son yıllarda çevresel problemler yaşanmaktadır. 

Kişi başına düşen yeşil alan miktarında Avrupa Birliği’nin önerdiği 26 

m2 hedefinin çok uzağında kalan Barselona’da bu miktar kişi başına 

6,82 m2 olarak hesaplanmıştır (Laghai ve Bahmanpour, 2012). Yeşil 
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alan yetersizliğinin yanı sıra Barselona’da hava kalitesinin Dünya 

Sağlık Örgütü standartlarını karşılayacak düzeyde olmadığı ve hava 

kalitesinin iyileştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Künzli ve Perez, 

2007). Ayrıca, tüm dünyada olduğu gibi Barselona da iklim 

değişikliğinin bir sonucu olarak sıcaklık artışı ve kuraklık gibi 

tehlikeler ile karşı karşıya kalmıştır. Tüm bu olumsuzlukların önüne 

geçebilmek için 2013 yılında “Barselona Yeşil Altyapı ve Biyoçeşitlilik 

Planı 2020” uygulamaya konmuştur. Bu plan ile doğa ve şehri bir araya 

getirmek, dağınık yeşil altyapı elemanları arasındaki bağlantılılığı 

sağlamak, biyoçeşitliliği artırmak, çevresel ve sosyal hizmetler sunmak 

ve şehri iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek 

amaçlanmıştır (Şekil 2). Bu kapsamda 70’in üzerinde proje ve eylem 

listelenmiştir (Berberoğlu ve diğerleri, 2019). 

 

Şekil 2. Barselona’nın yeşil altyapısı (Ajuntament de Barcelona, 2013) 
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Barselona şehrine yeniden doğallığın kazandırılması ve yeşil altyapı 

bağlantılılığının sağlanması temelinde hayata geçirilen plan 

kapsamındaki uygulamaların başında ekolojik (yeşil) koridorlar 

gelmektedir (Şekil 3). Bu koridorlar; yayalara ve bisikletlilere öncelik 

verilen, bitki örtüsüne sahip kuşaklar olarak kentsel dokuda tanımlanan 

ve yeşil alanlar arasındaki bağlantıyı sağlamayı amaçlayan bir araçtır. 

Bu kapsamda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şehir inşa etmede stratejik 

bir rol oynamaktadır (Berberoğlu ve diğerleri, 2019). 

 

Şekil 3. Barselona’nın yeşil koridorları (Ajuntament de Barcelona, 2013) 

3.6.2. Orta-Güney Bölge Yeşil İz Planı, Memphis 

Mississippi Nehri kıyısındaki birkaç büyük şehirden biri olan Memphis, 

A.B.D.’nin Tennessee eyaletinde bulunmaktadır. Mevsimsel su 

baskınlarına maruz kalan Memphis’te bu durumun neden olduğu 

olumsuz etkileri gidermek amacıyla “Direnç için Yeşil İz (Greenprint 
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for Resilience)” projesi hayata geçirilmiştir (Şekil 4). Proje kapsamında 

Memphis boyunca yaklaşık 800 km.’lik bir yeşil altyapı oluşturulması 

hedeflenmiştir. Bu projenin amaçları ise, doğal kaynakların ve çevrenin 

korunması, erişilebilirliğin, toplum sağlığının ve refahın artırılması, 

ulaşım alternatiflerinin oluşturulması, ekonomik gelişmeye katkı 

sağlama, halkın katılımı ve sosyal eşitliğin desteklenmesi konularını 

kapsamaktadır (Flink, 2016). 

 

Şekil 4.  Memphis bölgesel yeşil iz planı (Mid-South Green Print, 2018) 
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Amerikan Planlama Derneği (American Planning Association) 

tarafından Nisan 2015’te “Sürdürülebilirlikte Mükemmellik Ödülü” 

(Excellence in Sustainability Award) ile ödüllendirilen yeşil altyapı 

projesi 58 izden oluşmaktadır. Bu izlerle; açık ve yeşil alanları birbirine 

bağlayarak güvenli ulaşım sağlamanın yanı sıra bölge halkının yaşam 

kalitesinin artırılması, ekosistemlerin doğal fonksiyonlarının koruması, 

su kaynaklarının korunması, restorasyonu ve yönetilmesi, rekreasyonel 

aktivite olanakları sağlayarak toplum sağlığına katkı sunulması 

hedeflenmektedir (Flink, 2016). 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kentleşme, doğal 

kaynakların bilinçsizce tüketilmesine neden olmakla birlikte çevresel 

açıdan yaşanabilir mekânların oluşturulması konusunda engel teşkil 

etmektedir. Kentlerde, yoğun yapılaşma ve sanayileşme ile birlikte 

ekolojik ilişkiler ikinci plana atılmakta ve yapay bir yaşama ortamı 

oluşmaktadır. Kentleşme ile ortaya çıkan bu sorunların çözümü; 

ekolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel kriterlerin birlikte ele alındığı 

entegre gelişme planlarının uygulanmasıdır. Bu kapsamda, yeşil 

altyapılar sağladıkları yararlar bakımından, insanların yaşam kalitesinin 

yüksek olduğu, kimliği olan, doğal kaynakların ekolojik süreçlerin 

devamlılığı temelinde uyum içinde kullanıldığı sürdürülebilir kentlerin 

planlanabilmesi için son derece önemlidir. Kentsel sürdürülebilirliği 

sağlamak için uygun bir sistem olarak yeşil altyapı, hızlı bir çözüm 
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değil, yaşanabilir alanlar geliştirmeye yönelik uzun vadeli bir sürecin 

parçası olarak görülmelidir. Ekolojik, ekonomik ve sosyal faktörler göz 

önünde bulundurularak geliştirilen yeşil altyapı, başarılı bir kentsel 

gelişimin ve dolayısı ile sürdürülebilir kentlerin değerli bir bileşeni 

olabilir. 

Bu çalışmada “Yeşil altyapı kentsel sürdürülebilirliği teşvik edebilir 

mi?” sorusuna cevap aranmış ve yeşil altyapının, olumlu çevresel 

değişim ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için önemli bir sistem 

olduğu sonucuna varılmıştır. Yeşil altyapı; iklim değişikliği etkilerinin 

hafifletilmesi, sürdürülebilir kentsel kalkınma ve sosyal eşitlik konuları 

ile bağlantılıdır ve bunların tümü, sürdürülebilirliğin temel ilkelerini 

destekler. Çok işlevli, performansa dayalı bir temel üzerine inşa edilen 

yeşil altyapı sistemleri, yoğun kentleşme baskısı altındaki kentlerin 

kimliklerinin korunmasına ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına 

katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. 

Çalışma kapsamında incelenen yeşil altyapı örnekleri 

değerlendirildiğinde ise kentleşmenin ortaya çıkardığı çevre 

sorunlarının azaltılması ve/veya ortadan kaldırılması konusunda yeşil 

altyapı sisteminin önemli bir planlama yaklaşımı olarak ortaya çıktığı 

görülmektedir. Yeşil altyapı sistemleri, yapılaşma hızının giderek 

artmasıyla birlikte açık ve yeşil alanların hızla azaldığı ülkemiz 

kentlerinin planlanması sürecine dâhil edilmesi gereken stratejik bir 

yaklaşımdır. 
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Yeşil altyapı sistemleri birden fazla ekosistem hizmeti sağlamayı 

amaçladığından, tek bir disiplin ona hâkim olamaz. Bu nedenle, 

multidisipliner çalışma gerektiren bir planlama stratejisidir. Kentleşme 

baskınının giderek arttığı ülkemizde başarılı örneklerin oluşturulması 

için ilgili meslek gruplarının birlikte çalışması ve yeşil altyapıyı 

destekleyen yasa/yönetmeliklerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir. 
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SUMMARY   

Urbanization, one of the biggest problems of the 21st century; emerges as a result of 

technological developments, industrialization, and economic processes. Urbanization, 

which is accepted as the most severe form of land transformation; causes a decrease 

in ecosystem services and biodiversity, the destruction of urban green spaces, and the 

deterioration of the physical and psychological health of urban residents (Lafortezza 

et al., 2009, Grahn and Stigsdotter, 2010, Wu, 2010).  

Although urban areas make up only 2% of the world's land surface, they have a 

significant impact on global climate change by producing 78% of greenhouse gases 

(Bryant, 2006). It is also assumed that urban areas have a lower tolerance to climate 

change as they are made up of a number of closed systems. While the number of 

people living in cities around the world in 1960 constituted approximately 33% of the 

total population, this rate reached 56% in 2020, these trends put pressure on 

ecosystems and the quality of life of urban residents (Ritchie and Roser, 2021).  

In addition to urbanization causes unconscious use and rapid depletion of natural 

resources, it also negatively affects the sustainability of cities. Sustainability can be 

defined as ensuring the continuity of productivity in optimal conditions for many 

years. Sustainable development refers to a development model in which the needs of 

future generations are taken into account while meeting the needs of today's people. 

It is a process consisting of three basic components: environmental/ecological, social, 

and economic. The concept of the sustainable city, on the other hand, refers to places 

that have an identity, where people live in peace and tranquility, where natural 

resources are used in harmony on the basis of the continuity of ecological processes 

(Çetinkaya and Uzun, 2014). 

Today, as a result of the efforts to eliminate the negative effects of urbanization and 

to create sustainable cities, the common idea accepted by landscape planners and 

environmental scientists has been the necessity of creating an ecological infrastructure 

(Ahern, 1995). Studies carried out in this context have led to the development of the 

concept of green infrastructure. Green infrastructure can be defined as a strategically 

planned network of high-quality natural and semi-natural areas with other 

environmental features designed and managed to deliver a wide range of ecosystem 

services and to protect biodiversity.  

Although it was used for the first time in the mid-1990s and has been frequently seen 

in scientific studies since the beginning of the 2000s, the roots of the concept of green 

infrastructure are very old. The foundation of this concept was laid by Fredercik Law 

Olmsted, who is considered to be the pioneer of landscape architecture in the United 

States. In his designs, he created systems in which open and green spaces are 

interconnected, offering various recreational activity opportunities, rather than just 

creating a park. One of his famous designs, "Emerald Necklace" can be given as an 



 
 

 
25 

 
 

 

CHAPTER-1 / BÖLÜM-1 

example in this regard (Ekren, 2020). Another important work that has greatly 

influenced urban planning approaches is the "Garden City" model, which Ebenezer 

Howard presents as the main goal of combining the superior aspects of the countryside 

and the city (Howard, 2019). 

The idea of bringing an ecological approach to planning was put forward in the 1960s. 

Philip H. Lewis stated that ecological features should be taken into account in the 

decision-making process in site planning (Hellmund and Smith, 2013). Ian McHarg, 

on the other hand, has integrated ecology into planning by creating a technical 

infrastructure that takes the human-nature relationship as an interactive process 

(Çetinkaya and Uzun, 2014). In the light of all these developments mentioned; efforts 

to minimize the negative effects of problems such as increasing urbanization pressure, 

intensification of land use, and fragmentation of natural areas have led to the 

development of the concept of green infrastructure (Mell, 2009). 

The main material of this research, which is based on answering the question of 

whether green infrastructure can promote urban sustainability, is the green 

infrastructure system. In this context; The historical development, system 

components, principles, and benefits of green infrastructure are primarily examined. 

Afterward, the planning stages of green infrastructure and the issues to be considered 

at these stages were conveyed and information about management studies was given. 

In addition, by giving successful application examples from Spain and the United 

States, suggestions have been developed that the green infrastructure system can be 

an important method in the creation of sustainable cities against the negative effects 

of intense urbanization pressure. 

In physical terms, a green infrastructure basically consists of hubs, sites, and links. 

These components can be man-made or natural, or they can be on very different scales. 

Hubs are generally ecologically valuable areas that span large areas. They have 

important functions such as giving origin to ecological processes and creating habitat 

for biodiversity. Sites refer to smaller areas than hubs. They can contribute to 

important ecological and social values, such as protecting wildlife habitats and 

providing nature-based recreation opportunities. Links are linear systems that connect 

hubs and sites. They are necessary for the conservation of ecological processes and 

biodiversity (Mejía, Shirotova and  De Almeida, 2015). 

The principles of the green infrastructure system provide a strategic approach to 

promoting the sustainability of cities while benefiting people and nature. These 

principles, which can be used to include the green infrastructure approach in existing 

planning activities and to protect ecologically valuable assets, form the basis of 

successful green infrastructure applications in the world. These principles are set forth 

within the scope of the study. 

Green infrastructures are areas in and around urban areas that provide ecological, 

economic, and social benefits, promote sustainable living, and support appropriate 
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urban development. They offer spaces that provide multifunctional benefits for 

various demographic groups and can be located in all areas of the urban-rural matrix 

(Mell, 2009). Green infrastructures are based on the approach of creating sustainable 

cities and they have important functions such as contributing to the protection of 

natural habitats and biodiversity, assisting in the planning and management of open 

and green spaces, increasing urban welfare, assisting in urban climate control and 

water management, and supporting the economy (Pauleit and Duhme, 2000, Benedict 

and McMahon, 2006, Gill et al., 2007, Matsuoka and Kaplan, 2008, Hamada and 

Ohta, 2010, Firehock and Walker, 2015). 

A wide variety of ecological, political, and social factors must be taken into account 

if the green infrastructure is to be planned to enable targeted ecological sustainability, 

socio-cultural impact, and economic regeneration. Green infrastructure is a process 

that potentially supports urban sustainability by providing spaces that can promote 

community participation and use. However, in order to be successfully integrated into 

the urban land matrix, first, planning studies should be carried out considering the 

functions that green infrastructures must fulfill. In this context, the planning stages of 

green infrastructure are; set your goals, review data, map your ecological and cultural 

assets, assess risks, rank your assets and determine opportunities, implement 

opportunities (Firehock and Walker, 2015). 

While green infrastructure is recommended as a practical mechanism to support the 

strategic planning of sustainable areas, it is unlikely to be successful without good 

management (Mell, 2009). The term management includes all activities related to the 

operation and maintenance of all elements, facilities, and uses that make up the green 

infrastructure system. 

Within the scope of the study, successful green infrastructure implementation 

examples from Spain and United States are given. The first of these examples is the 

Barcelona Green Infrastructure and Biodiversity Plan 2020. Especially in recent years, 

environmental problems have been experienced in Barcelona. In order to prevent 

these negativities, with the "Barcelona Green Infrastructure and Biodiversity Plan 

2020", which was put into practice in 2013, it was aimed to bring nature and city 

together, to provide connectivity between scattered green infrastructure elements, to 

increase biodiversity, to provide environmental and social services, and to make the 

city more resilient to climate change. In this context, more than 70 projects and actions 

are listed (Berberoğlu, Çilek and Ünlükaplan, 2019). The second example is the Mid-

South Regional Greenprint Plan. In Memphis, which is exposed to seasonal flooding 

from America's largest and longest river, the "Greenprint for Resilience" project has 

been implemented in order to eliminate the negative effects caused by this situation. 

Within the scope of the project, it is aimed to create a green infrastructure of 

approximately 800 km. throughout Memphis. The aims of this project include 

protecting resources, protecting the environment, increasing accessibility, public 
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health, and welfare, creating transportation alternatives, contributing to economic 

development, promoting public participation and social equality (Flink, 2016). 

As a viable system for achieving urban sustainability, green infrastructure should not 

be seen as a quick fix, but as part of a long-term process to develop livable spaces. 

Green infrastructure, developed by considering ecological, economic, and social 

factors, can be a valuable component of successful urban development and therefore 

sustainable cities. This study is based on answering the question of whether green 

infrastructure can promote urban sustainability. It is concluded that green 

infrastructure is an important system for achieving positive environmental change and 

sustainable development. 
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1. INTRODUCTION 

Urbanization creates a significant pressure on nature and effect people 

in a manner of social and cultural way (Verma & Raghubanshi, 2018). 

According to the records of the United Nations world population has 

been expected to reach 6.3 billion in 2050 and a great deal of this 

population live in cities (UN, 2013). 

The definition of sustainability is related to the development of society 

that emphasized Brundtland Report in 1987, ‘development that meets 

the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs’ (UN, 1987). It is obvious that; 

sustainable development related to the human well-being and its 

improvement (Turcu, 2013). 

In 2002, green spaces were popularized among scientists as ‘green 

infrastructure’ and introduced to planning literature (Benedict & 

McMahon, 2002). Green infrastructure refers to a system of cultural and 

natural green spaces providing social and ecological capacity in urban 

areas (Pamukcu-Albers, Ugolini, La Rosa, Grădinaru, Azevedo & Wu, 

2021). From this perspective, green infrastructure would call as urban 

green infrastructure (UGI) in this chapter.  

Urbanization plays a crucial role for landscape change (Antrop, 2004) 

and urban areas expose massive and unpredicted development. This 

development must be closely related to the sustainability of urban areas 

(Liu, He, Zhou &Wu, 2014). At this point UGI could be a solution to 

achieve sustainability in urban areas (Im, 2019). But the 



 
 

 
31 

 
 

 

CHAPTER-2 / BÖLÜM- 2 

implementation of UGI is naturally a complicated issue that involved 

so many environmental and cultural factors (Pamukcu-Albers et. al., 

2021). 

UGI as gardens, parks, green roofs, and forests has essential importance 

one of the main elements for the provision of the urban ecosystem 

services (Breuste, Artmanni Li & Xie, 2015). Gill, Handley, Ennos & 

Pauleit (2007) indicated that; urban forest, green alleys and streets, 

community gardens and green roofs are the examples of UGI. This kind 

of green spaces provide indispensable services for human well-being. 

As a result of the urbanization, urban ecosystem services are 

deteriorated. Consequently, natural resources have been transformed 

and can cause several problems such as biodiversity loss and habitat 

fragmentation, urban heat islands and runoff from rainfall (Chang, Liu, 

Wu & He, 2015; Voogt & Oke, 2003). This situation is challenging 

when it comes to human-wellbeing and urban sustainability (Tzoulas, 

Korpela, Venn, Yli-Pelkonen, Kaźmierczak, Niemela & James 2007). 

Because of this reason, there is a need for analyzing urban 

infrastructures to understand the changes in terms of its potential for 

provisioning ecosystem services.  

UGI has been described with some principles related to its concept and 

practice. These principles closely associated from literature, as well as 

green urban design and landscape ecology and these elements are 

essential when promoting urban sustainability based on the principles 

of UGI (Mell, 2009). In urban planning, vegetated ecosystems are 
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described as green spaces. Green parts of urban areas can promote so 

many benefits like ecological, social, and economic, parts of the urban 

land for human wellbeing (Baycan-Levent & Nijkamp, 2009). UGI has 

the potential to provision ecosystem services if it has orderly planned 

and maintained (Wei, Qian, Tao, Hu, & Ou, 2018). At this point 

mapping UGI could be a way for better understanding the spatial 

distribution of green and other spaces associated with them in urban 

sprawl. With this purpose this study was performed in the lake region 

under the Urban Atlas project (EAA, 2006). The study area is covering 

Isparta city center.  

Within this framework, this chapter is identified associations among 

infrastructure types (green, grey, and yellow) in terms of urban 

sustainability and represent UGI spatially. The concepts of UGI, urban 

sustainability and human wellbeing are discussed through the maps in 

the study area.  

In this context, the chapter try to find answer to asked for sustainability 

of urban areas with respect to Urban Atlas in the city of Isparta. The 

aim of the chapter is showing the changes of the UGI between the years 

2012-2018 using Urban Atlas Project data. Related to UGI and urban 

sustainability, the research questions are: 

i. How can UGI increase urban sustainability? What is the role of UGI 

for urban sustainability in the study area? 

ii. Is it possible to analyze UGI via mapping methods? What is the 

spatial and temporal changes of UGI? 
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iii. Is it possible to find significant relation among the infrastructure 

types in the study area? 

2. STUDY AREA 

The city of Isparta has chosen as the study area located on 37°.22′–

38°.31′ N and 30°.00′–31°.36′ E coordinates in southwestern Turkey, 

covering an area of 6190,65 ha within the urban area identified into the 

municipality boundaries with the population of 262.255 in 2020. Isparta 

has 44 neighborhoods within the area of municipality boundaries 

(Figure 1).  

 

Figure 1. Study area 
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3. DATA COLLECTION AND SPATIAL ANALYSIS 

Analyzing UGI and its characteristics was significantly important for 

identifying the urban sustainability in the study area. Urban Atlas 

Project data and street three layers 2012 and 2018 data were used to 

identify changes between the years and show the UGI potential in the 

study area. The Urban Atlas Project present Pan-European land 

use/land cover data for Large Urban Zones with more than 100.000 

inhabitants (EAA, 2006). This project presents a technological way 

providing land use information in cities.  

Land use types were classified as infrastructure (green, grey, and 

yellow) to show UGI among other land use types. In this study grey 

infrastructure represent the building environment and yellow 

infrastructure represent the arable lands and agricultural areas in the 

urban area. ArcMap 10.6.1 and QGIS 3.18.1 were used for spatial 

analyses. 
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4. RESULTS AND DISCUSSION  

Through the aim of the study, land cover data 2012 and 2018 are 

classified in the study area. Figures 2 and 3 show the land use of the 

study area in 2012 and 2018. 

 

Figure 2. Land cover 2012 in the study area 
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Figure 3. Land cover 2018 in the study area 

The spatial differences between Figure 2 and Figure 3 are the proof of 

the urbanization process in the city of Isparta. When it comes to UGI in 

the study area, land cover data were reclassified according to the Urban 
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Atlas Project. Table 1 represent the land cover changes between the 

years 2012-2018.  

Table 1. Changes of the land cover (2012-2018) (ha) 

Class 2012 2018 Change 

Continuous urban fabric  322.54 326.91 4.37 

Discontinuous dense urban fabric  853.95 861.13 7.18 

Discontinuous medium density urban 

fabric  176.09 247.02 70.93 

Discontinuous low density urban 

fabric  74.78 79.98 5.20 

Discontinuous very low-density 

urban fabric  76.61 84.28 7.67 

Isolated structures 18.79 13.03 -5.76 

Industrial, commercial, public, 

military, and private units 712.83 846.00 133.18 

Other roads and associated land 1822.11 1867.21 45.10 

Railways and associated land 23.08 23.08 0.00 

Airports 24.75 24.75 0.00 

Mineral extraction and dump sites 116.34 114.64 -1.70 

Construction sites 36.07 6.98 -29.09 

Land without current use 169.66 179.40 9.75 

Green urban areas 119.15 125.60 6.45 

Sports and leisure facilities 46.37 46.37 0.00 

Arable land (annual crops) 3685.74 3394.30 -291.44 

Permanent crops (vineyards, fruit 

trees, olive groves) 424.29 404.27 -20.02 

Pastures 421.39 392.77 -28.62 

Complex and mixed cultivation 

patterns 46.78 46.78 0.00 

Forests 2323.87 2323.60 -0.28 

Herbaceous vegetation associations  6516.43 6469.95 -46.48 

Open spaces with little or no 

vegetation  509.59 509.59 

 

0.00 
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The grey parts at the table show the difference to the land cover between 

the years 2012-2018. It is clearly seen that the agricultural areas were 

becoming decrease within the years 2012-2018. It means grey 

infrastructure were becoming increase in the study area.  

Figures 4 and 5 show the distribution different infrastructure types in 

the study area between the years 2012-2018.  

 

Figure 4. Infrastructure types in the study area (2012) 

Figure 4 clearly shows that; the most urbanization part of Isparta is the 

west eastern part of the city in 2012. In 2018 (Figure 5) grey 
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infrastructure was covered more space than the 2018 and yellow 

infrastructure was covered less space compared to 2012. It is clearly 

indicated that, urbanization process was deteriorated the yellow 

infrastructure between the years 2012-2018.  

 

Figure 5. Infrastructure types in the study area (2018) 

In Figure 6 the changes of the infrastructure types were analyzed with 

a simple column chart. It is clearly understood that; yellow and 

infrastructure were decreasing between the years, when grey 
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infrastructure was increasing. It is an obvious proof of the rapid 

urbanization process.  

 

Figure 6. Changes of the infrastructures between the years 2012-2018 

Urban trees also represent the density of the UGI in cities. Urban trees 

provide several urban ecosystem services crucial for human wellbeing. 

Increasing the surface of tree canopy in urban areas means increasing 

the UGI at the same time. At this point, it is important to analysis of 

tree canopies for spatial analysis UGI in the urban area.  Figures 7 and 

8 show the tree canopies between the years 2012-2018.  
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Figure 7. Tree canopies in the study area (2012) 

Street trees are effective component for urban landscape in terms of 

urban ecosystem services must be taken to account for their benefit to 

UGI (Crosby, McConnell, Holderieath, Kjartansson, Traustason, 

Jónsson, Snorrason, & Oddsdóttir,  2021). The difference between the 

years shows that; urban tree canopy was becoming increase between 

the years 2012-2018. It is controversial situation when UGI were 

decreasing at those years.  

 



 
 

 
42 

 
 

 

CHAPTER-2 / BÖLÜM- 2 

 

Figure 8. Tree canopies in the study area (2018) 

According the spatial and temporal data, change analysis were 

performed at the study area. Figure 9 shows the spatial changes of the 

infrastructure types temporally.  
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Figure 9. Change analysis (2012-2018) 

Figure 9 represent the changes among different infrastructure types 

between the years 2012-2018. It is obviously seen that; urbanization 

process is detracting the yellow and green infrastructure in the study 

area (Table 2). 
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Table 2. Changes of the infrastructures (2012-2018) (ha) 

2012 2018 Change 

Grey  Grey  3041.72 

Yellow  Grey  169.7153 

Green  Grey  41.2558 

Green  Green  819.6566 

Yellow  Yellow  2107.374 

Grey  Green  2.5639 

Yellow  Green  1.9657 

Grey  Yellow  6.4085 
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5. CONCLUSIONS  

A growing number of scientists are promoting UGI as a natural 

infrastructure as a strategy for enhancing urban sustainability. This 

chapter represent an integrated framework for analyzing UGI not only 

spatially but also temporally to understand the changes through the 

urbanization process. According to the results, it is possible to said that; 

Urban Atlas project represent a practical way to detect infrastructure 

types and their connectivity with each other spatially and present a 

comprehensive point of view to the urbanization process in terms of 

UGI. 
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1. GİRİŞ 

2020 yılı başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip 

Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), 2019-nCoV virüsünün yayılma 

hızının yüksek oranda olması, hastalığın başlangıcından itibaren 

yaşanılan etkilerin ağır olması ve pandeminin belirsizliği ile tüm 

dünyada korkuya neden olmuş, sağlıklı kent yaşamının bozulması, 

kontrollü sosyal yaşam, sanallaşma ve bireysellik ile özgürlük 

duygusunda azalma hissini de beraberinde getirmiştir.   

Covid-19 vaka sayılarındaki en belirleyici unsurlardan birisi kentlerin 

nüfus yoğunluklarıdır. Bu durum insan etkileşimine bağlı olarak kentsel 

alanlar ve kırsal alanlardaki farkı ortaya oymaktadır. Öyle ki, BM Genel 

Sekreteri Guterres’in yaptığı açıklamaya göre pandemide dünya 

genelindeki hastalığın virüs yayılımının yoğun nüfus nedeniyle %90 

oranında kentlerde ortaya çıktığı ve bulaşma riskinin kalabalık ve 

sıkışık olan yerleşim alanlarında daha fazla olduğunu ifade etmektedir 

(Çam, 2020). Ayrıca kentlerin Covid-19 sürecinden olumsuz 

etkilenmesinin diğer sebepleri arasında iklim değişikliğinin habitatları 

etkilemesi, küresel ısınma, doğal kaynakların yok edilmesi, plansız bir 

şekilde yapılan kentleşme gibi farklı sorunlar da salgınların yayılım 

hızını etkilemektedir. 

Sağlıklı bir hayatın sürdürülebilirliği çevreden bağımsız 

düşünülmemektedir. Koronavirüs, ihtiyaca göre zorunluluk olmadıkça 

evden dışarı çıkmamayı, kişilerle teması en aza indirerek iletişim 

konusunda temkinli olmayı gerektirmektedir. Ancak “Hayat Eve Sığar” 

mottosuna rağmen, önlemlere uymada yaşanılan yetersizlikler, “maske, 
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mesafe ve hijyen” üçlüsüne istenen özenin gösterilmemesi, hastalığın 

yayılım hızının önüne geçilememesi vakalarda ve ölüm hızında seyir 

artışa neden olmakta, bilim otoritelerini ve yönetimleri zora 

sokmaktadır. 

Salgın hastalıklar, etkisi ve sonuçları öngörülemeyen olgulardır. Covid-

19 krizi, kalabalık sosyal hayatın ve alışılagelmiş yaşam kültürünün 

gözden geçirilmesi gerekliliğini göstermiş, mevcut yaşam normlarının 

farklı bakış açıları ve düşünceler ile yeni normallere taşımış, sorunsuz 

ve zahmetsiz bir günlük yaşam arayışı adına insanların yaşam 

alışkanlıklarını değiştirmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Pandemide 

hayatın eve sığdırılmasıyla iletişim, eğitim, çalışma şartları gibi 

alanlarda değişimler yaşanmaya başlanmış evden çalışma, uzaktan 

eğitim, e-ticarete yönelme gibi değişik yaşam göstergeleri öne 

çıkmıştır. Değişen göstergeler alışkanlıklarımızı farklı boyutlarda 

etkilemiş ve değiştirmeye başlamıştır. Ancak pandeminin düşünce ve 

bakış açılarını orta ve uzun dönemde nasıl değiştirdiğinin etkileri farklı 

zaman dilimlerinde belirlenebilecektir.  

Pandemiyle birlikte açık alanlarda da hissedilen “solunum ve bulaşma” 

hassasiyeti, kapalı ve havalandırılamayan ortamlarda, virüsün havada 

saatlerce kalabildiğini gösteren veriler nedeniyle yüksek sesle 

konuşanlardan, hapşıran ve öksürenlerden rahatsız olmak, irkilmek 

şeklinde savunma mekanizmalarının oluşması şeklinde daha fazla 

hissedilmektedir. Ayrıca bu alanlarda hastalığın kolay alınabilmesi ve 

virülansın yüksek oranda olması toplum ilişkilerinde virüsün 

yüzeylerden bulaşma riskinin zayıf olduğu, açık havada yapılan düşük 
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riskli aktivitelere itmektedir. Bu noktada pandeminin hissedilen 

etkilerden uzaklaşmak, stres atmak ve rekreatif faaliyetlere katılmak 

için tercihlerini hastalık riski taşımayan korunaklı alanlara haliyle 

salgın riskinin çok daha az olduğu açık yeşil alanları kullanmayı tercih 

etmektedirler. 

1.1. Covid-19 Pandemisinin Ortaya Çıkışı 

Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in 

Hubei eyaletinin Wuhan kentinde, sebebi o an için bilinmeyen dikkat 

çekici boyutlara gelen zatürre vakaları bildirilmiş ve 5 Ocak 2020 

tarihine gelindiğinde ise, daha önce insanlarda görülmemiş yeni bir 

hastalık olarak tanımlanmıştır. Başlangıçta 2019-nCoV olarak 

adlandırılan bu hastalık, daha sonra 11 Şubat 2020 tarihinde Covid-19 

olarak değiştirilmiş ve Çin’de ortaya çıkmasından üç ay gibi kısa bir 

süre sonra tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 30 Ocak 2020 tarihinde 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgını, Uluslararası Endişe Verici Halk 

Sağlığı Acil Durumu olarak ilan etmiş ve 11 Mart 2020 tarihinde 

pandemi olarak kabul etmiştir (Budak ve Korkmaz, 2020). 

“Coronavirus hastalığı 2019” (Covid-19) olarak bilinen hastalık, 

başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında 

bulunanlarda tespit edilmiştir. Salgının kaynağı olarak gösterilen 

Güneydoğu Asya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin hayvan pazarlarından 

insanlara bulaşma özelliği kazandığı Vuhan başta olmak üzere Hubei 

eyaletindeki diğer şehirlere ve eyaletlerine oradan da diğer dünya 

ülkelerine yayılmıştır. Yayılım hızı sebebiyle dünya genelinde 
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milyonlarca vaka ve ölümden sorumlu tutulmaktadır (Lu ve diğerleri, 

2020).  

Covid-19, Şiddetli Akut Solunum Sendromu [Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS)] ile aynı hücre reseptörleri yoluyla vücuda 

girmektedir ve Orta Doğu Solunum Sendromu [Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS)] ile uzaktan ilişkilidir. SARS-CoV-2, 

öncelikle zatürreye benzer solunum yolu enfeksiyonu olarak rapor 

edilmesine rağmen, göstergelerin ortaya çıkardığı veriler 

değerlendirildiğinde; solunum, gastrointestinal, kardiyovasküler, 

nörolojik, hematolojik ve immün sistemin de dahil olduğu 

multisistemik bir bulaşıcı hastalıktır (Terpos ve diğerleri, 2020). En çok 

karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli 

olgularda zatürre, şiddetli solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve 

hatta ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Başlangıç belirtilerindeki 

çeşitliliğe rağmen COVID-19 hastalığında en göze çarpan belirti 

solunumsal semptomlar olmaktadır. Ayrıca hiçbir belirti göstermeyen 

olgular da bulunduğu bildirilmekle birlikte, bunların sayısal oranı 

bilinmemektedir.  

Yayılma hızı yüksek yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığının 

oluşmasında virüs yükü önemlidir. Hastalık etmeni, hasta bireylerin 

hapşırması/öksürmesi yoluyla yüzeylere bulaştırdığı hastalık etmenine 

sağlıklı kişilerin elleri ile temas etmesi ve sonrasında virüs taşıyan 

ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi sonrasında 

taşınması yoluyla bulaşmaktadır (Türken ve Köse, 2020). Uygun maske 

kullanılmayan kişilerin yakın mesafe iletişimlerinde ve iyi 
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havalandırılmayan ortamlarda hastalık için gerekli virüs yükünü 

edinmek kolaylaşmaktadır.  

Sosyal mesafe korunma uygulaması, hastalığın insandan insana kolay 

ve hızlı bulaşabilme özelliği nedeniyle en etkili yöntem olarak tavsiye 

edilmektedir. Sosyal mesafe; mutlak izolasyonun zorunlu olmadığı, 

temasın ve etkene maruz kalmanın azaltılarak mümkün olan en düşük 

düzeyde tutulduğu yöntemdir. Sosyal mesafenin korunması için, 

insanların toplandığı ya da bulunduğu yerlerden uzak durmak, toplu 

taşıma araçlarının kullanımından (otobüs, metro, taksi vb.) mümkün 

olduğu kadar kaçınmak ve diğer insanlarla temastan uzak durmak 

anlamına gelmektedir (Öztürk ve diğerleri, 2020). 

Ülkemizde pandemi için yapılan çalışmalar 10 Ocak tarihinde başlamış 

ve T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu 22 Ocak tarihinde 

ilk toplantısı gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki ilk Covid-19 vakası, 11 

Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir. Bu süreç içerisinde ‘Yeni 

Normal’, ‘Yerinde Karar’, ‘Yerinde Karar Dönemi ile Kademeli 

Normalleşme/Yeni Kontrollü Normalleşme’ dönemleri ile pandeminin 

ülkemizdeki seyrine göre, birçok dengeler gözetilerek, farklı 

uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 

Mevcut Covid-19 pandemisi olağanüstü bir toplum sağlığı sorunu 

oluşturmaktadır. İlk semptomun tespit edilmesinden bu yana geçen süre 

zarfında Covid-19 salgını tüm dünyayı biyolojik, psikolojik, sosyal ve 

ekonomik açıdan etkisi altına almış ve hastalığın yayılmasının ardından 

toplumsal açıdan hızlı bir değişim süreci yaşanmaya başlamıştır. 

Pandeminin etkisini azaltmak ve yüksek bulaşıcı özelliğinden dolayı 
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yayılımını yavaşlatmak için esnek mesai uygulamaları, evden çalışma 

durumu, dönüşümlü mesai yapma gibi belirlenen uygulamalara 

geçilmiştir. Ayrıca tüm dünyada belirli sürelerde kısmi veya tam 

zamanlı sokağa çıkma yasakları, karantinada geçirilen zaman, 

bireylerin kendilerini izole etmeleri ve sosyal mesafenin korunması gibi 

önlemler alınmıştır. Bu önlemler bağlamında zorunlu iş yerleri 

haricinde insandan insana temasın olabileceği yerler kapatılmış, 

okullarda uygulanan yüz yüze eğitime ara verilmiş ve üniversiteler de 

bu kapsama dahil edilmiştir. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile 20 

yaşın altındaki gençlere ve çocuklara sokağa çıkma yasağı, tüm yaş 

gruplarına ise hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı 

uygulanmış, seyahat kısıtlaması getirilmiştir. 

Pandemi öncesi dönemde deniz aşırı ve uzak destinasyonlara yapılan 

seyahatler daha çok tercih edilirken, yeni normal dönemde insanların 

tercihleri daha yakın ve kolay ulaşılabilen; bazen de sadece iç turizm 

hareketleriyle yetinilen istek ve tercihler olarak ön plana çıkmaktadır 

(McKinsey ve Company, 2020). Nazneen ve diğerleri, (2020) pandemi 

sürecinde insanların seyahat planlamalarında değişikliğe gitme 

nedenleri olarak; kaygı düzeylerinin yüksek olması, hijyen ve güvene 

önem verdiklerinden dolayı olduğunu ayrıca gelecek bir yıllık süreçteki 

tatil planlamalarında azalmaya gittiklerini ortaya koymuşlardır.  

Pandemi ile hayatın akışı ve ritmi tüm dünyada değişmiştir. Hastalık 

sürecinin bilinmeyenlerinin hala çok fazla olması ve uzun süre devam 

eden kısıtlamalar, pandeminin yarattığı endişeler neticesinde insanların 

öncelikle sosyal faaliyetlere bakışı değişmeye başlamış, toplu 
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faaliyetler yerine bireysel olarak katılabilecekleri etkinliklere öncelik 

vermeye başlamışlardır.  Bu sonuç doğrultusunda insanlar psikolojik 

olarak rahat edebilecekleri, sağlık kaygısı duymayacakları ve güven 

problemi hissetmeyecekleri yerleri tercih etmektedirler. Bu yüzden 

pandemi ile birlikte kentlerde daha çevreci çözümlerle sürdürülebilirlik 

ve ekolojik yaklaşımlı tasarımların yaygınlaşması gerekmektedir. 

1.2. Pandemi Sürecinin Etkileri 

Covid-19 pandemisi ekonomik, politik, fiziksel, sosyal ve çevresel 

etkileri olan akut bir sağlık krizidir. Fizyoloji üzerinde doku ve organ 

hasarları etkisiyle olduğu kadar anksiyete, stres ve davranış 

bozuklukları gibi etkilerle psikolojik olarak da tahribata yol açmaktadır.  

Salgın hastalıklar doğa kaynaklı diğer felaketler gibi (deprem, tsunami 

vb.) afet olarak nitelendirilmektedir. Afetlerin insan psikoloji üzerinde 

büyük etkilere ve değişimlere neden olması kişinin afet olayına maruz 

kalma düzeyi ve süresi ile ilişkilidir. Ayrıca kişinin yaşadığı koşullara 

göre de değiştiği bilinen bir gerçektir. Covid-19 salgınında durumun 

belirsizliği, kişinin kendisi ve sevdikleri insanların risk altında olması 

ile gelişen sağlık kaygısı, basın-yayın organları ve sosyal medyadaki 

doğru ve/veya yanlış bilgilere sürekli maruz kalması ile hissedilen 

bireylerin yaşadığı çaresizlik ve endişenin kaynakları olarak 

belirlenmiştir (Mertens ve diğerleri, 2020).  

Salgın anksiyetesi altındaki sağlıklı bireylerde, kendisi, ailesi ve yakın 

çevresindeki sevdiklerinin hastalığa yakalanma tehlikesi ile yüzleştiği, 

işini, özgürlüklerini, bazı olanaklarını kaybetme olasılığı ve rutin 

yaşantısını devam ettirememesi gibi koşullar fiziksel olduğu kadar 
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psikolojik etkilere ve davranış bozukluklarına dönüşmektedir.  Salgının 

sonuçları, süresi ve belirtilerine ilişkin belirsizlik durumu, yüksek 

bulaşma durumu ve ölüm oranları insanlarda tehdit algısı ve buna 

yönelik stres tepkisini başlatmaktadır ve insanları intihara bile 

sürükleyebilecek bir şekilde kaygıya neden olmaktadır. 

Araştırmalar, karantinadaki kişilerin stres, depresyon, duygusal 

yorgunluk ve uykusuzluk gibi çeşitli psikolojik rahatsızlık belirtileri 

geliştirmeye daha yatkın olduğunu göstermektedir. Wang ve diğerleri 

(2020) Covid-19 salgını sürecinde çalışmaya Çin'deki 194 şehirden 

1210 katılımcı ile yaptıkları çalışmada hastalığın sosyal ve psikolojik 

etkilerini ortaya çıkarmışlardır. Çalışmaya katılanların %16,5’inin orta 

ve şiddetli düzeyde depresyon belirtilerine sahip olduğu, % 28,8’inin 

ise orta ve şiddetli düzeyde anksiyete semptomlarına sahip olduğu 

bulunmuştur. Aynı çalışmada kadınların, salgının psikolojik 

çıktılarından erkeklere kıyasla daha olumsuz etkilendiği; stres, 

anksiyete ve depresyon ölçümlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Bu süreçte insanlar sadece hastalığın etkisi ile değil, aile içerisinde 

sevdiklerine hastalığı bulaştırma ya da kaybının yüküyle de başa çıkma 

durumlarıyla yüzyüze kalabilmektedir. Ayrıca uzun süre evde birlikte 

vakit geçirilmesi gereken durumlarda ve hayatını sürdürebilmek için 

diğer bireylere ihtiyaç duyanlar kişilerde pandeminin bunalım, stres, 

endişe ve bireyler arası şiddet olaylarına neden olduğuna ilişkin 

bildirimler artmaktadır. Araştırmalar, karantinadaki kişilerin stres, 

depresyon, duygusal yorgunluk ve uykusuzluk gibi çeşitli psikolojik 

rahatsızlık belirtileri geliştirmeye daha yatkın olduğunu 
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göstermektedir. İtalya'dan yapılan bir araştırma Rossi ve diğerleri 

(2020), katılımcıların kentsel karantina döneminde farklı derecelerde 

depresyon, anksiyete ve stres bildirdiğini ortaya koymuştur. 18.147 

katılımcı ile gerçekleştirilen anket çalışmanın sonucunda katılımcıların 

%37’sinin travma sonrası stres belirtileri, %20,8’inin kaygı belirtileri, 

%17,3’ünün depresyon belirtileri, %7,3’ünün uyku sorunları, 

%21,8’inin yüksek algılanan stres düzeyi ve %22,9’unun uyum 

bozukluğu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Birçok kişi koronavirüs salgınının oluşturduğu belirsizlik içinde; izole, 

yalnız, stresli ve endişeli olabilmekte böylece kitlesel anksiyete 

davranışı yayılmaktadır. Mao ve diğerleri (2020) Covid-19 

pandemisinde yapılan araştırmalarda nörolojik belirti ve bulguların 

hastaların yaklaşık %36’sında görüldüğünü belirlemiştir. Pandeminin 

içeriği, yayılma hızı, etki alanları ve önlenmesi konusunda yetkililer ilk 

günden itibaren önemli çalışmalar yürütmüşlerdir. Ancak salgınla 

birlikte oluşacak “yeni” toplumsal düzenin ne şekilde olacağı ve 

insanlığı nelerin beklediği konusunda tahminler sınırlı kalmıştır.   

1 Temmuz 2020- 31 Eylül 2020 tarihleri arasında Covid-19 salgını 

sonrasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi 

(YBÜ) ve pandemi servislerinde aktif olarak çalışan tüm sağlık 

çalışanlarına yönelik yapılan anket çalışmasında çalışmaya katılanların 

kişisel duygu durum değişikleri sorgulandığında anket sonuçlarına 

göre; 90 (%8,5) kişinin yeterli koruyucu ekipman temin edebiliyor 

olmasına rağmen, 63 (%59,4) kişinin çalışırken kendinizi güvende 
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hissetmediği saptanmış, 61 (%57,5) kişinin en sık korkusunun ailesine 

enfeksiyon bulaştırma korkusu olduğu dikkat çekmiştir. Katılımcıların 

%57’si hafif, %38,3’ü orta ve %4,7’si yüksek anksiyete oranları olduğu 

belirlenerek, %12,2’sinin stres altında olduğu tespit edilmiştir (Yıldız 

ve diğerleri, 2021). 

Hastalık semptomlarının sürekli güncellendiği normalden farklı salgın 

durumu ve hastalığa dair kesin tedavinin henüz geliştirilememiş olması 

bazı verileri önemli hale getirmektedir. Toplumlar ve bireyler değişen 

duygu, düşünce ve hayat tarzları hakkında sürekli yenilenen bilgi, fikir 

ve öngörülere ihtiyaç duyarlar. Salgınla birlikte geçirilen dönemde 

insanın ve toplumun duygu, düşünce ve davranışlarının nasıl olacağını 

öngörmek önemli ve gereklidir. Düşünceler, bakış açıları ve hayat 

tarzları inanışlardan doğrudan etkilenmektedir. Ancak bazı faktörler 

etkisi altında hızlı değişim de gösterebilmektedir. Salgına dayalı 

değişim düşünme ve yaşama tarzını da içermektedir. Salgın sebebiyle 

psikoloji zarar görenler salgından olumsuz olarak etkilenenler arasında 

en yaygın grubu oluşturmaktadır. Ancak salgında duygusal olarak 

güçlü ve sürdürülebilir korunma davranışı gösteren, yüksek bir korku-

umut dengesi kurarak yeni algı ve hayat tarzlarına açık hale gelen 

bireyler, bu yeni durumu şikâyet etmeden yaşamaktadır (Aslan, 2020).  

Sosyal mesafenin korunması bulaşıcı hastalık salgınlarında çok sık 

kullanılan bir etkili ve pratik müdahale olmasına rağmen pandemide 

geçirilen süre ile beraber ortaya çıkan belirsizlik eklendiğinde kriz 

zamanında psikolojik desteklere ihtiyaç oluşturmaktadır. Bu sebeple, 

salgın günleri ve salgın sonrası dönem için, bireyde fizyolojik 
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mekanizmayı, duygu durumu ve davranışları etkileyen temel unsurların 

bilimsel olarak irdelenmesi bir sorumluluktur. Psikoloji ve fizyolojinin 

birbirini besleyen yapısı gereği, bu durumların analizi birey ve toplum 

sağlığı açısından önemlidir. Salgın psikolojini yönetmek, yanlış 

bilgilerin yayılmasından önce bireylerin duygu durumunu güçlü ve 

doğru bir inanışta tutmaya ve evrensel genel doğrularla örtüşen bir 

motivasyona dayanmalıdır (Aslan, 2020).  

Bu sürecin üstesinden gelmenin en temel yolu açık ve yeşil alanların 

varlığı ve desteğidir. Salgın döneminde, insanlar biraz olsun 

yaşantısının korunması, sağlıklı bir çevrede bulunmak, dinlenmek, stres 

atmak ve kendilerini hastalık riskinden korumak amaçlı salgın riskinin 

çok daha az olduğu açık ve yeşil alanlara daha çok gereksinim 

duymaktadır. 

1.3. Kentsel Sürdürülebilirlik Kapsamında Açık ve Yeşil Alanlar 

Hem insanın varlığını güvence altına almak hem de insanın sahip 

olduğu toplumsal, ekonomik ve çevresel değerleri korumak 

düşüncesine dayanan sürdürülebilir gelişme, tüm toplumun hâlihazırda 

ve gelecekte sağlık ve esenliğini amaçlar. 

Sürdürülebilir kent; sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişmesini 

sürdürülebilen kenttir. Sürdürülebilir kent aynı zamanda afetlere ve 

çevre kirliliğine karşı güvenli ve ekolojik değerlerini koruyan yaşam 

kalitesi yüksek bir kenttir (UN, 2001). Bu çerçevede kentlerin bir 

yandan afetlerin etkilerine karşı dayanıklı olması diğer yandan içinde 

yer aldıkları çevrede ekolojik, ekonomik ve sosyal olarak 

sürdürülebilirliklerini sağlamaları önem kazanmaktadır (Tugaç, 2020). 
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Kentsel dirençlilik, “kentsel sistemin, kentlileri ile birlikte şok ve 

streslere rağmen devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına 

dönük olarak uyum ve dönüşüm gerçekleştirebilme kapasitesi” olarak 

açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik yaklaşımları, insan faaliyetleri sonunda 

meydana gelen çevresel etkilerinin ve çevresel olaylara karşısında 

insanların yanıtlarının yönetilmesine dönük genel bir çerçeve 

sunmaktadırlar. Kentsel sürdürülebilirlikte kavram sadece kentlilerin 

doğal ve sosyal kaynak temelini sürdürme kapasitesi olarak değil, aynı 

zamanda stres ve şoklara yanıt verme kapasitesi olarak da 

görülmektedir. 

Kentsel sürdürülebilirlik ve kentsel dirençlilik için kentlere sosyo-

ekolojik süreçler olarak yaklaşmak gerekmektedir (Lankao ve diğerleri, 

2016).  

Sürdürülebilir ve dirençli kentlerin oluşturulmasında (Tugaç, 2020); 

• Sürdürülebilirlik için yenilik ve buluşların desteklenmesi, 

• Ekosistemlerin devamlılığı ve sürdürülebilmesi amacıyla 

biyoçeşitliliğin geliştirilmesi, 

• Sistemin bir bölümü bozulduğunda tamamının zarar görmesini 

önlemek amacıyla kentsel altyapılar arasında uygun ölçekte 

bağımsızlığın sağlanması, 

• Ekosistemlerin kent planlamasında bütünleşik bir yaklaşımla ele 

alınması, bakım ve restorasyonlarının sağlanması, 

• Kentlerde beşeri sermayeye yatırım yapılması, 
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• Kentsel sistemdeki akışların düzenli olarak gözden geçirilmesi, 

olumsuz bir etkene karşı daha hızlı yanıt verebilme kapasitesinin 

geliştirilmesi, 

• Kentsel yönetimi mümkün kılan bir ortamın oluşturulması, 

• Sadece bölgesel değil, ulusal ve uluslararası ölçekte de iş 

birliklerinin kurulması önemli stratejilerdir. 

Açık yeşil alanlar pozitif fiziksel ve zihinsel sağlık yararlarının 

ötesinde, strese bağlı psikososyal ve psikolojik hastalık risklerinin 

azalmasıyla (insanların sosyal ortamlarda daha olumlu davranması, 

sosyal ilişkileri geliştirmek, yaşama sevincini güçlü tutmak), ilişkileri 

ve motivasyonu daha doğru, daha bilimsel konuma taşımakta ve genel 

sağlık ve yaşam kalitesi ile yeşil alanlar arasında da ilişki olduğunu 

göstermektedir. 

Yaşam kalitesi yükseltmek için yapılan araştırmaların odak noktasını 

insanlar ve gündelik hayatın süregeldiği çevresi ile arasındaki ilişki 

oluşturmaktadır. Toplumun her kesimi için eşit, sağlıklı, güvenli, 

üretken bir ekolojik çevre sürdürülebilir gelişmenin temelini 

oluştururken, sosyal ve ekonomik kapsamda tüm toplumun halihazırda 

ve gelecekte sağlık ve esenliğini amaçlar. İnsan sağlığına ve refahına 

katkıda bulunan açık yeşil alanların oynayacağı koruyucu halk sağlığı 

rolü vazgeçilmez konuların başında gelmektedir.  

İnsanın doğal gereksinimlerinden kaynaklanan, psikolojik ve sosyal 

ihtiyaçlarını harekete geçiren faktörler: sosyalleşme, sakinlik, öznellik, 

kendini ifade etme ve bireyin içsel zenginleşmesidir (Aksoy ve 

Akpınar, 2011). Kişisel güvenlik ihtiyacı, yarın yeni bir güne 
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başlandığında her şeyin aynı olacağına ve yaşam süreçlerinin üzerinde 

kontrol sahibi olunacağına dair inanç birey için önemlidir. Bütün bunlar 

son derece gerekli temel ihtiyaçlardır.  

Kentler gibi sosyo-ekolojik sistemlerin değişmesi, iç ve dış baskılara ve 

taleplere uyum sağlamak ve onlara çözümler geliştirmek amacıyla 

dönüşüme açık olması ve yeni normal dediğimiz durumlara uyum 

sağlaması sosyal, kültürel, politik süreçler tarafından 

şekillendirilmektedir. Pandeminin hayatımıza getirdiği en büyük 

değişikliklerden biri sosyal mesafedir. Yavaş yavaş normale dönüyor 

gibi görünse de mevcut koşullar altında bir süre daha sosyal mesafenin 

koruması ve kalabalık ortamlardan uzak durulması zorunludur. Tüm bu 

yaşanılan pandemi süreci ile kentsel alanların gelecek yıllardaki farklı 

tehlikelere (afet, salgın, vb.) karşı yeniden planlanması, alışılagelmiş 

kullanımından ziyade farklı kullanım davranışlarının özendirilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda açık ve yeşil alanlar, bireylerin sosyal 

mesafeyi koruyabilecekleri, kendilerini özgür hissedebilecekleri 

alanlardır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Güncel bir konu olan Covid-19’a yönelik literatür taramasıyla elde 

edilen analizler ve sentezler çalışmaya temel verileri, çalışmanın 

materyalini oluşturmaktadır. Çalışma ile ilgili ulusal ve uluslararası 

literatür incelenmiş, web kaynaklarından faydalanılmıştır.  

 

 



 

 
64 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Pandemi ve salgınlar tarih boyunca kentlerin yapısında ve yaşantısında 

önemli değişikliklere neden olmuştur. Günümüzde en güncel tehdit 

Covid-19 olarak anılan ‘koronavirüs’ pandemisidir. Pandemi sürecinin 

yaşantımızı çepeçevre kuşatması, etkilerinin yeni ve farklı olması 

nedeniyle geçmişteki salgınlardan elde edilen bilgi ve deneyimler 

yetersiz kalmakta ve bunun sonucu olarak, kentlerin dirençliliğin ve 

sürdürülebilirliğin ne şekilde yapılabileceğine ilişkin tartışmalar da 

giderek artmaktadır. 

Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelerin birçoğunun salgının yayılma 

hızını durdurmak için vatandaşlarının hareketliliğini azaltmak, seyahat 

kısıtlamaları getirmek, farklı karantina uygulamalarına gitmek, 

kalabalık ortamların oluşmasına neden olacak spor ve konser vb. 

etkinliklerini iptal etmek gibi tedbirler alarak kentsel ve kırsal 

alanlardaki dinamiklerini değiştirmektedir (UNDP, 2020). Kentsel 

kısıtlama politikaları ile kent sakinlerine halka açık yerlere 

girmemeleri, sakinlerin fiziksel temastan kaçınmaları ve diğerlerinden 

belirli bir mesafeyi korumaları istendiğinden kentlilerin sosyal 

davranışlarında da önemli farklılıklara neden olmaktadır. 

Sosyal etkileşimi, yeni bir uzun süreli sosyal mesafe normalinde 

yönetmek, açık ve yeşil alan kullanımı ile mümkündür. Henning ve 

Lieberg (1996)’e göre açık ve yeşil alanları kullanan ziyaretçiler sosyal 

etkileşimlerini artırmak için doğal alanları güvenli bir alan olarak 

seçmişlerdir. Doğal alanların elverişli koşullarına ek olarak, 

katılımcılar artan ziyaretlerinin “kaos zamanında sakin bir noktaya” 



 

 
65 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

ihtiyaç duymanın ve doğa ve aileleriyle aktif olarak bağlantı kurmak 

için ek zamana sahip olmanın önemli bir işlevi olduğunu da dile 

getirmişlerdir. Ankette 268 (%66) katılımcı doğal alanları huzur ve 

sükûnet bulmak için kullandığını, 130 (%32) kişi ise bu yerleri stres ve 

ruhsal açıdan dinlenme amacıyla kullandığı alanlar olarak bildirmiştir. 

Harting ve diğerleri (2014), yaptıkları çalışmada, doğanın özünde ilginç 

yönleriyle meşgul olan zahmetsiz dikkatin, insanlar için dinlenmeyi 

mümkün kıldığını savunmuşlardır. Doğal ortamlar ile doğrudan temasta 

bulunmak, bireyde olumlu duygular uyandıracağından kişinin stresli 

düşüncelerini engelleyebilir ve korkularını azaltabilir. Örneğin, 

yeşilliklerle çevrili olan açık havadaki sosyal ortamlarının insanların 

yüz yüze sohbet ederken sosyal uyumu arttırdığı kanıtlanmıştır. Ayrıca 

Henning ve Lieberg (1996), sosyal bağların (birbirini görmek, merhaba 

demek gibi) sosyal etkileşimi teşvik edebileceğine ve komşuluk ağı 

oluşturabileceğini savunmaktadır. 

Görsel çevre hedef alınarak fizyolojik ve sosyolojik geri bildirimler 

üzerine yapılan araştırmalar doğal alanların yapıların yer aldığı 

bölgelerin tersine insanların duygularına yönelik tahribatları onarıcı 

etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Doğal manzaraları seyreden 

bireylerin fizyolojik ve psiko-fizyolojik tepkilerini (kalp atış hızı, beyin 

dalgalarını, kan basıncı, kas gerilimini) ölçmüş ve tabiat manzaraları 

izlemenin denekler üzerindeki gerilimi azalttığını ve stresli halden 

stressiz hale geçişte iyileşmeye olumlu etkilerinin olduğunu ortaya 

çıkarmış, stres ölçen unsurlar ile tabiatın ruha, zihne ve bedene olumlu 
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yansımalarının olduğu konusunda tam bir tutarlılık bulunduğunu 

belirtmiştir (Özgüner, 2004). 

Kent ve kentsel yakın çevredeki açık ve yeşil alanlar kullanıcılarına 

sosyal ve fiziki faydaları olduğu kadar, gelecekteki salgınların çeşitli 

etkilerini (izolasyon, kalp-damar sağlığı, işsizlik, depresyon vb.) 

düzenleme bakımından da önemlidir. Kent ve yakın çevredeki açık ve 

yeşil alanlara erişimin ve bu alanların kullanımının sağlık yararları 

arasında; kalp-damar sağlığı (Tamosiunas ve diğerleri, 2014), zihinsel 

sağlık (Annerstedt ve diğerleri, 2012), gelişmiş solunum fonksiyonu 

(Lee ve Lee, 2014) yer almaktadır. Ayrıca (Poulsen ve diğerleri, 2018) 

fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklar için bir terapi olarak doğayı 

kullanmanın etkilerini ve (Ottosson ve Grahn, 2008) bireysel kriz 

rehabilitasyonu için doğal ortamların rolünü analiz etmişlerdir. Yapılan 

çalışmalar ile hem bedensel hem de zihinsel sağlığı korumak için açık 

ve yeşil alanların önemine vurgu yapılmaktadır. 

Açık ve yeşil alanlar kentsel sürdürülebilirlik ve özellikle kriz 

zamanlarında direnç sağlamada oldukça önemli alanlardır. Kentlerin 

yaşam kalitesini arttırmakta, açık ve yeşil alanlar kullanıcıları 

etkilemekte ve bu etkiler hem kısa hem de uzun vadede olmaktadır. 

Pregitzer ve diğerleri, (2020) ABD’nin 12 bölgesinde 2020 yılında 

yapılan bir çalışmaya göre, Covid-19 sırasında kentsel doğal alanların 

halkın kullanımı ile nasıl değişti sorusuna, %83 oranında daha fazla 

insanın doğal alanları ziyaret ettiğini belirterek bir artış olduğu ve bazı 

şehirlerde özellikle Houston, New York City ve Twin Cities doğal 

alanlardaki patikalarının kullanımında haftasonu artış olduğu 
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gözlemlenmiştir. Yapılan bu çalışma Amerikan kentsel doğal 

alanlarında Covid-19’un sosyal, ekonomik ve ekolojik yaşamına etkisi 

gibi görünse de aslında ülke ve hatta küresel bir ölçekte gösterge olarak 

kabul edilebileceğini belirterek doğal alanların önemini 

vurgulamaktadır. 

Pandemi kısıtlamaları döneminde, ABD'nin Vermont eyaletindeki 

Burlington şehrinde ve çevresinde yaşayan insanlar için kentsel 

ormanların ve diğer doğal alanların önemini değerlendiren 400 kişi ile 

yapılan çalışmada katılımcıların %69 bu alanlara ziyaretini büyük 

oranda arttırdığını belirtmiş, %80,6 doğal alanların önemli olduğunu ve 

bu alanlara erişimin büyük öneme sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Çalışmaya katılanların %25,8 kısmı bu alanlara ya hiç gitmemiş ya da 

nadiren gitmiş kişiler olmasına rağmen ilk kez giden ya da nadiren 

giden kişilerin %69,2 si Covid-19 süresi boyunca bu alanların çok 

önemli olduklarını belirtmişlerdir (Grima ve diğerleri, 2020). Ayrıca 

pandemi sürecinde parkların kullanımı ile ilgili Xie ve diğerleri (2020) 

tarafından yaptıkları araştırmada, açık ve yeşil alanların insanlara 

sosyal etkileşim ve rekreasyonel faaliyetler için güvenli bir ortam 

olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmacılar, sağlık ve hayat kalitesini 

sürdürmek için parkların bir tampon alan vazifesi sağladığını da 

belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışmalar, Covid-19 gibi kriz zamanlarında 

bu tür alanların artan talebini ve değerini göstermektedir. 

Kentlerde karantina uygulamaları kapsamındaki dışarı çıkma 

kısıtlaması ile insanlar küçük mahalle parklarındaki yeşil alanları daha 

fazla kullanmaya başlamışlardır. Buna göre Ugolini ve diğerleri 
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(2020)’de yaptıkları çalışma ile küçük parklar ve yeşil alanların 

konutlardan olabildiğince yürüme mesafesinde oluşturulmasını 

önermişlerdir. Ev karantinası döneminde en çok özledikleri şeyle ilgili 

olarak, çoğu ülkedeki (Hırvatistan, İsrail, İtalya, Slovenya, Litvanya ve 

İspanya) katılımcılar dışarıda vakit geçirmek gibi basit bir fikre öncelik 

vermişlerdir. Bu durum kişinin uzun süre evde kalma koşullarına 

oldukça basit bir tepki gibi görünse de sorunun genel olarak açık 

alanlara değil, özel olarak yeşil alana atıfta bulunduğu vurgulanmalıdır. 

Bu, nispeten bitki örtüsünden yoksun bir kamusal meydanda 

bulunabilecek açık alan ihtiyacının ötesinde, yeşilin şehir sakinleri için 

sahip olduğu özel biyofilik öneminin bir göstergesi olabilir. Bu 

anlamda, parklar ve ağaçlarla çevrili sokaklar bir kez daha sadece 

toplanma için halka açık alanlar olarak değil, aynı zamanda pandemi 

döneminde şehir içinde kişisel sığınma yerleri olarak katma değer 

olarak görülebilir. 

Fiziksel sağlığın korunması her zaman kentsel halk sağlığının odak 

noktası olmuştur. Genel olarak, sakinlere sağlıklarını korumak için her 

hafta uygun miktarda ve sıklıkta egzersiz yapmaları tavsiye edilir. Bu 

nedenle, sağlıklı yaşlanmayı kolaylaştırmak için fiziksel olarak bilinçli 

düzenlemelerle aktif yaşam teşvik edilmelidir. Pandemi sürecinde yaşlı 

yetişkinler için, hareketsiz bir yaşam tarzı genç yetişkinlere göre 

fiziksel işlevlerini azaltma konusunda daha büyük bir risktir. Pandemi 

nedeniyle kentsel karantinalar sırasında, kent sakinlerinin gezileri 

sınırlandırılması, spor ve açık hava etkinliklerinin olmaması obezite, 

bunama, depresyon ve uykusuzluk gibi potansiyel sağlık risklerine 
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neden olabilir. Takano ve diğerleri (2002) göre, Tokyo'daki yaşlı 

vatandaşlar üzerinde yaptıkları bir araştırmada, yeşil alanlarda düzenli 

yürümenin insanların doğayla iç içe olduğu egzersiz, açık hava 

etkinliklerinin yaşam belirtilerindeki artışı vurgulayarak, sosyo-

ekonomik durumlarına bakılmaksızın yaşlı vatandaşların sağlığının 

daha da iyileşeceğini göstermektedir. Yürünebilir yeşil alanlara sahip 

alanlarda yaşamak, yaşları, cinsiyetleri, medeni durumları, temel 

işlevsel durumları ve sosyoekonomik durumlarından bağımsız olarak 

açık hava rekreasyonu ve egzersizin zihinsel gelişim üzerinde olumlu 

bir etkisi olduğu kadar aynı zamanda fiziksel gelişim üzerinde de 

önemli katkısı olduğu tespit edilerek yaşlıların ömrünü olumlu yönde 

etkilediğini açıklamışlardır. 

Fiziksel aktivitenin zihinsel sağlık için (örneğin depresyonu azaltmak) 

olumlu faydaları olabileceğine dair bazı kanıtlar da vardır. Örneğin; 

Kerr ve diğerleri (2012) yaşlıların her hafta 150 dakika orta yoğunlukta 

fiziksel aktivite veya 75 dakika yoğun fiziksel egzersiz yapması 

gerektiğini önermektedir. Yürüyüş, en yaygın egzersiz biçimlerinden 

biridir. Koreli kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma, haftada üç kez 

yaklaşık bir saat açık havada yürümenin kardiyopulmoner fonksiyonu, 

esnekliği ve duygusal durumu önemli ölçüde iyileştirebileceğini ve 

böylece sağlığı iyileştirebileceğini bildirmiştir. Yürüyüş ayrıca en 

yaygın ağırlık taşıyan egzersiz olarak kabul edilir. Herhangi bir 

miktarda yürüyüş enerji tüketir. Böylece uzun süreli yürüyüş, ağırlığı 

etkili bir şekilde kontrol edebilir ve kemik gücünü artırabilir (Xie ve 

diğerleri, 2020). Sturm ve Cohen (2014)’e göre, kentsel parklar ve akıl 
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sağlığı arasında pozitif bir bağlantı olduğu ve kent sakinlerinin parka 

400 m yürüme mesafesindeki kullanımlarının akıl sağlığını korumadaki 

önemini ilişkilendirilmiştir. Kent parklarını ve yeşil bir çevreyi ziyaret 

etmek, topluluktaki sakinler arasındaki dostluğun gelişimini 

kolaylaştırabilir ve sohbet ve yürüyüş gibi aktif ve pasif boş zaman 

etkinliklerini arttırarak kaygıyı azaltabilir ve zihinsel sağlığı etkili bir 

şekilde iyileştirebilir. Bu, fizyolojik etkilerin yanı sıra sosyal 

faaliyetlere katılım ve başkalarıyla etkileşimin bir kombinasyonu 

yoluyla da olabilir. 

Doğa deneyimini psikolojik iyi oluş ile ilişkilendiren Bratman ve 

diğerleri (2019) çalışmalarında buldukları sonuçlar; “Doğal çevrenin 

insan sağlığı ve refahı üzerindeki potansiyel rolüne artan olumlu etkileri 

bulunmaktadır, öznel iyi oluş ve mutluluk sağlamaktadır, sosyal 

etkileşimleri artırmaktadır, uyum ve katılım sağlamaktadır, hayata bir 

anlam ve amaç duygusu katmaktadır, gelişmiş yaşam görevlerinin 

yönetilebilirliği ve zihinsel sıkıntıda azalma olmaktadır” şeklindedir. 

Ayrıca çalışmalarla, doğal ve kontrollü deneylerin yanı sıra doğa 

deneyimi bilişsel işlevin çeşitli yönlerini olumlu yönde etkilediği 

gösterilmiştir. Bunlar; hafıza ve dikkat, dürtü engelleme ve çocukların 

okul performansının yanı sıra hayal gücü ve yaratıcılıklarının artması 

olarak söylenebilir. 

Salgınlar, insanların düşünce ve bakış açısına bağlı olarak açık ve yeşil 

alanlardaki kullanımlarını etkileyerek kentlerdeki alışık olunan yeşil 

alanların miktarı, dağılımı ve yeşil alanların ne sunması gerektiği 

konusundaki beklentilerini de değiştirmiştir. Pandemi sürecinde 



 

 
71 

 

 

CHAPTER-3 / BÖLÜM-3 

parkların kullanımının arttığını belirten Sarp ve diğerleri (2021), bu 

alanların kullanıcılara açık ve yeşil alanda/doğada zaman geçirme 

fırsatı sunduğunu ve pandemi sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlar göz 

önüne alınarak (farklı ölçekli parklar, mesafeli oturma alanları, yürüyüş 

parkurları vb.) açık ve yeşil alanların ziyaretçilerin kullanımına yönelik 

planlarının ve tasarımlarının geliştirilerek kullanımların 

devamlılıklarının sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Artan 

kentleşme ve yoğunlaştırmaya yönelik bir mekansal planlama 

politikasıyla birlikte giderek daha fazla insan daha az yeşil yaşam 

ortamına erişim ikilemiyle karşı karşıya kalacak olan şehirlerin yeterli 

miktarda yeşil alana ihtiyaç duyduğunu ve yeterliliğin sadece endeks 

hacmi ve alanı değil, aynı zamanda adil erişimin halk sağlığı çıkarları 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Pandemi sürecinde parkların ve yeşil alanların kullanımlarının 

sınırlandırılması dış mekân aktivitelerine katılımında bireyleri daha az 

uygun ve daha fazla sıkışık mekanlara yönlendirebilir. Aslında, güvenli 

park kullanımını ve dış mekân rekreasyonunu düzenlemek için alınması 

gerekli önlemleri erkenden benimseme ciddi bir husustur ve bir halk 

sağlığı önceliği olmalıdır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küreselleşen dünyada bugüne kadar salgınlardan edindiğimiz 

tecrübelere bakıldığında farklı zaman dilimlerinde salgınlarla karşı 

karşıya kalınabileceği ve bu hastalıkların ayırt etmeksizin tüm 

toplumları etkileyeceği bilinmektedir. Fakat salgınların hangi 

kaynaktan ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkacağı tahmin 
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edilememektedir. Hem geçmişte yaşanmış salgınlardan hem de Covid-

19 pandemisinden elde edilen verilerden gelecek için yol gösterici 

olduğu söylenebilir. Bu durum, toplumsal ve küresel anlamda hazırlıklı 

olmamız için pandemi öncesi ve sonrası koşulların kıyaslaması ve 

farkındalığı zorunlu hale getirmektedir. 

Pandemi ile yaşadığımız çevrede karşılıklı ilişkilerin ve kentlerin 

sağlıksız olma durumuna karşı geliştirdiğimiz reflekslerin pandemi 

sonrasında da gelecekteki pandemileri önlemek veya engellemek için 

yol gösterici olması, sağlıklı kentsel çevre oluşturmaya yönelik kalıcı 

politikalar ve yaşam biçimlerine dönüşmesi gerekmektedir. Eski 

rutinlerine sahip çıkarak gelişen olgudan, yeni ve olası risklerden 

bilimsel bir korku duymayanların oluşturduğu duyarlılıkta öngörünün 

etkili olduğu yeni bir düşünce ve yaşantı alanları oluşmalıdır. Bu 

nedenle araştırmacılar, kentsel açık yeşil alan sistem yönetiminde 

pandemi deneyiminden öğrenebileceği üç alanı da vurgulamaktadır. Bu 

üç alan şunlardır: 

• Mekânsal planlamada alan üzerindeki aşırı kalabalığın etkisini 

kontrol etmeye yönelik ziyaretçi sayılarını ve kullanım yoğunluğunu 

yönetmek, 

• Eğitim organizasyonları ile yeni ziyaretçi profilinin oluşmasını 

sağlamak, 

• Alan içerisinde kalabalık sayılara ulaşmayan sürdürülebilir turizm 

anlayışlarını geliştirmek. 

Küresel sağlık krizi olan Covid-19 yeni zorluklar ortaya çıkarsa da, 

yeşil alanlarımızı yönetmenin yeni ve daha sürdürülebilir yollarını 
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teşvik etmek için bir fırsat olarak da görülebilir. Yaşadığımız kentlerin 

mekânsal kurgusu daha fazla açık yeşil alan sistemlerine olanak verecek 

şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu doğrultuda, kentsel 

bütünlüğü ve bütünleşmeyi sağlayan fonksiyonların doğru dağıtıldığı, 

kentsel bölgenin tamamına yayılan erişilebilirliğe uygun, yürüme 

mesafesindeki yerleşim-mahalle ünitelerinin arasındaki bağlantı 

koridorlarında, bölgenin karakterine uygun anlayışlar geliştirilmelidir. 

Planlama ve mimarlık disiplinleri, yaşam kalitesini bütüncül olarak ele 

alarak yorumlamalıdır. Özellikle yeşil alanlar için, pandemi bizi mevcut 

yeşil alan tipolojilerimizi yeniden değerlendirmemiz gerektiğini ortaya 

çıkarmıştır. Geniş açık ve yeşil alanları sunabilen büyük parklar da 

dâhil olmak üzere farklı tipolojilerde alanların geliştirilmesi önem 

kazanmıştır. Bunun için, Salama (2020) fiziksel mesafe önerilerine 

uyan mekânsal yakınlıklara bağlı alanlar tasarlamayı ve kentsel 

rekreasyon ortamlarında daha biyofilik tasarım öğeleri oluşturmayı 

önermektedir. 

Covid-19 ile birlikte her bireyin sağlığını sürdürebilmesi ve yaşamdan 

zevk alması için açık alanların kolayca erişebilir olması gerektiği ve 

doğa ile temasın her birey için hayati önemi olduğu anlaşılmıştır. Açık 

ve yeşil alanlar, bu süreçte korunma stratejileri için yeni bakış açıları, 

umutlar ve imkânlar demektir. Açık ve yeşil alanlardaki rekreatif 

etkinlikler desteklenmeli, sağlıklı kalabilmek ve günlük aktivite 

seviyesini korumak adına açık havada yapılan yürüyüş ve koşu gibi 

faaliyetlerin pandemi döneminde de kesintisiz devamı sağlanmalıdır. 
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Hatta insanları sağlıksız kent ortamlarından uzaklaştırmak ve doğa ile 

buluşturmak için teşvikler arttırılmalıdır. 

Covid 19 pandemesi ile birlikte yaya ve bisiklet kullanımına yönelik 

kamusal alanların genişletilerek, tüm sakinlerin kolayca erişebileceği 

daha küçük yeşil alanların yaratılması önemlidir. Örnek olarak; yeşil 

alan miktarında artışı sağlamak adına kent içerisinde kullanılmayan boş 

alanları veya bina çatıları değerlendirilebilmektedir (Honey-Roses ve 

diğerleri, 2020). 

Pandeminin etkisiyle birlikte, kentsel alan ve çevresindeki açık yeşil 

alanlarda dinlenme eğlenme gibi rekreasyon faaliyetlerinin gerekliliği 

ile birlikte bu alanların sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 

kentsel alanlardaki aktif-pasif, açık ya da kapalı mekânların 

yeterlilikleri, bulunduğu yer ve büyüklükleri yoğun olarak tartışılmaya 

başlanmış, farklı yerleşim bölgelerindeki yaşayan insanların bu alanlara 

ulaşımındaki eşitsizlikler, bağlantı ve erişilebilirlik sorunlarını öne 

çıkmaya başlamıştır. 

Sonuç olarak insan davranışlarının farklılaştığı yerde değişimler 

kaçınılmazdır. Covid-19 salgını, doğayla olan kopmuş ilişkimizin 

hatırlatıcısı olarak mevcut yeşil ve korunan alan yönetimi stratejilerine 

odaklanmamız ve gidecek çok yolumuz olduğunu göstermektedir. 

Süreçten kazanılmış bir değişimle çıkmak mevcut açık ve yeşil 

alanların koruması ve geliştirilmesiyle sağlanabilecektir.  

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.  
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SUMMARY   

Cities are places where societies, individuals come together and socialize, and a 

platform bringing together all social and cultural classes and ethnic groups and all 

different segments of society. Open and green spaces have been preferred as a safe 

socialization environment by people as indoor service areas are closed after 

restrictions. 

With the effect of the pandemic, quarantine practices taken for social isolation and 

precautionary studies, long periods spent at home has made living conditions difficult, 

and increased recreational needs. In the pandemic period, people tend to go to green 

areas that will provide social isolation and allow them to move individually, instead 

of crowded areas in order to meet their recreational activity needs. Especially people 

living in big cities need the creation of new spatial areas where the distance between 

people is preserved rather than crowded environments. 

The open and green spaces in the city and its surroundings affect human life 

physically, socially and spiritually as areas that can meet their recreational needs and 

where they can stay in touch with nature away from social distance. For this reason, 

open and green spaces, especially in the city and in the immediate vicinity of the city, 

are among the most visited areas.  

In this study, which focuses on the necessity of open and green spaces in the fight 

against epidemics that may occur during and after Covid-19 in sustainable urban life, 

the contribution and importance of open and green spaces to our lives is emphasized 

As a result, it should not be forgotten that the planning and design of the open and 

green spaces will contribute to providing better quality service to the users in the 

pandemic processes that may occur in the future. 
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1. INTRODUCTION 

Cities are residential areas that started with the settled life of humanity 

since its existence and were shaped by many different factors, where 

people living on them carry out their social and social activities and 

where the population density is high (Bekar & Konakoğlu, 2021). Cities 

play an important role in the development of societies in terms of 

human history. It is known that civilization was born from the city 

centers. Today, 65% of the world's population and 80% of Turkey's 

population live in cities (Tuğluer, 2019). 

With each passing day, new products have entered our daily lives with 

the developing technology. Even these products, which are seen as 

luxury consumption at first, have become inevitable in our daily life. 

However, besides the positive effects of technological development, it 

has also brought problems such as environmental pollution and 

consumption of raw material resources (Atıl, Gülgün & Yürük, 2005). 

Some problems such as global warming and climate change have 

occurred as a result of misuse of resources, environmental pollution and 

increase in greenhouse gases released into the atmosphere. All these 

problems have revealed the concept of sustainability in cities (Tuğluer 

& Çakır, 2018). Sustainable cities are cities that develop 

environmentally sensitive. And these cities can meet their own needs. 

Sustainable cities aim to develop socially, economically and 

ecologically. 
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Green areas are very important for the ecological sustainability of cities 

(Ekren, 2017). Urban trees are the dominant components of urban open 

and green areas and they provide important ecological contributions to 

the city as well as aesthetic and functional effects. It is known that 

forests and trees in urban areas have a great role in reducing the amount 

of greenhouse gases. It is also known that the most important source of 

harmful gases released into the atmosphere is urban areas. The most 

important component of the carbon pool in cities is trees in cities.  

The aim of this study is examining the concept of sustainable city and 

the ecological contributions of urban trees to cities. In this context, it is 

aimed to emphasize the importance of urban trees in terms of the health 

of the city by examining the relationship between urban trees and the 

sustainability of cities.   

1.1. The Concept of Sustainability in Cities 

Cities are a heterogeneous structure with local, regional or international 

relations networks where economic activities such as industry, trade 

and services are carried out. Cities are places where the population is 

concentrated in a bounded area, socially stratified, has vertical and 

horizontal mobility, hosting various social groups, and has 

administrative institutions representing the central and local 

government (Bal, 1999). 

The concept of sustainability is defined for the first time in the 

Brundtland report as “development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their 
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needs” (Brundtland, 1987). Sustainability is a key concept that aims at 

high efficiency, which foresees that the functions of any continuous 

social, economic or ecological system will continue uninterruptedly 

without disturbing and consuming the resources used. Unlimited use of 

resources and unplanned consumption have made the environment 

uninhabitable by filling them with waste, and has brought the concept 

of sustainability to the agenda by creating problems due to the necessity 

of supplying raw materials for production. Sustainability can be briefly 

defined as the integration between development, environment and 

natural resources. The main purpose in sustainable development is to 

reach the targeted socio-economic level by using policies integrated 

with the environment while increasing the quality of life. With the 

perspective of sustainability, a new trend has emerged in the circles of 

planning, economy and ecology, and the concept has become a criterion 

aiming at development and change from large scales to object level. 

The sustainability of cities can be defined as the sustainability of 

societies. Human communities are directly affected by the places they 

live in, but also affect the places they live in. Ensuring the sustainability 

of cities is ensuring continuity by increasing the quality of life of those 

living in the cities and those who will live in the future (Atıl, et al., 

2005). According to Baldemir, Kaya & Şahin (2013), sustainable urban 

development is considered in parallel with sustainable social 

development. A sustainable city essentially means a harmonious 

relationship between a city and its environment. In this sense, 
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sustainable cities are urban areas where economic, social and physical 

systems are not burdened on the environment, based on a social basis 

together with the right policies. 

1.2. Ecological Contributions of Urban Trees to Cities 

Urban trees provide positive contributions to cities and people in many 

ways. Urban trees are city's windows to nature (Gül, Topay & Örücü, 

2012). Urban trees and urban forests, which are the most important 

natural elements of cities, serve the city in many ways in terms of 

aesthetical, ecological, psychological, economic, scientific, and 

educational aspects (Serin & Gül, 2006). Urban trees not only supply 

green space to cities, but also contribute to the appearance of the city 

aesthetically. They also provide recreational, psychological, economic, 

and ecological benefits to the people of the cities. 

Trees create a microclimate effect in urban environment. The effects of 

trees on urban ecosystems within the scope of changing climatic 

conditions can be listed as cooling the air, increasing the relative 

humidity, providing fresh air, filtering air, absorbing noise, producing 

oxygen, reducing the greenhouse effect, and saving energy (Bernatzky, 

1983; Barış, 2005). Urban trees play an important role in cleaning air 

of cities. At the same time, trees are a climate regulator that balances 

urban respiration. Keller (1979) stated that a green belt can reduce the 

lead level in the air by 85%. Trees provide moist and clean air to 

environment by filtering dust and smoke. Trees contribute to the 

purification of the air by keeping the harmful particles in the air with 
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the help of hairs on their leaves. Bayraktar (1980) states that plants 

reduce the amount of dust in their surroundings by 90%. According to 

Bernatzky (1983), urban park trees reduce air pollution in cities by 85% 

and urban road trees by 70%. Çepel (2003) stated that a 100-year-old 

beech tree in Germany has approximately 800.000 leaves and this tree 

cleans 5 m3 of air. The author stated that if this tree is removed, 2.700 

new saplings should be planted in order to fulfill the same function. 

In addition to providing protection against wind, dust and strong sun 

rays, trees also act as a shield against noise. Trees can also increase the 

aesthetic value of the space by creating an attractive environment for 

birds and wildlife, and provide safe shelter, feeding and reproduction 

opportunities for wildlife. 

Trees store carbon dioxide through photosynthesis, thereby reducing 

the greenhouse effect. Çepel (1999) stated that a well-developed 100-

year-old beech tree store 1200 m3 of carbon dioxide (CO2) as 6 tons of 

carbon. Urban trees tend to grow faster than trees in rural and forest 

areas. Therefore, they can store more carbon per tree (Jo & McPherson, 

1995). The relationship between the rapid growth rates of urban trees 

and rural forest trees and their carbon storage can be partially explained 

by the proportionally large amount of leaf biomass. Factors such as 

reduced competition, irrigation and fertilization are among the factors 

that increase the growth of urban trees grown in open areas 

(McPherson, 1994). According to a study on annual carbon 

sequestration in the radial stem growth process in Chicago city center, 
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16 kg of carbon is sequestered in the trunk at young ages, while it can 

increase to 360 kg per year in later ages (Jo & McPherson, 1995; 

Nowak, 1994). 

Trees around the buildings reduce the need for heating and insulation. 

Thus, they can reduce the emission of CO2 that can occur with the use 

of electrical energy. Trees reduce the effects of heat in summer time, 

but they can increase the energy need for heating because they block 

the sunlight in winter time (Heisler, 1986; Simpson & McPherson, 

1998). In the study by Huang, Akbari, Taha & Rosenfeld (1987), the 

energy conservation values that can be obtained from the trees around 

the residential areas were measured to determine the relationship of old 

trees with the energy around the building with computer simulation. It 

has been determined that in three cities named Sacramento, Phoenix 

and Lake Charles, trees cuts the annual heating energy need between 

25-43% and reduces the energy demand for heat by 12-23%. In another 

study, it was stated that the annual energy conservation value of a 

deciduous tree with a height of 7-8 m for cooling is between 100 and 

400 kWh (McPherson & Rowntree, 1993). It has been determined that 

the highest energy efficiency is obtained from the trees in the western-

facing parts of the buildings in the cities. However, deciduous trees 

located on the south side of the buildings can increase the heating 

demand rather than reducing the cooling demand in the city. Planting 

the wrong plant species in the wrong place can also increase energy use 

depending on the spatial conditions (McPherson & Simpson, 1995). In 
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a study, it was determined that the tree planted areas located around the 

city center of Frankfurt and covering an area of 75 m2 reduce the air 

temperature up to 3,5 oC. This situation means that the city is 700 m 

higher geographically (Bernatzky, 1983). According to Heisler (1990), 

trees planted for wind shielding can reduce the heating need of the space 

by 5-15%. The energy saving rate for heating of a single tree for 

windbreak can be between 1-3%. Even if urban trees are not as effective 

as forest ecosystems when used individually or in groups in terms of 

application, they can create safe living spaces in terms of biodiversity. 

These areas can be considered as small-scale gene reserves. 

Trees are living materials and, like every living organic material, trees 

also contain carbon. Trees take carbon from CO2 in the air and use it to 

produce compounds such as carbohydrates, proteins and nucleic acids 

(DNA and RNA) as a result of photosynthesis. Although trees produce 

CO2 as they burn the hydrocarbon compounds they produce, CO2 is 

released by trees, but the amount of carbon dioxide taken from the air 

is higher than the amount of carbon dioxide they release into the 

atmosphere. In this way, trees accumulate a certain amount of carbon 

in their biomasses. In order to understand and calculate this 

accumulation, it is necessary to know the concept of biomass (Tuğluer 

& Gül 2018). 

Biomass, as a concept, is the biological mass and related organic matter 

sources that emerge as a result of the green plants' storage of solar 

energy by converting it into chemical energy through photosynthesis. 
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Biomass is formed by photosynthesis in plants (Durkaya, Durkaya & 

Ünsal, 2009; Macaroğlu, 2011). Trees capture and store CO2 through 

photosynthesis. In order to determine the biomass, trees must be 

purified from their wet weight. When a tree is completely dried, the dry 

weight of the tree, in other words the amount of biomass, is reached. In 

this way, organic compounds, especially carbon, can be determined 

through a number of analyzes. 

Trees in the urban environment can reduce CO2 in two ways. In the first 

way, while trees are growing actively, they reduce the amount of CO2 

in the atmosphere through photosynthesis. In the second one, the 

existing tree coverage can serve as an important CO2 storage area. 

Carbon storage is defined as the ratio of plants stored in biomass above 

and below ground. During photosynthesis, CO2 in the atmosphere 

combines with water and is transmitted to the leaves, and is converted 

into cellulose, sugar and other substances by catalyzing the chemical 

reaction with the help of sunlight (Larcher, 1980). 

Calculating the amount of carbon stored by an urban tree enables the 

contribution of that tree to the urban ecosystem to be revealed with 

numerical data (Tuğluer, 2019). As a matter of fact, it is necessary to 

determine the amount of carbon released and stored by cities. For this 

reason, it is very important for the urban ecosystem to know the amount 

of carbon accumulated in the structures of urban trees and to carry out 

plantation applications in the light of these data. 
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At a global level, in terrestrial ecosystems around the world, 19% of 

carbon is stored in plants and 81% in soil. In forests, about 31% of the 

carbon is stored in biomass and 69% in soil. In tropical forests, about 

50% of the carbon is stored in biomass and 50% in the soil (IPCC, 

2000). Trees are important carbon sinks that are effective in reducing 

the carbon accumulated in the atmosphere due to both natural processes 

and human action. It is necessary to understand the contribution of trees 

to the greenhouse effect and to provide a better understanding of the 

carbon cycle of tree communities. 

2. CONCLUSIONS 

Urban sustainability is the journey to improve urban conditions 

economically, socially and environmentally. Urban sustainability aims 

to improve the quality of life of people in terms of people's health and 

well-being. City development is dominated by the construction and 

maintenance of gray infrastructure, mostly buildings and transport 

networks. Surely, a city needs these infrastructures to run. Appropriate 

planting of trees in cities will help concrete structures gain naturalness. 

The development of green infrastructure in areas where concrete is 

dominant will contribute to the sustainability of the city. Cities with 

green infrastructure should be taken as an example and should guide the 

establishment of other areas. In this context, trees are considered to be 

indispensable elements for the sustainability of the city.  

It cannot be said that any problem has arisen in the relationship between 

people and nature until the enlightenment process. At least, human 
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abilities were not at a level that could harm nature. However, with the 

discoveries that emerged at the very beginning of the enlightenment 

period, it is seen that the relations between people and nature began to 

deteriorate gradually. The most important center that plays role in this 

decay is undoubtedly the cities. It can be said that population growth 

and urbanization, which started with the industrialization process and 

gradually reached an unstoppable point, are the most important 

developments that threaten nature. Along with the urbanization and 

industrialization process, factors such as construction of housing areas, 

roads and infrastructure constantly threaten the green areas in and 

around the city center. Sustainable urban development has been 

revealed to prevent this problem. The sustainable quality of urban 

development throughout the world is depending on a steep change of 

human life. There are serious challenges in how to implement 

sustainability (Karataş & Kılıç, 2017). The urban green areas and trees 

in these areas are important to provide and continuity for sustainable 

city properties. Urban trees are used to increase air quality, reduce soil 

erosion, reduce carbon dioxide emissions, reduce greenhouse effect, 

reduce noise level, increase recreational opportunities, etc. It has a vital 

value with its versatile services and contributions to the urban 

ecosystem and the people of the city.  In terms of urban ecosystem, trees 

are one of the most economical materials for carbon sequestrate and 

storage (Gül, Tuğluer & Akkuş, 2021).  
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Finally, fulfilling the aesthetic and functional purposes expected from 

urban road trees depends on choosing the right tree species in the right 

place, providing suitable living conditions, performing maintenance 

works in accordance with the technique, and establishing consistent and 

sustainable tree management policies. 

Carbon storage and sequestration capacities are an important factor in 

the preference of tree species to be used in urban afforestation studies. 

Methods for the determination of ecosystem services in urban trees 

need to be established. 

In addition, scientific research and educational activities should be 

given importance to inform and raise awareness about the ecosystem 

services and contributions of road trees and their socio-economic 

benefits. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde bütün insanlık kendisinin sebep olduğu ve olmaya da 

devam ettiği küresel sorunlarla karşı karşıyadır. Dünyanın bir kısmı 

hala kitlesel tüketime aralıksız devam ederken, bir kısmı da bu 

tüketimlerin ağır sonuçlarıyla mücadele etmek zorundadır. İklim 

değişikliği her gün, her saat farkında olmaksızın insanlığı ve yaşamı 

doğrudan etkilemektedir. Kuraklık, su kıtlığı, çölleşen göller, eriyen 

buzullar, yok olan ekolojik çeşitlilik vb. gibi oldukça fazla olumsuz 

faktör bulunmaktadır. Kaynakların aşırı tüketiminin yol açtığı çevre 

kirliliğinin, olumsuz bir biçimde insana geri dönmesi kaynakların 

sürdürülebilir bir biçimde kullanılmadığının en büyük göstergesidir. 

Ekosistemin sağlayabildiği besin kaynaklarının ve taşıma kapasitesinin 

oldukça ötesinde olduğumuz bir gerçektir.  

Bütün bu olumsuzluklara çözüm bulabilme umuduyla birçok toplantı 

gerçekleştirilmekte, mevcut durum ve gelecek kaygıları oluşturan 

sorunlar, temsili toplantılarda tartışılmakta ve çözüm önerileri 

aranmaktadır. Fakat sürdürülebilir bir anlayışı benimseyen kentlerde 

sorunların azalması beklenirken her geçen gün daha da artmaktadır. Bu 

da yapılan çalışmaların ve mevcut uygulamaların ne kadar yetersiz 

olduğunu göstermektedir. 

Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile beraberinde gelen sanayileşmede 

büyük adımların atılması, giderek tüketimden kat be kat daha fazla 

üretim yapılması, eğitim düzeyinin yükselmesi ve refah düzeylerinin 

iyileşmesiyle beraber dünya nüfusunun da katlanarak artması, bu 

süreçte mevcut kalkınma politikaları ile çevre sağlığının göz ardı 
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edilmesi, sorgulanmaması, yaşamı ve insan geleceğini tehdit etmeye 

başlamıştır.  

İnsanlık için oldukça karamsar bir geleceğin çizilmeye başlanmasıyla 

beraber çevre ve kalkınma sorunlarının küresel boyutta karşımıza 

çıktığını gözlemlenmektedir. Giderek tahrip edilen dünyada, çölleşme, 

doğal afetler, iklim krizleri, ormansızlaşma, toprak kirliliği, su 

kaynakların kontrolsüz kullanımı sonucu canlı organizmaların soyunun 

tükenmesi, ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma vb. gibi 

sorunlarla birlikte insan popülasyonunun ve kentleşmenin durmaksızın 

artmasına bağlı olarak işsizlik, yoksulluk, dağınık kentleşme, eşitsizlik, 

göç gibi durumlarda eğitimsizlik ve sağlıklı kaynaklara ulaşamama gibi 

fiziksel ve toplumsal zorluklarla da karşılaşılmaktadır. 

Çevre kirliliğinin yeryüzündeki yaşamı tehlikeye atacak boyuta 

ulaşması, insan odaklı planlama ve tasarımların aksine ekolojik hakları 

da gözeten, doğal kaynakların kullanımını en aza indiren ve en uygun 

biçimde kullanımını öngören, sadece ekonomik değil, sosyal ve 

çevresel boyutu da hesaba katan politikaların gelişmesine neden 

olmuştur (Tıraş, 2012; Yılmaz, 2019). 

Doğal kaynakların başlıca tüketicisi rolünü oynayan kentler, aynı 

zamanda çevre sorunlarının ve ekolojik çöküşün de merkezini 

oluşturmaktadır. Bu yüzden sürdürülebilir bir dünya için kentsel 

sürdürülebilirlik kavramı oldukça önemlidir.  

Ortaya çıkan bu akımların etkisindeki kentsel peyzajın durumu bu 

zamana kadar hiç düşünülmemiş, yayılma/yaygınlaşma (sprawl) ile 

azmanlaşan kentlerin, kapalı yerleşim birimlerinin, megamolların aşırı 
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çoğalmasıyla beraber tahrip olan kentsel açık ve yeşil alanlar, her geçen 

gün biraz daha fazla yerleşime açılan tarımsal alanlar, ormanlar, 

meralar vb. ile bilinçsizce kullanılan kaynakların artık geri 

kazanılamayacağı gerçeğinin çok geç farkına varılmıştır. Bu gerçek 

ancak yeni yaklaşımlarla ele alındığında çözülebilir bir nitelik 

kazanacaktır. 

Modern kentleşme ekseninde bu yeni ve esnek çözümlemelerden biri 

olan Peyzaj Kentselliği, binaların ve beton blokların yerini peyzajın 

aldığı, güncel durumu destekleyen bir disiplin kayması olarak 

değerlendirilmektedir. Disiplinlerarası hatta disiplinler-ötesi bir 

yaklaşım olarak peyzaj kentselliği hem modern kenti açıklayan bir 

bakış açısı hem de onun inşa edildiği zemin ve ortam olacaktır 

(Karaçizmeli, 2012; Waldheim, 2006). 

Bugünün yoğun olarak yaşanılan kentlerinde sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için birçok disiplinin bir arada çalışması ve üretebilmesi 

gerekmektedir. Yaşanabilir kentleri oluşturabilmenin, çarpık ve 

sağlıksız kentleşmenin sonucu terk edilmiş alanların kente, doğaya ve 

topluma kazandırılması için birçok seçeneklerin aynı anda göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir.  

Bu çalışmada amaç; kentsel dokuyu doğal ağlarla birbirine bağlayan, 

özelliğini kaybeden alanları sürdürülebilir bir biçimde tekrardan 

işlevselleştirmeye yönelen hem planlamada hem de tasarımda yeni bir 

paradigma olarak sunulan Peyzaj Kentselliğini kentsellik ve kentsel 

sürdürülebilirlik açısından incelemek ve sürdürülebilirlik 

çalışmalarındaki temel rolünü ortaya koymaktır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Araştırma kapsamında, yoğun nüfus barındıran, yer yer sağlıksız 

mekânsal form ve toplumsal etkileşimlerin bulunduğu doğal alansız ve 

kendisini sürdüremeyen kentsel ortamlar ele alınmaktadır. Bu 

kapsamda durmaksızın dikey ve yatay yayılış gösteren, hızla büyüyen 

ve neredeyse otomatikleşen/makineleşen kentler bazında dönüşümün 

sağlanabileceği üç temel kavrama değinilmiştir. Bunlar; 

sürdürülebilirlik, kentsel sürdürülebilirlik ve peyzaj kentselliğidir. Bu 

kavramların temelleri, ortaya çıkış nedeni ve kentsel alanlardaki 

uygulanabilirliği de ayrıca tartışılmaktadır. 

Araştırmada her üç kavram ayrı ayrı ele alınmıştır. Literatür araştırması 

yapılarak yerli ve yabancı kaynaklar taranmış ve her üç kavram için 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Kentsel ortamların iyileştirilmesinin ve 

geri dönüştürülerek sürdürülebilirliğinin en uygun şekilde 

sağlanmasındaki rolleri ortaya konulmuştur. 

3. BULGULAR 

3.1. Sürdürülebilirlik  

Son yılların en yaygın kullanılan sözcüklerinden olan 

‘sürdürülebilirlik’ birçok şeyi bir arada tanımlayabilmektedir. 

Sürdürülebilirlik birçok başka kavramlarla ilişkilendirilmektedir. 

Bugün literatüre bakıldığında birçok sözcüğün önünde tanımlayıcı 

rolde olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir kentler, ekonomi, kaynak 

yönetimleri, ticaret, tasarım, planlama, kalkınma vb. bunlardan sadece 

birkaçıdır. 
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Thomas Gieryn (1999) sürdürülebilirlikten ‘sınır terimi’ olarak 

bahsetmektedir. Bu sınır çoğu şey arasında ayrım veya birleştirici rol 

oynamaktadır. Bilimle siyasetin, siyasetle bilimin buluştuğu bir terim 

olduğundan da bahsetmektedir. Sürdürülebilirliğin bu ‘sınır terim’ i 

çevresel ve ekonomik kalkınma endişelerini birbirine bağlayan ve bu 

bağları yönetebilen topluluklar inşa etmeye çalışmaktadır (Scoones, 

2007).  

Sürdürülebilirlik kavramının tam olarak ne zaman ortaya çıktığı 

bilinmemekle beraber kaynaklarda 1700 ve 1800’lerden 

bahsedilmektedir. Ormanların uzun vadeli nasıl yönetilmesi gerektiğini 

anlatmak için Alman ormancı Hans Carl von Carlowitz (Scoones, 

2007), Britanya adalarındaki tarımsal toprakların bireysel sisteme 

geçişiyle beraber tarımsal ürün miktarında ve verimlilikte artışı 

gözlemleyen Arthur Young ise bu konularla ile ilgili düşüncelerini 

1804 yılında General ‘View of Agriculture of Hertfordshire’ adlı kitapta 

yayımlamıştır. (Bozloğan, 2010; Kula, 1998). Böylece somut olarak 

literatürde sürdürülebilirlik düşüncesinin 18. ve 19. yüzyıllarda 

açıklanmış olduğu saptanmaktadır. 

Ekolojik anlamda sürdürülebilirlik düşüncesinin ardında daha çok 

kalkınmacı ideolojinin 1960’ lı yıllarda neden olduğu sorunlar ve 1970’ 

li yıllardan sonra görülen çevreci hareketlerin kazanımların olduğu 

söylenebilir. 1960’ lı yıllarda kalkınma adı altında yapılan her şeyde 

çevrenin tahribi konusu pek sorgulanmıyordu (Bozloğan, 2010; Tekeli, 

1996). Bu yaklaşımlara göre çevre sorunları daha sonraki süreçlerde ele 

alınması gereken bir konu olarak görülüyordu. 
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Dünyanın sanayileşmiş bölgelerinde görülen ve çoğalan çevre 

sorunlarının etkisiyle 1970’li yıllarda çevre hareketlerinin yayılarak 

bütüncül bir yaklaşıma dönüştüğü görülmektedir. Özellikle 5-16 

Haziran 1972 tarihinde Stockholm’de Birleşmiş Milletler İnsani Çevre 

Konferansı düzenlenmesi bu konuda atılmış büyük adımlardandır. Bu 

konferans ile çevre sorunları uluslararası bir boyuta taşınmıştır. 

Konferansta konuşulan ve kabul edilen İnsani Çevre Bildirgesi’nde, 

“çevrenin taşıma kapasitesine dikkat çeken, kaynak kullanımında 

kuşaklararası hakkaniyeti gözeten, ekonomik ve sosyal gelişmenin 

çevre ile bağlantısını kuran ve kalkınma ile çevrenin birlikteliğini 

vurgulayan ilkeler”, ilk olarak sürdürülebilirlik düşüncesinin 

literatürde tanınmasını sağlamış ve temel dayanaklarını ortaya 

koymuştur (IULA-EMME, 1997).  

1970’ li yıllarda çevre hareketinin doğuşu ve kısa sürede yayılışıyla 

beraber, çevre sorunlarının ana kalkınma sorunlarıyla ilişkilendirilme 

dönemi de başlamıştır. 1987 yılında ise Ortak Geleceğimiz başlıklı 

dönüm noktası taşıyan bir diğer raporda sürdürülebilirliğin modern 

tanımı sunulmaktaydı; ‘Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin 

kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden bugünün 

ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır’ (Scoones, 2007; WCED, 1987a, 

s. 43). 

Sürdürülebilirlik kavramı tamamen benimsendikten sonra birçok dalda 

ve disiplinde kullanılmaya başlamıştır. Fakat her konuda çeşitliliğin 

oldukça fazla bulunduğu kentsel alanlarda kalıcı sorunlar görülmeye 

devam etmekteydi. Birçok açıdan türlü avantajlar sağlayan gösterişli 
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kentler, kırsal nüfusu kendine çekmeye devam etmekte, bu nedenle de 

hem nüfus hem de fiziksel olarak büyümekteydi (Akçakaya, 2016; 

Keleş, 2001, s. 119). 

3.2. Kentsel Sürdürülebilirlik 

Kentsel yaşam için yüksek eğitim düzeyi, sağlık hizmetleri, sosyal 

hizmetler, besin ihtiyaçlarına erişim, yeniliklere uyum sağlayabilme, 

ekonomik ve ekolojik kalkınma, hayati önem taşımaktadır. Fakat bunlar 

için uygun altyapılar oluşturulamadığı taktirde kentlerde sosyal 

adaletsizliğin yaşandığı görülmektedir. Adaletsiz dağılım sağlıksız 

kentleşmelere, kontrolsüz yayılan ve merkezsizleşen (desentralize) 

kentlere yol açmaktadır. Böylece, insan nüfusunun artmasıyla çoğalan 

sağlıksız kentsel ortamlar sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir 

kalkınmanın önüne geçmektedir. 

Gelişen ve değişen kentlerde bir yandan sürdürülebilir kalkınma ile 

çevresel refah sağlanırken, diğer yandan da sosyal yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesi ve ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek için kentsel 

sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıktığı görülmektedir. Çünkü yoğun 

yaşam merkezleri olan kentler yine kalkınmayı gerçekleştirecek olan 

politikalarla eylemlerin şekillendiği ve uygulandığı yerlerdir. 

Sürdürülebilir kentleri bu bağlamda Alberti 1996’da; “kent sakinlerinin 

ihtiyaçlarının yerel ve küresel kaynaklar üzerinde sürdürülebilirliğe 

uygun olmayan girişimler olmaksızın karşılanması” olarak 

tanımlamıştır (Kocaoğlu ve Sert, 2018).  

Kentsel alanlarda doğal alanların tahrip edilmesi, bu konulardaki 

önceliklerin göz ardı edilerek fazla sorgulanmaması gün geçtikçe daha 
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fazla âtıl alanlara, terk edilmiş yerlere ve güvensiz kentsel mekanlara 

dönüşmektedir. Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasındaki en 

önemli noktalardan biri kentsel bütünlüğün ve ekolojik koridorların 

oluşturulmasıdır. 

3.3. Peyzaj Kentselliği 

Hızlı ve dengesiz kentleşmenin sonucu olarak, özellikle endüstri 

kentlerinde küçülme, nüfus kaybı, terk edilen ve yoğunluğu düşen kent 

merkezlerinde büyük boşlukların oluşması, bazı şeylerin yetersiz 

olduğunun düşünülmesine sebep olmuş ve mevcut kentleşmeye 

eleştirel bir perspektifle bakılması ihtiyacını ortaya çıkmıştır.  

Patrick Schumacher ve Christian Rogner geleneksel kent biçiminin 

‘tüm kente seri üretim bandı konseptinin uygulanmasıyla’ dağılmaya 

başladığını savunmaktadırlar (Karaçizmeli, 2012).  

Kenti makineleştiren ve devasa üretim alanlarına çeviren bu 

yaklaşımlar hızlandırdıkları mekânsal ve ekolojik yıkımların 

sonucunda yerlerini peyzaja ve yeşil alanlara bırakmak zorunda 

kalmaktadırlar. 

Charles Waldheim’ e (2016) göre “peyzaj insan algısı, öznel deneyim 

veya biyolojik işlev için bir model veya analog olarak 

kullanılmaktadır.” Alternatif olarak peyzaj, tasarımcıların, mimarların, 

mühendislerin ve plancıların kente müdahale ettiği bir tasarım aracı 

olarak kullanılmaktadır (Waldheim, 2016).  
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Bu açıklamalar, peyzajın kentsellik konularında ve kente dair her 

alanda bir aracı olarak tanımlanmasını sağlamaktadır. Kentlerde, 

kentsel peyzajın yeniden gözden geçirilmesi gereken kısımlarda çoğu 

zaman kentin fiziksel dokusunun mimari düzenler sıralanmasından 

oluştuklarını görmekteyiz (Waldheim, 2016).  

Çoğu zaman bahsi geçen yerler kentin mimari modelleri ve 

ekstrapolasyonu olarak geleneksel anlayışların artık geçerli olmadığı 

alanlardır. Bunlar kentin ekolojik, ekonomik ve altyapı sistemlerinin 

değişikliğinin gerektiği kısımlarda geleneksel kentsellik 

yöntemlerinden ve mimari mantıktan kopma noktalarıdır.  

Peyzaj kentselliği ilk olarak kentlerin planlanması ve tasarımında artık 

yetersiz kalan geleneksel tasarımlara tepki olarak ortaya çıkmıştır (İlke 

ve İlke, 2017; Corner, 2003).  

Peyzaj kentselliğinde bir kentteki doğal ve kültürel sistemleri 

kaynaştırmak, doğayı, mekânsal alanlar oluşurken, toplumsal süreçleri 

ve ihtiyaçları da göz önünde bulunduran, kentsel peyzajı tahrip 

etmeyecek şekilde planlama sürecinin merkezine oturtmak söz 

konusudur.  

Yirminci yüzyılın sonlarında tasarım kültürünün ve popülist 

çevreciliğin yükselişinin yansıra, baskın mimari kültür ve post-Fordist 

koşulların peyzaj kentselliği söylemlerinin oluşmasına sebep olmuştur. 

Bu söylemler, kentsel tasarım alanlarında ekolojik düşüncenin hızla 

yayılmasını ve benimsenmesini sağlamıştır. Peyzaj kentselliği 

uygulamaları, kentsel tasarım modellerinin geleneksel yöntemlere bağlı 
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olması nedeniyle, kentsel planlamanın sosyal bilimler modeline 

kayması ve şekilsel/biçimsel tasarımdan uzaklaşmasının yarattığı 

boşlukları doldurabilme amacıyla geliştirilmiştir (Waldheim, 2016). 

Bu kavramın gelişiminde McHarg tarafından ortaya konulan “Doğa ile 

Tasarım” anlayışı oldukça etkili olmuştur. Peyzaj kentselliği, doğa ile 

tasarımın merkezinde bulunan ekolojik tasarım/planlama kavramlarıyla 

desteklenmiş peyzaj mimarlığı bakış açısının, çağdaş kentsellik 

yaklaşımlarına entegrasyonu olarak tarif edilmektedir (Çabuk ve 

diğerleri, 2013).  

Peyzaj kentselliği kavram olarak Harvard Üniversitesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi olan Charles Waldheim tarafından 

1997’de ortaya konulmuştur. Kavramı destekleyen ve uygulayanlar 

arasında ise James Corner ve Mohsen Mostafavi gibi önemli isimler 

bulunmaktadır. 

Bunların içinde, Detroit kentinin dönüşümü için hazırlanan öneri proje, 

New York’ta terkedilmiş metro hattının bir bölümünün dönüşümü için 

hazırlanan High Line Projesi ve yine New York’taki eski bir atık 

depolama alanının dönüşümü için hazırlanan Fresh Kills sayılabilir. 

High Line ve Fresh Kills projelerinin her ikisinde de kent ortamında 

kültürel unsurların da korunabildiği, bununla birlikte doğal sistemin 

uzun vadede hâkim olması hedeflenen yaklaşımlar yer almaktadır 

(Karaçizmeli, 2012). 

Freshkills Park, eski atık depolama alanı olup, rehabilite edilerek doğal 

alana\parka dönüştürülmüş bir projedir. 2035 yılında tamamlanması 
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düşünülen bu park, Central Park'ın 2,7 katı büyüklüktedir ve bu yönüyle 

de New York'un en büyük ikinci parkı olacağı düşünülmektedir. 

Projede eski endüstriyel kentin dönüştürülmesi için peyzaj bir araç 

olarak kullanılmıştır. 21. yüzyıl peyzaj kentselliği kavramının güzel bir 

örneği olarak kabul edilmiştir (Gülşen, 2017). 

Tasarım yaklaşımını peyzaj kentselliği ile kurgulayan ya da teoriye 

referans olarak sunulabilen çok fazla örnek bulunmamaktadır. 

Waldheim bu referans projeler dahilinde sıklıkla 1982’deki Parc de La 

Villette yarışmasından bahsetmektedir. Bernard Tschumi’nin kazanan 

projesini ve Rem Koolhaas’ın ikinci seçilen projesini milat olarak kabul 

edilmesinin sebebi yarışmadaki ilk 2 projenin o dönemdeki 

düşüncelerde bir ‘kayma’ yaratmasıdır. Bu iki projenin iddiası, peyzajın 

program değişikliğine olanak tanımasıdır (Karaçizmeli, 2012). 

Peyzaj, katı mimari düzenin olduğu teknolojik, ekonomik ve sosyal 

değişiklikler nedeniyle yetersiz kalan kentsel alanlar için uygun 

bulunmaktadır. Peyzaj kentselliğinin tanımı ve uygulamaları limanlar, 

ulaşım ve altyapı çalışmaları gibi büyük kapsamlı çalışma gerektiren 

kentsel alanlara yöneliktir. Hava limanları gibi yoğun mimari 

yapılardan oluşan çevreyi ve kentsel altyapıyı etkileyen devasa alanlar 

peyzaj kentselliğinin ana tartışma konularından biridir. (Waldheim, 

2016).  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentler karmaşık bir dokuya sahip olduklarından dolayı küresel çevreyi 

ve ekosistemleri birçok yolla etkileyebilmektedirler. Hem mekânsal 

oluşumları hem ekolojik hem de toplumsal olayları 

şekillendirmektedirler. Devasa besin, su, organik ve inorganik madde 

ihtiyacı, enerji, kullanımlarının gerçekleştiği sonucunda büyük 

miktarlarda karbon ve atık madde salınımı yapılan alanlardır. Altyapı 

sistemlerine bakıldığında ise birçok ekolojik yaşam zincirini de 

olumsuz etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda kentsel 

sürdürülebilirliğin sağlanması için doğrudan dönüşebilen, yenilenebilir, 

kendini onarılabilen sistemlerin oluşturulmasının yanı sıra kentsel 

altyapının da büyük ölçüde esnek bir tabana oturtulması gerekmektedir. 

Parçacıl yenilenme zincirlerinin oluşturularak kentsel doğal ekosistemi 

besleyebilen sağlıklı ortamların oluşumuna olanak tanınmalıdır. 

Kentsellik, bir yandan sosyal bilimler ve planlama arasındaki mesleki 

ayrımı diğer yandan da tasarım disiplinleri ile uzlaşma alanlarını 

oluşturmaktadır. Kentsellik, kenti bir zamanlar bir çalışma ve deneyim 

yeri olarak görmektedir. Bu anlamda kentselliği, kentleşmenin 

süreçleri, çalışma deneyimleri, araştırmaları ve bunlara müdahalesi 

olarak tanımlayabiliriz (Waldheim, 2016). 

Günümüze kadar bütün kentleşme modelleri, zamanla değişen ve 

yenilenen sorunlara hep şekilsel çözümler getirmiş, dolayısıyla yetersiz 

kalmıştır. Bu nedenle modern kentlerin sorunlarına metodolojik olarak 

çok disiplinli bir perspektiften bakılması gerekmektedir. Sadece 
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mekânsal ya da peyzaj tasarımının dışına çıkarak, güncel kent 

dinamiklerinin karmaşıklığını düşünmek için çevre mühendisliği, 

kentsel strateji, peyzaj ekolojisi, endüstri ve mimarlık disiplininin 

kalkınması gibi disiplinlerden bilgi ve teknikleri bir araya getirip, yeni 

kent modeli ortaya koyulabilecek perspektifin oluşturulması ve 

yönetim şeklinin belirlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. 

Peyzaj, aynı zamanda makroekonomik dönüşümler sonrası küçülen, 

kontrolsüz yayılan, merkezi kaybolan ve parçacıl kahve rengi alanlarda 

kentsel formları düşünürken oldukça yararlı bulunmaktadır. Böylece, 

bir kentsellik olarak peyzaj, toplumsal, ekolojik krizlerle ilişkili çeşitli 

etkileri emebilen ve bazı açılardan hafifletebilen bir yapıya sahiptir. 

Büyük karmaşık ekolojik ve altyapı sistemlerinin kesiştiği yerlerde de 

çözüm üretebilen esnek yapıdadır. Son zamanlarda kentsel alanlarda 

yeşil altyapılarla ilgili birçok çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalara 

bakıldığında peyzajın kent içi değişim, dönüşüm ve adaptasyon 

süreçlerindeki rolü ortaya konmaktadır. Bu konuların kümülatif etkisi, 

kent alanlarını birer araç ortamı, yeni bir model olarak ise peyzajın 

potansiyelini ortaya koymaktadır.  

Bazı kentsel ortamlarda peyzaj, esasen mimarinin yoğun olması üzerine 

kurulan daha dayanıklı ama bir o kadar da kırılgan ve esnek olduğu için 

değişen sanayi ekonomileri sonucu oluşan yerlerin sorunlarını 

hafifletmektedir. Peyzaj kentselliği, kentsel alanların yayılmasıyla artan 

kentsel nüfusun kontrolünde, sağlıksız ortamların iyileştirilmesinde, 

aynı zamanda bu ortamların sürdürülebilirliğinin en iyi şekilde 
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sağlanması konularını sosyal ve çevre etkilerden başarılı bir şekilde 

izole etmek için disiplinler-ötesi çalışmalar bütünüdür. 

Kontrolsüz yayılan kentlerde sürdürülebilirlik olgusunun 

benimsenmesi ve uygulanabilmesi önemlilik arz etmektedir. Günümüz 

kentleri dönüşümünü sağlayamadığı enerji ve ekolojik kaynakları 

sömüren birer makinedir. Bu bağlamda yeni bir disipliner ara kesit olan 

peyzaj kentselliği kentsel tasarımın ve peyzajın ötesinde bir bakış açısı 

sağlamaktadır. Bu yöntemlerle sürdürülebilir ve esnek altyapı 

sistemlerinin oluşturulabilmesi, kentlerin katmanlaşmış ve biriken 

sorunlarına çözüm olacaktır.  

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.  
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SUMMARY 

Today, all humanity is faced with global problems that it has caused and continues to 

be.  While some parts of the world still continue mass consumption uninterrupted, 

others have to deal with the heavy consequences of these consumptions. Climate 

change directly affects humanity and life without being aware of it every day, every 

hour. There are many negative factors such as drought, water scarcity, desertification 

of lakes, melting glaciers, disappearing ecological diversity and so on. The negative 

return of environmental pollution caused by excessive consumption of resources to 

people is the biggest indicator that resources are not used in a sustainable way. It is a 

fact that we are far beyond the nutrient sources and carrying capacity that the 

ecosystem can provide. 

With the beginning of a very pessimistic future for humanity, it is observed that 

environmental and development problems appear on a global scale. With the 

beginning of a very pessimistic future for humanity, it is observed that environmental 

and development problems appear on a global scale. In an increasingly devastated 

world, unemployment, poverty due to the unceasing increase of human population 

and urbanization, together with problems such as desertification, natural disasters, 

climate crises, deforestation, soil pollution, uncontrolled use of water resources, 

extinction of living organisms, depletion of the ozone layer, global warming and 

physical and social difficulties such as dispersed urbanization, inequality, lack of 

education and access to healthy resources in some cases are encountered. 

The state of the urban landscape under the influence of these emerging currents has 

never been considered until now, urban open and green areas, which are destroyed by 

the excessive proliferation of cities, closed settlements, megamoles, agricultural areas 

that are opened to more and more settlements day by day. , forests, pastures, etc. It 

has been realized too late that the unconsciously used resources can no longer be 

recovered. This fact will only be solvable when handled with new approaches. 

In order to ensure sustainability in today's densely populated cities, many disciplines 

must work and produce together. Many options should be considered at the same time 

in order to create livable cities and to bring the abandoned areas as a result of 

unplanned and unhealthy urbanization to the city, nature, and society. 

The aim of this study; The aim of this study is to examine Landscape Urbanism, which 

is presented as a new paradigm in both planning and design, which connects the urban 

fabric with natural networks, tends to re-functionalize the areas that have lost their 

characteristics in a sustainable way, in terms of urbanism and urban sustainability and 

reveals its role in sustainability studies. 

Within the scope of the research, urban environments with dense populations, 

unhealthy spatial forms, and social interactions, without natural areas and which 

cannot sustain themselves, are discussed. In this context, three basic concepts that can 

be transformed on the basis of mechanized cities that spread vertically and 

horizontally are mentioned. These are Sustainability, Urban Sustainability, and 
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Landscape Urbanism. The foundations of these concepts, the reason for their 

emergence, and their applicability in urban areas are discussed. In the study, all three 

concepts were handled separately. By conducting a literature search, domestic and 

foreign sources were scanned and comparisons were made for all three concepts. The 

roles of improving and recycling urban environments in ensuring their sustainability 

in the most appropriate way have been revealed. 

'Sustainability', one of the most widely used words of recent years, can describe many 

things. The concept can apparently be associated with many things. Today, when we 

look at the literature, it is seen that many words have a descriptive role in front of 

them. Sustainable cities, economy, resource management, trade, design, planning, 

development, etc. are just a few of them.  

High education level, health services, social services, access to nutritional needs, 

adaptability to innovations, economic and ecological development are vital for urban 

life. However, it is seen that social injustice is experienced in cities if suitable 

infrastructures cannot be established for them. Uneven distribution leads us to 

unhealthy urbanizations, uncontrolled spreading, and decentralized cities. Unhealthy 

urban environments that increase with the increase in human population prevent 

sustainability and sustainable development. 

The destruction of natural areas in urban areas, ignoring the priorities in these matters, 

and not questioning them too much are turning into more and more idle areas, 

abandoned places, and unsafe urban spaces. One of the most important points in 

ensuring the sustainability of cities in the creation of urban integrity and natural life 

corridors.  

As a result of rapid and unbalanced urbanization, shrinkage in industrial cities, loss of 

population, large gaps in abandoned and decreasing urban centers caused some things 

to be thought to be insufficient and the need to look at the current urbanization from 

a critical perspective has emerged. 

In addition to the rise of design culture and populist environmentalism in the late 

twentieth century, the dominant architectural culture and post-Fordist conditions led 

to the formation of Landscape Urbanism discourses. These discourses have led to the 

rapid spread and adoption of ecological thought in urban design areas. Landscape 

urbanism applications were developed in order to fill the gaps created by the shift of 

urban planning to the social sciences model and moving away from formal design 

since urban design models depend on traditional methods (Waldheim, 2016). 

Because cities have a complex texture, they can affect the global environment and 

ecosystems in many ways. They shape both spatial formations and ecological and 

social events. They are areas where large amounts of carbon and waste material are 

released as a result of the huge need for nutrients, water, organic and inorganic 

substances, energy, and their use. When we look at the infrastructure systems, it is 

seen that it negatively affects many ecological life chains. In this context, in order to 

ensure urban sustainability, besides the creation of directly transformable, renewable, 
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self-repairing systems, the urban infrastructure must be placed on a flexible base to a 

large extent. It should be possible to create healthy environments that can feed the 

urban natural ecosystem by creating partial regeneration chains.  

Urbanism constitutes the professional distinction between social sciences and 

planning on the one hand and areas of reconciliation with design disciplines on the 

other. Urbanism sees the city as once a place of study and experience. In this sense, 

we can define urbanism as the processes, work experiences, researches, and 

interventions of urbanization (Waldheim, 2016). 

In order to think about the complexity of contemporary urban dynamics beyond just 

spatial or landscape design, it is inevitable to create a perspective and determine the 

management style by bringing together knowledge and techniques from disciplines 

such as environmental engineering, urban strategy, landscape ecology, environmental 

engineering. 

Landscape is also found to be very useful when considering urban forms in brown-

colored areas that shrink after macroeconomic transformations, spread uncontrollably, 

lose their center, and are fragmented. Thus, landscape as an urbanity has a structure 

that can absorb and in some ways mitigate various impacts associated with social and 

ecological crises. It has a flexible structure that can produce solutions in places where 

large complex ecological and infrastructure systems intersect. 

Recently, many studies have been carried out on green infrastructures in urban areas. 

Looking at these studies, the role of landscape in urban change, transformation and 

adaptation processes is revealed. The cumulative effect of these issues reveals the 

potential of urban areas as a vehicle environment and landscape as a new model. 

In some urban environments, landscape areas alleviate the problems of places created 

as a result of changing industrial economies, as they are more durable, but also fragile 

and flexible, built on dense architecture. Landscape urbanism is a set of 

transdisciplinary studies to successfully isolate the issues of controlling the increasing 

urban population with the spread of urban areas, improving unhealthy environments, 

and also ensuring the sustainability of these environments in the best way possible. 

It is important to adopt and implement the concept of sustainability in cities that are 

no longer controllable. Today's cities are machines that exploit the energy and 

ecological resources that they cannot transform. In this context, Landscape urbanism, 

which is a new disciplinary cross-section, provides a perspective beyond urban design 

and landscape. Creating sustainable and flexible infrastructure systems with these 

methods will be a solution to the stratified and accumulated problems of cities. 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramının dünya üzerinde pek çok alanı 

etkilediği bilinmektedir. En çok etkilenen alanlardan biri ise inşaat 

sektörü olmuştur. Değişen ve gelişen inşaat teknikleri ile sürdürülebilir 

yapı üretimi konusunda önemli gelişmelerin oluşmasını sağlamıştır.  

Geleneksel inşaat metotları ile yapılan yapıların enerji ve kaynak 

kullanımı bakımından sorunlara sahip olmasının yanı sıra kentlerin 

temel yerleşim düzeninde değişime ihtiyaç duymasıyla birlikte 

“sürdürülebilir kentsel dönüşüm” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çalışmada ülkemizde uzun yıllardır yapılan kentsel dönüşüm 

uygulamalarına önemli bir örnek olan Antalya Kepez – Santral bölgesi 

kentsel dönüşüm projesinin “sürdürülebilir kentsel dönüşüm” kriterleri 

kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, çarpık 

yapılaşma ve yetersiz alt yapı gibi sebeplerle geri dönüşüme sokulacak 

yapıların ve bölgelerin, planlama ve uygulama sürecine 

sürdürülebilirlik ilkelerinin katabileceği kazanımları literatür taraması 

ışığında bulunan bulgularla Kepez örneği üzerinden belirtmektir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Sürdürülebilirlik Kavramı 

Ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yitirilmesi, teknoloji 

ve sanayideki gelişmelerin doruğa ulaşmasının bedelidir. Bu bağlamda, 

gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden, ihtiyaçların 

karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşü olarak sürdürülebilirlik 
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kavramı oluşmuştur (Ciravoğlu, 2008). Sürdürülebilirlik kavramının 

hayatımıza girişi, çevre sorunlarının artması, enerji kaynaklarının 

tükenmeye başlaması, tüketimin bilinçsizce artması, popülasyonun 

hızla artması ve ekonomik çıkmazlar gibi sorunlara çözüm bulmak 

amacı ile olmuştur (Bilge, 2007).  

Popülasyon artışı ve gelişen teknolojinin etkisiyle farklılaşan 

ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel beklentiler, doğal kaynakların 

hızla tüketilmesine sebep olmuştur. Doğanın kendini yenilemesi 

tüketim hızının önüne geçemediği sürece, doğal kaynaklar tükenmeye 

mahkumdur (Yiğit, 2021).  

Doğanın kendini yenilemesine zaman kazandırmak adına, bu çalışmada 

sürdürülebilirlik mimari, çevresel ve kentsel bağlamda ele alınacaktır.  

2.1.1. Sürdürülebilir mimari 

Bina yapım sürecinin her aşamasında doğa ile iletişimi mevcuttur 

(Toker, 2020). Yapılı çevrenin inşası ve doğal kaynakların tüketimi 

arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu nedenle yapay çevrenin 

sürdürülebilirlik ile ilişkisi büyük önem taşımaktadır (Yiğit, 2021). 

Sürdürülebilirlik; ekosistemi ve doğal kaynakları koruyarak insan 

hayatının ve sağlığının devamlılığını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 

nedenle yenilenebilir kaynaklara yönelmekte, enerjinin korunmasını ve 

depolanmasını amaçlamakta, çevre kirliliğine neden olabilecek zararlı 

atıkları önlemekte ve atık oluşumunu sınırlamaktadır (Toker, 2020). 

Sürdürülebilir mimari, tasarım ve uygulama süreçlerini 

sürdürülebilirliğin bu tanımına uygun şekilde alarak, çevreye zararı 
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olmayan ya da minimum düzeyde zarar veren, doğa dostu, uzun ömürlü 

ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan mimari çözümler sunmaktır.  

2.1.2. Sürdürülebilir çevre 

Çevre etkileşimi insanoğlu için varoluşundan bu yana, hayatta kalma, 

refah seviyesini yükseltme, teknolojik gelişimleri gerçekleştirme için 

vazgeçilmez olmuştur (Tıraş, 2012). Çevrenin gelişen toplum 

doğrultusunda farklılaşan ihtiyaçlara göre kullanılması, bu süreçte 

kaynakların tükenmesine, çevrenin olumsuz yönde başkalaşmasına ve 

kirlenmesine sebep olmuştur. İnsanların, çevrede yaşayan canlıların ve 

doğal kaynakların devamlılığı için, çevre bazında sürdürülebilirlik 

büyük önem taşımaktadır. Çevre bağlamında sürdürülebilirlik, çevreye 

saygı duyan, yapay girişimler sonucu zarar gören veya yok edilen 

çevrenin geri kazanımını sağlayacak kararların uygulanması ile 

gerçekleştirilebilir (Kaya ve Tomal, 2011).  

2.1.3. Sürdürülebilir kentler 

Günümüzde dünya nüfusunun çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır ve 

yapılan araştırmalar 2050 yılında bu rakamın 6,5 milyara ulaşacağını 

göstermektedir. Kentlerde istihdam potansiyelinin fazla oluşu, kentlere 

göçü tetikleyerek mega kentlerin artışına sebep olmuştur (Çelik, 2018). 

Kentlerde plansız bir şekilde artan popülasyon, istihdam, eğitim, 

ulaşım, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlar için oluşan yapı ihtiyacını da 

arttırmıştır. Bu nedenle kentsel planlama sürecinde bahsedilen 

ihtiyaçların göz önünde bulundurulması ve tasarım sürecine bu 
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ihtiyaçlar dahil edilirken sürdürülebilir kaygılar doğrultusunda 

ilerlenmesi gerekmektedir.  

Sürdürülebilir kentler girişiminde sürece halkın dahil olması gerektiği 

gibi yerel yönetimlerin de dahil edilmesi gerekmektedir. Halka hizmet 

yükümlülüğü bulunan yerel yönetimlerin, insan yaşamıyla yakından 

ilgili çevre sorunlarını önlemek ve çevrenin kalitesini iyileştirmek için 

bazı yükümlülükleri vardır. Yerel yönetimler, halka yakın bir noktadan 

hizmet vermekte ve politika oluşturmadan çevre sorunlarına, sorun 

çözmeye kadar süreçlere katılmaktadır.  

2.2. Kentsel Dönüşüm  

Kent kelimesinin anlamı Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğünde; “sürekli 

toplumsal gelişme içinde olan; toplumun, barınma, yerleşme, geliş, 

gidiş, dinlenme, eğlenme ve çalışma gibi gereksinmelerinin 

karşılandığı; zirai etkinliklerin sınırlı olduğu; başta ticaret, sanayi, 

eğitim ve yönetim gibi farklı işlevleri toplayan, nüfus yönünden yoğun 

olan büyük yerleşim merkezi’’ olarak tanımlanmaktadır. Dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de kentleşme hızla ilerlemektedir. Maalesef 

kentleşme bireylere istihdam, sağlık, eğitim gibi konularda daha fazla 

seçenek sunsa da artıların yanında plansız ilerlemeler sonucu ortaya 

çıkan eksiler de vardır. Kentlerde artan imkanlar doğrultusunda köyden 

kente göçün artmasıyla kentlerde popülasyon kontrolsüz bir şekilde 

artmıştır. Bu artışı karşılamak için yapılan plansız büyüme sonucu 

ortaya çıkan çarpık yapılar, kentlerin yaşam kalitesini düşürmektedir. 

Bu bağlamda kentsel dönüşümün inkar edilemez bir önemi vardır.  
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Kentsel dönüşüm, kentin kendine yetemeyen ve eskimiş bölgelerinde 

özenle planlanmış ve uzun vadeli olması gereken ekonomik, sosyal, 

fiziksel ve çevresel değişimi hedefleyen kararlar bütünüdür (Roberts, 

2000). Her kentin dönüşüm sürecinde diğer kentlere göre farklılaşan 

ihtiyaçları vardır. Bunlar kentin yerel ekonomisi, sosyokültürel 

altyapısı ve fiziksel eksikliklerine göre ortaya çıkar.  

2.2.1. Kentsel dönüşüm uygulamaları 

Kentsel dönüşüm uygulamaları fiziksel, ekonomik ve sosyal olmak 

üzere üç farklı boyutta ele alınmaktadır. Fiziksel boyutta oluşturulan 

bazı hedefler; üst ve altyapının yenilenmesi ve eksikliklerinin 

giderilmesi, dönüşüme girecek bölgedeki ulaşım sorunlarının 

çözülmesi, sosyal ve rekreasyon alanlarının yerel halkın ihtiyaçlarına 

göre düzenlenmesi, yapıların doğal afetlere karşı güçlendirilmesi, 

kültürel ve tarihi yapıların orijinal hallerine saygı duyularak 

yenilenmesi ve korunması olarak sıralanabilir.  

Ekonomik boyutta bir kentin dönüşümü sürecinde dikkat edilmesi 

gereken hedefler ise; istihdam olanaklarının arttırılması, yerel 

yönetimlerin sürece doğru şekilde dahil edilmesi ve bütçelerinin 

güçlendirilmesi, ekonomik bağlamda kentin dengeye kavuşmasının 

sağlanması, ekonomik olarak canlılığını kaybetmiş alanların topluma 

ve ekonomiye tekrar kazandırılması ve kentin mevcut ticari 

faaliyetlerinin zenginleştirilmesidir. 

Sosyal bağlamda kent dönüşüm süreci ele alınırken konulacak hedefler 

ise bireylerin kentlerdeki değişim sonucu farklılaşan yeni ihtiyaçlarının 
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analiz edilmesi ve bu bağlamda kişilerin yaşam standartlarının 

yükseltilmesi için gerekli kararlar alınmalıdır.  

2.2.2. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm 

Kentlerin sürdürülebilirlik olgusunun üç boyutuyla da iç içe olduğu 

bilinmektedir. Temelde çevreyi koruma amaçlı ortaya çıkan 

sürdürülebilir kentler trendi, planlama disiplini açısından sosyal ve 

ekonomik anlamda da daha sağlıklı kararlar alınması noktasında pozitif 

bir baskı oluşturmaktadır. Bahsi geçen boyutlar, kentsel planlama 

kararları ile doğrudan ilişkili konulardır.  

“Ekonomik canlılık”, “Çevresel koruma”, “Sosyal adalet” 

kelimelerinin oluşturduğu 3E Dengesi, adını bu kelimelerin İngilizce 

karşışığı olan Economical Vitality, Environment Protection ve Social 

Equilty’den almaktadır. Bu üç kavramın bütünlüğü 3E dengesini 

sağlamaktadır. Oluşturulan bu üç parametre ışığında, sürdürülebilir 

kentsel dönüşüm ilkeleri Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm ilkeleri (Lee, 2008) 

Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm İlkeleri 

Çevresel 

Dönüşüm  

Yapılı çevrenin fiziken 

iyileştirilmesi 

Eski ve yeni 
gelişmeler arasında 

denge kurulması 

Doğal 
kaynakların 

korunması 

Kaynak verimli 

teknoloji kullanımı 

Ekonomik 

Dönüşüm 

Eski sanayinin 
kaldırılması, geleneksel 

ticaretin dönüştürülmesi 

Arazi kaynaklarının 

etkin kullanımı 

Kalifiyeli 
işgücünün 

korunması 

Yeni yatırımlar için 
cazibe merkezlerinin 

açılması 

Sosyal 
Dönüşüm 

Yaşam 

koşullarının 
iyileştirilmesi 

İş fırsatlarının 
sağlanması 

Yerel 

özelliklerin 
korunması 

Kamu kurumlarının 

temini Konut 
temini 

Çevresel, ekonomik ve sosyal olmak üzere üç farklı boyutta ele alınan 

sürdürülebilir kentsel dönüşüm ilkeleri, bu çalışmada çevresel boyut 

üzerinden irdelenecektir.  
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3. BULGULAR  

3.1. Antalya İli Kepez İlçesi Genel Özellikleri  

İlçe belediyeleri sınırının gösterildiği, haritası Şekil 1’de verilen 

Antalya İli, 2020 yılında 2.548.308 nüfus büyüklüğü ile İstanbul, 

Ankara, İzmir ve Bursa illerinden sonra 5. sırada yer almaktadır. 20.177 

km2’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün %2,6’lık kısmını 

oluşturmaktadır. Kentsel dönüşüm projesi; Konyaaltı ve Muratpaşa 

İlçesi’nin kuzeyinde yer alan Kepez İlçesi’nin, Gülveren Mahallesi 

sınırları içerisinde uygulanmaktadır (Yetim, 2021) . Antalya, yoğun bir 

turizm bölgesi olması dolayısıyla kentsel rantın yüksek olduğu bir 

kenttir. Ayrıca, Türkiye’de en çok göç alan kentlerinden birisidir (Ateş, 

Özer ve Erturan, 2019). 

 

Şekil 1. Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri sınırları (Saygılı, 2015) 

Kepez İlçesinin gelişimi 1970’li yıllarda Antalya şehrine yoğunlaşan 

göç alımı ile başlamıştır. 1994 yılında Antalya’nın büyükşehir 

belediyesine dönüştürülmesi ile Kepez de alt kademe belediyesi olmuş 

ve 2009 yılına kadar bu şekilde hizmet vermiştir. 2009 yılında 5747 
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nolu yasa ile Kepez ve Varsak Belediyesi birleştirilmiş, Kepez İlçesi 

kurularak Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçesi konumuna gelmiştir 

(Demir, 2021). 

Açık ve Yeşil Alanlar: Ülkemizde kent planlama sürecini yönlendiren 

yasal mevzuat, imar planları ve imar yönetmelikleridir. Bu yasa ve 

yönetmeliklerde yeşil alanlara yönelik yaklaşım, kişi başına belirli 

büyüklükte yeşil alanın sağlanmasıdır. 1956 yılında çıkarılan 6785 

Sayılı İmar Kanunu'nun 20.7.1972 tarih ve 1605 sayılı yasa ile değişik 

25. maddesine göre, planlamaya esas alınan nüfus başına yeşil alan 

miktarı en az 7 m2’dir (Demir, 2021). 

1985 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte olan 3194 Sayılı İmar 

Kanunu’nda da bu standart korunmuştur. En son olarak 2 Eylül 1999'da 

çıkarılan bir yönetmelikle, kentsel ortamlarda kişi başına sağlanması 

gereken aktif yeşil alan miktarı 10 m2’ye çıkarılmıştır (V. Ortaçeşme, 

2005). 

23804 sayılı İmar Yönetmeliğinde, yeşil alan kavramı “Toplumun 

yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçeleri, dinlenme, 

gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanları toplamıdır. İnterpol ölçekteki 

fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ve bölgesel parklar da yeşil alan 

kapsamındadır” denilmektedir. Aktif yeşil alan kavramını ise kent ve 

mahalle parkı, çocuk bahçesi ve oyun alanlarının toplamıdır şeklinde 

tanımlamaktadır. Kepez ilçesindeki kentsel dönüşüm projelerinin 

yakınında bulunan kentsel açık ve yeşil alanlar aşağıda verilmiştir: 
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Hayvanat Bahçesi: Şehir merkezine 10 km uzaklıkta Antalya‐Burdur 

karayolu üzerinde bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesi adına tahsis 

edilen hayvanat bahçesi yapımına “Kepezaltı piknik ve rekreasyon 

projesi” kapsamında 1989 yılında başlanmıştır. Günümüzde 400 ha 

arazi üzerine kuruludur (ABB, 2014). 

Antalya Kent Ormanı: Antalya-Burdur karayolunun Antalya girişinde, 

yaklaşık 10.000 ha üzerine kurulmuştur. Asli ağaç türü kızılçamdır. 

Sahada 120 yaşından 10 yaşına kadar kızılçam grupları vardır. Kent 

ormanında kızılçamın yanında doğal olarak keçiboynuzu, alt 

tabakalarda ise Akdeniz maki elemanlarından pırnal meşesi, sandal, 

akçakesme ve laden bulunmaktadır (Demir, 2021). 

3.2. Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı  

Antalya İli, Kepez İlçesi, kentsel dönüşüm projesine konu olan çalışma 

alanı Kepez ve Santral Mahallelerini kapsamakta olup Şekil 2’de 

gösterildiği üzere Antalya merkeze 15 km, Antalya Havalimanına 25 

km uzaklıkta bulunmaktadır (Eciş, 2019). Proje alanının şehrin sanayi 

alanı, hayvanat bahçesi gibi bilinen noktalarıyla ilişkisi Şekil 3’te 

verilmiştir.  

 

Şekil 2. Kentsel dönüşüm alanı konumu (Eciş, 2019). 
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Şekil 3. Kentsel dönüşüm alanı planlama (Şirin, 2018) 

Mülkiyet dağılımına bakıldığında, alanın %96’sı Antalya Büyükşehir 

Belediyesi mülkiyetinde, %3’si Maliye Hazinesi mülkiyetinde, %1’i ise 

Teiaş Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde kalmaktadır (Şirin, 2018). 

Müşkiyet türü Şekil 4’te detaylı bir şekilde verilmiştir. 

 

Şekil 4. Mülkiyet analiz tablosu (Şirin, 2018). 

 

Şekil 5. Çalışma alanı içerisindeki kat adedi dağılımı (Analiz Raporu, 2014). 
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Çalışma alanı içerisinde yapılan kat adedi analizi sonucunda alanın 

%82’sinin tek katlı yapılardan oluştuğu gözlenmiştir. Alandaki 

maksimum kat adedi ise 3’tür. Çalışma alanı içerisindeki kat adedi 

dağılımı Şekil 5’te verilmiştir. 

   

Şekil 6. Antalya Kepez Bölgesi kentsel dönüşüm öncesi durum (Eciş, 2019) 

Şekil 6’da kentsel dönüşüm öncesi durumu verilen dönüşüm projesiyle;  

 Kepez ve Santral mahallelerindeki uzun yıllardır devam eden ve 

çözülemeyen mülkiyet ve kullanılamayan imar hakları çözülerek, 

bölgede yaşayanların tapu sahibi haline getirilmesi,  

 Sağlıksız yapılaşma sonucu oluşan olumsuz fiziksel koşullar ortadan 

kaldırılarak; eğitim alanları, sosyo-kültürel alanlar ve rekreasyon 

alanları oluşturarak proje alanının Antalya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yaşanabilir bir kent mekânı haline getirilmesi,  

 Dönüşüm projesine dahil alanlarda tasarlanacak yapılar ve sosyal 

alanlar sayesinde bireylerin hayat kalitesinin yükseltilmesi, 

 Alandaki riskli yapılar yıkılarak fen ve sanat kurallarına ve 

standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli “Yeni Kepez ve Santral 

Mahalleleri” inşa edilmesi,  
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 Yapılacak düzenlemeler ile sağlıklı fiziksel koşullardan ekonomik 

canlılığa, eğitim kalitesinden kültürel gelişime kadar birçok alanda 

gelişimin sağlanması, 

 Proje sonunda Vatandaşlar modern ve nitelikli konutlarda yaşama 

imkânına sahip olacaktır. Bunun yanında bölgede; meydanlar, 

göletler, müzeler, yeşil alanlar, çocuk parkları, alışveriş alanları, yarı 

açık pasaj alanları, camiler, okullar, hastane, pazar alanları 

kazandırılması, 

 Kepez bölgesinde yapılacak kentsel dönüşüm sayesinde, şehrin 

girişi olarak tabir edilebilecek bu noktanın yeni gelen ziyaretçileri 

için modern bir cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanmaktadır.  

   

Şekil 7. Antalya Kepez-Santral Bölgesi kentsel dönüşüm sonrası görüntüsü (Istıl, 

2019) 

Dönüşüm sonrası görüntüsü Şekil 7’de verilen proje oluşturulurken 

hedeflenen; büyük meydanlar, göletler, müzeler, yeşil alanlar, çocuk 

parkları, alışveriş alanları, hastane ve sağlık birimleri, spor alanları, 

camiler, okullar, pazar alanları, belediye hizmet birimleri, aktivite ve 

eğlence alanları bölgenin sosyal yanını oluşturacak ve bunun yanı sıra 

da ticari üniteler ile de ekonomik açıdan da değerlenecek bir kentsel 

dönüşüm projesi olarak ortaya çıkmaktadır (Istıl, 2019). 
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Kentsel dönüşüm projelerinde hazırlanan yapı uygulama projeleri 

incelemeler ve değerlendirmeler Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2. Kentsel dönüşüm projelerinde hazırlanan yapı uygulama projeleri 

incelemeler ve değerlendirmeler 

İnşaat 

Çevre dostu inşaat malzemelerinin kullanımı: Bu alanda bir çalışma yapılıp 

yapılmadığı alanın genişliği nedeniyle tespit edilememiştir. Genel olarak 

bakıldığında inşaat atık malzemelerinin geri dönüşüme uygun olarak 

değerlendirilmediği ve çok fazla atık üretildiği bu atıklarında depolanma 

alanlarının olmadığı görülmüştür.  

Bina kabuğu uygulamaları: Bina kabuğunda kullanılması planlanan detayın 

enerji verimliliği açısından yetersiz olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bina kullanılan 

camların TSE 825 standartlarına göre tasarlandığı gözlemlenmiştir ancak yapının 

saydam cephelerinde güneş kırıcıların kullanılması sürdürülebilirlik açısından 

önem taşımaktadır.  

Arazi Kullanımı  

Kullanıcıların yaşam kalitesinin artırılması: Kentsel dönüşüm alanı bütün bir 

yerleşim olarak değerlendirilmiş ve gerek sosyal donatıları gerek çevresel 

özelliklerine bakıldığında yaşam kalitesini arttırıcı etkiler görülmüştür. Bir gece 

kondu mahallesinden yepyeni bir kent oluşturulmuştur.  

Yönlenme: Antalya ili güney yönlenme yapılması enerji tasarrufu açısından 

olumlu olacaktır ancak bu projede tek bir yöne yönelme üzerine bir çalışma 

yapılmamıştır.  

Yeşil alan: Geniş rekreasyon alanları oluşturulmuş ve kullanıcılar için doğa ile 

etkileşimlerini arttıracakları alanlar tasarlanmıştır.   

Ulaşım- Erişilebilirlik 

Projenin yer alacağı arazinin özelliği tarım arazisi olmaması, tarihi yapıları 

bulundurmaması, toplu taşımaya yakın olması, bisiklet yollarına yakın olması ve 

bu şekilde bina kullanıcılarını günlük aktivitelerini arttırmaya yöneltmesini 

sağlamaktadır.   

Sosyal donatıların doğru şekilde kurgulandığı ve kullanım açısından geniş bir 

çevreye hitap ettiği tespit edilmiştir.  

Bisiklet yollarının yanı sıra engellilerinde dikkate alındığı bir yaşam alanı 

tasarımı yapıldığı görülmüştür.  

Bölgede toplu taşımanın sağlanabilmesi için raylı sistem hattının geçmesi 

sağlanmış ve binalara otopark alanları tasarlanmıştır.  

Enerji ve kaynak yönetimi 

Enerji tüketim miktarının belirlenmesi ve azaltılması: Yeni yapılan yapılarda 

bu alanda bir çalışma öngörülmemiştir bölgede oluşacak enerji artışı ile ilgili 

çalışmalar yeterinde ele alınmamış ve alternatif enerji kaynakları 



 
 

 
131 

 
 

 

CHAPTER-6 / BÖLÜM-6 

değerlendirilmemiştir. Özellikle soğutma yüklerinin çok fazla olduğu bir bölge 

yapılan yeni yerleşim alanında bu değere dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Güneş enerjisinden su ısıtma sistemlerinde (gün ısı) yararlanılacaktır.  

Yeşil enerji ve yeşil çatı uygulamaları: Sürdürülebilir enerji kaynakları 

kullanımına uygun iklime sahip yapı alanına sahip olunmasına rağmen tasarlanan 

yapılarda bu alanda bir çalışma yapılmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca hiçbir 

yapıda yeşil çatı uygulaması yapılması planlanmamıştır. 

Atık yönetimi 

Geri dönüşüm malzemelerinin toplanması ve yeniden kullanımı: Yapılarda 

kullanılan malzemeler için seçim yapılırken geri dönüşüm ürünü olan ya da geri 

dönüştürülebilen yapı malzemeleri tercih edilmesi konusunda bir çalışma 

bulunmamaktadır. Teknik şartnamelerde bu detaylar verilmemiştir.  

Yapım sırasında bir planlama yapılmasa da yıkımlarda oluşacak hafriyat 

malzemelerinin konkasörler ile kırılarak yine aynı bölgede yol yapım 

çalışmalarında kullanılmıştır.  

Yağmur suyu kullanım sistemleri: Yağmursuyu kullanımı ile ilgili bir sistem 

bulunmamaktadır. Yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği kış aylarında ise yoğun 

yağış alan bir bölge olması yağmur suyu kullanımının etkin şekilde yapılması 

gerekliliğini ortaya koysa da bu alanda bir planlama yapılmadığı belirlenmiştir. 

Yağmur suyu kullanımının kentte yaşanan sel felaketlerinin önüne geçen önemli 

bir uygulamadır. Bu bölgede uygulanacak kentsel dönüşüm projelerinde mutlak 

değerlendirilmesi gereken bir parametredir.  

Gri su arıtma sistemleri: Projelerde gri su arıtma sistemleri gözlemlenmemiştir.  

Malzeme Seçimi 

Mimari planlar incelendiğinde yapılarda kullanılan malzemelerin VOC 

değerlerinin dikkate alınmadığı görülmüştür.  

Kentsel dönüşüm kapsamında üretilen yeni yapıların karbon ayak izinin 

azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılmadığı görülmüştür.  
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5. SONUÇ  

Dünyada yaşanan iklim probleminin başlıca nedenlerinden biri yapı 

sektörünün kontrolsüz büyümesi ve dolayısıyla kaynakları kontrolsüzce 

tüketmesidir. Bilindiği üzere yapı sektörü dünya enerji tüketimi 

çizelgelerinde %40’lık dilime sahiptir. Bunların büyük bir çoğunluğu 

eski teknolojilerle yapılmış enerji tüketimi yüksek olan mevcut yapı 

stokudur.  

Kentsel dönüşümler bu “enerji canavarı” olarak tabir edilen yapı 

stokunun değiştirilmesi için önemli bir fırsattır. Bu açıdan bakıldığında 

kentsel dönüşümlerin doğrudan sürdürülebilir kentsel dönüşüm olarak 

ele alınması iklim değişikliği ve karbon ayak izi salınımı etkilerinin en 

aza indirgenmesi için büyük bir adım olacaktır.  

Çalışmada değerlendirilmesi yapılan kentsel dönüşüm alanı iklimi ve 

diğer özellikleri bakımından sürdürülebilirlik kriterlerine kolaylıkla 

cevap verebilecek Antalya ilinde yer almaktadır.  Kepez kentsel 

dönüşüm projesi sürdürülebilirlik açısından bakıldığında ne yazık ki 

doğru şekilde planlanmamıştır. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm örneği 

olma potansiyeli çok yüksek bir alan olmasına rağmen bu özellikler 

değerlendirilmeden yapılan planlama çalışması bir 40 yıl daha enerji ve 

kaynak tüketimine olumsuz etkisi olacak yapı üretimi olarak 

gerçekleştirilmiştir.   

Ülkemizdeki kentsel dönüşüm projelerinin temel aldığı konseptin 

sadece daha “modern bir yerleşim” olmasının da bunda büyük rolü 
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vardır. Ülkemizde yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarının 

sürdürülebilirlik ilkelerine göre yapılmasının sağlanması büyük önem 

taşımaktadır ve bu alanda yapılan uygulamaların düzenlenmesi 

gereklidir. Gerek kamu kurumları gerekse özel kuruluşların hatta 

gerekirse STK’ların bilinçlendirme çalışmaları yapması ve kentsel 

dönüşüm uygulamalarının sürdürülebilirlik çatısı altında yapılmasını 

sağlaması gereklidir.  

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir. 
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SUMMARY   

The deterioration of the ecological balance and the loss of natural resources are the 

price of the peak of developments in technology and industry. In this context, the 

concept of sustainability has emerged as a worldview that aims to meet the needs of 

future generations without harming their living conditions (Ciravoğlu,2008). The aim 

of sustainability is to reduce the practices that harm nature and to restore the 

economic, social and environmental order that is directly or indirectly affected by this 

damage. 

Sustainability has three dimensions. These are economic, social and environmental 

sustainability. However, the situation where these three dimensions are at the same 

time can bring sustainability. In order to describe situations where only two of these 

three dimensions exist, concepts such as bearable, viable and equitable are used 

instead of the concept of sustainability. In order to give time for nature to renew itself, 

in this study, sustainability is discussed in architectural, environmental and urban 

contexts. 

There is communication with nature at every stage of the building construction 

process (Toker, 2020). There is a strong relationship between the construction of the 

built environment and the consumption of natural resources. For this reason, the 

relationship between the artificial environment and sustainability is of great 

importance (Yiğit, 2021). 

Sustainable architecture, by taking the design and application processes in accordance 

with this definition of sustainability, is to offer architectural solutions that do not harm 

the environment or cause minimal damage, nature-friendly, long-lasting and meet the 

needs of the users. 

The use of the environment according to the needs that differ in line with the 

developing society has caused the depletion of resources, the negative transformation 

and pollution of the environment in this process. Environmental sustainability is of 

great importance for the continuity of people, living creatures and natural resources. 

Sustainability in the context of the environment can be achieved through the 

implementation of decisions that respect the environment and ensure the recovery of 

the environment damaged or destroyed by artificial initiatives (Kaya ve Tomal, 2011).  

Today, the majority of the world's population lives in cities and researches show that 

this figure will reach 6.5 billion in 2050. The unplanned increase in the population in 

cities has also increased the need for buildings for needs such as employment, 

education, transportation, health and housing. For this reason, it is necessary to 

consider the needs mentioned in the urban planning process and to proceed in line 

with sustainable concerns while including these needs in the design process. If the 

sustainability of the cities is not ensured, the implementation of sustainability in the 

lower scales will not meet the required efficiency. 
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Important developments related to environmental protection in our country are 

updated every day and after the changes made in this field, measures are taken in 

accordance with current legal requirements. Regulations are as important as laws in 

solving environmental problems. With these powers, local governments serve various 

environmental problems in line with the regulations created for this subject. In our 

country, there are many regulations regarding medical waste, water pollution, solid 

waste, packaging waste, hazardous waste and air pollution. 

The meaning of the word city in the Turkish Science Terms Dictionary; “which is in 

continuous social development; the needs of the society such as accommodation, 

settlement, arrival, departure, rest, entertainment and work are met; agricultural 

activities are limited; It is defined as a "large settlement center that gathers different 

functions such as trade, industry, education and administration and is dense in terms 

of population". Urbanization is progressing rapidly in our country as in the world. 

Unfortunately, although urbanization offers individuals more options in terms of 

employment, health and education, there are also disadvantages as a result of 

unplanned progress. In line with the increasing opportunities in the cities, the 

population in the cities has increased uncontrollably with the increase in migration 

from the village to the city. The distorted structures that emerged as a result of 

unplanned growth to meet this increase reduce the quality of life of cities. In this 

context, urban transformation has an undeniable importance. 

Urban transformation is a set of decisions that aim for economic, social, physical and 

environmental change, which should be long-term and carefully planned in the self-

sufficient and outdated parts of the city (Roberts, 2000). Every city has different needs 

in the transformation process compared to other cities. These occur according to the 

local economy, socio-cultural infrastructure and physical deficiencies of the city. 

Urban transformation applications are handled in three different dimensions as 

physical, economic and social. Some targets created in the physical dimension; It can 

be listed as the renewal and elimination of the deficiencies of the upper and 

infrastructure, solving the transportation problems in the region that will be 

transformed, arranging the social and recreation areas according to the needs of the 

local people, strengthening the structures against natural disasters, renewing and 

protecting the cultural and historical structures by respecting their original state. 

The objectives to be considered in the process of transforming a city on an economic 

scale are; increasing employment opportunities, involving local governments in the 

process correctly and strengthening their budgets, ensuring the balance of the city in 

the economic context, reintroducing the economically inactive areas to the society and 

economy, and enriching the existing commercial activities of the city. 

It is known that cities are intertwined with all three dimensions of sustainability. The 

sustainable cities trend, which has emerged mainly for the purpose of protecting the 

environment, creates a positive pressure for the planning discipline to make healthier 
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decisions in social and economic terms. The dimensions mentioned are directly 

related to urban planning decisions. Today, the planning discipline is no longer 

considered as a technical process and its economic, spatial and social dimensions are 

on the agenda, and it has a serious role in ensuring sustainable urban transformation. 

Camagni (1997) linked the concept of sustainability to a "dynamic, balanced and 

excitable evolutionary process" and emphasized the balanced use of the natural 

environment. The study also links sustainable planning to the urban balance 

phenomenon. 

In this section, what should be done for a sustainable environment under the title of 

land use planning, environmental, natural, cultural and historical heritage, 

transportation, energy, resource and water conservation, which is the subject of the 

environment, is emphasized. 

The 3E Balance, formed by the words "Economic vitality", "Environmental 

protection", "Social justice", takes its name from the English equivalents of these 

words, Economical Vitality, Environment Protection and Social Equilty. The integrity 

of these three concepts provides the 3E balance. Sustainable urban transformation 

principles, which are discussed in three different dimensions as environmental, 

economic and social, will be examined through the environmental dimension in this 

study. 

Accessibility of educational buildings in the city in terms of walkability is another 

important parameter. There are many schools affiliated to MEB in our country and 

most of them are in walkable locations in city centers. Ensuring accessibility increases 

the preference of individuals to walk in the context of transportation, and reduces the 

use of fossil fuel-consuming transportation vehicles. 

Green space is an indispensable need in the urban environment. Designing the green 

areas in sufficient size, making them easily accessible, ensuring the regular 

distribution of the green areas in the urban fabric, and connecting the planned green 

areas with green corridors are the points that should be considered. One of the most 

important factors of flood disasters and seasonal deterioration in metropolises in 

recent years is the destruction of these green areas and the lack of alternatives to 

replace them. It is known that the ratio of the existing green areas to the city center in 

terms of area and number is insufficient in most of our cities. 

Although studies on disabled people in our country are increasing day by day, it has 

been seen that roads, pavements, most public buildings and parks in most cities are 

not of the quality for children, elderly and disabled citizens to use. 

Antalya Province, Kepez District, the study area subject to the urban transformation 

project includes Kepez and Santral Neighborhoods and is located 15 km from the 

center of Antalya and 25 km from Antalya Airport. 
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The urban transformation area evaluated in the study is located in Antalya, which can 

easily meet the sustainability criteria in terms of climate and other characteristics. 

When the Kepez urban transformation project is considered in terms of sustainability, 

unfortunately, it was not planned correctly. Although it is an area with a very high 

potential to be an example of sustainable urban transformation, the planning work 

done without evaluating these features has been carried out as a building production 

that will have a negative impact on energy and resource consumption for another 40 

years. The fact that the concept on which urban transformation projects in our country 

are based is just a more "modern settlement" also plays a major role in this. 

It is of great importance to ensure that urban transformation practices in our country 

are carried out according to the principles of sustainability. In order to achieve this, it 

is necessary to regulate the practices in this area. It is necessary that both public 

institutions and private organizations serving in this field, and even NGOs if 

necessary, should carry out awareness raising activities and ensure that urban 

transformation practices are carried out under the umbrella of sustainability. 
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1. GİRİŞ 

Bugün dünya sürdürülemez, dirençsiz ve insanlığın çoğunluğu için adil 

değildir. İnsan faaliyetleri gezegeni doğal sınırlarının ötesine itmiş ve 

Steffen, Broadgate. Deutsch, Gaffney ve Ludwig (2015) bu durumu 

“gezegenin sınırları”nın zorlanması olarak adlandırmıştır.  Zorluklar 

arasında aşırı hava ve su kirliliği, ormansızlaşma, doğal kaynak kıtlığı, 

iklim değişikliği, aşırı nüfus, göç, yoksulluk ve sosyal eşitsizlik gibi 

konular yer almaktadır. İnsanlar eylemleriyle çevreyi olumsuz 

etkileyerek, Dünya'nın ve gelecek nesillerin hayatta kalmasını tehlikeye 

atmıştır. 

1972'de Stockholm Konferansı’nda hükümetler, şirketler, sivil toplum 

kuruluşları ve bilim adamları, sınırsız ve asla bitmeyen (ekonomik) 

ilerleme çabalarının sınırlarına gelindiğini anlamış ve bu sorunun 

üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu durum “sürdürülebilirlik” kavramını 

gündeme taşımıştır. Sürdürülebilirlik, kuşkusuz Antroposen Çağı’nın 

başlangıcından beri ana temalarından biri olmuştur (Crutzen, 2006).  

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kaynakların tükenmesi, 

kirlilik, artan eşitsizlik ve jeopolitik istikrarsızlık gibi çevresel ve sosyal 

zorluklara yanıt olarak birden fazla sürdürülebilirlik gündemi ve 

girişimi ortaya çıkmış ve çıkmaya da devam etmektedir.   

Antroposen Çağı’nda sürdürülebilirlik kavramı; toplumun sosyal, 

kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynaklarının tümünün ihtiyatlı 

kullanılmasını sağlayan ve buna saygı duyma temelinde sosyal bir bakış 

oluşturan katılımcı bir süreç (Gladwin, Kennelly ve Krause 1995, s. 

877) olarak tanımlanmaktadır. Kelime anlamı ile sürekliliğin ve 
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kesintisizliğin olması durumunu ifade eden sürdürülebilirlik temelde 

ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve 

üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği olarak 

algılanmaktadır (Chapin, Torn ve Tateno, 1996, s. 1017).  

1970’lerde, mevcut ekonomik kalkınma politikalarının küresel ölçekte 

ekolojik olarak sürdürülebilir ve sosyal adalet sağlayan bir sistem için 

yeterli gelmemesi üzerine “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ortaya 

çıkmıştır. Sürdürülebilir kalkınma pratikte ekonomik, çevresel ve 

sosyal olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu’nun (World Commission on Environment and 

Development) yaptığı tanımda sürdürülebilir kalkınma kavramı 

“bugünün insan ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 

karşılama yeteneklerini feda etmeden karşılanabilmesi” (WCED, 1987, 

s. 43) olarak ifade etmektedir. WCED’in sürdürülebilir kalkınma 

tanımı, dünyanın geleceği ile ilgili küresel görüş geliştirmede son 

derece etkili olmuştur. Bunun ardından sürdürülebilir kalkınma üzerine 

çalışmalar yoğunlaşmış, ulusal ve uluslararası politika geliştirmede 

hızla yayılmış, bu da hükümetlerin, uluslararası kurumların ve 

kuruluşların politika belgelerinin temel unsuru haline getirmiştir 

(Mebratu, 1998, s. 494). 

Kalkınmada sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılan çalışmalarda en 

kapsamlı olanı Eylül 2015’te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'dir. Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 

Gündemi (2030 Agenda for Sustainable Development), 193 ülkenin 

imzasıyla kabul edilmiştir. Her boyutuyla yoksulluğun ortadan 
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kaldırılmasını sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası kabul 

eden, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını ekonomik ve sosyal 

kalkınma konularıyla aynı düzlemde buluşturan 2030 Gündemi, 

ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlardaki ilerlemeyi izlemek için 17 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve 169 hedef tanımlanmıştır (UN, 

2017) (Tablo 1). 17 hedef, oldukça kapsamlıdır ve sürdürülebilir 

büyüme ve kalkınma için kritik olan tüm politika alanlarını 

kapsamaktadır. 

Tablo 1. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri (17 hedef) (UN, 2017) 

Amaç Açıklama 

1. Yoksulluğa son Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek 

2. Açlığa son 
Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve 

sürdürülebilir tarımı desteklemek 

3. Sağlık ve 

kaliteli yaşam 
Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak 

4. Nitelikli eğitim 
Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve 

herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek 

5. Toplumsal 

cinsiyet eşitliği 

Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını 

güçlendirmek 

6. Temiz su ve 

sanitasyon 

Herkes için erişilebilir su ve atıksu hizmetlerini ve 

sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak 

7. Erişebilir ve 

temiz enerji 

Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern 

enerjiye erişimi sağlamak 

8. İnsana yakışır iş 

ve ekonomik 

büyüme 

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam 

ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri 

desteklemek 

9. Sanayi, yenilik 

ve altyapı 

Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir 

sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek 

10. Eşitsizliklerin 

azaltılması 
Ülkelerin içinde ve arasındaki eşitsizlikleri azaltmak 

11. Sürdürülebilir 

şehir ve 

topluluklar 

Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı 

ve sürdürülebilir kılmak 

12. Sorumlu 

üretim ve tüketim 
Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak 

13. İklim eylemi 
İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme 

geçmek 
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14. Sudaki yaşam 
Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz 

kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak 

15. Karasal yaşam 

Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir 

kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini 

sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu 

durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını 

engellemek 

16. Barış, adalet 

ve güçlü kurumlar 

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar 

tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her 

düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar 

oluşturmak 

17. Amaçlar için 

ortaklık 

Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma 

için küresel ortaklığı canlandırmak 

Küreselleşme sürecinde klasik kalkınmanın hedefi olan modernizasyon 

ve gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaşma hedefleri artık arzulanır 

olmaktan uzaklaşmıştır (Polat, Korkmazyürek ve Kahraman, 2020). 

Modernleşmenin getirdiği teknolojik gelişmelerin yarattığı ekolojik 

sorunların somut yansımaları ve yaygınlaşmasının bir sonucu olarak; 

kalkınmada sürdürülebilirlik ve kültürel çeşitlilik ile yerelleşme 

tercihleri ön plana çıkmıştır (Pieterse, 2010). Sürdürülebilir kalkınma, 

insan toplumu ile doğal çevre arasındaki karşılıklı bağımlı ilişkiye dair 

bütünsel bir görüşün benimsenmesini ifade eder (Folke , Carpenter, 

Walker, Scheffer, Chapin ve Rockstrom, 2010). Sürekli değişen bir 

gelişim ortamında bütünsel bir bakış açısı kazanmak, uygun adaptasyon 

ve geçiş yönetimi araçlarını gerektirir. Bu değişikliğin yönetimi ve 

uygulanmasının esasen sürdürülebilir bölgesel kalkınma ile 

sağlanabileceği bir gerçektir.  

Sürdürülebilirlik ölçek olarak hem ulusal hem de bölgesel düzeyde 

kalkınmanın temel kaygısı olmuştur. Son yıllarda, sürdürülebilirlikle 

ilgili endişeler de çoğunlukla ulusal ve uluslararası gündemlerden daha 

çok bölgesel/yerel kalkınmaya kaymıştır (Erlinda, Fauzi, Sutomo, ve 
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Putri, 2016, s. 225). Zaman içinde bölgesel, ulusal ve ulusal-altı dahil 

olmak üzere çeşitli düzeylerde hedeflerine ulaşma performansının 

sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, ülkelerin kendi 

sürdürülebilir kalkınma ilerlemelerindeki boşlukları belirlemelerine 

yardımcı olabilmektedir (Schmidt-Traub, Kroll, Teksoz, Durand-

Delacre, ve Sachs, 2017; Xu, Chau,Zhang, Li, Dietz ve Liu, 2020). 2030 

Gündemi özellikle kentler ve bölgeler için tasarlanmasa da hedeflere 

ulaşmak için çok önemli bir rol oynamaktadır. OECD, 17 hedefin 

altında yatan 169 alt-hedefin en az 100'üne, yerel ve bölgesel 

yönetimlerle uygun katılım ve koordinasyon olmadan 

ulaşılamayacağını öngörmektedir. Çünkü, ülkeler arasındaki kentler ve 

bölgeler, sürdürülebilir kalkınma ve insanların refahı için merkezi olan 

politikalarda temel sorumluluklara sahiptir; konut, ulaşım, altyapı, arazi 

kullanımı, içme suyu ve sanitasyon, enerji verimliliği ve iklim 

değişikliğine kadar uzanır (OECD, 2019). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının bölgesel düzeyde uygulanması, bir 

yandan ortaya çıkan fırsatların kullanımını artırmakta, diğer yandan 

sorunların üstesinden gelmeyi kolaylaştırmaktadır. Sürdürülebilir 

kalkınma kavramı, bölgesel kalkınma için teşvikler sağlayan çok sayıda 

bileşeni kapsar; örneğin gayri safi yurtiçi hasılada öngörülen büyüme, 

Ar-Ge harcamalarının artması, azalan işsizlik oranı ve istihdam artışı, 

yoksulluğun önlenmesi, çevre sorunlarına odaklanma. 

Sürdürülebilir bölgesel kalkınma ve gelişmenin önemli araçlarından 

biri olan bölge planları, bölge kaynaklarının etkin kullanımı açısından 

önemli araçlardır. Bölge planlarında, bölgenin mevcut durumu ve 
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kaynakları ile bu kaynakların ne şekilde kalkınma amaçlarına hizmet 

edeceği alınan kararlar ile belirlenmektedir. Bölge planlarında 

“sürdürülebilirlik” gerçeğini gözeterek, sürdürülebilir politika ve 

stratejilerin geliştirilmesi gerektiği görülmektedir.  

Bu nedenle bu çalışmanın amacı; Türkiye’de Kalkınma Ajansları 

tarafından yapılan ve örneklem olarak seçilen planların (TR61 2014-

2023 Bölge Planı, TR62 2014-2023 Çukurova Bölge Planı ve TR63 

2014-2023 Bölge Planı), 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 

stratejilerinde ne kadar dikkate aldığını ve hangi boyutlarda 

yoğunlaştığını/eksik kaldığını tespit etmektir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

İklim değişikliğine ilişkin modellemeler ve projeksiyonlarda Türkiye 

sıcaklıklarının 21. yüzyılın ortasına kadar 1,0 °C ile 2,5 °C arasında ve 

yüzyılın sonunda 2,5 °C ile 5,0 °C arasında artacağı tahmin 

edilmektedir. Türkiye'nin Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 

sıcaklıklarda daha fazla artış olacağı, yıllık yağışların Türkiye'nin 

güney kısımlarında azalacağı, özellikle kuzeydoğu bölgelerinde olmak 

üzere kuzey kısımlarında artış eğiliminde olacağı ve Akdeniz kıyıları 

boyunca yağışların %20-%30 azalacağı öngörülmektedir (Şen, 2013).  

Şen’in (2013) yaptığı analizler Düzey 2 bölgeleri bazında yorumlandığı 

zaman TR32 (Balıkesir, Çanakkale), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), 

TR62 (Adana, Mersin), TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), 

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa), 
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TRC3 (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak), TRB2 (Bitlis, Hakkâri, Muş, 

Van) bölgeleri senaryolara göre en çok etkilenecek bölgeler olarak 

görülmektedir (Şen, 2013). 

 

Şekil 1. Örneklem alanın gösterimi 

İklim değişikliğiyle mücadele çabalarını ekonomik ve sosyal kalkınma 

konularıyla aynı düzlemde buluşturan 2030 Gündemi kapsamında 

belirlenen 17 amaç gözetildiği zaman Türkiye’nin Akdeniz bölgesinin 

sürdürülebilirliğinin de gündeme gelmesi söz konusudur. Akdeniz 

bölgesinde (TR6) özellikle küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en 

fazla kuraklık ve buna bağlı olarak susuzluk, tarımsal üretimde verim 

kaybı, tarımda ve turizmde gelir kaybı, orman yangınlarında artış, 

biyolojik çeşitliliğin kaybı şeklinde yaşanacağı öngörülmektedir. 

Çalışmanın evrenini kalkınma ajansları tarafından yapılan son bölge 

planları ve bunların analizine dayandığı için Akdeniz bölgesini içerisine 

alan Düzey-2 bölgeleri çalışma kapsamını oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan “TR61 

2014-2023 Bölge Planı”, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yapılan 

“2014-2023 Çukurova Bölge Planı” ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 
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tarafından yapılan “TR63 2014-2023 Bölge Planı” çalışmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. 

2.2. Çalışmanın Yöntemi: İçerik Analizi 

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan bölge planlarının 17 hedefe 

uyumluluğunu değerlendirmek için içerik analizi yöntem ve teknikleri 

kullanılmıştır. İçerik analizinde çalışmanın amacına uygun olarak 

belirlenmiş olan kodlar aracılığıyla önce sayısal veriler elde edilip daha 

sonra bu sayısal veriler yorumlanmıştır. Tavşancıl ve Aslan’a göre 

(2001, s. 21-22)  içerik analizi şunları sağlamaktadır; “metodolojik araç 

ve teknikler bütünü, kontrollü yorum yapma, tümdengelime dayalı 

okuma aracı, nesnel, sistematik ve nicel yollardan betimleme, kuramsal 

temeli bulunmayan analitik bir araç-analitik teknikler bütünü, planda 

zayıf olan, pratikte ilginç sonuçlar veren yöntem, yazılı metinden 

hareketle yazılı olmayan mesajlara ulaşabilme, önceden belirlenmiş 

ölçütlerle inceleme, anlam çıkarma, açık talimatlara göre nicelleştirme 

sureci, gittikçe gelişen bir teknik, sosyal gerçeği araştıran bir yöntem, 

niteli nicele dönüştüren bir işlem, bilimsel bir yaklaşım, kavramların 

ölçülmesi ve belirli bir anlam çıkarılması için kategorilere ayırma, çok 

amaçlı araştırma yöntemi”. 

İçerik analizinin bilimsel araştırmanın aşamaları gibi uygulama 

aşamaları da vardır. Bunlar; araştırma evreninin/sorusunun seçimi, 

örneklem seçimi, kavramlaştırma ve kod kategorilerinin belirlenmesi, 

veri toplama, kodlama, bağlam oluşturma, çıkarsama ve yorumlama 

biçiminde ifade edilebilir.  
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Çalışmanın amacı bölge planlarının “17 Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefini” kendi hedeflerinde nasıl ele aldıklarını analiz etmek 

olduğundan, TR61, TR62, TR63 Bölge Planları MAXQDA 2018 

niteliksel veri analizi programı ile ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Araştırma kapsamında veri setleri, ilgili kalkınma ajanslarının internet 

sayfalarında yer alan bölge planı raporlarından elde edilmiştir. 

Bununla birlikte çalışmada tümdengelimci bir yaklaşımla verilerin 

kategorize edilmesini temsil eden yönlendirilmiş içerik analizi 

uygulanmıştır. Yönlendirilmiş içerik analizi, araştırmacı tarafından 

belirlenmiş olan kodlarla kodlama sürecinin başlayarak, tanımlanan 

kodların birbirleriyle ilişkilerine göre bağlamlarının oluşturulmasını 

sağlamaktadır. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kısaca kodlanmış, 

ayrıca amaçlara uymayan hedefler için de “DİĞER” kodu 

oluşturulmuştur (Şekil 2). 

Çalışmanın örneklemini oluşturan “TR61 2014-2023 Bölge Planı”, 

“TR62 2014-2023 Çukurova Bölge Planı” ve “TR63 2014-2023 Bölge 

Planı” hedefleri Word dosyasına aktarılmış ve MAXQDA 2018 

programı belgeler kısmına yüklenmiş ve çalışmanın analiz kısmı 

hazırlanmıştır (Şekil 3).  
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Şekil 2. MAXQDA 2018 programında kodların oluşturulması 

 

 

Şekil 3. MAXQDA 2018 programına belgelerin (hedeflerin) yüklenmesi 

3. BULGULAR 

Araştırmada incelenen “TR61 2014-2023 Bölge Planı”, “TR62 2014-

2023 Çukurova Bölge Planı” ve “TR63 2014-2023 Bölge Planı” 

stratejileri, önceden belirlenen 17 hedef ölçütlerine göre kodlanmış, 17 

hedefi kapsamayan stratejiler “DİĞER” kodunda değerlendirilmiştir. 

Toplamda “TR61 2014-2023 Bölge Planı” stratejilerinde 81, “TR62 

2014-2023 Çukurova Bölge Planı” stratejilerinde 71, “TR63 2014-2023 
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Bölge Planı” stratejilerinde 139 kod oluşmuş, toplamda 291 açık kod 

belirlenmiştir (Şekil 4). Bu kodların görselleştirilmesinde frekans (f) 

tablo ve grafikleri, yoğunluk tabloları kullanılmıştır.  

 

Şekil 4. MAXQDA 2018 programında kodlama işlemi 

Analiz sonucunda TR61 2014-2023 Bölge Planı’nın 81 stratejisinden 

51 tanesinin 17 hedef kodları ile ilişkili olduğu 30 tanesinin ise 

“DİĞER” kodunda yer aldığı görülmüştür. Stratejilerin daha çok 2. 

Açlığa son (9 kodlama), 4. Nitelikli eğitim (5 kodlama), 8. İnsana 

yakışır iş ve ekonomik büyüme (8 kodlama), 9. Sanayi yenilikçilik ve 

altyapı (7 kodlama), 11. Sürdürülebilir şehir ve topluluklar (5 kodlama) 

üzerinde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. 13. İklim eylemi ve 17. Amaçlar 
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için ortaklıklar kodlarına yönelik stratejilerin olmadığı belirlenmiştir 

(Şekil 5). 

TR62 2014-2023 Çukurova Bölge Planı’nın 71 stratejisinden 57 

tanesinin 17 hedef kodları ile ilişkili olduğu 14 tanesinin ise “DİĞER” 

kodunda yer aldığı görülmüştür. Stratejilerin daha çok 4. Nitelikli 

eğitim (6 kodlama), 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme (9 

kodlama), 9. Sanayi yenilikçilik ve altyapı (5 kodlama), 10. 

Eşitsizliklerin azaltılması (5 kodlama), 11. Sürdürülebilir şehir ve 

topluluklar (7 kodlama), 12. Sorumlu üretim ve tüketim (5 kodlama) 

üzerinde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. 16. Barış, adalet ve güçlü 

kurumlar koduna yönelik stratejilerin olmadığı belirlenmiştir (Şekil 5). 

TR63 2014-2023 Bölge Planı’nın 139 stratejisinden 81 tanesinin 17 

hedef kodları ile ilişkili olduğu 58 tanesinin ise “DİĞER” kodunda yer 

aldığı görülmüştür. Stratejilerin daha çok 2.Açlığa son (11 kodlama), 4. 

Nitelikli eğitim (9 kodlama), 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme 

(10 kodlama), 9. Sanayi yenilikçilik ve altyapı (11 kodlama), 11. 

Sürdürülebilir şehir ve topluluklar (8 kodlama), 12. Sorumlu üretim ve 

tüketim (10 kodlama) üzerinde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. 13. İklim 

eylemi, 14. Sudaki yaşam ve 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar koduna 

yönelik stratejilerin olmadığı belirlenmiştir (Şekil 5). 



 

 
154 

 

 

CHAPTER-7 / BÖLÜM-7 

 

Şekil 5. MAXQDA 2018 programında kodlamaların yoğunluğunu gösteren tablo 

3 Bölge Planı’nın stratejilerine bakıldığı zaman ise 291 kodun 189 

tanesinin 17 hedef kodunda yer aldığı, 102 kodun ise “DİĞER” 

kodunda yer aldığı görülmektedir. Stratejilerin daha çok 2. Açlığa son 

(24 kodlama), 4. Nitelikli eğitim (20 kodlama), 8. İnsana yakışır iş ve 

ekonomik büyüme (27 kodlama), 9. Sanayi yenilikçilik ve altyapı (23 

kodlama), 11. Sürdürülebilir şehir ve topluluklar (20 kodlama), 12. 

Sorumlu üretim ve tüketim (18 kodlama) üzerinde yoğunlaştığı ortaya 

çıkmıştır. 1. Yoksulluğa son, 5. Toplumsal cinsiyet eşitliği, 13. İklim 

eylemi, 14. Sudaki yaşam ve 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar 

kodlarına yönelik stratejilerin ise yok denecek kadar az olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 5). 



 

 
155 

 

 

CHAPTER-7 / BÖLÜM-7 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

1970’lerde, mevcut ekonomik kalkınma politikalarının küresel ölçekte 

ekolojik olarak sürdürülebilir ve sosyal adalet sağlayan bir sistem için 

yeterli görülmemesi üzerine “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ortaya 

çıkmış, 1980'lerden itibaren yönetişim ve bölgesellik gibi kavramların 

ortaya çıkmasıyla da birlikte sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında 

bölgesel ölçekte yapılacak çalışmalar yaygın ilgi görmeye başlamıştır.  

Bu süreç içerisinde 2006 yılından itibaren kalkınma ajansları, sosyal, 

ekonomik ve mekânsal konulara entegre bir yaklaşımı kolaylaştıran 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında kilit rol oynamaktadır.  

2015 yılında tüm dünyada kabul edilen 17 hedef oldukça kapsamlıdır 

ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için kritik olan tüm politika 

alanlarını kapsamaktadır. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin bölge 

planları başta olmak üzere tüm plan hiyerarşisindeki planlama 

çalışmalarına entegre edilmesi ulusal düzeyde sürdürülebilirliğin 

uygulanabilmesinde önem taşımaktadır.  

Çalışmada incelenen örneklem planların 17 hedefi stratejilerinde yeteri 

kadar dikkate almadıkları, iklim değişikliği, adalet, yoksulluk ve su 

ekolojisi konuları üzerinde dikkat çekici stratejilere yer vermediği 

görülmektedir. Daha çok ekonomik büyüme odaklı olan stratejilerin 

“sürdürülebilirlik” yaklaşımını çok benimsemedikleri de bir gerçektir.  

Bölge planlarında sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ana 

hedeflerinden biri olmasına rağmen strateji ve politikalarda 

yansıtılamadığı ortaya çıkmıştır. Bazı hedeflere öncelik vermek, sadece 
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birkaç hedefi göz önünde bulundurmamak “sürdürülebilir kalkınma”yı 

sağlayamaz.  

2030 Gündeminin temel bir bileşeni, 17 hedefin birbirine bağlılığı ve 

bölünmez doğasıdır. Bu nedenle Türkiye’deki kalkınma ajansları yeni 

dönem bölge planlarında bu küresel 17 hedefi vizyonlarına ve 

politikalarına bütüncül bir şekilde entegre etmesi, gelecek nesillere 

aktarım bakımından bir zorunluluk olarak durmaktadır.  

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.  

Yazarlardan Sümeyye Kahraman ve Burak Korkmazyürek 100/2000 

YÖK Doktora Burs Programı ile desteklenmektedir. Süleyman Demirel 

Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Öncelikli Alan Programı’nda yer almaktadırlar. 

Çalışmada içerik analizinin oluşturulmasında, MAXQDA 2018 

programının 30 günlük deneme sürümü kullanılmıştır. 
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SUMMARY 

The world today is unsustainable, unresisting, and unfair to the majority of humanity. 

Human activities have pushed the planet beyond its natural limits. Humans have 

endangered the survival of the Earth and future generations by negatively affecting 

the environment with their actions. At the Stockholm Conference in 1972, 

governments, companies, non-governmental organizations and scientists realized that 

the limitless and never-ending (economic) progress efforts had reached their limits 

and focused on this problem. This situation brought the concept of “sustainability” to 

the agenda. Sustainability has undoubtedly been one of its main themes since the 

beginning of the Anthropocene Era. Multiple sustainability agendas and initiatives 

have emerged and continue to emerge in response to environmental and social 

challenges such as climate change, biodiversity loss, resource depletion, pollution, 

growing inequality and geopolitical instability. 

In the 1970s, the concept of sustainable development emerged when the current 

economic development policies were not sufficient for an ecologically sustainable and 

social justice system on a global scale. Sustainable development has been discussed 

in practice in three dimensions: economic, environmental and social. Studies on 

sustainable development have intensified and spread rapidly in national and 

international policy development, which has made it a key element of the policy 

documents of governments, international institutions and organizations. 

The most comprehensive one in the efforts to ensure sustainability in development is 

the United Nations (UN) Sustainable Development Summit held in September 2015. 

The 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted with the signatures of 

193 countries. The 2030 Agenda, which accepts the elimination of poverty in all its 

dimensions as an integral part of sustainable development, and brings together efforts 

to combat climate change with economic and social development issues, 17 

Sustainable Development Goals and 169 targets have been defined to monitor 

progress in economic, social and environmental dimensions (see Table 1). The 17 

targets are very comprehensive and cover all policy areas critical to sustainable growth 

and development.  

Gaining a holistic perspective in an ever-changing development environment requires 

appropriate adaptation and transition management tools. It is a fact that the 

management and implementation of this change can be achieved mainly through 

sustainable regional development. Sustainability has been the main concern of 

development at both national and regional levels. In recent years, concerns about 

sustainability have also mostly shifted from national and international agendas to 

regional/local development. 

Although the 2030 Agenda is not specifically designed for cities and regions, it plays 

a crucial role in achieving the goals. The OECD predicts that at least 100 of the 169 

sub-objectives underlying the 17 goals cannot be achieved without appropriate 

participation and coordination with local and regional governments. Because cities 
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and regions between countries have key responsibilities for policies central to 

sustainable development and people's well-being; housing, transportation, 

infrastructure, land use, drinking water and sanitation, energy efficiency and climate 

change.  

The implementation of the concept of sustainable development at the regional level, 

on the one hand, increases the use of emerging opportunities, on the other hand, it 

makes it easier to overcome the problems. The concept of sustainable development 

encompasses a number of components that provide incentives for regional 

development; for example, projected growth in gross domestic product, increase in 

R&D expenditures, declining unemployment rate and employment growth, poverty 

prevention, focus on environmental problems. 

Regional plans, which are one of the important tools of sustainable regional 

development and development, are important tools for the effective use of regional 

resources. In regional plans, the current situation and resources of the region and how 

these resources will serve development purposes are determined by the decisions 

taken. It is seen that sustainable policies and strategies should be developed by 

considering the reality of “sustainability” in regional plans. 

In the models and projections of climate change, it is estimated that the temperatures 

in Turkey will increase between 1.0 °C and 2.5 °C until the middle of the 21st century 

and between 2.5 °C and 5.0 °C by the end of the century. It is predicted that there will 

be a greater increase in temperatures in the Mediterranean, East and Southeast regions 

of Turkey, the annual precipitation will decrease in the southern parts of Turkey, it 

will tend to increase in the northern parts, especially in the northeastern regions, and 

the precipitation along the Mediterranean coast will decrease by 20-30% (Şen, 2013). 

Sustainability of Turkey's Mediterranean region comes to the fore when the 17 

objectives determined within the scope of the 2030 Agenda, which brings together the 

efforts to combat climate change on the same plane with economic and social 

development issues. In the Mediterranean region (TR6), it is predicted that the effects 

of global climate change will be experienced mostly in the form of drought and related 

drought, loss of productivity in agricultural production, loss of income in agriculture 

and tourism, increase in forest fires and loss of biological diversity. 

Since the universe of the study is based on the latest regional plans made by 

development agencies and their analysis, Level-2 regions including the Mediterranean 

region constitute the scope of the study. In this context, “TR61 2014-2023 Regional 

Plan” made by Western Mediterranean Development Agency, “2014-2023 Çukurova 

Regional Plan” made by Çukurova Development Agency and “TR63 2014-2023 

Regional Plan” made by Eastern Mediterranean Development Agency constitute the 

sample of the study.  

Therefore, the aim of this study is; To what extent the plans made by the Development 

Agencies in Turkey and selected as samples (TR61 2014-2023 Regional Plan, TR62 

2014-2023 Çukurova Regional Plan and TR63 2014-2023 Regional Plan) take into 
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account the 17 Sustainable Development Goals in their strategies and to what extent 

It is to detect that it is concentrated / missing.  

Content analysis methods and techniques were used to evaluate the compatibility of 

the regional plans in the Mediterranean Region with 17 targets. In content analysis, 

numerical data were first obtained through the codes determined in accordance with 

the aim of the study, and then these numerical data were interpreted. TR61, TR62, 

TR63 Regional Plans were examined in detail with the MAXQDA 2018 qualitative 

data analysis program. Within the scope of the research, the data sets were obtained 

from the regional plan reports on the web pages of the relevant development agencies. 

In addition, directed content analysis, which represents the categorization of data with 

a deductive approach, was applied in the study. Directed content analysis, starting 

from the coding process with the codes determined by the researcher, provides the 

context of the defined codes according to their relations with each other. 17 

Sustainable Development Goals were coded briefly, and the "OTHER" code was 

created for the goals that did not comply with the goals (Figure 2).  

The strategies of “TR61 2014-2023 Regional Plan”, “TR62 2014-2023 Çukurova 

Regional Plan” and “TR63 2014-2023 Regional Plan” examined in the research were 

coded according to the predetermined 17 target criteria, and strategies that did not 

include 17 targets were evaluated in the “OTHER” code. In total, there were 81 codes 

in the “TR61 2014-2023 Regional Plan” strategies, 71 codes in the “TR62 2014-2023 

Çukurova Regional Plan” strategies, 139 codes in the “TR63 2014-2023 Regional 

Plan” strategies, and a total of 291 open codes were determined (Figure 4). Frequency 

(f) tables and graphs, density tables were used to visualize these codes. 

When the strategies of the 3 Regional Plan are examined, it is seen that 189 of the 291 

codes are included in the 17 target codes, and 102 codes are in the "OTHER" code. 

The strategies are mostly 2. End hunger (24 coding), 4. Quality education (20 coding), 

8. Decent work and economic growth (27 coding), 9. Industry innovation and 

infrastructure (23 coding), 11. Sustainable city and communities (20 coding), 12. 

Responsible production and consumption (18 coding). Strategies for 1. End poverty, 

5. Gender equality, 13. Climate action, 14. Life in water and 16. Peace, justice and 

strong institutions codes were found to be almost non-existent (Figure 5). 

The 17 targets adopted worldwide in 2015 are quite comprehensive and cover all 

policy areas critical to sustainable growth and development. The integration of the 17 

Sustainable Development Goals into the planning work in the entire plan hierarchy, 

especially in the regional plans, is important for the implementation of sustainability 

at the national level. 

It is seen that the sample plans examined in the study do not take the 17 targets into 

account sufficiently in their strategies and do not include remarkable strategies on 

climate change, justice, poverty and water ecology. It is also a fact that strategies that 

are more focused on economic growth do not adopt the "sustainability" approach very 

much. 



 

 
162 

 

 

CHAPTER-7 / BÖLÜM-7 

Although achieving sustainable development is one of the main goals in regional 

plans, it has been revealed that it cannot be reflected in strategies and policies. 

Prioritizing some goals and not considering only a few goals cannot ensure 

“sustainable development”. A key component of the 2030 Agenda is the 

interconnectedness and indivisible nature of the 17 goals. For this reason, it is a 

necessity for development agencies in Turkey to integrate these 17 global goals into 

their visions and policies in a holistic way in their new term regional plans, in terms 

of transferring them to future generations. 
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Üniversitesi’nde ve 2004 yılından itibaren de SDÜ’de öğretim üyesi olarak hizmet 

vermeye başlamıştır. Halen aynı yerde çalışmaktadır. Alanında birçok kitap, ulusal 

ve uluslararası makale ve bildiri yazmış, birçok toplantıya konuşmacı olarak 

katılmış, 150’nin üstünde yayın üretmiştir. Ayrıca, 100’e yakın ulusal ya da 

uluslararası bilimsel ve uygulama projesinde yürütücü, araştırmacı ya da danışman 

olarak görev yapmıştır. Son yıllarını hem akademik hayata hem de profesyonel 

olarak özel sektöre yaptığı katkılarla, kentsel ve bölgesel planlama, kalkınma, iklim 

değişikliği, kentsel tasarım gibi alanlardaki projelerle ve stratejik danışmanlık 

faaliyetleri ile devam ettirmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Dinamik bir yapıya sahip olan kentler sosyo-ekonomik, fiziksel, 

kültürel açıdan sürekli bir değişim içerisindedirler. Bu değişim; insan 

ile yaşam çevreleri arasındaki ilişkiye bağlı olarak kent karakterlerini 

şekillendirmiş, kentlerin ihtiyaç duyduğu dinamik değişimlerle 

planlama yaklaşımlarında dönemsel farklılıklar ve uygulamalar 

görülmüş ve planlama unsurları olarak belirli kavramlar ortaya 

çıkmıştır (Özden, 2016; Konakoğlu ve Bekar, 2021). Özellikle 

19.yüzyıl sonrasında sanayi devrimiyle kentler hızlı bir büyüme ve 

gelişim sürecine girmiştir. Artan nüfusa bağlı olarak düzensiz 

kentleşme ve çevre sorunları gibi etmenler yaşam ortamlarını olumsuz 

etkilemiştir (Tuğluer ve Çakır, 2019). Kentlerdeki hızlı nüfus artışının 

devam etmesi ve düzensiz fiziksel yapılaşma sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Genel anlamda mekânsal yayılma anlayışına bağlı 

geleneksel plan yöntemleri sosyal, ekonomik ve çevresel problemlere 

cevap veremediği için yerini stratejik planlamaya bırakmaya 

başlamıştır. Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kent planlaması kavramları 

da stratejik planlama ile daha popüler ve yaygın bir hal almıştır (Tosun, 

2012).   

Kentler; sürdürülebilir kent, akıllı kent, eko-kent kavramları ile ortaya 

çıkan sorunlara çözüm ararken tüketim, malzeme bağımlılığı, çevresel 

ve ekonomik problemler hala devam etmektedir. Bu problemlerin temel 

kaynağı olarak ise mevcut ekonomik model doğrusal model 

görülmektedir. Doğrusal ekonomik model büyüyen şehirler ve artan 
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kentleşme ile planlama sürecinin sorunlarına cevap verememektedir 

(Girard ve Nocca, 2019). Statistical Office of the European 

Communities (Eurostat) verilerine göre Avrupa nüfusunun %72’si 

şehirlerde ve metropollerde yaşamaktadır ve 2050 yılına kadar bu 

oranın %80-85 civarına ulaşacağı öngörülmektedir (Eurostat, 2019).  

Dünya kentleşme oranı arttıkça sürdürülebilir kalkınma ve planlama 

sorunları da aynı hızda artmaya devam edecektir. Mevcut ekonomik ve 

kentleşme eğilimleri oluşturduğu sorunların dışında kentsel kaynaklar 

ve performanslar üzerinde ise bir baskı oluşturmaya ve problem 

çözümünde yetersiz kalmaya başlamıştır. Kentlerdeki bu çevresel ve 

ekonomik problemler yeni yaklaşımların araştırılmasını da beraberinde 

getirmiştir. Yeni geliştirme modelleri, stratejiler ve kent sorunlarına 

cevap verebilecek bütüncül ekonomik modeller araştırılmaya 

başlanmıştır (Girard ve Nocca, 2019).  

Doğrusal Ekonomi modeline karşı 90’lı yılların başında yeni bir model 

olarak Döngüsel Ekonomi kavramı literatüre girmiştir. Avrupa Birliği 

döngüsel ekonomiyi “ürünlerin, malzemelerin ve kaynakların değerinin 

ekonomide mümkün olduğunca uzun süre muhafaza edildiği, atık 

üretimi ve malzeme bağımlılığının en aza indirildiği çevresel bir 

ekonomi” olarak tanımlamaktadır (Eurostat, 2019). Avrupa stratejik 

planlarına giren Döngüsel Ekonomi, döngüsel şehirler planlamak adına 

kentsel sürdürülebilirlikte bir devrim olarak da kent planlamasında 

yerini almaya başlamıştır (Williams, 2021). 
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1.1. Döngüsel Ekonomi 

Mevcut ekonomik modelin (Doğrusal Model) çözüm bulma arayışında 

yetersiz kalması ve tüketim, malzeme, çevresel ve ekonomik 

problemler farklı araştırmaları beraberinde getirmiştir. Döngüsel 

Ekonomi Model kavramı olarak ilk olarak doğrudan 90'lı yıllarda 

EPEA tarafından gündeme getirilmiştir ve konu üzerine araştırmalar 

başlamıştır, ancak 2000'ler de çevresel ve ekonomik sorunların 

artmasıyla Döngüsel Ekonomi Modeli başlığı daha önemli bir hale 

gelmiştir (Price Waterhouse Coopers, 2019). Doğrusal Ekonomi olarak 

adlandırılan mevcut ekonomi, tüketim odaklı geleneksel model olan al-

yap tüket-at (take-make-dispose) yaklaşımına dayanmaktadır  (Sarıatlı, 

2017). Doğrusal Ekonomi Modelinin aksine, teknolojik tasarımla 

yenilenen Döngüsel Ekonomi, sınırlı kaynakların tüketimi yerine 

kaynak bağımlılığını minimuma indirmeye ve stratejik planlama 

sürecine odaklanmaktadır (Rood, 2015). Mevcut sorunların çözümüne 

yönelik önerilen Döngüsel Ekonomi, karlı ekonomik faaliyetlerle kıt 

kaynaklara ve çevresel etkilere odaklanmaktadır. Ayrıca Döngüsel 

Ekonomi geleceğe yönelik özellikle tüketim ve malzeme bağımlılığı 

konularında plan ve çözüm üretmektedir (Şekil 1). Döngüsel 

Ekonominin çevresel faydalarına ek olarak, küresel ekonomik 

avantajlar sunduğu da kabul görmektedir (ARUP, 2016). 
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Şekil 1. Doğrusal ve döngüsel ekonomi modelleri (ARUP,2016)  

Döngüsel Ekonomi Modeli üzerine farklı çalışmalar vardır, bu 

çalışmalardan biri Ellen MacArthur Vakfı tarafında yapılmıştır. Ellen 

MacArthur Vakfı, Döngüsel Ekonominin küresel olarak ekonomik 

faydaları üzerine araştırma yapmış ve her yıl döngüsel ekonominin 

uyarlanması üzerine raporlar yayınlamıştır. Bu konuda Ellen 

MacArthur tarafından hazırlanan son rapor 2020 yılında yayınlanan 

“Circular Economy in Cities” başlıklı raporudur. MacArthur 

raporlarına göre Avrupa Birliği'nde Döngüsel Ekonomiye geçişte ilk 

aşamada yaklaşık 340-380 milyar dolar arasında bir tasarruf sağlanmış 

ve Döngüsel Ekonomi Modeline tam uyum sağlandığında bu tasarrufun 

daha da artacağı öngörülmüştür (ARUP, 2016). 

Döngüsel model, kısa ve uzun vadede değer kazanmayı ve kaynakları 

yönetmeyi, böylece ekolojik ve sosyal sistemlere değer katmayı 

hedeflemektedir. MacArthur Vakfı tarafından oluşturulan çalışmaları 

uygulamak için basit Döngüsel Ekonomi ilkeleri oluşturulmuştur ve 
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MacArthur bu ilkelerin uygulamaya geçmesi için altı adımlık 

ReSOLVE prensiplerini açıklamıştır (MacArthur Foundation, 2013).  

ReSOLVE prensipleri Regenerate, Share, Optimize, Loop, Virtualize, 

and Exchange olarak belirlenmiştir. MacArthur bu altı prensibin ürün, 

bina, mahalle, şehir, bölgeler başta olmak üzere tüm çevresel ve 

ekonomik faktörler için kullanılabileceğini savunmaktadır (ARUP, 

2016). 

• Regenerate-Yenilenme: Doğal sermayenin rejenerasyonu ve restore 

edilmesi: Yapılı çevrede rejenerasyon negatif dışsallıkları, birincil 

kaynak tüketimini ve israfı azaltarak verimli ve döngüsel bina 

performansına izin vermektedir (MacArthur Foundation, 2014). 

• Share-Paylaşım: Ürün kullanımını en üst düzeye çıkarmak: Yapılı 

çevre için varlıkları optimize etmek alanların, altyapının ve araçların 

daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır (MacArthur Foundation, 

2014). 

• Optimize-Optimizasyon: Sistem performansını optimize etme: 

Optimize edilmiş varlıklar, ürünler ve sistemler, maksimum 

verimlilik ve performansla çalışan varlıklardır. Yapılı çevrede akıllı 

kentsel tasarım ve enerji verimliliği optimizasyon için önemli 

adımlardır (ARUP, 2016). 

• Loop-Döngü: Ürün ve malzemelerin döngü içinde tutulması: 

Malzeme ve ürünlerin döngüde kalması ve her malzeme için yeni 

kullanım alanlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Yeniden 

kullanım-üretim ve geri dönüşüm en önemli adımlardır. Bu 
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ReSOLVE ilkesinin uygulanmasında kullanılan materyaller önemli 

bir rol oynamaktadır (ARUP, 2016). 

• Virtualize-Sanallaştırma: Kaynak kullanımını sanal kullanımla 

değiştirme: Artan sayıda uygulama ve hizmet için fiziksel pazarlar 

yerine teknoloji ile desteklenmiş sanal pazarlar gündeme 

gelmektedir. Akıllı uygulamalar, teknolojik destekler, akıllı kentler 

bu prensibin en önemli adımlarıdır (MacArthur Foundation, 2014). 

• Exchange-Değişim: Kaynakları ve teknolojiyi akıllıca seçmek: Bu 

prensip, sürdürülebilir enerji ve malzemelerle optimize edilmiş 

esnek, kullanıcı odaklı tasarımı mümkün kılan statik ürünlerin, 

hizmetlerin ve yukarıdan aşağıya tasarım ve operasyon 

yaklaşımlarının yerini almaktadır (MacArthur Foundation, 2014). 

MacArthur tarafından açıklanan bu ilkeler Döngüsel Ekonomi 

Modeline geçişte sektörlere yön vermeyi amaçlamaktadır (MacArthur 

Foundation, 2013). Sınırlarına ulaşan Doğrusal Ekonomi Modeli yerine 

Döngüsel Ekonominin mikro ve makroekonomik seviyelerde hem 

operasyonel hem de stratejik faydaları beklenmektedir (MacArthur 

Foundation, 2014). Bu sebeple Hollanda, Danimarka, Almanya gibi 

birçok Avrupa ülkesi ve Çin gibi ülkelerin gelecek çözümlerinde, 

kentsel gelişme-yenileme süreçlerinde, malzeme ve enerji sorunlarının 

çözümünde Döngüsel Ekonomi modeli çözüm olarak görülmekte ve 

stratejik planlarında Döngüsel Ekonomiye yer verilmiştir. Aynı 

zamanda Danimarka ve Hollanda gibi ülkeler ilk Döngüsel Ekonomi 
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Modelini uyguladıkları plan ve projeleri sunmaya başlamışlardır 

(Prendeville ve diğerleri, 2018). 

1.2. Planlama Süreçleri 

Sözlük anlamına göre “plan yapma işi; sosyal ya da ekonomik bir süreç 

veya olay için hedef belirlemek ve bu doğrultuda politikalar 

oluşturmak” olan planlama kavramı, farklı kaynaklara göre farklı 

zamanlarda çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır (Webster Dictionary, 

2012). 1960 yılı sonrasında planlama tanımlarına yenileri eklenmekle 

birlikte, farklı süreçlere odaklanılmaya başlanmıştır.  Özellikle son 

dönemlerde planlamanın fiziksel yönünden çok süreç özelliği 

tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye’de planlama kavramı tanımlarına 

bakıldığında ise “gelecek” vurgusunun ön plana çıktığı görülmektedir.  

Planlama gelecek için yapılan bir tahmin ve geleceğe giden yolda 

hedeflerin belirlenmesi ve programlanması sürecidir (Ersoy, 2017). 

Son yıllarda tercih edilen planlama anlayışı olarak Stratejik Planlama 

süreç odaklıdır, farklı aktörleri barındırır ve en önemlisi son yıllarda 

ortaya çıkan yenilikçi kavramları ve süreçleri destekler (Ayrancı, 

2013). Eko-kent, akıllı kent, sürdürülebilir kent ve son zamanlarda ise 

döngüsel kent kavramları stratejik planları destekleyici olarak yer 

almaktadır. Ülkelerin ve şehirlerin stratejik planlarında bu kavramlarla 

birlikte hedefler belirlenmekte ve eylem planları oluşturulmaktadır 

(Gürsoy, 2015).   
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1.2.1. Kentsel dönüşüm 

Kentler zaman içinde farklı niteliklerde de olsa dönüşüme ve değişime 

uğramaktadırlar.  Kentsel mekân için üretilen yeni kavramların 

uygulanması veya kentsel problemler çözüm aranması mekâna yönelik 

müdahale yöntemleriyle kentsel dönüşüm- gelişim projeleri ile 

mümkün olmaktadır (Polat, 2015). Kentsel dönüşüm planlamanın temel 

unsurlarından biri olarak görülmektedir ve planlamadan bağımsız 

değildir. Planlama süreçlerinde kentlerin gelecek planlarını, dönüşüm 

politikalarını ve programlarını mekâna yansıtan ve somutlaştıran olgu 

kentsel dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Oluşturulan ve uygulamada 

kullanılan kavramlar gibi kentsel dönüşümde kentlerin dinamik 

yapısından ve zaman içinde kendini yenileme isteğinden kaynaklı 

oluşan sorunlara karşı uygulanan bir kentsel müdahale yöntemidir 

(Özden, 2006).  

1.3. Planlama Sürecinde Döngüsel Ekonominin Yeri 

90’lı yıllarında başından beri şehir aktörleri ve planlama anlayışları 

sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmekte ve sürdürülebilir kalkınma 

için yeni yaklaşımlar geliştirmektedir (Bulkeley, 2010). Dünya 

Belediye Başkanları Konseyi İklim Değişikliği (WMCCC), İklim 

Koruma Şehirleri Ağı (ICLEI), C40Climate Liderlik ve Sürdürülebilir 

Şehirler (WBCSD) gibi kent politikalarını belirleyen ve birçok kent 

yöneticilerini birleştiren çok sayıda girişim ve projeler ortaya çıkmıştır. 

Ortaya çıkan akıllı şehir hareketi de aslında Döngüsel Ekonominin bir 
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ilkesi olan teknoloji aracılığıyla kaynak kullanımını izlemek ve 

optimize etmek için veri toplamakla ilgilidir (Prendeville ve diğerleri, 

2018). Döngüsel Ekonomi model olarak kullanılmaya başlanmasa da 

özellikle 90’lı yıllarda ortaya çıkan kavramlarda ve projelerde 

Döngüsel Ekonomi prensipleri araştırılmıştır. 

Döngüsel Şehir çerçevesi bir projenin odaklanabileceği farklı döngüsel 

ekonomi ilkelerini tanımlamaktadır. Almanya, Hollanda ve Danimarka 

gibi Avrupa ülkeleri Döngüsel Şehirler oluşturmak için döngüsel şehir 

projeleri ve araştırma ekibi oluşturmuştur. Döngüsel şehir projeleri 

kapsamında müdahale türleri belirlenmiş ve bu müdahale planları her 

şehrin stratejik planlarına eklenmiştir.  Döngüsel şehir araştırma ekibi 

döngüsel projelerinin yanı sıra döngüsel şehirler oluşturmak için her bir 

döngüsel ekonomi ilkesi ile müdahale türlerini entegre etmiş ve 

çalışmalarına başlamışlardır (Prendeville ve diğerleri, 2018).  

Bu ülkelerde özellikle kentsel sürdürülebilirlik kapsamında Döngüsel 

Ekonomi Modeline geçiş için araştırma yapan kuruluşların sayıları 

yıllar içinde artmıştır. 2000 yılı sonrasında akıllı kent ve sürdürülebilir 

kent kavramlarıyla kentsel sürdürülebilirlik için Döngüsel Ekonomi 

Modeli planlarda yerini almıştır. 2015 yılında ise Avrupa Birliği 

ReSOLVE prensiplerine dayalı özellikle yapılı çevrede uygulamaya 

dayalı Döngüsel Ekonomi eylem planını yayınlamıştır (PWC, 2019). 

Yapılı çevrede ilk döngüsel örnekler özellik konut yatırımlarında 

Hollanda ve Danimarka’da görülürken Amsterdam, Roterdam, Berlin 

ve Barselona gibi şehirler Döngüsel Ekonomi Modeli Kentsel 
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Sürdürülebilirlik Strateji Planlarının oluşturulduğu şehirlerdir (Tablo 

1).  

Tablo 1. Kentsel sürdürülebilirlik strateji planları 

Şehir Stratejik Hedefler 

Amsterdam Döngüsel Stratejiler ve planlar dahil olmak üzere çok 

sayıda topluluğa ait döngüsel model uygulama girişimleri 

vardır. Kentsel planlama ve sürdürülebilirlik temel hedeftir. 

Rotterdam Döngüsel Ekonomi vizyonu için özellikle ekonomik 

katkılar üzerine çalışmalar. Döngüsel Model prensibine 

uygun teknolojik destekli malzeme üretimi. Kentsel yatırım 

projelerinde Döngüsel Model desteği duyurusu yapılmıştır. 

Glasgow Kent Konseyi Sürdürülebilirlik stratejisi yayınlanmıştır. 

Barselona Kapsamlı bir master plan aracılığıyla akıllı şehir kavramı ve 

döngüsel ekonomi modeli ilkelerinin birleştirilmesi ve 

uygulanması hedeflenmiştir. 

Berlin Döngüsel Berlin olarak duyurular yapılmıştır. Master plan 

aracılığıyla döngüsel şehir hedefi doğrultusunda 

uygulamalar başlamıştır. 

1.3.1. Türkiye’ de döngüsel ekonomi ve planlama ilişkisi  

Türkiye’de planlama yaklaşımları stratejik planlama ve geleneksel 

planlama yaklaşımları arasındadır ve plancılar tarafından dünyadaki 

kavramlar yakından takip edilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi 

savaşlar, göçler, kentleşme problemleri Türkiye’de de planlama 

süreçlerine etki etmiş ve sürdürülebilir planlama kavramının önemi 

araştırmalarda vurgulanmıştır. Türkiye’de özellikle 90’lı yıllar sonrası 

kentleşme problemleriyle karşı karşıya kalınmış ve yeni arayışlar içine 

girilmiştir.  Akıllı ve sürdürülebilir kent çalışmaları Avrupa kentlerinde 

olduğu gibi stratejik planlarda yerini almıştır fakat özellikle 90’lı 
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yıllarla birlikte büyük kentlerde artan kentleşme problemlerine engel 

olunamamıştır (Özden, 2006). 

Türkiye’de özellikle İstanbul gibi metropol kentlerde artan kentleşme 

problemlerine karşı mekânsal müdahale yöntemlerinde kentsel 

dönüşüm projeleri yerini almıştır. Kentsel dönüşüm projeleriyle 

mekânsal sorunlara çözüm aransa da malzeme bağımlılığı, atık ve 

yenilenebilir kaynak problemi, kirlilik gibi çevresel faktörlerde 

problemler artış göstermiştir (Özden, 2006). Son yıllarda artan kentsel 

dönüşüm ve yatırım projeleri doğrusal ekonominin zorluklarını ortaya 

çıkarırken, özellikle hükümet ve belediyeler bu sorunların çözümü için 

farklı yöntemler önermiştir.  Bu yöntemlerde Döngüsel Ekonomi 

Modeli bir iş modeli olarak tanımlanmasa da uygulamalarda ve 

araştırmalarda yer alan ilkeler genellikle sürdürülebilirlik kavramına 

dayanmaktadır.  

Kavramsal yenilikler ve yöntemler planlama anlayışında yerini alırken, 

doğrusal ekonomiye karşı öne sürülen döngüsel ekonomi Türkiye için 

henüz çok yeni bir kavram olarak literatüre giriş yapmıştır (Önder, 

2018).  Özellikle planlama anlayışında ve inşaat sektöründe ortaya 

çıkan problemler Döngüsel Ekonomi üzerine çalışmaları hızlandırırken 

her alanda uygulanan örnekler Türkiye için önemlidir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Döngüsel Ekonomi Modeli kentsel sürdürülebilirlik için her alanda, 

sektörde ve kentsel planlamada önemli hale gelmiştir. Kent planlama 

süreçlerinde Döngüsel Ekonomi Modelinin ilk örnekleri sanayi ve 
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konut (Kentsel dönüşüm-yenileme) yatırımlarında uygulanmıştır.  Bu 

çalışmada da Döngüsel Ekonomi Modelinin özellikle konut yatırımında 

Avrupa’da uygulamaya geçen örnekler birincil materyal olarak 

kullanılmıştır. Ayrıca bu alanda yapılan tez araştırmalarındaki 

uygulamalardan yola çıkarak, Türkiye’de Döngüsel Ekonomi 

modelinin uygulanması için girdi oluşturabilecek konut istatistikleri ve 

özellikle İstanbul özelinde kentsel dönüşüm ve planlama sürecinde etki 

edebilecek Döngüsel Ekonomi faktörleri, modelleri ve örnekleri ikincil 

materyal olarak ele alınmıştır. 

Bu çalışmada yöntem olarak öncelikle konu ile ilgili literatür taraması 

yapılarak Döngüsel Ekonomi modelinin ilk örneği incelenmiştir. Bir 

örnek üzerinden İstanbul özelinde ulaşılan alan çalışmasının ve 

istatistiklerin karşılaştırmalı değerlendirilmesi yapılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Döngüsel Ekonomi prensipleri Avrupa ülkelerinde mekânsal boyutta 

ilk örneklerini verirken Hollanda ve Danimarka bu alanda öncü olmak 

için Döngüsel Ekonomi prensiplerini içeren ilk Döngüsel Model 

örneklerini geliştirmek için projeler oluşturmuştur. Bu alanda öncü olan 

Hollanda ilk döngüsel konut projesini sunmuştur. Bu örneğin 

incelenmesindeki temel etken ilk döngüsel proje olması, kentin 

yozlaşmış, bugüne ayak uyduramayan ve kullanılmayan bir konut 

bölgesinde kentsel dönüşüm projesi olarak sunulması ve sosyal konut 

projelerinde döngüsel ekonomi modelinin öncüsü olarak kabul 

edilmesidir.  
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Hollanda projesi özellikle kentsel dönüşüm ve konut geliştirme 

projelerinde Döngüsel Ekonomi Modelinin yönlendirme ve sorgulama 

süreçlerinde referans olarak sunulmuştur (GXN, 2018). Hollanda 

döngüsel konut projesi Avrupa’nın ilk döngüsel model konut projesidir.  

Bu proje açıklandığında 2019 yılında materyal ve sistemsel yaklaşım 

alanında sürdürülebilir yapılı çevre ödüllerini kazanmıştır. Avrupa’nın 

ilk döngüsel konut projesi Hollanda’nın güneyinde Kerkrade 

bölgesinde başlamıştır (Şekil 2). Bu bölgede çok sayıda eski ve 

kullanılmayan, köhnemiş konut bulunmaktadır ve sürdürülebilirlik 

sorunları ortaya çıkmıştır. Kerkrade bölgesi konut kıtlığının büyük bir 

sorun olduğu 1950’lerde inşa edilen yüksek, eski köhnemiş 

apartmanlara ev sahipliği yaparken bu yapıların günün ihtiyaçlarına 

cevap vermemesi ve sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaması da 

problemlerin başında gelmektedir. Kerkrade kentindeki proje 

alanındaki konutlar 12 katlı sosyal konutlardan oluşmaktadır ve değerli 

malzemeleri de barındırmaktadır. Binaların direkt yıkılması yerine 

değerli malzemelerin ayrıştırılması fikri ile yola çıkan proje Döngüsel 

Ekonomi prensiplerinin uygulanması ile yerel ekonomi güçlendirmeyi, 

kaliteli ve sürdürülebilir kentsel mekânlar yaratmayı hedeflemektedir. 

Proje ayrıca bölgede aynı sorunu yaşayan yaklaşık 1250 yapı içinde 

örnek olmayı hedeflemektedir (Urban Innovative Actions, 2018). 
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Şekil 2. Kerkrade projesi mevcut alan yıkım süreci (GXN,2018) 

Kerkrade projesinin temel süreci ve ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir. 

Önerilen yenilikçi döngüsel kentsel eylem, dönemin ihtiyaçlarını 

karşılayamayan sosyal konutların yıkımından elde edilen malzemelerin 

%100'ünü geri dönüştürmeyi amaçlayan yeni döngüsel ekonomik 

süreçleri denemektir. Bu eski binaların yıkımından elde edilen 

malzemeler, yeni geri dönüşüm teknikleri ile 4 pilot ünitenin yapımında 

kullanılacaktır. Ayrıca yapılan pilot üniteler tamamen döngüsel 

ekonomi prensiplerine uygun olarak inşa edilecek ve sürdürülebilir 

kentsel mekân yaratılacaktır. Döngüsel Ekonomi ilkelerine uygun 

olarak, eski sakinler bölgeye tekrar davet edilecektir. Bu potansiyel 
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kiracılar, bölgedeki yeni işbirlikçi ekonomik hizmetlerin ve tesislerin 

(ortak bir hareketlilik platformu ve bir sosyal hizmet merkezi gibi) 

tasarımında, işletilmesinde ve izlenmesinde güçlü bir rol oynayacaktır 

(Urban Innovative Actions, 2018). 

Proje, yeni bir yüksek katlı dairenin inşasına kıyasla 805.000 pounddan 

daha az CO emisyonu üretecek. Ayrıca proje, sosyal konutlar için 

yenilikçi teknikleri deneyecektir ve Döngüsel Ekonomi Modeli 

teknoloji birlikteliğinin sonuçlarını sunacaktır. Süper Döngüsel 

Yatırımın inovasyon hedefi, sosyal konut organizasyonlarının 

yönetimini daha sürdürülebilir hale getirmek, kaynakları verimli 

kullanmak ve akıllı mekânlar üretmektir.  

 Akıllı yaşam alanları,  

 Yıkılan binadan elde edilen 24-30 arası farklı malzemenin 

yeniden kullanımı, 

 Eski malzemeleri yeniden kullanım teknikleri  

 Bölgedeki birçok eski konutun rekonstrüksiyonunun ana örneği 

 Döngüsel sistemler 

 Döngüsel Ekonomi kriterlerine uygun fonksiyonel ve konforlu 

üretim 

İlk döngüsel konut örneği Döngüsel Ekonomi Modeli kullanılarak ilk 

üretilen konut olma özelliğini taşırken bu örneğin araştırma sürecinde 

incelenmesindeki ana amaç ise bir dönüşüm bölgesinde uygulanmış 

olmasıdır. Bu örnek Döngüsel Ekonomi Modelini kullanarak kentsel 
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dönüşüm projelerinde ortaya çıkan sorunlara bir yol gösterici ve çözüm 

olarak sunulmaktadır.  

3.1. CISEAR Modeli 

Sönmez (2020) tarafından hazırlanan “Döngüsel Ekonominin Konut 

Sektöründe Adaptasyon Süreci” adlı tezde ortaya konulan CISEAR 

(Döngüsel Ekonomi Tasarruf Oranı) Modeli ile kentsel dönüşüm 

projesinde tek bir döngüsel ekonomi prensibinin (malzemenin yeniden 

kullanımı-reuse) kullanılmasıyla elde edilecek ekonomik katkı, örnek 

bir çalışma alanında İstanbul Acıbadem’de bir konut alanında aşağıda 

verilen 3 ana adımla incelenmiş, ortaya çıkacak minimum ekonomik 

kar hesaplanmıştır.  

CISEAR Modeli ana adımları; 

Adım 1: Mevcut binada yeniden kullanılabilecek tüm malzemelerin 

listeleri yapılır 

m=malzeme (m1, m2, m3, ……………mn) 

Adım 2: Yeniden kullanılabilecek malzemelerin birim fiyatları farklı 

kaynaklardan ortalama alınarak belirlenir. 

amp: ortalama malzeme birim fiyatı 

Adım 3: Varsa konut ve yapı tipleri belirlenir ve toplam fiyat 

hesaplanması yapılır. 

Her bir yapı tipindeki dönüşüme malzemeler listelenir, ortalama 

fiyatları belirlenir ve miktarına göre her bir malzemenin toplam fiyatı 
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üzerinden konut metrekaresine bağlı konut tipi toplam fiyatlar(BT) 

aşağıdaki gibi hesaplanır (Tablo 2).    

 BT= yapı tipi (BT, BT1, BT2, ……….. BTn)  

Tablo 2. Konut tipine göre toplam fiyat 

Konut Tipi                Toplam Fiyat (TL) 

B. Tip 1 8.952 

B. Tip 2 13.739 

B. Tip 3 27.672 

B. Tip 4 196.408 

  B. Genel 53.674 

𝐵𝑇𝑇𝑀 300.445 

Bu üç adımla yeniden kullanım(reuse) prensibi kullanılarak 

malzemelerin toplam fiyatı hesaplanmıştır. Örnek binanın kentsel 

dönüşüm ile yıkılıp yeniden inşaa edilmesi durumunda ise inşaat 

maliyeti 3.830.818 TL olarak hesaplanmıştır. Tüm adımları aşağıda 

verilen CISEAR modeli kurularak tek bir prensiple döngüsel ekonomi 

tasarruf oranı hesaplanmıştır.   

𝐵𝑇𝑇𝑀 = ∑ 𝐵𝑇𝑀 = 𝐵𝑇𝑀1 + 𝐵𝑇𝑀2 + ⋯ 𝐵𝑇𝑀𝑛 

𝑛

𝐵𝑇=1

 

𝑇𝐶𝑁𝐵 =  𝑇𝐶𝐴 𝑥 𝐶𝑃   

 BTTM: Toplam Fiyat 

 TCA: Toplam İnşaat Alanı 

 CP: Maliyet Fiyatı 

 TCNB: Yeni Konut Toplam Maliyeti 
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𝐶𝐼𝑆𝐸𝐴𝑅 =
𝐵𝑇𝑇𝑀

𝑇𝐶𝑁𝐵
 

= 3.830.818 /300.445 

= %8 

CISEAR modeli kentsel dönüşüm projesinde tek bir döngüsel ekonomi 

prensibiyle yeni binanın inşasında malzemelerin yeniden kullanımıyla 

(reuse) elde edebileceği %8 bir ekonomik kazanç sunarken, Kerkrade 

projesi de Döngüsel Ekonomi Modelinin tek bir projede ortaya 

koyduğu ekolojik ve gelecekteki ekonomik katkıları sunmaktadır 

(Tablo 3).   

Tablo 3. Toplam kazanç ve geri dönüşüm karı 

Toplam 

İnşaat Alanı 

Maliyet 

Fiyatı(m²) 

Yeni Konut Toplam 

Maliyeti 

Toplam 

Kazancı(Reuse) 

2.010 m2 1.905 3.830.818 300.445 

Geri Dönüşüm Karı 

%8 

3.2. İstanbul Özeli Döngüsel Ekonomi Yaklaşımları 

Türkiye’nin 16 milyon nüfusu ile en büyük kenti olan İstanbul kentsel 

dönüşüm bölgeleri, deprem öncesi yapılan konutların köhneleşmesi ve 

bu bölgelerde ortaya çıkan çevresel ve ekonomik problemler ile 

gündemdedir. İstanbul deprem öncesi inşa edilen binalarla Türkiye'deki 

toplam riskli binaların %25'ini içeren en riskli bölge olarak 

belirlenmiştir. Bu nedenle İstanbul’da 7’si Anadolu yakasında 12’si 

Avrupa yakasında olmak üzere 19 ilçede kentsel dönüşüm alanı ilan 

edilmiştir. Fakat bu alanlarda dönüşüm süreçlerinde devam eden 
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doğrusal modelden kaynaklı malzeme, atık ve yönetimsel problemler 

hala çözüme ulaştırılamamıştır. 

Uzmanlar tarafından, özellikle büyük Marmara Depremi'nin 

yaşandığı 1999 ve öncesinde yapılan binalara dikkat 

çekilirken, İstanbul'da yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısının 

817 bin adedi aştığı, toplam binaların (1 milyon 165 bin adet) yüzde 

70,2'sini ise bu binaların oluşturduğu ifade edilmektedir ( Tablo 4). 

İstanbul'da bir binada ortalama 3,8 daire bulunduğu göz önüne 

alındığında söz konusu binalarda 4 milyona yakın konutun varlığı söz 

konusu olmaktadır (“İstanbul’da 20 yaşın üzerinde 1 milyon adet konut 

bulunuyor”,2021). 

Tablo 4. Konut yaş aralık ve yüzdeleri (“Konut yaşı ortalamaları”,2021)  

Ortalamalar Yüzde 

İstanbul’da konutların yaş ortalaması 10 

Türkiye konutların yaş ortalaması 8.5 

Türkiye konutların 1999 depremi öncesi yapılma yüzdesi %13 

İstanbul konutların 1999 depremi öncesi yapılma yüzdesi %20 

 

 İstanbul’da konutların %12,73’ü 25 yıl ve üzeri yaştadır. 

 İstanbul’da yaklaşık toplam konut sayısı : 1.165.000 bina x 3.8 (bina 

başına düşen ortalama konut sayısı) : 4.427.000 konut 

 İstanbul’da 25 yaş üzeri konut sayısı : 4.427.000 x 0,1273 (%12,73) 

: 563.557 

 0-5 

yaş 

6-10 

yaş 

11-

15 

yaş 

16-

20 

yaş 

21-

25 

yaş 

26-

30 

yaş 

31-

35 

yaş 

36-

40 

yaş 

41-

45 

yaş 

46-

50 

yaş 
Türkiye % 55,52 13,48 8,05 8,86 5,75 4,37 1,73 1,02 0,27 0,24 

İstanbul % 53,60 11,57 5,94 8,11 7,03 7,26 2,91 1,69 0,44 0,43 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul’un deprem 

raporunda; olası 7,5 büyüklüğündeki depremde, 48.000 binanın ağır ve 

çok ağır hasar alması, 150.000’e yakın binanın orta hasar alması 

beklenmektedir (“Güncel çalışmalarımız”, 2021). Bu verilere göre; 

İstanbul’da binaların yaklaşık 198.000 adedi orta ve ağır hasar 

riskli binalardır. 

Riskli binalardaki konut sayısı : 198.000 x 3.8 (bina başına düşen 

ortalama konut sayısı) : 752.400 konut. 

Elde edilen bu veriler doğrultusunda İstanbul’da riskli binaların 

yıkılması veya 25 yaş üzeri binaların yıkılmasında kullanılacak 

CISEAR modeli ile elde edilecek tasarruf iki varsayım içinde aşağıdaki 

gibi hesaplanmıştır. 

Varsayım 1 : Sadece Riskli Binalar Yıkılır ve Tekrar Yapılır 

Buna göre :  

 Riskli Konut Sayısı : 752.000 konut 

 Ortalama Konut büyüklüğü : 100 m2 (brüt)  

 Toplam Riskli Konut İnşaat Alanı : 7.520.000 m2 

 Ortalama Yeni Bina Maliyeti : 7.520.000 x 1.905 : 

14.332.217.600 TL’dir. 

 CISEAR ORANI : %8 

Döngüsel Ekonomi ile elde edilecek tasarruf : 14.332.217.600 x 

0.08 = 1.146.577.408 TL’dir 
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Varsayım 2: Sadece 25 Yaş Üzeri Tüm Konutlar Yıkılır ve Tekrar 

Yapılır 

Buna göre :  

 25 Yaş Üzeri Konut Sayısı: 563.557 konut 

 Ortalama Konut büyüklüğü: 100 m2 (brüt)  

 Toplam 25 Yaş Üzeri Konut Sayısı Konut İnşaat Alanı: 

5.635.557 m2 

 Ortalama Yeni Bina Maliyeti: 5.635.557 x 1.905 : 

10.740.695.375 TL’dir. 

 CISEAR ORANI: %8 

Döngüsel Ekonomi ile Elde Edilecek Tasarruf : 10.740.695.375 

x 0.08 = 859.255.630 TL’dir 

İstanbul’da Büyük Marmara depremi öncesi yapılan veya riskli 

durumda buluna konutlar ve bu konutların dönüşümü ile malzeme 

problemi ve özellikle yeniden yapım sürecinde malzeme bağımlılığı 

ortaya çıkmaktadır. Tek bir döngüsel ekonomi prensibi ile geliştirilen 

CISEAR modeli ile malzeme bağımlılığı azaltılabilirken her iki 

varsayımda da yaklaşık 1 trilyon TL kar sağlanabilmektedir. Kerkrade 

projesindeki gibi Döngüsel Ekonomi Modelinin farklı prensiplerinin 

uygulanması ve kullanılmasıyla birlikte ise bu oranın artması 

mümkündür. Döngüsel Ekonomi Modelinin kullanılması ile gelecekte 

bu oran sadece ekonomik katkılara sunmayacaktır, ekonomik katkılara 
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ve sürece bağlı olarak ekolojik değerlerden kaynaklı bir katkı da 

sunabilecektir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentleşme sonrası çevresel problemlerin etkisiyle ekonomik 

problemler, sistemsel problemler, malzeme bağımlılığı ve aşırı tüketim 

gibi önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu problemlere çözüm olamayan 

doğrusal ekonomi modeli yerine önerilen döngüsel ekonomi modeli 

sadece Türkiye için değil Avrupa ülkeleri için de oldukça yeni ve 

araştırılan bir kavramdır. ReSOLVE prensipleri ile desteklenen 

Döngüsel Ekonomi Modelinin geleceğin sistemsel problemlerine 

çözüm olacağını öne sürülürken, sorunlara teknolojik destekler ve 

döngüsellik süreci ile çözüm üretilmeye çalışılmalıdır. 

İlk döngüsel konut örneği ve İstanbul’da uygulanan Döngüsel Ekonomi 

Modelinin tek bir prensibinin sonuçları döngüsel ekonominin katkısının 

ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Planlama sürecinde 

geliştirilen kavramlardan farklı olarak Döngüsel Ekonomi Modeli 

direkt uygulama prensiplerinden oluşmaktadır. ReSOLVE prensipleri 

Döngüsel Ekonomi Modelinin her aşamasına ışık tutmaktadır. 

Araştırmalar gelecekte Döngüsel Ekonomi Modelinin doğrusal modelin 

yerini alacağını vurgulamaktadır.  Birçok Avrupa kenti stratejik 

planlarında ve dinamik kentlerinin geleceklerinde Döngüsel Ekonomi 

modeli prensipleri kurgulanmaya başlanmış ve hedefler belirlemiştir.  

Hollanda ve Danimarka bu kurgularda öncelikli sırayı almıştır, Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelerde (İstanbul gibi metropollerde) Döngüsel 
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Ekonomi Modeli ilk örneklere dayanarak problemlere karşı bir çözüm 

olarak sunulabilir. Avrupa örneğinin iki aşamalı raporu yayınlanırken 

sosyal konutlar projelerinde Döngüsel Ekonomi Modeli katkıları 

sunulmuştur. Türkiye’de hem bu örnek ele alarak hem de CISEAR 

modelinden yola çıkılarak Döngüsel Ekonomi Modelinin prensipleri 

her alanda uygulamaya geçirilebilir. Tek bir döngüsel ekonomi modeli 

ile geliştirilen CISEAR modelinin faklı iki varsayımda da sunduğu 

ekonomik ve beraberinde getireceği ekolojik katkılar Döngüsel 

Ekonomi modelinin önemini vurgulamaktadır.  Döngüsel Ekonomi 

Modeli kısa vadede büyük ekonomik katkılar getirmese de süreci 

benimseyen bir anlayış olduğu ve kendi içinde çözümler üretebilen 

teknoloji destekli bir model olduğu için uzun vadede hem ekonomik 

hem de çevresel katkıları sunacaktır. Döngüsel Ekonomi modeli 

özellikle İstanbul gibi metropollerde planlama anlayışına ve kent 

stratejik planlarına katkı sağlayacak ve uygulama örneklerinde de 

incelendiği üzere yeni bir anlayış ve katkı sağlayabilecektir. 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Bu kitap bölümü Sönmez S., (2020) “Döngüsel Ekonominin Konut 

Sektöründe Adaptasyon Süreci” (The Adaptation Process of the 

Circular Economy in Housing Sector) adlı tezden türetilmiştir. 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir. 
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SUMMARY   

Cities with dynamic structures are in a period of constant change in terms of socio-

economical, physical and cultural aspects. Periodical differences and applications 

were seen in planning approaches with dynamic changes the cities need and certain 

notions emerged as planning elements (Özden, 2016). After the 19th century, cities 

entered into a fast-growing and developing process, especially with the industrial 

revolution. The continuing fast population growth and irregular structuring were 

accompanied by problems. Since the traditional plan methods based on spatial spread 

approach could not solve social, economical and environmental problems, it started 

to give its place to strategic planning. Sustainability and sustainable urban planning 

notions became more popular and common with strategic planning (Tosun, 2012).   

At the beginning of the 90s, the Circular Economy approach entered into the literature 

as a new model against the Linear Economy model. European Union defines circular 

economy as “an environmental economy which involves conserving the products, 

materials and sources as long as possible and reducing waste production and material 

dependency a minimum” (Eurostat, 2009). The inadequacy of the current economic 

model (Linear Model) in the search for solutions and problems in terms of 

consumption, material, environment and economy have brought different researches. 

The current economy which is named as Linear Economy is based on the take-make-

dispose approach, a consumption-oriented traditional model (Sarıatlı, 2017). Unlike 

the Linear Economy Model, Circular Economy, renewed with technological design, 

focuses on minimizing the source dependency and strategic planning process instead 

of consumption of limited sources (Rood, 2015). 

There are various studies on the Circular Economy Model, one of these studies was 

conducted by Ellen MacArthur Foundation. Ellen MacArthur Foundation made 

researches on the benefits of global economic benefits of Circular Economy and 

published annual reports on adaptation of circular economy. The last report published 

on this issue by Ellen MacArthur is the report published in 2020 with the title of 

“Circular Economy in Cities”. According to MacArthur reports, approximately 340-

380 billion dollars were saved in the first stage of the transition to the Circular 

Economy in the European Union, and it was predicted that these savings would 

increase even more when full compliance with the Circular Economy Model was 

achieved (ARUP, 2016). The circular model aims to gain value and manage resources 

in the short and long term, thus adding value to ecological and social systems. Simple 

Circular Economy principles were made in order to apply the studies conducted by 

MacArthur Foundation and MacArthur developed ReSOLVE principles with six steps 

so that these principles could come into effect (MacArthur Foundation, 2013).  

ReSOLVE principles were determined as Regenerate, Share, Optimize, Loop, 

Virtualize and Exchange. MacArthur argues that these six principles can be used for 
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all environmental and economic factors, especially products, buildings, 

neighborhoods, cities and regions (ARUP, 2016). 

These principles explained by MacArthur aim to direct sectors in transition into 

Circular Economy Model (MacArthur Foundation, 2013). Instead of the Linear 

Economy Model which reached its limits, both operational and strategic benefits of 

Circular Economy are expected at micro and macroeconomic levels (MacArthur 

Foundation, 2015). For this reason, many European countries such as the Netherlands, 

Denmark, Germany and countries such as China see the Circular Economy model as 

a solution for their future solutions, urban development-renewal processes and 

material and energy problems and have started to include the Circular Economy in 

their strategic plans. 

The Circular City frame defines different circular economy principles on which a 

project could focus. European countries such as Germany, Netherlands and Denmark 

created circular city projects and a research team to form Circular Cities. Response 

types were determined in the scope of Circular City projects and these response plans 

were added to the strategic plans of each city.  Alongside their circular project, the 

Circular City research team began their work, integrating each circular economy 

principle with intervention types to create circular cities (Prendeville, Cherim and 

Bocken, 2018). In these countries, the number of organizations doing researches for 

transition to the Circular Economy Model especially in the scope of urban 

sustainability has increased in years. After 2000, the Circular Economy Model for 

urban sustainability with the notions of smart city and the sustainable city took its 

place in the plans. And in 2015, European Union published a Circular Economy action 

plan based on ReSOLVE principles and especially on applying them in built 

environment (PWC, 2019). While the first Circular examples in built environment are 

seen in Netherlands and Denmark, especially in-residence investments, cities such as 

Amsterdam, Rotterdam, Berlin and Barcelona are the cities where the Circular 

Economy Model Urban Sustainability Strategy Plans were formed. (Prendeville ve 

diğerleri, 2018). 

Urban transformation projects have taken place in spatial intervention methods 

against increasing urbanization problems in Turkey, especially in metropolitan cities 

such as Istanbul. Even though there is a search for a solution with urban 

transformation projects for spatial problems, problems in environmental factors such 

as material dependency, problems of waste and renewable source and pollution 

(Özden, 2016). While the urban transformation and investment projects which have 

increased recently have revealed the difficulties of the linear economy, especially 

governments and municipalities have suggested different methods for the solution of 

these problems.  Although the Circular Economy Model is not defined as a business 

model in these methods, the principles involved in practices and research are generally 

based on the concept of sustainability.  
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Netherlands and Denmark created projects to develop the first Circular Model 

examples including Circular Economy principles to pioneer in this field. A pioneer in 

this field, Netherlands presented the first Circular residence project. The main factors 

in examining this example are that it is the first cyclical project, that the city is 

presented as an urban transformation project in a degenerated, out-of-date and unused 

residence area, and that it is accepted as the pioneer of the circular economy model in 

social residence projects. The Netherlands project has been presented as a reference 

in the orientation and inquiry processes of the Circular Economy Model, especially in 

urban transformation and residence development projects (GXN, 2018). The 

Netherlands circular residence project is the first circular model residence project of 

Europe.  While the first circular residence example has the attribute of being the first 

residence produced by using the Circular Economy Model, the main purpose in the 

examination of this sample during the research process is that it has been practiced in 

a transformation area. This example is presented as a guide and solution to the 

problems that arise in urban transformation projects by using the Circular Economy 

Model.  

The economic contribution to be obtained by using a single circular economy 

principle (material reuse) in the urban transformation project with the CISEAR 

(Circular Economy Savings Rate) model put forward in the thesis named Adaptation 

Process of Circular Economy in Residence Sector was examined in a sample study 

area in a residential area in Istanbul with 3 main steps and the minimum economic 

profit to be generated was calculated. While the CISEAR model offers an economic 

gain of 8% that can be achieved by reuse of materials in the construction of the new 

building with a single circular economy principle in the urban transformation project, 

the Kerkrade project offers the ecological and future economic contributions of the 

Circular Economy Model in a single project.  

Istanbul, the largest city of Turkey with a population of 16 million, is mentioned with 

its urban transformation zones, old-fashioned houses built before the earthquake and 

environmental and economic problems that arise in these regions. With its buildings 

built before the earthquake, Istanbul has been determined as the area with the highest 

risk containing the 25% of the total risky buildings of Turkey. For this reason, urban 

transformation areas have been declared in 19 districts of Istanbul, 7 of which are on 

the Anatolian side and 12 on the European side. However, material, waste and 

administrative problems originating from the linear model that continues in the 

transformation processes in these areas have still not come to a conclusion. While 

experts draw attention to the buildings constructed before 1999, when the great 

Marmara Earthquake took place, it is stated that the number of buildings belonging to 

the year 2000 and before in Istanbul exceeds 817 thousand, and these buildings 

constitute 70.2 percent of the total buildings (1 million 165 thousand units). When it 

is taken into consideration that there is an average of 3.8 flats in a building in İstanbul, 

there are nearly 4 million residences in these buildings (Anadolu agency).  In line with 

the data obtained, the savings to be obtained with the CISEAR model, which will be 
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used in the demolition of risky buildings in Istanbul or the demolition of buildings 

over 25 years old, are calculated within two assumptions. While the saving rate to be 

obtained by demolishing and reconstructing Only Risky Buildings is 1,146,577,408 

TL, the saving rate to be obtained by demolishing and reconstructing only all 

residences over 25 years old is 859,255,630 TL. With the CISEAR model, which was 

developed with a single circular economy principle, material dependency can be 

reduced and a profit of approximately 1 trillion TL can be achieved in both 

assumptions. It is possible to increase this rate with the application and use of different 

principles of the Circular Economy Model as in the Kerkrade project. 

Undoubtedly, the circular economy model, which is proposed instead of the linear 

economy model that cannot produce solutions to these problems, is a fairly new and 

researched concept not only for Turkey but also for European countries. Supported 

with ReSOLVE principles, Circular Economy Model asserts to be the solution for the 

systematical problems of the future and focuses on producing solutions to the 

problems with technological supports and a circularity process. The research 

emphasizes that Circular Economy Model will take the place of the linear model in 

the future.  Many European cities have started to construct the principles of the 

Circular Economy model in their strategic plans and the future of their dynamic cities 

and have set targets.  The Netherlands and Denmark took priority in these plots. In 

developing countries such as Turkey (in metropolises such as Istanbul), based on early 

examples, the Circular Economy Model can be presented as a solution to the 

problems. A two-stage report of the European example was published, and Circular 

Economy Model contributions were presented in social residence projects. Turkey can 

put the principles of the Circular Economy Model into practice in every field by both 

taking this example into consideration and making use of the CISEAR model. The 

economic contributions of the CISEAR model, which was developed with a single 

circular economy model are presented in two different assumptions, and the 

ecological contributions that it will bring emphasizes the importance of the Circular 

Economy model. Although the Circular Economy Model does not make great 

economic contributions in the short term, it will provide both economic and 

environmental contributions in the long term as it is an understanding that embraces 

the process and is a technology-supported model that can produce solutions in itself. 

The Circular Economy model will contribute to the planning approach and city 

strategic plans, especially in metropolitan cities such as Istanbul, and will provide a 

new understanding and contribution, as examined in the application examples. 
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1. GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik anlayışının kavramsallaştırılması ve ilgili disiplin 

alanlarında kullanımı, son birkaç on yıldır deneyimlenmekte ve insan 

yerleşimlerinin yaşanabilir nitelik ve iyi kalitede yapılanması için bir hedef 

olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirliğin anlamı; ulus bazında ve 

toplumun ekonomik seviyelerine (Verma ve Raghubanshi, 2018) veya 

kullanım amacı ve zamanına göre değişmektedir. Özel sektör kuruluşları ve 

sivil toplum örgütleri de sürece ve uygulamalara destek vermektedir. 

Sürdürülebilirlik anlayışı, politikası, stratejileri yanı sıra sürdürülebilirliği 

sağlamak için yapılan uygulamalar da kurumdan kuruma ve ülkeden ülkeye 

farklılık göstermektedir.  

Farklılaşan uygulamalar genelde, ülkelerin ekonomik ve sosyo-kültürel 

seviyeleri dışında, kentlerin şehir plancıları ve karar vericilerinin 

bilgisizliğine ve bilinçsizliğine bağlıdır. Sürdürülebilirliği sağlamadaki 

eksikliğin bağlantılı kavramlardaki hatalı tanımlamalar (Daly, 1990; 

Ajiboye, 2021) veya anlam çakışması ya da kargaşası kaynaklı olduğu da 

düşünülmektedir. İlgili disiplin alanlarında, kavramın anlamı, anlam 

karmaşası ve ilintili kullanımına dair genel bir karmaşa vardır. 

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) (Sustainable Development 

Goals (SDGs))” örneğinde; “Amaçi” kelimesi yerine “Hedef” kelimesi 

kullanılması gibi. Sürdürülebilir kentsel büyüme ile sürdürülebilir kentsel 

gelişme kavramlarındaki çakışma bir diğer örnektir. Middle (2021)’da 
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sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişmenin birbiri yerine kullanıldığını 

belirtmektedir. 

Var olan çeşitli kavramların ekonomik, politik ve epistomolojik boyutları 

sürdürülebilirliğin anlamındaki ve kullanım kastındaki farklılığı 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, akademik alan yazınında kavramların kapsamı 

değişmekte ve standart bir tanım oluşamamaktadır. Kavram kargaşasının 

sonlandırılmasına yönelik bütüncül bir çalışma ise, mevcut değildir. 

Akademik ve mesleki çalışmalarda oluşturulan kavramlar yöneticiler için 

bir slogan niteliği taşıyabilmektedir. Dolayısıyla, kavramların kullanımı, 

daha ileri dikkat gerektirmektedir. 

Kavramsal kırılma noktalarından bir diğeri; insan yerleşmelerinin 

seviyelerinin sürdürülebilir kılınması ile bayındırlık ve planlama 

faaliyetlerinin, risk azaltma amaçlı müdahalelerle bütünleştirilmesiyle, 

yerleşmelerin daha yaşanabilir kılınmasının birbirinden farklılığı 

noktasındadır. Farklı ifadeyle, mevcut kentleşme seviyesinin afet riski 

yüksek, karmaşık, plansız, fiziki açıdan bozuk veya çöküntü biçiminin 

değişmeden sürdürülmesi durumudur. Diğer durum ise, durumun var olan 

yaşam koşulları ve mekân kalitesinin sürekli geliştirilerek yerleşmelerin 

dirençli, yaşanabilir ve dolayısıyla, sürdürülebilir kılınması yoluyla 

yerleşmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması durumudur. Her iki durum 

farklı kentleşme olgularıdır.  

Bir insan yerleşmesinin riskler altında dahi hâlihazırdaki durumun 

devamlılığının sağlanması gerekebilir (Bugünün yoksul Afrika veya savaş 
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ortamındaki Afganistan, Suriye coğrafyası kentleri gibi). Bu insan 

yerleşmelerinin yaşanabilirlik seviyesi ne olursa olsun, mevcut halinin daha 

kötüye gitmeden devamlılığının sağlanması durumu ile var olanı 

geliştirebilmek mümkün iken, sürdürülebilirliği için çabalandığı 

yöneticilerince iddia edilen, ancak sürdürülemez hali devam ettirilen 

yerleşmelerin durumu başka bir farklılık alanıdır.  

Belirtilen çerçeve ve sorun alanından hareketle, sürdürülebilirlik kavramı ve 

bu kavramla ilintili, üst ve kapsayıcı kavramların büyüme, şehircilik ve 

yaşam kalitesiyle ilişkilendirilerek irdelenmesi ihtiyacı vardır. İrdelemedeki 

amaç; kavram temelinde kapsayıcı kavram olan sürdürülebilir kentsel 

büyüme kavramı ile üst kavram olan sürdürülebilir şehircilik kavramının 

ilişkisinin açıklanmasıdır. İlgili kavramların kullanımının yerindeliğine ve 

uygulanabilirliğine katkı sağlanması ise, çalışmanın hedefidir.  

Bu bağlamda; ilk olarak, uluslararası belgelerde sürdürülebilirlik kavramın 

tarihsel gelişimi ve ardından araştırmanın materyali ve kullanılan yöntemi 

aktarılacaktır. Müteakip kısımda sürdürülebilirlik kavramı, ilintili kavramlar 

ile kent ve bölge bilimi açısından sürdürülebilirlik kavramının kullanımına 

dair bulgular açıklanacaktır. Sürdürülebilir planlamanın rolünün de 

değerlendirildiği kavramsal analiz bulgularının eleştirel değerlendirilmesine 

ise, sonuç kısmında yer verilmektedir. 
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2. ULUSLARARASI BELGELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

KAVRAMIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Sürdürülebilirlik kavramı, 1980’li yıllardan itibaren ortaya konulmuş, 

2000’li yıllardan sonra, bu kavramla ilintili çeşitli kavramlar türetilmiş, 

kapsayıcı ve üst kavramlar oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler’e üye 

ülkeler, bugüne kadar sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamak için çeşitli 

aşamalardan geçmektedir. Ülkelerin merkezi ve yerel idareler ile sivil 

toplum örgütleri amaç ve hedefleri gerçekleştirme yönünde çaba 

harcamakta, bir dizi toplantı ve çalışma sonucunda uluslararası belgeler 

üretilmekte ve belirli bir aşamadan sonra ileri bir tarihte yeni amaç ve 

hedefler tanımlanmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Uluslararası belgelerde sürdürülebilirlik kavramının tarihsel gelişimi, 1960-Kasım 

2021 

Anlaşma-Toplantı-Yılı 

/Yıllar 
Kavram 

1960-

1991 

1992-

2001 

2002-

2011 

2012-

2021 

BM İnsan Çevre 

Konferansı –  

Stokholm Bildirgesi  

Çevre ve kalkınma, 
Çevre koruma çevre 

kalitesi için insan 

yerleşmelerinin 
planlanması 

1972    

BM 48. Genel Kurulu– 

Dünya Doğa Şartı 
Sürdürülebilir Verimlilik 1982    

Brundtland Raporu  Sürdürülebilir Kalkınma 1987    

BM Çevre ve Kalkınma 

Konferansı, Rio – Gündem 

21, Rio Bildirisi, Orman 
Prensipleri Raporu  

Sürdürülebilir Kalkınma 

/ Sürdürülebilir Kentsel 

Gelişme 
 1992   

Habitat II –  

İstanbul Deklerasyonu 
Sürdürülebilir Kentleşme  1996   

Milenyum Zirvesi, N.Y. Kalkınma Amaçları  2000   

Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi (Rio+10) 
Sürdürülebilir Kalkınma   2002  

Dünya Zirvesi Kalkınma Amaçları   2005  
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Rio+20 
Sürdürülebilir Kalkınma/  

Yeşil Büyüme 
   2012 

2015 sonrası Kalkınma 
Gündemi 

Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları 

   2015 

2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi 

Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları/  
İyi Yaşam/  

Yaşam Kalitesi 

   2015 

Habitat III, Ekvator Sürdürülebilir Kentleşme    2016 

Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesi 2021 

Sürdürülebilir Kalkınma 
Etkisi 

   2021 

 

Dünya’da, 1960’lı yıllardan itibaren kalkınma düşüncesi gelişmiş ve 

öncelikli hale gelmiştir. Kalkınma kuramlarının dayandığı değişkenler/ 

manipülasyon araçları, ulus devletlerin denetimindedir (Tekeli, 2021). 

Neoliberal politikalar, 1980’li yılların ortasından sonra doğayı, çevreyi ve 

insan yerleşmelerini kalkınmanın sermayesi olarak şekillendirilmiş ve ulus 

devletlerin elindeki, toplum yararına veya evrensel yarar için kullanılan 

eylem ve denetim yetisini zayıflatmıştır (Eren, 2007). Tablo 1’den 

görüleceği üzere, kavramlar ve kapsamları da süreç dâhilinde değişmiştir. 

05-16 Haziran 1972 tarihinde Stokholm’de BM İnsan Çevresi Konferansı 

(Conference on the Human Environment) düzenlenmiştir. Konferansın 

sonunda; insan çevresinin korunması ve güçlendirilmesi için ortak görüş ve 

ilkelerin oluşturulması gerekliliği çerçevesinde “BM İnsan ve Çevre 

Konferansı Bildirgesi (İnsan ve Çevresi Bidirgesi/Stokholm Bildirgesi (The 

Stockholm Declaration))” kabul edilmiştir. 06 Kasım 1972 tarihinde kabul 

edilen Bildirgede; doğa, çevre koruma ve insanın yaşamının devamına dair 

26 ilke tanımlanmıştır. Bu belgeye bağlı olarak, “İnsan ve Çevresi İçin 

Eylem Planı (the Action Plan for the Human Environment)” adında 109 
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tavsiye içeren bir doküman yayınlanmıştır. Eylem Planı; Küresel Çevre 

Tahmin Programı (Watch Plan), Çevre Yönetimi Faaliyetleri ve Ulusal ve 

Uluslararası Seviyelerde Yürütülen Tahmin ve Yönetim Faaliyetlerini 

Destekleyecek Uluslarası Ölçütler başlıklı kategorilerden oluşmaktadır. 

Konferans’ta “sürdürülebilir kalkınma” kavramı kullanılmamıştır. Ancak, 

kavramın temelinin; çevre ve kalkınma ilişkisi yanı sıra çevrenin gelecek 

kuşakların devamlılığı açısından korunması gereğine vurgu yapılması 

nedeniyle, bu konferans olduğu düşünülebilir (Özlüer, 2007). Çevre kalitesi 

için insan yerleşmelerinin planlanması ve yönetimine ilişkin uluslararası 

seviyede eylemlere yönelik tavsiyelere ikinci kısımda yer verilmiştir.  

Bildirge ve eylem planından; ilkelerin ve tavsiyelerin sadece ekonomik 

kalkınmayı sürdürmek adına biçimlendirildiği görülmektedir. Yazar (2006), 

benzer bir öngörüyle ve Bildirgenin 8’inci ilkesinden hareketle, insanın 

yaşayabileceği bir çevrenin sağlanması için kalkınmanın gerekli olduğu 

savunmasının, gelişmekte olan ülkelerin taleplerini yansıttığını 

belirtmektedir. Dolayısıyla, Stockholm Konferansı’nın sürdürülebilir 

kalkınmanın kavramsal temellerinin atıldığı bir platform olmadığı da 

değerlendirilebilmektedir. 

Sürdürülebilirliğin anlamı, ilk olarak, 28 Ekim 1982 tarihinde Birleşmiş 

Milletler (BM)’e üye ülkelerce 48. Genel Kurul oturumunda kabul edilen 

Dünya Doğa Şartı (World Charter for Nature)’nda yer almaktadır. Belge 

doğanın sürdürülebilirliğini düzenlemek için belirli ilkeleri ve fonksiyonları 
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tanımlamaktadır. Belgenin sadece bir yerinde sürdürülebilir verimlilik 

(sustainable productivity) kavramı kullanılmaktadır.  

Sürdürülebilir kalkınma kavramı; ilk olarak, Ekim 1987 tarihinde BM Çevre 

ve Kalkınma Dünya Komisyonu (the World Commission on Environment 

and Development (WCED)) tarafından hazırlanan ve BM tarafından Oxford 

Universitesi Basımevi aracılığıyla yayınlanan “Brundtland Raporu: Ortak 

Geleceğimiz (Brundtland Report: Our Common Future)”de yer almıştır 

(Brundtland Report, 2021; Jarvie, 2016; Özlüer, 2007).  

Brundtland Raporu’nda; sürdürülebilir kalkınma, sosyal, ekonomik ve 

çevresel amaçların kesişiminde yer almaktadır (Allen, 2009; Jarvie, 2016). 

Raporda; sürdürülebilir kalkınma, “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek 

kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanaklarından ödün verilmeksizin 

(yaşam koşullarına zarar vermeden) karşılamak” olarak tanımlanmıştır 

(Güneş, 2004; Erdinç, 2016). Sürdürülebilirlik konusu, belirtilen rapor 

sonrasında yapılan çalışmalarda; ülkeler, kentler, kentteki karar vericiler ve 

kent plancıları için bir öncelik haline gelmiştir. Rapor ise, amaçlarının 

çelişen yapısı nedeniyle eleştirilmiştir (Hueting, 1990).  

03-14 Haziran 1992 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 

yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (BMÇKK-Yeryüzü Zirvesi) 

(UN Conference on Environment and Development (UNCED-Earth 

Submit)’nın temel kavramı sürdürülebilirliktir. Hükümetler, Gündem 21 

(Agenda 21), Rio Bildirisi ve Orman Prensipleri Raporı’nu kabul etmişlerdir 

(UÇKP, 2004). Konferansın hedefi; uluslararası işbirliği ve kalkınma 
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politikasının yönlendirilmesine katkı sağlayacak çevre ve kalkınma konuları 

için uluslararası eylemleri belirlemek ve gündemi oluşturmaktır.  

Konferansta alınan kararları izlemek için BM bünyesinde oluşturulan 

Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (SKK) her yıl düzenli toplantılar 

yapmıştır. Konferans, bir çevre konferansı olarak adlandırılmakla birlikte, 

bir kalkınma konferansıdır (Tekeli, 2021). Konferansla çevrenin değil, 

kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması öngörülmüştür. Ulus 

devletler, belirtilen konferans sonrasında kalkınmaya öncelik verirken, yerel 

yönetimler yaşam kalitesi ve bunun ölçümüne önem vermeye 

başlamışlardır.  

Sürdürülebilir kentsel gelişme; BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 

(the Commission on Sustainable Development)’nun oturum konularından 

biridir. 1992 yılında Rio Zirvesi’nde kabul edilen Gündem 21’in yedinci 

bölümünde; sürdürülebilir insan yerleşmelerinin gelişiminin desteklenmesi 

için gerekli eylem gerekçeleri, amaçlar, hedefler,  faaliyetler ve uygulama 

araçları tanımlanmıştır: 1. Herkes için yeterli konut sunumu, 2. İnsan 

yerleşimlerinin idaresinin iyileştirilmesi, 3. Sürdürülebilir arazi kullanım 

planlaması ve yönetiminin desteklenmesi, 4. Çevresel altyapının entegre 

sunumunun (su, drenaj ve katı atı yönetimi) desteklenmesi, 5. İnsan 

yerleşimlerinde sürdürülebilir enerji ve ulaşım sistemlerinin desteklenmesi, 

6. Afete hassas alanlarda insan yerleşmelerinin planlanması ve yönetiminin 

desteklenmesi, 7. Sürdürülebilir inşaat sektörü faaliyetlerinin desteklenmesi 

ve 8. İnsan yerleşmelerinin gelişmesi için insan kaynaklarının ve 
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kapasitelerinin yapılandırılması. Yedinci bölümde tanımlanan unsurların 

tamamı, sürdürülebilir kentsel gelişmenin gerekleridir (SDGS, 2021).  

1996 yılında İstanbul’da, 03-14 Haziran 1996 tarihleri arasında, yerleşim ve 

konut temalı HABİTAT II Konferansı (Kent ve Kasabalar Zirvesi (City and 

Town Summit)) düzenlenmiştir. Konferans sonrası kabul edilen İstanbul 

Deklarasyonu’nda sürdürülebilir kentleşmenin önemine vurgu yapılmıştır. 

HABİTAT II’de; Vancouver’da 1976 yılında yapılan ilk Konferanstan 

farklı olarak; sivil toplum kuruluşlarının katılımına, katkısına ve insan 

yerleşmeleri ve kentleşmenin sürdürülebilirliğinin önemine değinilmiştir.  

06-08 Eylül 2000 tarihleri arasında New York’ta toplanan BM Milenyum 

(Binyıl) Zirvesi’nde; 189 BM üyesi ülke, 08 Eylül 2000 tarihinde, 

Milenyum Deklerasyonu (the United Nations Millennium Declaration 

(A/RES/55/2)’nu imzalamıştır.  

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (the Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD))’na üye kalkınma bakanları, 

Kalkınma Destek Komitesi (Development Assistance Committee 

(DAC))’nin hazırladığı, 1996 tarihli “21. Yüzyılın Stratejisini 

Şekillendirmek: Kalkınma İşbirliğinin Katkısı (Shaping the 21st Century: 

The Contribution of Development Co-operation)” Raporu üzerinde 

anlaşmaya varmıştır. Raporda; bir dizi ölçülebilir uluslararası kalkınma 

amacı tanımlanmıştır (OECD, 1996). Söz konusu belge, BM Milenyum 

Deklerasyonu’na temel oluşturmuştur.  
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Milenyum Deklerasyonu; 2015 yılına kadar yerine getirilmesi planlanan 8 

bölüm ve 32 paragraftan oluşmaktadır: 1. Değerler ve İlkeler, 2. Barış, 

Güvenlik ve Silahsızlanma, 3. Kalkınma ve Yoksulluğun Azaltılması, 4. 

Ortak Çevremizin Korunması, 5. İnsan Hakları, Demokrasi ve İyi 

Yönetişim, 6.Savunmasızların Korunması, 7. Afrika’nın Özel İhtiyaçlarının 

Karşılanması, 8. BM’in Güçlendirilmesi (UN A/RES/55/2). Deklerasyonda, 

Milenyum Kalkınma Amaçları (Binyıl Kalkınma Amacı (the Millennium 

Development Goals (MDGs)) tanımlanmıştır (MDGs, 2021). 

Deklarasyonun uygulamasındaki ilerleme, BM’in 2005 Dünya Zirvesi 

(2005 World Summit)’nde gözden geçirilmiştir (World Summit, 2021). 

2012 yılına gelindiğinde amaçlardaki ilerleme belirsiz olduğundan yeni bir 

süreç başlatılmıştır. 

26 Ağustos-04 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney Afrika’nın 

Johannesburg kentinde Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (The World 

Summit on Sustainable Development (WSSD) veya Earth Summit 2002 

veya Rio + 10) toplanmıştır. Zirvede; 1992 BM Çevre ve Kalkınma 

Konferansı kararlarının uygulanması ve hedeflere ulaşmadaki zorluklara 

sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. 

Sürdürülebilirlik kavramı, ilk defa, bir ulusüstü zirvenin başlığında yer 

almıştır (UÇKP, 2004). Konferansın resmi belgeleri Siyasi Belge ve 

Johannesburg Uygulama Planı’dır. Uygulama Planı, sürdürülebilir 

kalkınmaya dair on bir bölümden oluşmaktadır. 
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Rio+20 Zirvesi, 1992 tarihli Rio Konferansı’nın 20. yıldönümü ve 

Johannesburg’da 2002 yılında yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesi’nin 10. Yıldönümü olan 2012 yılında düzenlenmiştir. Rio+20 

Zirvesi’nde; 1992 Rio Zirvesi’nden sonra benimsenen sürdürülebilir 

kalkınma hedefinin bugünün ihtiyaçlarına (iklim değişikliğiyle mücadele, 

ekonomik krizleri aşma, düşük karbon emisyonlu kalkınma, vb.) cevap 

verebilecek şekilde tanımlanan hali olan “yeşil büyüme” hedefi için ortak 

uluslararası bir kabule ulaşılması öngörülmüştür. 

2012-2015 yılları arasındaki bir süreçte, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi 

(the Post-2015 Development Agenda)’nde; Milenyum Kalkınma Amaçları 

temelinde çeşitli amaçlar (17 SDG) belirlemiştir (Thorpe, 2021). Bu süreçte; 

insan hakları, adalete erişim, iyi yönetişim, hukuk ve güvenlik gibi 

kalkınmanın kalite boyutlarındaki ilerleme, sürdürülebilirlik ve eşitlikçi 

büyüme için (bir çerçevenin parçası olduğu bilinciyle) amaçlar 

tanımlanmıştır.  

Belirtilen çalışmayı temel alan ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (the 

Department of Economic and Social Affairs (UN DESA)) tarafından 

hazırlanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (Agenda 2030-

A/RES/70/1), 193 üye ülke katılımındaki BM Genel Kurulu’nda, 25 Eylül 

2015 tarihinde kabul edilmiştir (UNODC, 2021). 2016 yılından itibaren 

uygulanacak ve MDGs’in yerini alacak 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 

(SDG) ve 169 kalkınma hedefi belirlenmiştir (UNODC, 2021; Watson, 

2016: Naes, 2001). 
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Amaçlar, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak adlandırılmakta ve 

amaçların 2030 yılına kadar karşılanması öngörülmektedir (UNODC, 

2021). Her amacın belirli bir hedefi ve her hedefin planlanan bir 

gerçekleşme tarihi vardır. Amaçlarda, sürdürülebilir kentsel gelişme ve 

yönetiminin insan yaşam kalitesiyle ilişkisi açık olarak ortaya konulmuştur 

(BM Habitat III, 2016). 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın temel odakları; aşırı yoksulluğu 

sonlandırmak, çevrenin korunması, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, 

refahın adil paylaşımı, barış içinde yaşam ve iklim değişikliğini düzeltmektir 

(IPCC, 2021; UNDP, 2021). Sürdürülebilir bir kalkınma için, küresel 

amaçların ülke taahhütleriyle gerçekleştirebileceği ve on yedi hedefle, 

kalkınmanın referansı iyi yaşam ve yaşam kalitesine doğru evrileceği 

öngörülmüştür. Belirtilen evrilme, BM’in ilan ettiği bir kavramsal eğrilme 

değildir. Özellikle yerel yönetimlerin uygulamalarında dönüşüm 

yaşanmıştır. Yaşam kalitesi; suçun önlenmesi, güvenliğin arttırılması, 

güçlendirilmiş fiziksel ve ruhsal sağlık, çevresel kalite ve sosyal eşitlik, 

sürdürülebilir kaynak ve toplumsal gelişime bağlıdır.  

Öncelik yaşam kalitesine verildiğinde; sürdürülecek olanın kapsamı 

kalkınmaya göre genişletilmektedir. Tekeli (2021)’ye göre, yaşam kalitesi 

kavramı denildiğinde, hedonistik (salt bireysel) fayda ve hazları değil, aynı 

zamanda bireyin eudaimonik mutluluğunun geliştirilmesi ve bunun 

temelinde gerçekleştirdikleri performansların sağladığı doyumu da  hesaba 

katan daha dengeli bir yaşam kalitesi kastedilmektedir. Yaşam kalitesi 
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kavramına birincil öncelik vermek, diğer üç kavram olan katılımcılık ve 

yönetişim, yenilikçilik ile sürdürülebilirlik kavramlarının yeniden 

tanımlanmasını getirmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınma amaçları, ülkelerin karşılaması beklenen 

amaçlardır. Ülkeler kendi ulusal sürdürülebilirlik kalkınma stratejilerini 

(NSDS) belirlemekte, BM toplantılarıyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarını 

gözden geçirmekte ve iyi uygulamalarını ve deneyimlerini paylaşmaktadır. 

Özel sektör kuruluşları ise, bu toplantılarda kendilerine yeni piyasalar 

oluşturmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, kentlerin yönetimindeki 

bilinç, çevre duyarlılığının karar verme süreçlerine entegrasyonu ve 

korunması ve planlama mesleğinin kurumsal gücü sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanmasında belirleyici unsurlardır.  

Kalkınma amaçlarından on birincisi (SDG 11) sürdürülebilir kentlerle 

ilgilidir: “SDG 11: kentleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, 

dirençli ve sürdürülebilir kılmak (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)”. 

Kentlerin belirtilen amacı 2030 yılına kadar sağlamaları gerekmektedir 

(Arslan, Durak ve Aytaç, 2016).  

Gündem 2030’un 89. paragrafında; gündemin uygulamasına yerel 

idarelerinde dâhil olduğu temel grupların ve diğer ortakların katkılarını 

sunmaları ve aşağıdan yukarı ve kapsayıcı uygulama süreçleri tanımlamaları 

istenilmektedir. Kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki eksiklik, 

doğanın yok edilmesi yönündeki çabalar ve afet zararlarının ve risklerinin 
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azaltılmasındaki zafiyet nedeniyle doğal ve insan kaynaklı olaylar 

kentlerdeki yıkıcı etkisini arttırmaktadır (Eren, 2019). 

BM Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Konferansı (Habitat III (the 

UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development)), 17-20 

Ekim 2016 tarihleri arasında, Quito, Ekvator’da düzenlenmiştir. 

Konferansın amacı, BM’in sürdürülebilir kentleşme öngörüsünü Yeni 

Kentsel Gündem (the New Urban Agenda (NUA))’e göre belirlemektir. 

Gündemin uygulanmasına yönelik araçların geliştirilmesi için finansman ve 

diğer uygulama araçları da tanımlanmıştır (BM Habitat III, 2016).  

Yeni Kentsel Gündem, kent bilimi temelinde bir paradigma değişikliği 

sunmaktadır. Kentsel alanların planlanması, inşası, geliştirilmesi, yönetimi 

ve iyileştirilmesi için ilkeler ve standartlar belirlenmiştir. İlke ve 

standartların beş ana uygulama yoluyla yapılması öngörülmüştür: Ulusal 

kentsel politikalar, Kentsel mevzuat ve düzenlemeler, Kentsel planlama ve 

tasarım, Yerel ekonomi ve belediye finansmanı, Yerel uygulama. Yeni 

Kentsel Gündem kapsamında ayrıca, kentsel alanda fosil yakıt kullanımının 

azaltılması ve enerji etkin planlama ve tasarım yaklaşımlarının 

gerçekleştirilmesi ve bu yönde gerekli desteğin ve altyapının sağlanması 

gerektiği ifade edilmektedir (BM Habitat III, 2016; Tugaç, 2018).  

Habitat III Konferansı hazırlık sürecinde değerlendirilmek üzere Yeni 

Kentsel Gündem’in “Revize Sıfır Taslağı (the Revised Zero Draft)”, 18 

Haziran 2016 tarihinde, yayınlanmıştır. Gözden geçirilmiş taslak, yerel 

yönetim birlikleri, paydaşlar ve iki tur gayri resmi hükümetler arası toplantı 
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ile yapılan resmi olmayan oturumlardan elde edilen girdileri içermektedir.  

Taslak, yeni kentsel amaçlara göre kentsel planlamaya ulusal, bölgesel ve 

yerel seviyelerde merkezi bir konum atfetmektedir (Watson, 2016).  

Taslakta; yerel idarelerle ve sivil toplumla ortak çalışma, kentsel 

faaliyetlerin ve kimyasalların olumsuz etkilerinin azaltılması, çevreye 

duyarlı yönetim, atıkların azaltılması ve bertarafı, kentlerin iklim 

değişikliğine etkilerinin azaltılması, kır-kent gelişme stratejilerinde nüfus 

eğilimleri ve projeksiyonlarının dikkate alınması tartışılan konular arasında 

yer almaktadır.   

Sürdürülebilir kentsel gelişme açısından Yeni Kentsel Gündem’in 44. 

Maddesi vurguya değerdir. Maddede; kentsel form, altyapı ve bina 

tasarımının sürdürülebilir kentsel gelişmenin itici güçleri arasında olduğu 

belirtilmiştir. Maddede; ölçek ekonomisinin ve yığılmanın faydaları yoluyla 

maliyet ve kaynak verimliliği ve enerji verimliliğini, yenilenebilir enerjiyi, 

esnekliği, üretkenliği ve çevre korumayı teşvik ederek kentsel ekonomide 

sürdürülebilir büyümenin sağlanabileceği öngörülmüştür (UN Habitat III, 

NUA, 2017). 

Sürdürülebilir Kalkınma Etkisi (Sürdürülebilir Kalkınma) Zirvesi 2021 

(Sustainable Development Impact Summit 2021), Dünya Ekonomik 

Forumu (World Economic Forum) tarafından, 20-23 Eylül 2021 

tarihlerinde, İsviçre’de düzenlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 

karşılamaya on yıldan az bir süre kala, BM Genel Kurulu'nun ev 
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sahipliğinde düzenlenen sanal Zirvede, farklı sektörlerden, disiplinlerden ve 

coğrafyalardan küresel liderler bir araya gelmiştir.  

Zirvede; Dünya’nın Pandemiden girdiğinden daha güçlü bir şekilde 

çıkmasını sağlamak, ancak bilgi birikimini, inovasyonu ve iyileşmeyi 

hızlandırmak için liderlerin gelecek vaat eden yaklaşımlarını paylaşmak ve 

uygulama için sektörler ve sınırlar arasında birlikte çalışmak gerektiği 

vurgulanmıştır. Zirvede ayrıca, “ecocide” kelimesiyle İngilizce dilinde 

tanımlanan çevre tahribatının bir suç olduğu, iş dünyası ve hükümetlere 

zararı olacağı belirtilmiş ve iklime yönelik eylemlerin dönüşümü için yeni 

bir yasal tanımın nasıl yapılabileceği tartışılmıştır. 

Bir diğer önemli belge olan ve ulusal istatistik kurumları ve hükümet dışı 

kurumların sağladığı verilerle derlenerek analiz edilen Dünya’nın 

sürdürülebilir kalkınma seviyesini belirleyen Sachs vd. (2020)’nin 

hazırladığı “Sürdürülebilir Kalkınma 2020 (Sustainable Development 

2020)” Raporu’na göre, Covid-19 Pandemisi’nin Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarının elde edilmesine yönelik ilerlemeye ağır olumsuz etkisi 

olacaktır. Ayrıca Pandemi, sürdürülebilir kalkınma amaçları, ulusal eylem 

çerçeveleri ile uluslararası iş birliğinin önemini ortaya koymuştur.  

SDG 11 amacının sağlanmasında küresel ölçekte tanımlanmış ve 

karşılaştırılabilir göstergeler gerekmektedir (UN-SDSN, 2015). Bir dizi 

sürdürülebilirlik endikatör, endeks ve göstergeleri, stratejilerin ve eylem 

planlarının performansını ölçmek ve daha sonraki eylemlere ve 

müdahalelere bilgi sağlamak için yaratılmıştır. Sürdürülebilirlik seviyelerini 
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belirlemek için geliştirilen göstergeler, ülkelerin kalkınma veya kentleşme 

seviyelerine göre farklılaşmaktadır. Kentsel sürdürülebilirlik göstergelerini 

ekonomik ve sosyal göstergelerden farklılaştıran unsur; bütüncül, gelecek 

odaklı, toplumun birçok katılımcısından alınan ayrımcı girdilerle geliştirilen 

özelliklerdir (Maclaren, 1996). 

Endeksler, sürdürülebilir kalkınma seviyesini ve büyüme kapsamını 

belirlemektedir (Sachs vd., 2020). Uluslararası, bölgesel ve yerel ölçekli 

(Eren ve Parihar, 2021) olan endeksler ayrıca, kent plancıları ve kent karar 

vericilerin sosyo-ekonomik ve çevresel etkileri ölçmelerine, sorunların ve 

baskıların tespitine ve bu şekilde iyi yönetim ve bilim-tabanlı çözümlerle 

kalkınmanın sorunlarının tespit edilmesine izin vermektedir. Endeksler 

ayrıca, sürdürülebilirlik müdahalelerinin başarısını ve etkisini izlemeye 

imkân vermektedir (SEP, 2021). Literatür araştırması sonrasında 

sürdürülebilirlik endekslerinin kapsamları ve sonuçlarının, ülke ve kent 

seviyesine, karar vericilerin amaçlarına ve kentlerin sürdürülebilirlik 

stratejilerine göre farklılaşabildiği görülmüştür (Gazibey, Keser ve Gökmen 

2014).  

Sürdürülebilir kalkınma; üretim ve yeniden üretim sürecinde doğanın tahrip 

edilmesi, temel ihtiyaç yalanının söylenmesi, kamu malları ve doğanın 

sermayeye dönüştürülmesi, teknolojik determinizm ve özel mülkiyetin 

artmasına neden olduğundan eleştirilmiştir (Özlüer, 2007).  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM  

Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kentsel gelişme ve sürdürülebilir şehircilik 

kavramlarının literatürde farklı karşılıkları ve içerik tartışmalarının analizi, 

araştırmanın konusudur. Çalışma kapsamında gerekli veriler ilgili 

kaynaklardan araştırılmış ve değerlendirilerek yorumlanmıştır. Kavramsal 

analizi içeren çalışma, iki aşamadan oluşmaktadır.  

Birinci aşamada; kentsel planlama alan yazınındaki sürdürülebilirlik 

/kentsel planlama, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kentsel büyüme, 

sürdürülebilir şehircilik, sürdürülebilir kentsel planlama ve arazi kullanım 

planlaması kavramları, 1960 yılından 2021 yılı Kasım ayı sonuna kadar 

yayınlanan akademik yayınların anahtar kelimelerinde taranmıştır. (Tablo 

2). Literatürdeki dönüşüm bazında kavramın tarihselliği sorgulanmıştır. 

Tablo 2. Scopus kavramsal tarama sonuçları, 1960-Kasım 2021 

Kavram/Yıllar Toplam 1960-1991 
1992-

2001 

2002-

2011 

2012-

2021 

Sürdürülebilirlik/ 

Kentsel Planlama  
4.620 6 110 1037 3467 

Sürdürülebilir Kalkınma 217.159 597 6.926 50.178 159.458 

Sürdürülebilir  

Kentsel Büyüme 
17.316 25 503 3808 12.980 

Sürdürülebilir Şehircilik 285 0 1 44 240 

Sürdürülebilir Kentsel 

Planlama 
9.641 13 382 2.509 6.737 

Arazi Kullanım Planlaması 33.394 2.922 3.587 9.305 17.580 

 

Tablo 2’deki tarama değerlerinden, kentsel planlama alan yazınında 

sürdürülebilir kentsel büyüme kavramının öne çıkan bir çalışma alanı 

olduğu belirlenmiştir. Sürdürülebilir şehircilik kavramını içeren yayınların 
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ise, son on yılda arttığı görülmektedir. Tablo 1 verileri ile Tablo 2 verilerinin 

karşılaştırılması neticesinde; kavramın içeriğinin uluslararası belgelerde 

oluşmaya başladığı 1972 yılından 1990 yılına kadar kavramları içeren 

herhangi bir akademik yayın bulunmamaktadır.  

Akademik yayınlar 1987 yılında Brundtland Raporu sonrasında ve özellikle 

1990 yılında başlamaktadır. Yayınlar, sosyal bilimler ve çevre bilimlerinde 

yoğunlaşmaktadır. Söz konusu Raporda sürdürülebilirlik kavramın ilk 

kullanımından bugüne kadar sürdürülebilir kalkınma kelimesinin 

uluslararası belgelerde belirgin olduğu, 2012 yılında yeşil büyümenin 

eklemlendiği ve 2015 yılından bugüne kavramlar yanı sıra uluslararası 

toplantıların ve yayınların çeşitlendiği belirlenmiştir. Taranan kavramları 

içeren yayın sayısı son on yılda en az 3 kat artarken, en fazla artış (8 kat) 

sürdürülebilir şehircilik kavramını içeren yayınlardadır. Uluslararası 

belgelerde sürdürülebilir şehircilik kavramının 2015 yılı sonrası 

kullanımının bu artışta etken olduğu değerlendirilmektedir. 

İkinci aşamada; planlama disiplin alanında sürdürülebilirlik ve ilintili 

kavramlar, kapsayıcı kavram olan sürdürülebilir kentsel büyüme ve üst 

kavram olan sürdürülebilir şehircilik kavramları irdelenmiştir. Kavramın 

eklemlendiği kavramlarla oluşturduğu anlamların belirlenebilmesi için, 

eklemlendiği ancak hatalı, eşanlamlı kavram kullanımları da ele alınmıştır. 

Sürdürülebilir kentsel büyüme ve sürdürülebilir şehircilik ilişkisi eleştirel 

bakış açısıyla değerlendirilmiştir.  

Konu ile ilgili mevzuat, literatür ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır.  
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4. BULGULAR 

Bu kısımda; sürdürülebilirlik kavramıyla ilintili kavramlar ile sürdürülebilir 

büyüme, sürdürülebilir şehircilik ve sürdürülebilir kentsel ve arazi kullanım 

planlaması kavramları irdelenmektedir. 

4.1. Sürdürülebilirlik ve İlintili Kavramlar 

Sürdürülebilirlik; ekolojinin sınırları içinde ekonomik büyümenin ve 

kalkınmanın karşılıklı etkileşim ile sağlanacağı ve korunarak sürdürüleceği 

doktrinidir (Ruckelshaus, 1989). Kavram ayrıca, insan yaşamının yaşamsal 

ve mekânsal belirli bir kalite seviyesi yaratılarak veya var olan kalite 

seviyesi korunarak devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. Dirençli 

olunmasını ve yaşanabilirliğin sağlanmasını öngören bir kavramdır. Oktay 

(2007), sürdürülebilirliği; gelişmiş ülke yönetimlerinin kentsel planlama 

sistemine yaklaşımını belirleyen anahtar kavram olarak tanımlamaktadır. 

Sürdürülebilirlik, insan, toplum, çevre ve kalkınma hedeflenerek, yerleşme 

ve ulusların mevcudunu sürdürerek devamlılığını sağlamak veya mevcudu 

geliştirerek ve yapılandırarak sürdürmek manasındadır.  

Sürdürülebilirlikle ilintili kavramlar genelde, önüne sürdürülebilirlik 

kelimesinin eklenmesiyle yapılanmaktadırii. İlintili kavramlar; 

sürdürülebilirlikle alakalı, ancak anlamsal içeriği farklı kavramlardır. 

Özellikle sürdürülebilir kent ve sürdürülebilir kentsel gelişme gibi 

kavramlar, yaygın olarak, kuramsal, kavramsal ve yöntemsel 

perspektiflerden ele alınmaktadır (Gauthier, 2009).  

Bu kısımda; sürdürülebilir kentsel büyüme kavramı ve sürdürülebilir 

şehircilik kavramıyla bağlantılı kavramlar aktarılmaktadır: 
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4.1.1. Sürdürülebilir büyüme/Sürdürülebilir kalkınma  

Sürdürülebilir büyüme; doğal sistemlerin, ekonominin ve toplumun 

dayanağı olan doğal kaynakları sürdürme ve ekosistem hizmetlerini sunma 

yeteneğini devam ettirirken ve yerel kimliği korurken, envrensel kültüre 

erişme ve insani gelişme hedeflerine ulaşma ilkesidir. Yaşam koşulları ve 

kaynaklarını, doğal sistemi ve istikrarı bozmadan bireyin ve toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektir (Sürdürülebilir Gelişme, 

2021). Büyüme niceliksel bir olgudur.  

Middle (2021)’a göre, akademisyenler, sürdürülebilirliği zayıf sürdürülebilir 

gelişmeden güçlü gelişmeye geçen bir yelpaze olarak görmektedir. Tablo 

3’te, en üstte sosyal eşitlik ve sağlıklı bir çevrenin yönlendirici olduğu ve 

sadece radikal bir değişimle elde edilebilen idealleştirilmiş 

sürdürülebilirliğin güçlü tanımlaması yer almaktadır. En düşük seviyede ise, 

güçsüz sürdürülebilirliğe neden olan iş dünyasının ve ekonominin 

hâkimiyeti vardır.  

Eren ve Parihar (2021), uluslararası sürdürülebilirlik endekslerine dair 

incelemesinde; Dünya kentlerinde güçsüz ve monoton sürdürülebilir 

büyümenin yaygın varlığını tespit etmişlerdir. 

Kalkınma ise, ekonomide toplumun değer yargıları, dünya görüşü ve 

tüketim ve davranış kalıplarındaki değişime göre toplumsal ve kurumsal 

olarak iyiye doğru evrilecek, gelir artışı yaratacak ve kentsel hizmetleri ve 

ürün sunumunu arttıracak biçimdeki bir dönüşümü sağlayan gelişmedir. 

Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktadır ve 

nitelikseldir. 
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Tablo 3. Sürdürülebilir Büyüme Yelpazesi (Middle (2021) tarafından Jones vd. (2005)’den 

yorumlanmıştır.) 

İdeal Model Sağlıklı bir çevre sunumu ve güçlü sosyal iyilik vardır. 

İnsanlar ve çevre tekildir ve aynıdır. 

Karar alma süreci toplumla paylaşılır. 

Ekonomi, sermaye edinimi değil, sosyal kazanımlar elde edilmesidir. 

Bir dizi krizle karşı karşıya olunduğu için değişim radikaldir. 

Güçlü 

Sürdürülebilir 

Büyüme 

Ekonomik büyümeyi sağlamak için çevre koruma gereklidir. 

Çevre, sosyal çıktılar ve ekonomik büyüme arasındaki bağ kabul 

edilmelidir. 

Güçlü bir toplum için merkezileşmiş bir karar alma gereklidir. 

Sosyal faydayı sağlayacak ekonomik büyümeye odalanma ve amaç 

edinme vardır. 

Bazıları inatçı olan belirli sorunlarla karşı karşıya olduğumuzdan 

radikal olmayan hızlı değişim vardır. 

Zayıf 

Sürdürülebilir 

Büyüme 

Ekonomik büyüme çevreyi korumak için gereklidir. 

Çevre koruma, sosyal çıktılar ve ekonomik büyüme ayrı idare 

edilmelidir. 

Ekonomik büyüme sosyal fayda sağlayacaktır. 

Ayrı idare edilmesi gereken çevresel ve sosyal sorunlarla karşı karşıya 

olduğumuzdan, değişim gerekmektedir. 

Monoton 

Yaklaşım  

(Treadmill 

Approach) 

Çevrenin ve insanın kaynak olarak görüldüğü ekonomik büyümeye 

odaklanmaktadır. 

Ekonominin temel odak olduğu çevresel koruma, sosyal çıktılar ve 

ekonomik büyüme ayrı olarak ele alınmalıdır. 

Toplumun en az dâhil olduğu anahtar kararların çoğunluğu piyasa 

güçlerine bırakılmalıdır. 

Karşı karşıya olduğumuz sorunlar teknik çözümler veya ekonomik 

büyüme gerektirmektedir. 

Değişim yavaş ve ihtiyaç duyulduğunda olmalıdır. 

Sadece artan bir değişimle Antroposen Bakış Açısı 

 

BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu; sürdürülebilir gelişmeyi/ 

kalkınmayı; ekonomik ve sosyal gelişmenin bugünki ihtiyaçları karşılaması 

için belirlenen yeni yöntemlerin, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 

sağlamasına engel olmaması olarak açıklamaktadır. 
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“Sürdürülebilirlik” ve “kalkınma” kelimeleri; “sektörler üstülük”, “çok 

sektörlülük” ve “sektörler arasılık” kavramlarında ortaklaşmakta ve 

“bütüncüllük” imgesini, dinamizmi ve süreci akla getirmektedir. Her ikisi 

de, “dinamik unsurlar” tașımada ve bir “süreç”i tanımlamaktadır. Kentleșme 

olgusunun sürdürülebilir kalkınmaya etkisi bir yandan bahsi geçen 

çağrışımları yaparken; kapsanan ilișkiler ve etkiler bir sistem yaklaşımını 

göstermektedir (Dericioğlu, 2007). 

Tetior (1999)’a göre, sürdürülebilir kalkınma; belirli bir zaman döneminde 

oluşan ve değişen insan ihtiyaçlarını karşılamak için yaptırılan ekonomik, 

sosyal ve ekolojik bir tür gelişmedir. Sürdürülebilir kalkınma vizyon 

deklerasyonlarında ve kapsamlı planlarda düzenleyici ilke olarak 

kullanılmaktadır (Berke ve Conroy, 2000).  

4.2. Kent ve Bölge Bilimi Açısından Sürdürülebilirlik Kavramının 

Kullanımı 

Kentlerin sürdürülebilirliği, Kent ve Bölge Bilimi açısından kent, kentsel 

yaşam ve Kent Kuramı bağlantılı temel çalışma alanlarından biridir. 

Kentlerin sürdürülebilirliği; doğru ve bilinçli bir yaklaşımla idare edilmesi, 

yönetilmesi ve planlanması, fiziki olarak yaşanabilir mekân kalitesine sahip 

olması, kamu hizmetlerinin kesintisiz ve yeterli sunumu ve ekonomik, 

sosyal risklerin azaltılması anlamındadır (WB, 2015, 2019b). Bilim alanında 

sürdürülebilirlik kavramı eklentili çeşitli kavramlar mevcuttur. 

Sürdürülebilirlik kavramının büyüme, şehircilik ve yaşam kalitesiyle 

ilişkilendirilerek incelemesi bu kısımda yapılmaktadır. 
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4.2.1.  Sürdürülebilir kent  

Kent (city) ve kentsel (urban) kavramları birbirinin yerine kullanılabilir 

kavramlardır. Anlamlarına dair üzerinde uluslararası bir mutabakat yoktur 

(Sharma, 2012). Sürdürülebilir kent (Sustainable City); çevresel 

(yapılandırılmış /doğal yapı), ekonomik ve sosyal boyutları kontrol 

edilebilen, katılımcı bir süreçle planlanan ve sosyo-ekonomik açıdan gelişen 

çevre duyarlı kenttir. Eren (2019)’e göre, sürdürülebilir kentlerin kaliteli 

yaşam, mekân ve hizmet sunumu, ileri düzey ilişki sistematiği, 

yapılandırılmış akıllı altyapısı ve düşük karbon ayak izi vardır. Farklı bir 

tanımlamaya göre, sürdürülebilir kent; sürdürülebilir sosyal gelişmenin 

oluşturulabilmesi için ekonomi ve ekoloji arasında pozitif bir ilişkinin 

olduğu habitattır (Korkut, Kiper ve Üstün Topal, 2020).   

Kentsel alanlarda yaşanan nüfus artışı ve ekonomik kalkınma süreçte 

kentleri karmaşık hale getirmektedir (Bhada ve Hoornwerg, 2009). 

Ntagazwa (2005), kentsel büyüme, kentsel gelişme, yoksulluk, eğitim, göç 

yanı sıra su, sanitasyon ve cinsiyet konularının insan yerleşmelerini 

sürdürülebilir kılma anlayış ve politikalarına dahil edilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Belirtilen sonucun elde edilebilmesi için, teknik açıdan doğru alt 

ve üst yapı uygulamaları, büyümesi kontrol edilen bir kentsel alan, iyi 

finanse edilen bir yatırım programı, bilinçli bir şehircilik anlayışı, koruma 

bilinci ve yaşamsal kültürün geliştirilmesi önemlidir. 

Hızlı kentleşme, son iki yüzyılın kentlerinin en karmaşık ve önemli sosyo-

ekonomik olayıdır (Allen, 2009). Hızlı kentleşme kaçak yapılaşma ve imara 

aykırı yapılaşmaya, düşük gelirlilerin konut alanlarındaki artışa, yetersiz ve 
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fazla yüklemenin yapıldığı altyapı ve hizmetlere, enformel sektörün ve 

sanayi alanlarının oluşumuna, afetlere ve hava kirliliğine neden olmaktadır.  

Günümüz kentlerinin öncelikli görevi; yaşayanlarının ihtiyaçlarını tamamen 

karşılayan estetik, sağlıklı ve ekolojik kenti yaratmayı amaçlayan 

sürdürülebilir gelişmedir (Leyzerova ve diğerleri, 2016). Bu görevin yerine 

getirilebilmesi için insanın arazi temasının azaltılması ve kirletilen alanların 

doğal haline döndürülmesi gerekmektedir. Açıktır ki, kentsel gelişme ve 

kentleşmenin hızına ve nüfus artışına bağlı olarak, arazinin iyileştirilmesi 

karmaşık bir süreç halini alabilmektedir veya zarar gören yerin eski doğal 

haline getirilmesi mümkün olamamaktadır (Richard, 1989; Helen, 1992; 

Leyzerova ve diğerleri, 2016). 

4.2.2. Sürdürülebilir kentleşme 

Keleş (1998), kentleşmeyi, kentlerin sayısının ve kentlerde yaşayan kişilerin 

artışı olarak tanımlamaktadır. Kentleşme, dinamik, süreç esaslı ve 

prosedürel olarak daha kolay anlaşılabilen bir kavramdır. Kent sayısındaki 

artış veya bir kentin kendi üzerinde, çeperinde veya kırsal boş alanda kentsel 

nitelik ve fonksiyonlarla büyümesidir. Farklı ifadeyle, kentleşme; bir insan 

yerleşmesinin kent niteliği kazanması için gereken niteliklerin ve 

fonksiyonların oluşma ve gelişme düzeyinin karşılığıdır. Şehirleşme, geniş 

anlamda kentlerin sayısındaki artış olarak da değerlendirilebilir. 

Sürdürülebilir kentleşme (şehirleşme (Sustainable urbanisation)); yeterli 

kentsel fonksiyonlar ve elemanlarla donatılan, kentsel arazi kullanımının 

yaratıldığı bir kent alt ve üst yapısının ve düzeninin elde edilmesi veya 

sürdürülmesi sürecidir. Kentleşme sürecinde her tür ve ölçekli kentleşme 
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faaliyetinin insanın sağlıklı bir ortamda yaşaması, doğaya en az zararı 

vermesi ve kaynakların etkin ve verimli kullanılarak sürdürülebilirliğe katkı 

yapması beklenmektedir. Kentlerin dirençli ve yaşanabilir olmasının aynı 

anda sürdürülebilirliğini de sağlayacağı değerlendirilmektedir (Eren, 2019). 

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı sürdürülebilir kentleşmenin temelidir.  

Sürdürülebilir kalkınmayla sosyal yaşam kalitesinin ve ekonomik 

kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Korkut ve diğerleri, 2020: DPT, 

2007). Dolayısıyla, sürdürülebilir kentleşme ile ilgili yapılan 

tanımlamalarda üç unsur ön plana çıkmaktadır (Bayram, 2001; Karakurt 

Tosun, 2013): Birincisi, insan-kent ilişkisinde, kentin kamu alanlarının 

kullanımı ve kamu hizmetlerinin sunum kalitesinin arttırılması sorununun 

aşılmasıdır. İkincisi, kentin yerleşim birimi olarak varlığını sürdürebilme 

yetisinin güçlendirilmesidir. Üçüncüsü, kentin yakın çevresindeki 

kaynakları kapasitelerinin üzerinde kullanma ve kaynakların 

dönüştürülmelerinde var olan üretim ve tüketim kalıplarının sorgulanması 

gereğidir.  

Sürdürülebilir kentsel gelişme, sürdürülebilir kentsel büyüme ile eş anlamlı 

olarak kullanılmaktadır. 

4.2.3. Sürdürülebilir kentsel gelişme  

Keleş (1998), kentsel gelişmeyi bir ülkede kentsel nüfusun artması, kentlerin 

çoğalması ve bayındır duruma getirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma (Sustainable development) kavramı, genelde 

sürdürülebilir kentsel gelişme (Sustainable urban development) kavramıyla, 

sürdürülebilir kentsel gelişme ise, sürdürülebilir kentsel büyüme kavramıyla 
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eşanlamlı kullanılmaktadır. Her üç kavram birbirinden farklıdır. 

Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kentsel gelişme, fiziki yapıyı, 

sosyal adaleti, sürdürülebilir ekonomileri, çevresel sürdürülebilirliği ve 

dirençlilik konularını kapsamaktadır (Yazar, 2006).  

Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların sürdürülebilir kalkınma üzerindeki 

etkileri, tüm bu boyutların birbirleriyle ve fiziki yapıyla etkileşim içinde 

olmalarından ve her birinin kapsamının genişliğinden dolayı çok yönlüdür. 

Belirtilen özellikle birlikte oluşan sürdürülebilir kalkınmanın dinamik 

yapısı, sürdürülebilir kentsel gelişme (yerleşmelerinin gelişimi) kavramının 

değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu kısımda kast edilen, geniş 

anlamda sürdürülebilir kentsel gelişme kavramıdır. Kentin kalkınma boyutu 

olan, ekonomik, sosyal, kültürel, yapısal ve mekânsal gelişimini içerir.  

Planlı ve kontrollü arazi gelişimi uygulamaları ve yapılaşma, dar anlamda 

sürdürülebilir kentsel gelişme olarak tanımlanmaktadır (Sustainable 

Development, 2021). Sürdürülebilir yapıların yapım süreci ve akıllı kentsel 

büyüme ve bu büyüme yönetimini öngören kentsel planlama uygulamaları 

sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamaktadır. Belirtilen gelişim; kentsel 

yerleşmelerin planlama, tasarım ve yapım sürecini oluşturmaktadır (Naes, 

2001). 

Gauthier (2009), Da Cunha ve diğerleri, (2005) ve Mathieu ve Guermond 

(2005), sürdürülebilir kent ve sürdürülebilir kentsel gelişme ifadelerinin; 

yaratıcı olarak değerlendirilen arazi kullanım ve kentsel planlama eylemleri 

ile politik ütopyanın niyetleri ve mükemmeliyetine vurgu yapmak için 

kullanıldığını belirtmektedir.  
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Kentsel gelişme, kirliliği azaltan ve doğa ile yapılı çevre arasında denge 

kuran arazi planlama ve yapım tekniklerini içermektedir. Sürdürülebilir 

kentsel gelişme; yeşil mekânlar, çeşitli modlara sahip ulaşım sistemleri ve 

karmaşık kullanımlı büyüme ile bütünleşik sürdürülebilir planlama ve 

yönetim vizyonuyla yönlendirilmelidir (UNDP, 2021). Bu yönlendirmede 

tarihi, kültürel ve çevresel kaynakların korunması, kamu ve özel sektörün 

farklı türdeki ortaklıkları yaşanabilir ve sürdürülebilir toplulukların 

oluşturulması için kullanılmaktadır.  

Sürdürülebilir kentsel gelişmede; dengeli bir ticaret, yeterli kamu kurum ve 

eğitim alanları oluşturulmuş, yerelin kimliğini taşıyan yapı stillerine sahip 

yapılar inşa edilmiş ve arazi kullanımları arası yeterli ulaşım altyapısı 

sağlanmış olmalıdır. İyi tanımlanmış merkezler ve çeper ile kolay erişimi 

sağlayan, seyahat sayısı, süresi ile kirliliği azaltan ve kentsel karma 

kullanımları içeren arazi kullanımlarına hareketliği sağlayan ulaşım 

imkânları desteklenmelidir (UNDP, 2021). 

Özcan (2016) ve Sınmaz (2013), sürdürülebilirlik temelinde, iki farklı 

mekânsal gelişme modelinin varlığından bahsetmektedir: Bunlardan ilki; 

Ekolojik kent/Yeşil kent (Ecological city/Green city) modeli, ikincisi ise, 

Kompakt Kent (Compact city) modelidir. Sürdürülebilir şehircilikle ilgili 

kısımda da açıklanacağı üzere, Özcan (2016)’a göre, Ekolojik kent/Yeşil 

kent modeli; kentsel arazi düzenine çevresel kaynak ve değerlerin etkinliği 

üzerine odaklanan ve alan kullanım kararlarında açık-yeşil alan 

kullanımlarının yaratıldığı ve dengelendiği bir modeldir.  
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Kompakt kent modeli, enerji ve kaynak tüketiminin azaltılması, özel araç 

kullanımı ile kentsel toprakların kullanımının sınırlandırılması, çevrenin en 

az düzeyde kirletilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, dikey 

yapılaşma ile kentsel hareketliliğin ve ekolojik ayak izinin azaltılması, insan 

ölçeğinde ve yaşanabilir niteliğe sahip mekân tasarımlarının 

gerçekleştirilmesi, kentsel üretim-tüketim ve dağıtım organizasyonlarının 

teknolojik koşullara uyar hale getirilmesi gibi hedeflere dayanmaktadır 

(Özcan, 2016; Karakurt Tosun, 2013). Kentlerdeki yayılma süreci 

sürdürülebilir gelişimin gerçekleştirilmesinde kompakt kent modelinin tek 

başına yeterli olamayacağını; birbirlerini tamamlayan farklı modellerin bir 

arada kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır (Karakurt Tosun, 2013). 

Sürdürülebilir kentsel gelişme için Gündem 21’in yedinci bölümünün 

uygulaması önem kazanmaktadır. 

Kent planlarının değişikliklerinde sürdürülebilir kentsel gelişmenin bir 

faktör olarak değerlendirilmesi (Guermond, 2006; Gauthier ve diğerleri, 

2008), gelişmenin planlama faaliyetlerinin canlandırılmasına yardımcı ve 

her tür ve ölçekli planın değişmesine gerekçe olması, her ölçekteki kentte ve 

kentin modelini oluşturan planlarda kentsel gelişme yaklaşımının nasıl 

tanımlanması ve kalkınma öngörüleriyle nasıl bütünleştirilmesi gerektiği 

planlama kurumunun kentsel gelişme bağlamındaki temel sorularıdır. 

Mathieu (2006)’ya göre, sürdürülebilir gelişme kavramının ütopik 

karakterine rağmen, bu ve benzer sorulara disiplinler arası bir yaklaşım 

geliştirilmelidir.  
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Avrupa Birliği (AB)’nde; benzer sorulara cevap bulabilmek ve kentsel 

gelişmenin özellikleri ve yaşam kalitesiyle ilgisini kurabilmek adına, 

Avrupa Kentsel Şartı (1992) (The European Urban Charter, 1992) kabul 

edilmiştir. Şartın ilkeleri: i. Fiziksel kentsel çevrenin iyileştirilmesi, ii. 

Sürekli ve dengeli ekonomik gelişme, iii. Eşitlikçi tasarım uygulamaları, iv. 

Varolan konut stoğunun iyileştirilmesi, v. Yerleşmelerde toplumsal ve 

kültürel olanakların yaratılması, vi. Toplumsal kalkınma ve halk katılımının 

özendirilmesidir.  

Sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasındaki diğer bir aşama; 1994 yılında 

1.Avrupa Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar Konferansı sonucunda kabul 

edilen Aalborg Şartı (the Aalborg Charter)’dır. Kentsel tarih ve kültürel 

çevrenin korunması konularını içeren sözleşmede, yerel yönetimlerin 

işlevlerine vurgu yapılmaktadır. Aalborg Şartı, Yerel Gündem 21 ve bu 

bağlamda Avrupa’daki yerel yönetimlerin gerçekleştirmesi gereken 

eylemleri ve işbirliklerini tanımlayan belgedir (Aalborg Şartı, 2021). Kent 

yönetimleri, kendi eylem planlarını hazırlamayı taahhüt etmişlerdir (Middel, 

2021).  

Aalborg Şartı, 2004 yılında düzenlenen 4. Avrupa Sürdürülebilir Kentler ve 

Kasabalar Konferansı (Aalborg10+)’nda tekrar ele alınmıştır. 

Aalborg10+’da, Avrupa’nın 620 yerel yönetiminin katılımıyla, 

sürdürülebilir kentlerin sağlanması için 10 temel sürdürülebilirlik vaadi 

(sustainability pledge) ortaya konulmuştur. Bugün 700 yerel yönetim Şarta 

imza koymuştur ve sayı artmaktadır. 
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30 Kasım 2020 tarihinde, Almanya’nın başkanlığı’nda Gayri Resmi 

Bakanlar Toplantısında; “Yeni Leipzig Şartı – Ortak İyilik İçin Kentlerin 

Dönüştürücü Gücü (the New Leipzig Charter- The transformative power of 

cities for the common good)” kabul edilmiştir. Üye ülkeler, Şartı, ulusal ve 

bölgesel kentsel politikalarında uygulama kararı almışlardır.  

Yeni Leipzig Şartı, Avrupa’daki sürdürülebilir kentsel gelişme için anahtar 

politika çerçeve dokümanını oluşturmaktadır. Şart’ta; kentlerin entegre ve 

sürdürülebilir kentsel gelişme stratejilerine ihtiyaç duyduğu belirtilerek, 

kentlerin fonksiyon alanlarından mahallelerine kadar her yere uygulanacağı 

garanti altına alınmıştır. Doküman, kentin çeperiyle birlikte güçlü bir 

biçimde ilişkilendirilmesini öngören bir Uyum Politikası (Cohesion Policy) 

(Entegre çevresel gelişme ve sürdürülebilir kentsel gelişme politikası) 

içermektedir. Ortak ilkeler, Uyum Politikası’nın programlanmasında 

referans olmuştur (New Leipzig Charter, 2021). 

Yeni Leipzig Şartı öncesi sürdürülebilir kentsel gelişme ile ilgili temel belge; 

COM(l998)605 Final numaralı Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir Kentsel 

Gelişme: Bir Eylem Çerçevesi (Sustainable Urban Development in the 

European Union: A Framework For Action)’dir (EU Framework for Action, 

1998). Eylem çerçevesi, dört farklı politika bağlamında koordine edilen ve 

hedeflenen bir topluluk eylemini amaçlamaktadır: 1. Kentlerdeki ekonomik 

refahın ve istihdamın güçlendirilmesi; 2. Eşitlik, sosyal aidiyet ve yenilenme 

yardımı; 3. Yerel ve küresel sürdürülebilirliğe doğru kentsel çevrenin 

korunması ve geliştirilmesi ve 4. İyi kentsel yönetim ve yerelin 

güçlendirilmesine katkı. AB kentleri, sosyal ve kültürel entegrasyonun yeri, 
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ekonomik refahın ve sürdürülebilir kalkınmanın kaynağı ve demokrasinin 

temeli olarak görülmektedir. Eylem çerçevesinde sürdürülebilir bölgesel 

gelişme kavramı da mevcuttur. Kavramın uygulanması için ilgili idarelerce 

stratejik gelişme hedefleri ve alternatif gelişme stratejileri tanımlanmıştır. 

4.2.4. Sürdürülebilir kentsel planlama / Sürdürülebilir arazi kullanım 

planlaması  

Planlama; belirli ve istenilen bir hedefe ulaşmak için olması gereken 

eylemleri düşünme, organize etme ve tasarlama sürecidir. Planlama ayrıca, 

var olan veya gelecekte var olabilecek konulara, belirli bir zaman dönemi 

için çözümler veya alternatifler sunmayı öneren bilimsel yöntemdir. 

Keskinok (2021) ve Bettleheim (1959)’a göre, planlama; geleceğe yönelik 

belirsizliklerin giderilmesi ve günümüz toplumunun sorunlarının çözümü 

yönünde tasarılar ve tasarımlar geliştirilmesidir. Bireysel ve toplumsal 

düzeyde bilinçli bir müdahaledir. 

Planlama düşüncesi, insan faaliyetinin düzenlenmesi, kurumsal kaynakların 

değerlendirilmesi yoluyla bilinçli insanın üretim sürecine hâkim olacağı, 

düzenleyeceği ve denetleyeceği fikrine dayanır. Özcan (2016, s. 406), 

sürdürülebilirlik kavramının planlama yazınının ana gündemi olmasının 

kentsel yerleşmelerin geleceğine dönük planlama arayışlarının temel 

önceliklerinin yeniden tanımlanmasını gerektirdiğini belirtmektedir.  

Sürdürülebilir kentsel planlama (sustainable urban planning); iklim 

değişikliği, temiz hava ve su, yenilenebilir enerji ve arazi kullanımına dair 

endişelerden kaynaklı olarak planlama disiplininde son 30 yılda artan bir 

öneme sahiptir. Bu yaklaşım, uzun erimde yaşanabilir, kendine yeterli 
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topluluklar ile yapılı çevrenin oluşumunu sağlamayı amaçlar (Leyzerova ve 

diğerleri, 2016). Söz konusu planlama anlayışının uygulanabilmesi için 

yerel idarelerin ve kent plancılarının daha kapsayıcı, stratejik ve eylem 

odaklı uygulamalar yapmaları gerekmektedir (UN UPMF, 2021).  

Planlama disiplininde sürdürülebilir planlamayla kast edilen, sürdürülebilir 

kentsel planlamadır. Sürdürülebilir kentsel planlama, farklı disiplin 

alanlarının birlikteliğini gerektirir. Bu planlama türü arazi kullanımına ve 

bunun doğal kaynaklara etkisine yeşil binalar, karma arazi kullanımı, 

yürünebilirlik, yeşil yollar, açık alanlar, alternatif enerji kaynakları ve ulaşım 

fırsatları gibi yaratıcı ve pratik yaklaşımlar ve çözümler geliştirmektedir 

(UN Habitat, 2007).  

Bu noktada, sürdürülebilir arazi kullanım planlaması (sustainable land use 

planning), bireyin ve toplumun refahını iyileştirmek ve kentsel alanları ve 

mahalleleri daha sağlıklı ve etkili mekânlar haline getirmeye yardımcı 

olmaktadır (Jones ve diğerleri., 2005). Sürdürülebilir kentsel planlama 

kentin tüm boyutlarını, tekil veya bütüncül ele almakta iken, sürdürülebilir 

arazi kullanım planlaması sadece arazi kullanımının düzenlenmesine dair bir 

planlama türüdür. Sürdürülebilir planlamanın bina ölçeğinden altyapı 

sistemlerine kadar değişik girdilerinin toplum yararına katkı vermesi esastır. 

Hedefler (Sustainable Planning, 2021);  

 Enerji etkin uygulamalar ve kodlarla uygulamaya, iyileştirmeye ve 

uyuma imkân veren araçların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, 

 Bina performansının devamlılığını sağlayacak çıktı tabanlı kodlar gibi 

gelecek nesil mevzuatın tanımlanması ve test edilmesi ve 
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 Sürdürülebilir topluluklar ve kentler yaratmak için hesaplama modelleri 

ve çerçevelerin geliştirilmesidir. 

Sürdürülebilir kentsel planlama, sürdürülebilir arazi kullanım planlamasının 

yanı sıra kentsel planlamanın sürdürülebilir stratejilerini (Sustainable 

strategies of urban planning) ve sürdürülebilir kentsel gelişme planlamasını 

(Sustainable Urban Development Planning) gerektirmektedir (UN Habitat, 

2007). Planlama, sürdürülebilir kentsel büyümeyi sağlamak için 

sürdürülebilir şehirciliğin de bir aracıdır. 

4.2.5. Sürdürülebilir kentsel büyüme  

Kentsel büyüme (urban growth); bir kentin fiziki, demografik veya 

ekonomik bağlamda yapısal büyümesi anlamındadır. Kentsel büyüme, 

fiziki olarak deneyimlendiğinde, alansal ve biçimsel olarak 

tanımlanmaktadır. Fiziki büyümenin iki temel nedeni vardır: Doğal nüfus 

artışı ve göç (kırdan kente iç göç veya yabancı ülkelerden ülkeye olan göç). 

Farklı ifadeyle, büyüme kentin nüfusundaki net artıştır (Aydan Sat, 2021). 

Ekonomik açıdan büyüme ise, kalkınma boyutu içerir. Kalkınma 

kavramının kullanımında ülkenin, bölgenin, kentin, kentin bir bölümü veya 

sektörünün kalkınmasından bahsedilmektedir. Kalkınma ayrıca, kentin 

kentlisine ekonomik refahtan geri dönen paydaki artış veya kentin rekabet 

edebilirliğinin artması anlamlarına gelmektedir.  

Kentsel büyüme, kentleşme gibi bir kentsel gelişim sürecini içermektedir. 

Kentler, tarih boyunca değişik kentsel yapılarla, işlevlerle ve biçimlerde 

büyümüştür. Büyümenin en temel boyutu kentsel arazi kullanımındaki işlev 
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değişimidir (Viana ve diğerleri, 2019; Ajiboye, 2021). Dolayısıyla, kentsel 

büyüme mekânsaldır (mekânsal kentsel büyüme (Spatial urban growth)).  

Kentsel mekânsal büyüme, sürdürülebilir kalkınmaya ve alandaki 

değişimlere ve kentler ve kasabalardaki arazi kullanım yoğunluğuna katkı 

yapan politikalar ve yatırımlar seti olarak tanımlanmaktadır. Kentsel 

büyüme türlerinin oluşmasında arazi piyasalarının özel sermaye 

yatırımlarıyla yönlendirilmesi ve arazinin piyasa değerinden en verimli 

kullanıma tahsisi etkilidir.  

Kentsel mekânsal büyümenin yönetimi; politik ekonomi, piyasa güçleri, 

arazi kullanım düzenlemeleri, arazi idaresi, arazi kullanım planlaması, arazi 

gelişimi yanı sıra saçaklanma ve arazinin yasadışı işgallerinden de 

etkilenmektedir (WB IEG, 2019a). Araçların uygulaması sonuç çıktısı, yasal 

arazi piyasasının geliştirilmesi ve yargı yetkisiyle yeterli arazi kullanımı ve 

arazi geliştirmeye imkân veren kentsel ulaşım düzeninin geliştirmesini 

kapsamaktadır. Çıktılar uzun erimde arazi kullanımına ve kentsel forma 

katkı sağlamakta, hızlı kentleşme sürecinde eşitsizlikleri azaltmakta ve 

kentsel büyümeye, SDG amaçlarına ve hedeflerine katkı yapmaktadır.  

Yeni Kentsel Gündem’e göre, kentsel mekânsal büyüme; arazi sahipliğinde 

eşit haklar ve kontrol (SDG 1.4.2), kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşme ve 

katılım kapasitesi, tüm ülkelerde entegre ve sürdürülebilir insan 

yerleşmelerinin planlaması ve yönetimini (SDG 11.3) içermektedir (WB 

IEG, 2019a).  

Kentler farklı fonksiyonlar, kentli davranış biçimleri, alan kullanım 

pratikleri ve ekonomik ve sosyal gelişmişlik, etkileşim ve iletişim düzeyine 
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sahip olduğundan, kentin planlanması sırasında veya durumun analizinde 

genel geçerli tek bir büyüme modelinin deneyimlenmesi veya uygulanması 

imkânı bulunmamaktadır (Eren, 2019; Ajiboye, 2021). Ayrıca bir kent, 

oluşum ve gelişim tarihinde farklı modellerde büyüme formu, dokusu veya 

türleri gösterebilmektedir. 

Kentsel büyüme kavramının kapsamı da sürdürülebilirlikle ilgili tanımlar 

gibi zamana, yere, işlev yoğunluğuna ve sosyo-ekonomik ve kültürel yapıya 

göre farklılık göstermektedir. Dahası, büyüme, kentsel planlama müdahalesi 

ile kontrol edilmemesi durumunda kontrolsüz bir hal alabilmektedir. Planlı 

veya plansız büyüyen her kent, belirli çevresel ve sosyal sorunları 

bünyesinde oluşturmaktadır. Kentlilerin doğal veya insan kaynaklı afetleri 

yaşama riski de artmaktadır (Eren, 2019). 

Farklı yazarlar fiziki büyümeyi çeşitli kategorilerde tanımlamaktadır. Fiziki 

büyüme bazen kentin gelişmesi manasında kullanılmaktadır ki, bu kullanım 

hatalı olup, kavram kargaşasına neden olabilmektedir. Fiziki açıdan kentsel 

büyüme, kentsel yayılma (urban expansion/enlargement) veya spontan ve 

plansız kentsel gelişme sonucunda oluşan kentsel saçaklanma (urban 

sprawl) şeklinde deneyimlenmektedir (Ajiboye, 2021). Kentler 

saçaklandıkça daha eşitliksiz ve yetersiz olmaktadır (WB IEG, 2019a). 

Kentin çeperinde her yöne veya belirli bir yöne doğru yayılma biçimiyle 

plan görüntüsünde leke şeklinde yayılan planlı veya plansız bir biçimde 

kentin çeperinde gelişmesi sağlıksız kentsel büyümenin göstergesi olan “yağ 

lekesi büyüme (oil-split growth)”dir (Eren, 2007; Ajiboye, 2021). Belirtilen 

büyüme türünde kentin yapısı ve formu kontrol edilmemekte, sağlıklı 
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büyüme sınıflandırması olarak kabul görmediğinden, sınıflandırmaya dâhil 

edilmemektedir.  

Willson vd. (2003), gelişme dokusu ve dönüşüm karakterine bağlı olarak 

kentsel büyümeyi üç kategoriye ayırmaktadır: Dolgu (infill), Kenar 

Genişleme (Edge growth) veya Yayılma (Expansion) ve Dış Büyüme 

(External growth) (Ücra alan büyümesi, izole, doğrusal dal ve kümelenmiş 

dallanma). Nong vd. (2018), büyümenin tipolojilerini dolgu, kenar 

genişleme veya dolgusuz ve spontan (anlık) gelişme olarak 

tanımlamaktadır. Kenar genişleme veya dolgusuz ve spontan gelişim; 

genellikle “saçaklanma” kavramıyla açıklanırken, “dolgu” kompaktlığa 

göre betimlenmektedir. Kentin merkezindeki çöküntü veya mülk 

değerlerindeki yüksekliğe bağlı olarak çeperdeki daha az pahalı alanlara 

kayan konut gelişimi saçaklanmanın temel nedenidir. Aly ve Attwa (2013), 

saçaklanmanın sürdürülebilir kentsel büyümeyi  (sustainable urban growth) 

sağlamadığını savlamaktadır.  

Bhatta (2010), kentsel büyümeyi; Dolgu Büyümesi, Genişleme ve Dış 

Büyüme olarak üçe ayırmaktadır. Kentsel dış büyüme tipolojileri ise, 

doğrusal (lineer) dal, kümelenmiş dal ve izole dal büyümedir (Ajiboye, 

2021). Keleş (1998)’e göre, kentsel saçaklanma kentin boşalması ve 

düzensiz gelişmesidir. Saçaklanma, alan yazınında farklı boyutlarıyla ele 

alınmaktadır. Kavramsal tanımlama çabalarındaki tek ortak nokta, 

saçaklanmanın kent çeperinde ve kırsal alanlara doğru hızlı ve yayılmacı, 

planlı veya plansız bir büyüme biçiminde olduğudur.  
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Sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir kentsel büyüme ile eş anlamlı 

kullanılabilmektedir. Sürdürülebilir büyüme, planlama disiplini açısından, 

bir kentin gelişmesinin belirli seviyede uzun erimli ve form, doku ve 

düzeninin kentsel planlarla kontrol edildiği bir büyüme şeklidir. Akıllı 

büyüme (Smart growth) de, teknolojinin dâhil ve ağırlıklı olduğu 

sürdürülebilir hedefli bir büyüme biçimidir (Mills, 1999; Sustainable 

Development, 2021; Smart Growth, 2021). Dolayısıyla, sürdürülebilir 

şehircilikle ilgili bir kavramdır.  

4.2.6. Sürdürülebilir şehircilik  

Sürdürülebilir şehircilik (sustainable urbanism) kavramının açıklanabilmesi 

için öncelikle şehirleşme (kentleşme (urbanization)) ve şehircilik (urbanism) 

kavramları arasındaki fark açıklanmalıdır. Bugünün şehirciliği değişik ölçek 

ve türdeki kırsal ve kentsel insan yerleşmelerinde uygulanmaktadır. F. 

Duyguluer (kişisel iletişim, 15 Eylül 2021)’e göre, şehircilik biraz statik, 

teorik ve insan yaşamına doğrudan etken olduğundan önemli bir konudur. 

Şehircilik; kentsel planlama ve tasarım hizmetleri, bayındırlık ve iyileştirme 

faaliyetleri, belediyecilik faaliyetleri, denetim faaliyetleri gibi şehrin 

yapılanmasına, kalkınmasına ve gelişmesine konu hizmetler bütünüdür. 

Faaliyetlerin sosyo-psikolojik olarak sağlıklı kentliler oluşmasına imkân 

vermesi de beklenmektedir.  

Şehircilik kavramı; Fransız kökenli gibi gözükse de, aslında İspanyol 

Ildefonso Cerdá’nın “Urbanizacion” isimli kitabında (Cerdá, 1867) getirdiği 

bir kavramdır. Fransa’da mimarlık/mühendislik ölçeğinden sıyrılıp, “şehir 

planlaması” anlamında kullanılmıştır (F. Duyguluer, kişisel iletişim, 15 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_growth
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Eylül 2021). Geçen yüzyılın ikinci yarısından sonra, daha kapsamlı olarak 

(planı dışlamadan), çok faktörlü değişkenli bir şehircilik biliminin kavramı 

haline gelmiştir. Şehircilik, bir insan yerleşmesinin yaşamsal ilişki ve 

fonksiyonlarının oluşturulması ve düzenlenmesi felsefesi, anlayışı ve 

müdahalesidir. Şehircilik; süreç ve kalkınarak yapılanma anlamında, çeşitli 

tür ve ölçekli müdahale ve eylemlerdir. 

Şehircilik ayrıca, kentlilerin yapılı çevre ile etkileşimini belirleyen yolların 

çalışılmasıdır. Kavram, kentsel planlama (fiziki tasarım ve kentsel yapıların 

yönetimi) ve kentsel sosyoloji (kentsel yaşam ve kültürü çalışması) gibi 

disiplinlerin doğrudan bileşenidir.  

Farr (2007), şehirciliği; kentsel gelişmenin çevresel etkilerini yerelde tüm 

kaynakları temin ederek ve sunarak ortadan kaldırmayı amaçlayan bir 

yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Şehircilik, bir müdahale eylemi olarak 

teknoloji kullanımı ve planlama faaliyetini içerir. Kentler yürünebilir, 

ekolojik şehircilik girdilerine ve sürdürülebilir kentsel altyapıya sahip olmalı 

ve yeni şehircilik anlayışı (New Urbanism) yoluyla yapılandırılmalıdır.  

Farklı ifadeyle, sürdürülebilir şehircilik, bireyin günlük ihtiyaçlarını 

yürüyerek karşılayabilmesi için yürünebilir ve toplu taşıma imkânı sunan 

yerleşmeler oluşturmayı öngörmektedir (Farr, 2007). Bu nedenledir ki, 

sürdürülebilir şehircilik, yüksek performanslı yapılar ve altyapı inşa 

edilmesi ihtiyacına sahip yürünerek erişilebilen ve değişken yerleri yaratan 

tasarım hareketi olarak da tanımlanabilir (Farr, 2007). 

Neuman ve Hull (2011), sürdürülebilir şehirciliği, kentlere dair çalışmalar 

veya kentleri yapılandırma için yapılan çalışmalar olarak tanımlamaktadır. 
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Söz konusu çalışmalar, kentlerin uzun dönemli canlılığının insanların ve 

mekânların bütüncül esenliğini arttırarak tüketimin, atığın ve insanlara ve 

mekânlara zararlı etkilerinin azaltılmasının desteklenmesine 

odaklanmaktadır (Sustainable Urbanism, 2021). Esenlik, kentleri ve 

demografisini oluşturan fiziki, ekolojik, ekonomik, sosyal, sağlık ve eşitlik 

faktörlerini kapsamaktadır. Sürdürülebilir şehircilik, kentlerde, 

topluluklarda ve mahallelerde liderlik ve iletişimle uygulanabilir. 

Sürdürülebilirliğin, (kompakt kentin gereği olan) yoğunluk artışı, arazi 

kullanımı yanı sıra ulaşımın entegrasyonuyla sağlanması öngörülmektedir.   

Sürdürülebilir şehircilik kavramının kökeni, Cambridge Universitesi’nde 

Phillip Tabb tarafından 1990’lı yıllarda tamamlanan doktora tezine 

dayanmaktadır (Sustainable Urbanism, 2021). İlk üniversite lisans programı 

ise, Texas A&M Üniversitesi’nde, 2002 yılında, “Sürdürülebilir Şehircilik” 

başlığıyla Michael Neuman ve Phillip Tabb tarafından açılmıştır (Tabb, 

2021). Bugün, hizmet döngüleri, kamu malları, atık bertarafı, çevresel 

dışsallıklar, sosyo-ekonomik, çevresel, fiziki ve kamu sağlığı benzeri 

faktörleri içeren çeşitli akademik yayınlar ve üniversite programları 

mevcuttur.  

Uluslararası Belgelerden Ajanda 2030’da tanımlı SDG 11 sürdürülebilir 

şehirciliğe dairdir. 

Yeşil şehircilik (Green Urbanism, 2021) ve ekolojik şehircilik (ecological 

urbanism), sürdürülebilir şehirciliğe benzer kavramlardır. Her iki yaklaşım, 

kentlerde daha iyi topluluklar ve yaşam biçimleri yaratılırken, kentlerin 

doğayla içiçe geçmesini öngörmektedir. Yeşil şehircilik Üçlü-Sıfır 
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Çerçevesi (the triple-zero framework)’nden temel almaktadır: Sıfır fosil 

yakıt kullanımı, sıfır atık ve sıfır emisyon (Green Urbanism, 2021). 

Yeşil şehircilik, sürdürülebilir yerleri ve mekânları, toplulukları ve yaşam 

biçimlerini şekillendiren bir çaba iken, ekolojik şehircilik sosyolojik açıdan 

daha kapsayıcı ve çevreye duyarlı bir çabadır. Söz konusu çabalar, çevreyle 

entegre ve sürdürülebilir kentsel planlama yaklaşımı gerektirir (Ecological 

Urbanism, 2021). Yeşil şehircilik ve ekolojik şehircilik, ekonomik ve sosyal 

konular yerine doğal çevreye ve ekosistemlere odaklanması nedeniyle 

eleştirilmektedir (Mostafavi ve Doherty, 2010).  

Ekolojik şehircilik veya Ekokent hareketi; ekolojik ilkeler temelinde 

oluşturulan kentsel çevreler ve direngenlik/esneyebilir/dirençli kentler 

(resilient cities) yaratmaya odaklanan bir yaklaşımdır (Newman, Beatley ve 

Boyer, 2017). Kentlerin direngenliği konusu, Antroposen Çağı’nda 

kentlerin kırılganlığını yaratan küresel ısınma ve iklim değişikliği, doğal 

afetler, savaşlar ve anlaşmazlıklar, ekonomik şoklar ve krizler, toplu göçler 

gibi çeşitli riskler nedeniyle daha öncelikli hale gelmektedir. Eren (2019), 

kentlerin kendi sorunlarını çözebildiği ve kısa sürede yapılanabildiği sürece 

dirençli olabildiğini belirtmektedir. Colucci (2014), direngen kentleri 

sürdürülebilir kentler olarak tanımlamaktadır.  

Sınmaz (2013) ve Garde (2004)’ye göre, Yeni Şehircilik -uluslararası kabul 

gören ismiyle Kompakt Kent- yaklaşımı, sürdürülebilir şehircilik yaklaşımı 

üzerine inşa edilmiştir. Akıllı kent anlayışı da aynı kavram temelinde 

gelişmektedir. Yeni Geleneksel Gelişme (Neotraditional Development), 

Geleneksel Mahalle Gelişimi (Traditional Neighborhood Development), 
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Yürünebilir Şehircilik (Walkable urbanism), Yer Yapımı (Place Making) 

veya Sürdürülebilir Gelişme (Sustainable Devlopment) kavramları yeni 

şehircilik kelimesiyle eş anlamlı kullanılmaktadır.  Yeni Şehircilik 

yaklaşımı; insan eylemleri ile arazi kullanımını birbirine yaklaştırmakta, 

kentteki ve kentin çeperindeki kentsel gelişmelerin yoğunluğunu 

arttırmakta, altyapı sunumu ve ulaşım enerjisi kullanımında daha etkili 

olmakta ve yürüme mesafesinde kentsel servis ve kamu alanları 

yaratılabilmektedir. Yeni şehircilik, akıllı büyümenin tersine yer hissini 

oluşturmayı öngörmektedir (Tabb, 2017).  

Garde (2004), yeni şehircilik prensiplerinin sürdürülebilir büyüme ile 

uyumlu olduğunu ve sürdürülebilir kentsel büyümenin bir aracı olarak 

kullanıldığını ortaya koymuştur. Yeni şehircilik, kentin sürdürülebilirliğinin 

sadece kentin formu ile ölçülmesini ve 19. yüzyıl formunun 21. yüzyıl 

kentlerine uygulanmasını öngörmesi nedeniyle tartışılmaktadır (Van Diepen 

ve Voogd, 2001). Ayrıca, ekonomik çeşitliliği reddetmesi, ölçek, ulaştırma, 

planlama ve imar, bölgeselcilik ve pazarlama konularında çözüm 

önermediği için eleştirilmektedir (Fulton, 1996; Sınmaz, 2013). Garde 

(2004), pek çok yeni şehircilik projesinin mahalle seviyesinde geliştirilmesi 

nedeniyle bu anlayışla bölge ölçeğinde kentsel dokuların geliştirilemediğini 

belirtmektedir. 

Kentin ekonomik ve sosyal unsurlarına yoğunlaşan son dönemin diğer 

yaklaşımlarında ise, “Dürüst kentler (fair cities)” (Fainstein, 1999) ve “Adil 

kentler (just cities)” kavramları kullanılmaktadır (Campbell, 1996). F. 

Duyguluer (kişisel iletişim, 15 Eylül 2021)’e göre, ilk önce sosyal adalet 
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(social justice) sonra mekânsal adalet (spatial justice) ve en son adil kent 

kavramı kullanılmıştır. Adil kentlerde yöneticilerin adaletli ve eşitlikçi 

davranması beklenmektedir. Liberal düzende ekonomik büyüme 

hedeflenirken, yoksulların (dezavantajlı grupların) dikkate alınmadığı; hatta 

zoning kurallarının yoksulları dışladığı tezinden hareketle oluşmuştur. 

Sosyal ve mekânsal adalet konusuna dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, 

Avrupa Birliği’nin kamu yönetimi temel vizyonuda çeşitliliğin bütünlüğüne 

(unity in diversity) dairdir (F. Duyguluer, kişisel iletişim, 15 Eylül 2021).  

Sürdürülebilir şehirciliğin bileşenleri: 

Sürdürülebilir şehirciliğin çeşitli bileşenler vasıtasıyla sağlanabileceği 

savlanmaktadır (Sustainable Urbanism, 2021): 

 Yoğun Kent (Kompakt kent): Yoğunluk, sürdürülebilir kentsel 

gelişmenin belirleyicisidir. Yürüme, bisiklet, aktif ulaşım ve kamu ulaşım 

kullanımı kişi başına düşen ulaşım enerji kullanım miktarını düşürecektir. 

Özellikle saçaklanma ile şekillenen düşük yoğunluklu yapılaşma, yürümeyi 

ve verimli bir ulaşım sistemini desteklemeyecektir (Sustainable Urbanism, 

2021). Sürdürülebilir şehirciliğin yoğunluk algısında belirli bir alandaki 

nüfus yoğunluğu, kullanım çeşitliliği yoğunluğu ve kullanım yoğunluğu 

kast edilmektedir. Dolgu (Infill) veya yoğunluğu arttırma (densification), 

istenilen yoğunluğu sağlamanın bir aracıdır (Guéranger ve Poupeau, 2009).  

 Biyofili (Biophilia) hipotezi: İnsan benliği ile diğer yaşayan sistemler 

arasında içgüdüsel bir bağ olduğunu savlayan hipotez, sistemlere karşı 

duyulan sevgiye vurgu yapmaktadır. Hayatı ve soyu devam ettirme kaygısı 
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içeren her türlü hareket biyofilinin bir sonucudur. Biyofilik kentler 

(Biophilic cities), kente doğayı getiren ve parklar, yeşil ve mavi koridorlar 

ve bunları bağlayan ağlarla oluşturulan kentlerdir. Diğer canlılar için 

habitatlar oluşturulması, sürdürülebilir gıda üretimi ve kentsel tarım (boş 

parsel veya çatı tarımı gibi) biyofilik anlayışın kentsel sonuçlarındandır. 

 Sürdürülebilir Koridorlar (Sustainability Corridors): İnsan yerleşmesinde 

insanların bir alandan diğerine ucuz, rahat ve kolay geçişini araçlar ve atık 

üreten ve yetersiz ürünler kullanmadan sağlayan koridorlardır. Erişilebilirlik 

kavramı bu bağlamda önem kazanmaktadır. Erişilebilirliği, en ekonomik ve 

kolay ulaşım aracının sağlaması öngörülmektedir. 

 Yaban hayatı/Biyolojik Çeşitlilik Koridorları (Wildlife/ Biodiversity 

Corridors): Yaban hayatının belirli alanlardaki yaşamsal açıdan önemli 

kaynaklara erişimi için yerleşmeler çevresinde veya içinde açılan yeşil alan 

sistemiyle bütünleşik koridorlar sistemidir. Sistem, evlerin çitlerinde 

bırakılan açıklıklar, bloklar arası geçişler, koridorlar, tüneller, yaban hayatı 

alt ve üstgeçitleri gibi değişik yapı ve unsurlardan oluşmaktadır. Biyolojik 

çeşitliliğin (Niemelä, 1999) sürdürülmesi açısından endemik tür alanlarının 

korunması ve diğer tür alanları ile kesintisiz bağlanması da öngörülmektedir. 

 Yüksek Performanslı Yapılar (High performance buildings):  Yüksek 

performanslı yapılar; enerji verimliliği olan, yüksek katlı tasarlanan, 

çevresel etkisi düşük bir biçimde inşa edilen ve işletilen ve çevre dostu yapı 

malzemeleri kullanılan yapılardır. Bu yapıların tasarım nitelikleri ve iç ve 

dış mekân kalitesinin varlığı, bireyin yaşam kalitesini de 
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sağlıklaştırmaktadır. Çevresel, ekonomik ve sosyal fayda sağlayan yapılar 

olduğundan, yapım maliyetleri dışındaki maliyetleri de hesaplanmalıdır.  

a. Temiz / Etkin Enerji Kaynakları (Clean / Efficent Energy 

Resources): Alternatif enerji türleriyle birlikte teknoloji ve tasarımı 

kullanarak enerji kullanımı ve isteminin düşürülmesi veya emisyonların 

ve maliyetlerin azaltılması, hava kalitesinin arttırılmasını sağlamaktadır. 

b. İyi yapı tasarımı/Yapının iyiliği (Well building design/ Building 

Wellness): Kullanılan teknik ve teknolojiler ile iç mekânlardaki sağlıksız 

emisyonların azaltılmasıyla hava kalitesinin sağlanması, gün ışığının 

kontrolü ve akustik kontrol amaçlanmaktadır.  

c. Atık yönetimi ve bertaraf (Waste management and disposal): 

Çevreye daha az zararlı bir biçimde yenilenebilir kaynakların üretimi, atıf 

önleme ve yönetim sistemlerinin kullanımı, atık bertarafı için uygun alan 

seçimi veya bertaraf teknik ve teknolojilerinin uygulanması, geri 

dönüşüm malzemelerinin piyasaya sunumunu içerir. Atık bertarafı ve 

atık nakliyesi maliyetlerinin ve dolgu alanı açılmasına dair baskıların 

azaltılması kentlerdeki beklenen sonuçlardır.  

 Yüksek Performans Altyapısı: Kamu sağlığı ve çevre faydalarını 

sağlayan kaldırımlar, yeraltı tesisleri, selleri karşılayacak kapasitedeki 

yağmur suyunu toplayıcı nitelikteki altyapı, peyzaj, kamu tercihli yollar, 

sokak mobilyaları ve elemanlarının kullanımı yerleşmenin altyapısının 

performansını yükseltmektedir. Kentte emlak değerlerini arttıran bu 

uygulama işletme ve yönetim maliyetleri ile enerji maliyetini azaltmaktadır 

(Farr, 2011). Çeşitli iyileştirici alt bileşenler vardır: 
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a. Bileşen Optimizasyonu (daha dayanıklı beton malzeme kullanılarak 

kaldırım dayanıklılığının arttırılması veya su verimliliği olan peyzaj 

yaratılarak sulama ihtiyacının ve tüketiminin azaltılması gibi). 

b. Çok Fonksiyonlu Optimizasyon: Sistemi oluşturan parçalar 

arasındaki anlaşmazlıkları ve çelişkileri azaltarak sinerji yaratmak 

(Geçirgen kaldırımlarla yağmur suyu yönetimi yapılırken sürücülere 

uygun sürüş sahtı sağlamak gibi). 

c. Entegre Tasarım: Farklı meslek alanlarının temsilcilerinden oluşan 

bir ekiple kente müdahale edilmesiyle kapsamlı performans 

iyileştirmeleri, çevresel fayda sağlanması ve önemli oranda maliyetten 

tasarruf edilmesini sağlayan tasarım (Yolu ortadan bölen bir ayracın hem 

yolun gürültüsünü azaltması hem de biyotutma yapması gibi).  

Sürdürülebilir şehirciliğin ilkeleri: 

Sürdürülebilir şehirciliğin ilkeleri, ilk olarak, Avrupa Birliği’nin Freiburg 

Şartı (the Charter of Freiburg)’nda, 2010 yılında tanımlanmıştır (Thorpe, 

2021). Şart, sürdürülebilir bir kentin planlanması ve geliştirilmesi için 12 

ilke tanımlamaktadır (Colucci, 2014; 12 Rules, 2021). Belge, AB’ndeki 

planlama disiplininin akademisyenleri ile kentlerin karar vericileri ve 

uygulayıcıları tarafından kullanılmaktadır. Kentlinin (erken aşamadaki) 

katılımının pozitif ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlayacağı öngörülmektedir.  

Freiburg Şartı, proje bazlı gelişmeyi dikkate alarak, her geliştirme projesinin 

ön planda tutması gereken dokuz hedef tanımlamaktadır:  
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1.Kimliğin korunması, mahallenin güçlendirilmesi ve kültürel çeşitliliği ve 

ayrıcı unsurlarının desteklenmesi,  

2. Kamu taşımacılığın yaygınlaştırılması ve yeni ve eski gelişme alanlarıyla 

irtibatın sağlanması,  

3.Kaynakların akıllı kullanımı, ek alan açılmasını minimize etmek ve makul 

bir kentsel yoğunluğun sağlanması,  

4. Kalite standartları ve kamu mekânlarının korunması yönünde çalışan yeşil 

alan ağları ile ilişkilendirmek ve korumak,  

5. Sosyal harmoninin sağlanması ve sosyal ve fonksiyonel etkileşimin 

geliştirilmesi,  

6. Mevcut işleri korurken yeni ve yaratıcı istihdam olanakları oluşturulması,  

7. Bir söylem kültürü geliştirilmesi,  

8. Topluluk bünyesinde ve özel ve kamu sektörü arasında uzun erimli 

ortaklıklar geliştirilmesi,  

9. Hayat boyu öğrenme süreçlerine katılım ve kentsel yaşamın daha geniş 

bir çerçeveyle görülmesi. 

Şart’ta yer alan sürdürülebilir şehirciliğin ilkeleri mekânsal, kapsam ve süreç 

bağlamında kategorize edilebilir: Mekânsal ilkeler; çeşitlilik, güvenlik ve 

tolerans, mahallerden oluşan kent, yerelleşmiş idareler ve kentin kimliğinin 

korunması, yürüyerek veya bisikletle tüm altyapı sistemlerine erişilebilen 

kısa mesafeler kenti ve kamu ulaştırması ile yoğunluktur. Kapsama ilişkin 
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ilkeler; eğitim, bilim ve kültürel devamlılık, sanayi ve istihdamın yaratımı, 

doğa ve çevrenin tüm plan tekliflerinde çevre etkisi açısından 

değerlendirilmesi ve özellikle kamu mekânları için tasarım kalitesinin 

sağlanması olarak sıralanabilir. Sürece dair ilkeler; uzun erimli vizyonla 

geçmiş ve gelecek arasındaki bağın kurulması, toplumun tüm seviyeleri ve 

sektörleri arasında iletişimin ve katılımın sağlanması, güven ve bilinç 

oluşturulması için güvenilebilirlik, yükümlülük ve adaletli olma ve örnek 

eylemlere ek olarak, projelere finansman desteği ve yatırımcılara teşvik 

sağlayarak işbirlikleri ve ortaklıklar kurulmasıdır.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentler, Antroposen Çağı’nda enerji ve kaynak yeterli, dirençli, güvenli, 

insan dostu, akıllı ve kültürel açıdan zengin, sağlıklı bir yaşam sunabilme 

yeteneği var olan, yaşam kalitesi yüksek kimlikli ve gelişmiş yerler 

olmalıdır. Ulus üstü ve ulusal sistemlerin çabalarının kapsamı ve hedefi bu 

yönde tanımlandığı iddia ve ilan edilmektedir. Kentler, sürdürülebilir 

kalkınmada anahtar bir rol üstlenmeye devam edecektir. 

Şehircilik ve şehirleşme kavramları sürdürülebilirlik bağlamında 

tartışıldığında, sürdürülebilir şehircilik konusu zor ve karmaşık bir konu 

haline gelmektedir. Bugün sürdürülebilir bir kentsel büyüme, gelişme veya 

şehircilik uygulamaları, ulusüstü veya ulusal genel, kısmi ve tekil çabaların 

varlığına rağmen mümkün değildir. Kentlerin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması, kent plancıları ile karar vericiler için öncelikli sorun alanıdır. 

Öncelikle belirtilen karmaşıklığın çözümlenmesi gerekmektedir.  
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Akademik yazında kent ve kentleşmeye dair sürdürülebilir çözümler içeren 

farklı yaklaşımların ve uygulamaların önerildiği ve uygulamada 

geliştirildiği görülmektedir. Kentleşme alanında sürdürülebilirlik 

bağlamında ortaya konulan yaklaşımların vardığı ortak sonuç, geleneksel 

kentsel planlama anlayışının değiştirilmesi gerektiği olmuş (Jabareen, 2006) 

ve son 30 yılda yeni parçalı önermeler sunulmuştur. Yüzyıl başında krizde 

olan kentlerde sürdürülebilirlik, proje bazlı parçacı planlama, akıllı kent ve 

akıllı büyüme gibi kavramlar üretilmiştir (Schubert, 2019).  

Önermelerin evrensel kabul gördüğü veya her yerde ve zamanda 

uygulanabilir olduğu iddia edilemez. Bugüne kadar ortaya konulan çabalar 

ve uygulamalara rağmen, sürdürülebilirlik henüz sağlanamamıştır. 

Kavramlar, kentlerin mevcut sorunlarına deva olmada da yetersizdir 

(Schubert, 2019). 

Sürdürülebilirlik kavramı çevre, insan ve gelecek kuşakların ilişkisini 

kurmak için tanımlanmıştır. Ulvi bir kapsamı olan kavram; kentsel planlama 

ve kentsel tasarım başta olmak üzere, peyzaj mimarlığı, mimarlık, inşaat 

mühendisliği ve çevre mühendisliği disiplin alanlarının anahtar 

kavramlarından biridir.  

Sürdürülebilirlik kavramı, bugün kentsel planlama akademik yazınında 

kabul gören, çalışılan ve kullanılan bir kavramdır. Artan oranda 

sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kentsel büyüme ve sürdürülebilir kentleşme 

konularında çalışmalar yapılmaktadır.  
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Sürdürülebilirlik kavramı ve ilintili kavramlar bir paradigma dönüşümünü 

sağlamak yerine, sosyal bilimler, tarih ve kentsel planlama alanlarında 

mekânsal, kültürel dönüşümlere neden olan moda kavramlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu dönüşümler, yaratıcı ve yeni disiplinler 

arası yaklaşımları oluşturmaktadır. Hatalı, bilinçsiz, çakışan anlamlı 

kullanımlar ve kavram kargaşası devam etmektedir. 

Kavram kargaşası sonlandırılsa dahi, her insan yerleşmesinin gelişmişlik ve 

kentleşme düzeyi farklı olduğundan, aynı standart kabuller ve istemler 

üzerinden bir yerleşmede sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi olası değildir 

(Sürdürülebilir Gelişme, 2021; Sustainable Urbanism, 2021). Ancak 

planlama kurumu açısından, sürdürülebilir kentsel büyüme ve sürdürülebilir 

şehircilik ilişkisi sürdürülebilir bir planlama yaklaşımıyla yaratılabilir. Bu 

noktada kast edilen mevcut durumu sürdürmek değil, yaşanabilir, dirençli 

ve teknik açıdan doğru kurgulanmış mekânsal planlar ve arazi kullanım 

planlarıyla kenti yaratmak veya bu yönde bireyi, toplumu ve mekânı 

geliştirmek, sürekli ve direngen kılmaktır. 

Akademik yazında sürdürülebilir kentsel büyüme konuları ilgi görmektedir. 

Çoğu yazında sürdürülebilirlik konusu sadece planlama (sürdürülebilir 

planlama), altyapı veya sektörel bağlamlı anlatılmakta, şehirciliğe esas 

uygulama araçları eksik tanımlanmaktadır. Bunun temel nedeni, güçsüz ve 

monoton sürdürülebilir büyümenin deneyimlenmesi ve kavramsal bilince 

haiz olmayan karar vericiler, akademisyenler, teknik insanlar ve 

uygulayıcıların varlığıdır.  
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İnsan yerleşmeleri tarihi boyunca çeşitli tür ve ölçekli planlama ve 

bayındırlık faaliyetleri ile idari ve yasal düzenlemeler yerleşmeleri 

yerleşilebilir, yaşanabilir ve direngen kılarak sürdürmek ve insan hayatını 

koruyabilmek için yapılmıştır. Asurlu idarecilerin kentlerine su getirmek 

için kanallar açması, Antik Dönem Akdeniz Medeniyetleri’nin ızgara planla 

yaratılan adil ve yaşanabilir kentleri, Plato’nun teorileri ve kurallarının veya 

5040 sayısıyla ideal yerleşme büyüklüğünü tanımlama çabası benzeri 

yerleşme ve yaşama dair çaba ve müdahaleler, insanın sürdürülebilirliğine 

dairdir. Bu tarihsel süreklilik ve evrilme devam edecektir.  

Akıl ve bilim kullanımının teknik ve teknoloji ile birleşerek sürdürülebilir 

insan yerleşmelerinin yaratılması için çabalar artmaktadır. Son yıllarda 

sürdürülebilir gelişme artan oranda kapsamlı planlama gerektirmekte ve 

yerelde kamu politikasını etkilemektedir (Garde, 2004). Ancak gelişmekte 

olan ülkelerde uygulama ve bilinç zaafiyeti vardır. Yaşanabilirlik ve yaşam 

kalitesinin yaratımı, kalkınmanın ve kontrollü büyümenin sağlanması için 

bir gerektir. Buradaki ilk şart, insan yerleşimlerinin sürdürülebilir bir kentsel 

büyüme içinde olması gereğidir. Dolayısıyla, sürdürülebilirliğe, 

sürdürülebilir büyümeye, sürdürülebilir kalkınmaya ve sürdürülebilir 

şehirciliğe yaşanabilirlik (liveability) ve yerleşilebilirlik (habitability) 

referanslarıyla yaklaşılmalıdır. 

Sürdürülebilirliği sağlama yönündeki ikinci gerek; hangi kavramın hangi 

kasıtla ne zaman ve ne için kullanıldığı noktasındadır. Üçüncü gerek ise, üst 

kavram olan sürdürülebilir şehirciliğin uygulanması ve yaratımı için bir üst 
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aklın ve toplumsal mutabakat ve katılımın var olması gereğidir. Girardet 

(1995), kentlerin, güçlendirilmiş yerel idarelerle, Dünya’nın sürdürülebilir 

gelişimi için teknik ölçütler uygulamada tarihi fırsat ve sorumluluğu 

olduğunu ve kültürel dinamizm ve kentlinin katılımının kentsel 

sürdürülebilirliğe katkı yapacağını belirtmektedir.  

Sadece slogan olarak veya başka bir kavramın ön takısı biçiminde 

tanımlanan bir kavramın yaratımı yerine, uygulama hedefi olarak kabul 

edilen ve bu hedefi gerçekleştirme yönünde istek ve müdahale içeren bir 

uygulama olmalıdır.  

Kentsel planlama, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek, 

kentlerin büyümesini sürdürülebilir kılmak ve sürdürülebilir şehirciliği 

sağlamak için her zamandan daha fazla önem kazanmıştır. Ülkeler ve yerel 

idareler, yere, zamana ve ölçeğe göre ve teknik açıdan doğru kentsel 

planlamaya bağımlı kalabildiği oranda, kentleri ve kentsel yaşamı kapsayıcı, 

katılımcı, dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir kılacaktır. Tümünün 

şekillendirdiği yaşam kalitesi de dolayısıyla iyileşecektir.  Aksi yöndeki her 

öngörü, yaklaşım ve müdahale Amaç 11’in yerine getirilmesine ve kentsel 

planlama mesleğine olumsuz etki edecektir.   

Kentler, kentsel yaşamın planlandığı yerlerdir ve Covid-19 Pandemisi var 

olan mevcut durumun devam edemeyeceğini toplumlara açık olarak 

göstermiştir. Pandemi sırası ve sonrasındaki iyi bir yaşam kalitesi için yeni 

fırsatlar ve önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bugüne kadarki 

çabalara rağmen, kentleşmenin idaresi ve insan yerleşmelerinin 
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planlanmasında başarılı olunamadığı defalarca toplanan konferanslar, 

yazılan Şartlar, hazırlanan ulusal eylem planları, çeşitli müdahaleler ve 

endekslerin bulgularından görülebilmektedir.  

Kentsel sorunlar ile mekânın kontrollü büyümesi ve yapılandırılmasındaki 

sorunlarla baş edebilecek disiplin kentsel planlama disiplinidir. Belirtilen 

gereklerden hareketle, planlama kurumunun, sürdürülebilir kentsel büyüme 

ve gelişme için tasarım ve planlama faaliyetleri ile sürdürülebilir şehircilik 

faaliyetlerini önceliğe alması önerilmektedir. Bu nedenle; kentsel planlama 

disiplin söylemlerini ve kentsel planlarla bütüncül şehircilik uygulamalarını 

önceliyecek bir bakış açısı gerekmektedir.  

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Prof. Dr. Nilgün GÖRER TAMER, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep PEKER ve 

Feridun DUYGULUER’e katkılarından, Bernard KENNEDY’ye İngilizce 

düzeltmelerinden dolayı teşekkür ederim. Bölümde; araştırma ve yayın 

etiğine uyulmuştur. Çalışmada, Etik Kurul izni gerekmemiştir.  
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SUMMARY   

Besides the economic and sociocultural levels of the countries concerned, the lack of 

knowledge and awareness of urban planners and decision-makers is another factor 

that contributes to the divergence in the implementation of practices intended to 

ensure the sustainability of cities. The economic, political and epistemological 

dimensions of the various existing concepts lead to differences in the meaning 

attached to ‘sustainability’ and the purpose for which this concept is used. In 

consequence, erroneous definitions of sustainability and related concepts arise, and 

meanings become conflated or confused. The scope of these concepts in the academic 

literature varies, no standard understanding has formed, and there is no unity of 

practice. For administrators, the concepts put forward in academic and professional 

studies may take on the nature of slogans. 

The concept of sustainability, the related concepts of sustainable development, 

sustainable growth, sustainable cities, sustainable urbanization and sustainable urban 

planning, sustainable land use planning, the umbrella concept of sustainable urban 

development and the higher concept of sustainable urbanism constitute the topic of 

the study.  

The purpose of this study, is to investigate the conceptual evolution history in 

international documents and sustainability and other related concepts the umbrella 

concept of sustainable urban growth and the higher concept of sustainable urbanism. 

The objective is to generate awareness about these concepts and contribute to their 

proper use. To this end, first the conceptual evolution and then the research material 

and the method used are described. The concept of sustainability and the other terms 

in question are explained in the following section. The Conclusion section contains a 

critical assessment of the findings of the conceptual analysis and its role in urban 

planning.  

The necessary data have been gathered from sources relevant to the topic. The study 

is a theoretical work that is also based on the knowledge that has accumulated in the 

literature. Use has been made of the relevant legislation, academic literature and 

internet sources. The research method chosen was to assess and interpret these data 

collectively. In other words, the study incorporates a conceptual analysis and consists 

of three stages. 

In the first stage, in order to understand the meanings that the concept of sustainability, 

and the erroneous concepts that have been appended to it and used in parallel with it 

have come to carry, attention is paid to the evolution of the concept in international 

documents. 

In the second stage, publications in the urban planning literature concerning the 

concepts of sustainability, sustainable development, sustainable urban growth, 

sustainable urbanism, sustainable urban planning and landuse planning were scanned 
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making use of the Scopus database. The keywords of academic publications published 

since 1960 were scanned in different periods and compared with the findings of the 

first stage. Among the topics of the publications, the concept of sustainable urban 

growth was found to be a widespread area of study in the discipline of urban planning. 

Studies containing the term sustainable urbanism have also arose in the last ten years. 

The third stage of the study analyses the concept of sustainability and related concepts, 

the concept of sustainable urban growth and the concept of sustainable urbanism. 

Sustainble urban planning and sustainable land use planning is also evaluated.  

Sustainability refers to ensuring the continuity of human life while creating or 

maintaining a certain liveability, quality of life and space. It is a concept that envisages 

resilience and seeks to ensure liveability. 

Sustainable development is the principle of organising in order to reach a universal 

culture and to achieve the human development goals while maintaining the ability of 

the society and natural systems to provide the natural resources and ecosystem 

services on which the economy and society rely. Local identities could than be 

protected. 

Sustainable economic development is a form of growth in the economy which 

provides for a positive transformation in the social and economic structure, including 

the values, world views and consumption and behavioural norms of the general public, 

that leads to a rise in incomes and increases the supply of urban services and products. 

A sustainable city is a city which is able to provide its inhabitants with quality spaces 

and services, has an advanced system of relationships, has designed and established a 

smart infrastructure and has a small carbon footprint. 

Sustainable urbanisation is the process of achieving or maintaining an urban 

infrastructure, superstructure and order which provides sufficient urban functions and 

elements and arranges the use of urban land. 

Sustainable urban development is, in the broad sense, the economic, social, cultural, 

structural and spatial development of a city. In the narrow sense, it refers to planned 

and regulated land development practices and building activity. 

Sustainable urban planning is an approach to planning which, in conjunction with 

other disciplines, develops creative and practical approaches and solutions for the use 

of land and the impact of land use on natural resources, such as green buildings, mixed 

land use, walkability, green routes, open spaces and alternative sources of energy and 

transport opportunities. 

Sustainable land use planning is a form of planning of the arrangement of land uses 

that aims to improve the wellbeing of individuals and society and to help to turn urban 

areas and districts into healthier and more effective spaces. 
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Sustainable urban growth is a form of growth in which the development of a city is 

maintained at a certain level in the long term. Here, the urban form, texture and pattern 

are governed by urban plans.  

Sustainable urbanism refers to all activities concerning cities or the entirety of the 

efforts made to restructure cities, including – inter alia – planning activities and the 

use of technology. 

From the point of view of the institution of planning, the relationship between 

sustainable urban growth and sustainable urbanism can be established through a 

sustainable approach to planning. This does not mean ensuring the continuity of the 

current situation, but refers to the creation of a liveable, resilient city with spatial plans 

and land use plans that are correctly designed from a technical perspective, or to the 

continuous development of individuals, society and spaces towards this end. 

In the literature on urban planning, more and more studies are being carried out on the 

topics of sustainability, sustainable urban growth, sustainable urbanism and 

sustainable urbanization. Besides the misuse of concepts and employment of parallel 

terms, these studies are marked by a confusion of concepts. Topics related to 

sustainable urban growth are popular. In most academic writing, the issue of 

sustainability is addressed only in the sense of planning (sustainable planning), with 

reference to infrastructure or in a sectoral context. This results in an incomplete 

description of the tools used in the practice of urbanism. The basic reasons for this are 

the weak and monotonous sustainable growth that has been experienced in world 

cities and the existence of decision-makers, academics, technical personnel and 

practitioners that do not possess the necessary conceptual awareness. 

Throughout history, various kinds of planning activities and public works have been 

carried out on different scales, and all sorts of legal and administrative measures have 

been taken, to make settlements more liveable, sustainable and resilient, and to protect 

human life. Assyrian administrators dug canals to bring water to their cities, the 

Mediterranean civilizations of ancient times created poleis with a grid layout, and 

Plato’s theories and laws were an attempt to define an ideal, sustainable and liveable 

human settlement. All these and similar efforts regarding settlements and human life 

are related to the sustainability of cities and indeed of humanity. Such work will 

certainly continue. 

Efforts to create sustainable human settlements through the use of reason and science, 

in conjunction with technical and technological means, are on the rise. In recent years, 

sustainable development has increasingly been demanding comprehensive planning 

and influencing public policies at the local level (Garde, 2004). Developing countries, 

however, have shown weakness in putting this into practice. Liveability and quality 

of life are a necessity for economic development and controlled growth. The basic 

precondition for these is the need for sustainable urban growth in human settlements. 
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Therefore, sustainability and urbanism need to be approached with the liveability and 

habitability. 

The second requirement for ensuring sustainability is the issue of which concept is 

used with what meaning, when, and for what purpose. The third requirement is the 

need for a guiding mentality, social consensus and participation for the 

implementation and realisation of the higher concept of sustainable urbanism. The 

concept should not be used only as a slogan or as the prefix for another concept, but 

should be the target of implementation and incorporate the desire and struggle to bring 

this goal about. 

Urban planning is more important than ever for achieving the SDGs, rendering the 

growth of cities sustainable and ensuring sustainable urbanism. Countries and local 

administrations will make cities and urban life inclusive, participatory, resilient, 

sustainable and liveable to the extent that they are able to adhere to urban planning 

that is technically sound and appropriate to the place, time and scale. In the same way, 

the liveability, habitability and life quality will improve. All projections, attitudes and 

interventions to the contrary will have negative impacts on the fulfilment of Goal 

No.11 and on the planning profession. 

Cities are where urban life is planned and Covid-19 Pandemic has shown societies 

clearly that the current situation cannot continue. There is a need to identify new 

opportunities and determine new priorities for a good life in the period and post-period 

of the Pandemic. In spite of the efforts that have been made so far, it is apparent from 

all the conferences that have been held, charters drawn up and national action plans 

prepared, and from the results of various interventions and the findings of indices, that 

the management of cities and planning of human settlements has not been a success.  

The discipline that is capable of coping with urban problems and with the problems 

that arise in the regulated growth and restructuring of space is the discipline of urban 

planning. The institution of planning needs to give priority to sustainable urbanism 

activities as well as to design and planning activities for sustainable urban growth and 

development. A point of view must therefore be adopted which prioritises the 

discourses of the urban planning profession and urbanism practices that are holistic 

with urban plans. 
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yılı yüksek lisans mezunudur. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge 

Planlama Programı’ndan 2007 yılında Doktora derecesi aldı. Doktora çalışması 

Serhat Özyar Genç Bilim İnsanı 2008 Yılı Ödülü’ne layık görüldü. 1992 yılında 

ODTÜ Şehir Planlama Bölümü’nde asistanlık yaptı. 1994-2011 yılları arasında 

mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama (TAU) Genel 

Müdürlüğü’nde çalıştı. 1999 Doğu Marmara Depremleri sonrasındaki geçici ve 
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yapılanma dış kredi ve hibelerin genel koordinasyonunu ile 2003-2006 yılları 

arasında Uluslararası Kuruluşlar Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 2006–2009 

yılları arasında, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi’nde çalıştı. 2009 Kasım 

tarihinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(ÇŞB)’nın kurulduğu 04.07.2011 tarihine 

kadar mülga TAU Genel Müdürlüğü Mesleki Yeterlilik Dairesi Başkanlığı’nda Şube 

Müdürlüğü görevini sürdürdü. Belirtilen tarihten sonra ise, ÇŞB Belgelendirme ve 

Kayıt Dairesi Başkanlığı’nda Müelliflik Hizmetleri Şube Müdürü ve Daire Başkan 

vekili olarak görev yaptı. Ayrıca 2010-2014 yılları arasında İmar Planı Yapımı 

Yeterlilik Belgesi Komisyonu başkanlığını yürüttü. 2014-2017 yılları arasında aynı 

Bakanlığın Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi 

Başkanlığı’nda şehir plancısı olarak görev aldı. 2017 yılından bu yana Süleyman 

Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 

Dr.Öğr.Üyesi görevini sürdürmektedir. Araştırma ilgi alanları; temel tasarım, 

kentsel tasarım, sürdürülebilirlik, antik dönem arazi kadastrosu ve kartografyası, 

yeryüzü mühürleri ve antik mekânsal ağlardır. Ayrıca, üst ölçekli mekânsal 

planlama, uluslararası kuruluşlar ve meslek örgütleri, mimar ve mühendislerin 

mesleki yeterlilikleri, hizmet ticareti ve DTÖ müzakereleri, afet öncesi hazırlık ve 

sonrası yeniden yapılanma faaliyetleri konularında uzmandır. Bilirkişilik ve 

eğitmenlik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Çeşitli dergilerde veya bilimsel 

toplantılarda akademik hakemlik yapmaktadır. Ulusal mesleki ve akademik ödülleri 

yanı sıra çeşitli ulusal veya uluslararası yayınları bulunmaktadır. Teknik ve 

Politeknik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği (TP.RDiA) Başkanıdır. 
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i 019. 2015’te Türkiye dâhil Birleşmiş Milletler (BM)’e üye 193 ülke tarafından 

belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Küresel Hedefler) Temmuz ayından 

itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Küresel Amaçlar) olarak 

adlandırılmaktadır. Türkiye’nin New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Yüksek 

Düzeyli Siyasi Forumu'nda 2. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme (VNR) Raporu’nu 

sunduğu 15 Temmuz 2019 tarihinden itibaren, Türk Hükümeti ve BM Kalkınma 

Programı (UNDP) tarafından “Sustainable Development Goals”un Türkçe çevirisinde 

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” yerine “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” 

kullanılmaya başlanmıştır. 17 “amaç”ın 169 “alt hedefi” için ise, “hedef” kelimesi 

kullanılacaktır (Küresel Amaçlar, 2021). 
ii Sürdürülebilir gelişme/kalkınma (sustainable development), Sürdürülebilir kentsel 

gelişme/kalkınma (sustainable urban development), Sürdürülebilir kentsel büyüme 

(sustainable urban growth), Sürdürülebilir kentleşme (sustainable urbanization), 

Sürdürülebilir şehircilik (sustainable urbanism), Sürdürülebilir planlama (sustainable 

planning), Sürdürülebilir kent modeli (sustainable urban model), Sürdürülebilir 

kentsel koruma (Sustainable urban conservation), Sürdürülebilir kentsel yenileme 

(Sustainable urban renewal), Kentsel planlamanın sürdürülebilir stratejileri 

(Sustainable strategies of urban planning), Sürdürülebilir kentsel tasarım (Sustainable 

urban design), Sürdürülebilir kentsel alan (sustainable urban area), Sürdürülebilir 

topluluk (sustainable communiy), İnsan yerleşmelerinin sürdürülmesi (sustaining 

human settlements), Sürdürülebilir ulaşım (sustainable transportation).   
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme, “ülkelerin birbirleriyle ekonomi başta olmak üzere siyasi 

ve sosyal ilişkilerin yaygınlaşmasının ve gelişimin sağlanması, 

ideolojik nedenlere bağlı kutuplaşmaların önüne geçilmesini 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda, toplumsal kültürlerin, inanç ve 

beklentilerin daha iyi tanınması ile ülkeler arası deneyimlerin artmasını 

sağlayan birbirleri ile ilişkili olguların bulunduğu sınırları aşarak dünya 

geneline yayılmasını sağlayan (Karluk, 1998) çok boyutlu bir gelişme 

olarak, toplumları derinden ve çok yönlü etkileyen bir süreçler 

topluluğudur.  

1947 yılında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General 

Agreement on Tariffs and Trade) ile başlayan küreselleşme süreci, 

yaşamımızı şekillendiren her alanda özellikle ekonomik, teknolojik ve 

kültürel alanlarda yaşanan değişim ve dönüşümleri içermektedir (DPT, 

2000). Küreselleşmenin etkisinin ekonomik sektörlerin yanında sosyal 

bileşenler üzerindeki etkisini de önemli bulan Okur ve Çakıcı (2007), 

geçmişten günümüze getirdiğimiz değerler ile kuralların dinamik bir 

yapıya bağlı olarak hızlıca değiştiğini belirtmektedirler. 

1980'li yıllardan itibaren çok taraflı ticaret sisteminin uluslararası 

alanda ticaretin serbestleşmesine bağlı olarak dünya ticaretinin 

artmasına neden olmuştur. Serbest piyasa koşullarının daha fazla 

benimsenmeye başlaması ile, ülkeler arası bağımlılık güçlenmiştir. 

Küreselleşme ile sınırların ve ülkeler arasındaki engel ve formalitelerin 
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ortadan kalkmasına rağmen rekabet gücünün değişmesi, ülkeler 

arasındaki rekabetin artmasına neden olmuştur (Bahar ve Sarı, 2006).  

Geçmişte rekabet gücüne sahip ülkeler değişen yeni dünya düzeninde 

özelikle sınırların neredeyse belirsizleştiği sektörel alanlardaki müşteri 

portföyünün daha karmaşıklaşmasıyla, gelecekte aynı şekilde 

ekonomik anlamda başarılı olabilmek için yeniliğe açık olmak ve 

rekabet ettiği ülkelere göre farklı ürünler ile pazarını korumak 

zorundadır. Aksi halde ülkeler için rekabet etmek artık mümkün 

değildir (Bahar ve Kozak, 2005).  

Siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda da kendini gösteren küreselleşme 

demokratikleşme, hukukun üstünlüğü gibi temel hak ve özgürlükler 

konusunun da uluslararası alanda yayılmaya başladığı görülmeye 

başlanmıştır (Özbey, 2002).  

Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmasına neden olan küreselleşme 

aynı zamanda “bölgeselleşme” nin temel çıkış noktasını oluşturmuştur. 

Yaşanan ekonomik değişimler ülkeler açısından tek başına 

mücadelenin mümkün olmamasına neden olmuş ve bu neden ülkelerin 

rekabet güçlerini artırabilmek için bölgesel ekonomik birliktelikler 

oluşturmasına ve bu birliktelik içerisinde yer almayı tercih etmelerine 

neden olmuştur.  

Coğrafi sınırlar içerisinde birbirlerine yakın ve komşu olan ülkeler 

arasındaki ekonomik bütünleşme hareketi “bölgeselleşme” olarak ifade 

edilmektedir. “Kutuplaşma” olarak da ifade edilen bu hareketin, 
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Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik ve dünyanın diğer bölgelerinde önem 

kazandığı görülmektedir (Aktan, 2007).  

Küreselleşmenin neden olduğu bölgeselleşmeye bir tepki olarak ortaya 

çıkan “yerelleşme”, toplumların kendi kültürünü ayakta tutabilmenin 

bir aracı olarak görülürken, diğer açıdan da etnik mikro milliyetçilik 

akımlarına ortaya çıkararak, ulus devlet anlayışına tehdit 

olabilmektedir. Yerel demokrasinin güçlendirilmesinde “yerelleşme” 

önemli bir araç olarak görülürken, yerel özerkliğin devamı için, merkezi 

yönetimlerin etkisi altındaki yerel yönetimlerin kendi iradelerini ortaya 

koymaları önemlidir (Okur ve Çakıcı, 2007). 

Yukarıda açıkça ifade edilen küreselleşme ve bölgeselleşme ile 

yerelleşme arasındaki en belirgin fark bölgeselleşmenin öncelikli 

ekonomik alanlarla ile ilişkisi ortaya konarken, yerelleşme ise daha çok 

“yönetim, siyaset ve sosyo-kültürel” alanlarla ilişkilendirilmektedir. 

Turizm sektörüde; küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme 

akımlarından etkilenerek, her birinin oluşumunda önemli rol 

oynamaktadır.  

Özellikle yoğun turist ziyareti görülen yerlerde turizm faaliyetlerinden 

beklenen sosyo-ekonomik sosyal kazançların, artan maliyetleri 

karşılayamaması nedeniyle yeni bir turizm modeli gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Son yıllarda yaşanan olumsuzluklar özellikle tüm dünyayı 

etkileyen salgının neden olduğu kriz ise, yeni bir anlayışı ve yaklaşımı 

içeren değişim ve dönüşümün ele alınması gerektiğini daha net şekilde 

ortaya koymaktadır. Ancak bu değişim ve dönüşüm, çok ziyaretçi/az 
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değer yaratan kitle turizm modelini benimseyen ülkelerde zor bir süreç 

olarak görülmektedir. 

Günümüzde gelirlerin artması, boş zamanların çoğalması ve ulaşım 

alternatifleri ile en uzak noktaların yakınlaşması turizm üzerinde 

olumlu etkilere neden olmuş ve bu sektörün hızla büyümesine katkıda 

bulunmuştur. Özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ile ülkeler 

hakkında detaylı bilgi sahibi olunarak, destinasyon tercihleri yönünde 

seçeneklerin artması ile kaliteyi sorgulayan ve tatilden beklentisi 

yüksek bir turist profilinin oluşmasına neden olmuştur.  

Küresel turizm ve yerel kültür arasındaki ilişkinin iki taraflı olduğu 

görülür. Turizm, kültürel pratiklerin ve peyzajın biçimlenmesini 

etkilerken, kültürel değişim ve yerin dönüşümü de bir temsilci olan 

turizmi doğrudan etkilemektedir. Küresel turizm ve yerel kültürler 

arasındaki etkileşimi açıklamaya çalışan bu çalışma 3 ana bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde küreselleşme tartışmaları ve buna koşut 

olarak ortaya çıkan yerelleşme tartışmaları ile küresel-yerel diyalektiği 

ele alınmaktadır. İkinci bölümde küresel süreçler ve yerel kültür ve 

geleneklerin bunların üzerinde hareket eden farklı kuvvetlerin 

birbirleriyle etkileşimiyle dönüşümleri ortaya konulmakta; üçüncü 

bölümde ise küresel süreçler ve yerel kültürle bağlantılı olarak turizm 

peyzajındaki yeniden yapılanma ve kültürel sürdürülebilirlik 

tartışılmaktadır. 
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM  

Sürdürülebilirlik kavramı, herhangi bir toplumsal sistemin ya da 

ekosistemin işleyişinin, aşırı kullanıma bağlı olarak bozulmadan ya da 

sistemin işlemesine katkı sağlayan ana kaynakların korunarak gelecek 

kuşakların kullanımına fırsat verme olarak tanımlanmaktadır. 

Sürdürülebilir turizm kavramı, temel olarak 1988 Brundtland 

Raporunda yorumlanan sürdürülebilir kalkınma fikriyle bağlantılıdır. 

Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili en büyük sorun, belirsizliği ve 

sonradan yoruma ve ideolojik gerekçelerle istihdama karşı 

savunmasızlık olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla, antroposentrik 

bakış açıları, insan topluluklarının iyiliği için kaynak kullanımının 

statükosunu vurgulama eğiliminde iken biyosentrik bakış açısı, birincil 

vurguyu doğal çevrenin kendisine vermektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma literatürü, şaşırtıcı bir şekilde önemine rağmen 

neredeyse turizmden hiç bahsetmemektedir. Ancak bu, 1980'lerin 

sonlarından itibaren turizm literatürünün önemli bir odak noktası haline 

gelmiştir. Bu zamana kadar, turizm çalışmaları içinde (1960'larda 

baskın olan) kalkınma yanlısı savunuculuk platformu bu politikayı 

desteklerken, kitle turizmi büyümesini sürdürmeye devam etmiştir. 

1970'lerde ise baskın olan uyarıcı platform, temelde geleneksel kitle 

turizmin sürdürülebilir olmadığını belirtmişlerdir. Butler'ın S 

şeklindeki tatil döngüsü modeli, belki de olumsuzluğun en canlı 

göstergesidir. Özellikle doğal ve kültürel kaynaklar bu olumsuz 

etkilerin baskısı altında olup, turizmin kendi sürdürülebilirliğini tehdit 
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edecek boyutlara ulaşması üzerine alternatif turizm faaliyetlerini (eko 

turizm, sorumlu turizm, yeşil turizm, yumuşak turizm özel ilgi turizmi 

ve doğa turizmi gibi) gündeme gelmesine neden olmuştur. 1980'lerin 

başında, uyum platformu, bilinçli alternatif turizmini, kitle turizmine 

göre arzu edilen ve sürdürülebilir bir alternatif olarak desteklemiştir. 

Sürdürülebilir turizm, doğal ve kültürel kaynaklar ile bölge insanın 

sahip olduğu kültürün korunmasında önemli bir katkı sağlarken aynı 

zamanda turizmin gelişimine katkı sağlayan bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir turizm, çevreye duyarlı bir 

anlayışta gerçekleştirilen faaliyetler bütününü oluşturmaktadır. 

Bölgesel gelişmenin ve kalkınmanın sağlanmasında önemli hizmet 

sektörlerinden biri olan turizmin kendisinden beklenen bu amacı 

gerçekleştirmesinde kalkınma ve çevre arasındaki çelişkiyi ortadan 

kaldırarak uyumlu bir birlikteliğin sağlanması temel koşul olarak kabul 

edilmelidir. İşte bu noktada, çevre kalitesinin artırılması, turizmin 

sağladığı olumlu etkilerin bölgeye ve yöre insanlarının eşit şekilde 

yararlanabileceği bir politikanın belirlenmesi sürdürülebilir turizmin 

ana hedeflerinden birini oluşturmaktadır. 

Dünya Turizm Örgütü’nün tanımına göre (WTO, 1998); sürdürülebilir 

turizm kalkınması “turizm sektöründe yer alan ev sahipleri ile turist 

kesimlerinin ihtiyaçlarının bugün var olan kaynakların gelecekte 

değerlerinin arttırılarak ve korunarak, karşılanmasıdır”. Yapılan bu 

tanıma göre, turizm sektöründe ifade edilen kalkınma da 
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“sürdürülebilirlik” kavramı ile ilişkilendirilerek “sınırsızlığa sınır” 

konmaktadır. 

Turizm endüstrisinin çok boyutlu etmenlere bağlı olması onu diğer 

sektörlerden ayırırken, plan ve politikalardaki stratejinin “uzun dönemli 

olması”nı gerekli kılmaktadır. Bu şekilde yönetilen turizm faaliyetleri, 

turizm kaynaklarını koruyarak gelecek kuşakların kullanımına fırsat 

sağlayan bir özelliği içerecektir. Bu bağlamda turizm endüstrisinin 

dikkatli planlanması ve yönetilmesi çevrenin ve turizm faaliyetlerinin 

sürdürülebilirliği açısından önemlidir. (Küçükaslan, 2007).  

Sürdürülebilir turizmin kendisinden beklenen faydaları en üst düzeye 

çıkarmak ancak, bölge ve çevre ile ilgili alınacak kararlarda belli 

amaçların gerçekleştirmesi ile mümkündür. Bunlar (Demir ve 

Çevirgen, 2006);  

• Yerel toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmek,  

• Mevcut nesil ve gelecek nesiller arasında eşitlik ilkesini sağlamak,  

• Ekolojik sistemleri ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla, çevre 

kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak,  

• Toplumların sosyal ve kültürel zenginliğini koruyarak, 

bütünleşmesini sağlamak,  

• Ziyaretçilerin deneyimlerini artıracak fırsatların yaratılmasını 

sağlamaktır. 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün tanımına göre ise 

sürdürülebilir bir turizm gelişimin sağlanması için; çevresel 

kaynakların optimum kullanımını sağlamak, ziyaret edilen bölge 
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insanlarının sosyo-kültürel yapısını bilerek gelenek ve göreneklerine 

saygı göstermek, turizmden elde edilecek sosyo-ekonomik faydaların 

adil biçimde dağıtımını sağlayacak uzun vadeli politikaların konulması 

gerekmektedir. 

Yukarıda ifade edilen bilgiler ışığında sürdürülebilir kırsal/doğa 

turizminin gelişme ölçütlerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür 

(Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012); 

• Biyolojik çeşitliliğin korunması,  

• Ekonomik tutarlılık,  

• Kültürel zenginlik,  

• Yöre halkının refahı,  

• İstihdam kalitesi,  

• Sosyal eşitlik,  

• Ziyaretçi memnuniyeti,  

• Yetkinin yerele dağıtılması,   

• Toplumsal refah ve mutluluk,  

• Fiziksel bütünlük,  

• Kaynakların optimum kullanımı,  

• Çevrenin temizliğidir.  

3. TURİZM—KÜRESELLEŞME VE YERELLEŞME İLİŞKİSİ 

Brüksel merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan ve amacı Avrupa’nın 

bir turizm destinasunu olarak tanıtılması ve desteklenmesi olan Avrupa 

Seyahat Komisyonu (ETC), 2021 yılı Şubat ayında yayınlanmış olan 

“Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları” ve “Horizon 2022-Turizmde 



 
 

 
274 

 
 

 

CHAPTER-10 / BÖLÜM-10 

Yeni Stratejik Hedefler” raporlarını yayınlamıştır. Her iki raporun ortak 

noktasını son 50 yılda etkili olan geleneksel turizm anlayışının çevre ve 

yerel kimlik üzerinde yarattığı olumsuz etkilerle artık kritik bir noktaya 

geldiği belirtilmektedir. Gelinen bu noktada mevcut model sorgulanır 

hale gelmiş ve yeni turizm modelleri arayışıyla çıkış yolu aranmaktadır. 

Her iki raporda da izlenmesi gereken stratejik hedefler aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

• Mevcut pazarlama sistemi olan dikey pazarlama (coğrafya, cinsiyet 

gibi) anlayışının yerine yatay pazarlama (tematik) anlayışını 

benimsemek ve böylece insanların arzularına cevap verebilecek ürün 

ve deneyim anlayışına geçmek. 

• Yaşın, cinsiyetin ve yaşadığı ülke gibi demografik yaklaşımlar 

yerine davranış ve ilgi alanlarının ortaya çıkarıldığı psikografik 

yaklaşımı benimsemek. Potansiyel ziyaretçilerin belirlenmesi 

aşamasında ziyaretçilerin ilgileri ve yaşam tarzları ile arzularını, 

değer yargılarını ortaya konan fikrin benimsenmesi. 

• Mevcut ve potansiyel ziyaretçilerin bireysel davranışları hakkında 

bilgi sahibi olmamıza olanak verecek araştırma yöntemlerini 

güncellemek. Ziyaretçilerin neleri önemsediği ve olumlu bir 

deneyimin nasıl kazandırılacağı gibi sorulara cevap aranmalı. 

Raporda geleneksel pazarlama anlayışı ile herkese yönelik bir strateji 

belirlenmesinin fazla katma değer yaratmayacağı, bu anlayışla elde 

edilen kazancın maliyetleri karşılamada yetersiz kalacağını 

vurgulamaktadır. Bu nedenle geleneksel pazarlama anlayışının yerine 
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ilgi alanlarını ortaya çıkaracak ve bu ilgi gruplarına yönelik stratejilerin 

ortaya konduğu bir pazarlama anlayışının turizm sektöründeki bütün 

paydaşlar için fayda sağlayacağı öne sürülmektedir. 

Böylece turistik destinasyonların ve orada yaşayan yeren halkın sahip 

olduğu kültür ve mirasın yaşatılabileceği, bölgenin sahip olduğu 

geleneklere yönelik işlerin devamlılığının sağlanarak hak ettiği değeri 

sürdürecek bir strateji ile dengeli bir turizm anlayışı ile maddi ve 

manevi kazançlar daha fazla olacaktır. 

Özellikle turizm alanında tüm Avrupa’da hedeflenen bu değişim ve 

stratejinin bütün dünya ülkelerince kabul edilmesi evrensellik ilkesine 

göre büyük yarar taşımaktadır. Bunu sağlarken merkezden beklentilerin 

en aza indirildiği, şehir yönetimlerinin yukarıda ifade edilen anlayış ile 

yönelimlerinin ortaya koyması ve zaman kaybetmeden eyleme geçmesi 

turizm ve tüm insanların faydasına olacaktır.  

4. KÜLTÜR VE KÜLTÜREL KİMLİK 

Kimlik kavramı en genel tanımıyla doğada yaşayan her canlıyı veya 

objeyi, çevresindeki diğer canlılardan ve objelerden farklı kılan 

dolayısıyla kendine özgü olma durumu olarak ifade edilmektedir 

(Ertürk, 1996). Sosyal ve kültürel bir olgu olarak ifade edilen kimlik, 

insanın var olan potansiyeli ile zaman içinde değişebilen ya da 

korunabilen tüm özellikleri olarak da ifade edilebilmektedir (Birkök, 

1994). Toplum içinde zamanla kazanılmış ya da planlanmış bir davranış 

biçimi olması nedeniyle değişen sosyal koşullarda farklı bir kimlik 

ortaya konabilmektedir.  
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Bir kimlik öğesi olan ifade edilen kültür ise, toplumların geçmişten 

günümüze sürdürdükleri gelenek ve görenekler ile buna ait yaşam 

şekillerini ve alışkanlıklarını kapsayan bir kavram olarak kimlikten ayrı 

olarak değerlendirilmesi mümkün olmamakta, bu iki kavram arasındaki 

bağın korunması diğerinin yaşaması için birinci koşuttur.  

Toplumların sahip olmuş olduğu kültür düzeyi ise bireylerin 

oluşturduğu çevrenin kimliğini belirlemede ve yönlendirmede etkili 

olmaktadır (Beyhan ve Ünügür, 2005). 

Kimlik kavramını kentsel açıdan değerlendirdiğimizde ise karşımıza, 

doğal ve beşeri yani insan eli ile oluşturulmuş kültürel çevreden 

kaynaklanan unsurlar çıkmaktadır (Önem ve Kılınçaslan, 2005).  

Kentin sahip olduğu doğal özellikler (topoğrafya, iklim özellikleri ile 

vejetasyon ve fauna varlığı vb. zenginlikleri) onun doğal çevreden 

kaynaklı kimlik unsurlarının oluşmasına neden olurken, birey ve 

toplum ise beşeri çevreden ortaya çıkan kimlik unsurlarını 

oluşturmaktadır. Doğal ve kültürel yollarla şekillenen kentlere ait bu 

değerler, onun diğer kentlerden ayrılmasını sağlayan farklı bir kimliğe 

sahip olmasına neden olmaktadır. 

Bir kentin toplumsal ve kültürel yaşam biçimleri incelendiğinde sadece 

buna yönelik bilgiler elde edilmeyecek aynı zamanda bir kentin 

şekillenmesinde etkili olan kültürel yani yapılı çevre kimliği ile de ilgili 

detaylı bilgilere sahip olunarak, kenti oluşturan sosyo-kültürel 

zenginliğin de doğru okunması mümkün olacaktır.  
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Toplumun ortak yaşam mekanlarında kurulan sosyal ilişkiler, kolektif 

kimliğin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda yapılı çevrenin 

kimliği ile toplumsal kimlik karşılıklı şekilde birbirini sürekli etkileyen 

dinamik bir süreç olarak yaşanmaktadır. Bu yüzden tüm yaşamı 

organize eden fiziksel çevrenin kimliğini oluşturan unsurlar, kentsel 

kimlik oluşumunda büyük önem ifade etmektedir.  

Taylor ve diğerleri (1991) göre kültür ya da uygarlık, “bir toplumun 

üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, sanat, gelenek ve göreneklerle, 

beceri ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür”. Taylor’un ifade 

ettiği gibi kültür; toplumu oluşturan insanların sahip olduğu inanç ve 

ahlaki kurallar ile gelenek ve göreneklerini ayrıca sanata ait bilgilerin 

elde edilme süreçlerini ve bu süreçte elde ettikleri birikimlerin tümünü 

ifade etmektedir. 

Toplumsal sınıf, etnik ve dini farklılık ve farklı sosyal ve mesleki 

grupların oluşturduğu alt kültür değerlerini mozaik olarak bir arada 

tutan, çağdaş kent anlayışının ve işleyişinin ürünü olan kent kültürü, 

yaşam biçimini ve yaşamı anlamlaştıran bir olgudur. İnsanların 

öğrenme ve öğrendiklerini simgesel yolla örgütleyerek, öğrendiklerini 

toplumun diğer üyelerine aktarma ve kazandıklarını davranış olarak 

sergileyebilme gücü, kültürel olgunun kaynağını oluşturmaktadır. 

Gelişme ve değişim olguları hem bu unsurlar üzerinden şekillenirken 

hem de bu unsurları direkt olarak etkilemektedir. Bununla birlikte elde 

edilen bilginin yanında kültür, zamanla değişikliğe uğrasa da kuşaktan 
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kuşağa aktarılabilen değerleri, inançları ve normları içermektedir 

(Tatlıdil, 2009).  

Yaşam formu bakımından kentler arasında temel anlamda ortak 

özellikler bulunmasına rağmen, kentlerin kendi tarihsel gelişim süreci 

içerisinde oluşturdukları birtakım farklılıklar da bulunmaktadır. 

Kentsel mekânların kullanımından kentler arası ilişkilerde belirlenen 

hiyerarşik konumlara kadar sosyal, ekonomik ve politik etkinlikler, 

kentlerin kendine özgü “kimliğin” oluşmasında özellikler sağlar. Bu 

kapsam içerisinde kent kültürü, evrensel değerleri içerdiği gibi, 

kentlerin doğal, sosyal, ekonomik çevrelerinin yarattığı değerleri de 

kapsamaktadır.  

Ulusal kültürler diğer ulusların kültürel öğelerinin transferiyle 

zenginleşebilmektedir. Bu zenginliğin kazanılmasında yaşam 

alanlarının açılımı yani ülkeler ve kentler arası bilginin, teknoloji 

transferi ile insani değerlerin ve sanatın ortak değerler olarak 

paylaşılmasıyla ön plana çıkabilmektedir. Kentlerin sahip olduğu 

değerlerin uluslararası paylaşımla zenginleşmesi onlara ayrıcalıklı bir 

durum sağlamaktadır. 

Bu bağlamda globalleşen dünyada, gelişmesini tamamlamış ülkeler ile 

gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılıkların sadece sosyal ve 

ekonomik anlamda değil, kültürel bütünleşme anlamında da 

irdelenmesi gerekmektedir.  

Kentlerin gelişmişlik düzeylerine göre hiyerarşik yapılanmalar, 

değerler transferinde içsel bağımlılıktan ziyade merkez-çevre ilişkileri 
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bağlamında oluşmaktadır. Ortak değerlerin kültür sistemleri içinde yer 

alması, değerlerin istismara dayalı olarak transfer edilmesine bağlıdır.  

Gelişmekte olan dünya kentleri bu bağlamda toplumsal sorunların 

çözümüne odaklanırken aynı zamanda yaşam kalitesinin 

yükseltilmesinde önemli olan bilginin ve sanatın geliştirilmesinde diğer 

ülke kentleri ile entegrasyonu anlamında daha fazla sorumluk 

üstlenmelidir. Bunun sonucunda, toplum yapısında meydana gelecek 

değişimler kültürel değişimlere neden olabileceği gibi, kültürel 

değişimde aynı şekilde toplumsal değişimin oluşmasında karşılıklı 

olarak rol oynayacaktır. Bu değişimde önemli olan ise sahip olunan 

özelliklerin kaybedilmesinden ziyade kültürel zenginleşmenin 

sağlanmasıdır. 

Bilimsel ve teknolojik anlamdaki ilerlemeler yanında sosyal ve siyasal 

hayattaki gelişmeler ile nüfus, göç hareketleri de toplumun yapısını ve 

kültürünü etkilemektedir (Bahar, 2005). Turizm de toplum yapısını ve 

kültürü etkileyerek, değişimi ve yayılımı tetikleyen aynı zamanda 

kolaylaştıran unsurların başında karşımıza çıkmaktadır. 

5. TURİZMDE YERELLİK KAVRAMININ 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİSİ 

Turizm küresel süreçler ve müşterilerin talepleri ile şekillenen bir sektör 

olarak görülse de aslında çekiciliğini yer aldığı bölgenin yerellik ve 

yerele ait özelliklerinden almaktadır. Yerellik kavramı, içinde sıkı bir 

sosyalizasyonun olduğu, yere ait kimlik ve fiziksel mekândan, gündelik 

yaşamın tayin ettiği gerçekler ile tanımlanan daha minimalist mekanları 
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akla getirmektedir. Bu bağlamda, yerellikler kültürel kimliklerin ortaya 

çıktığı mekanları ifade ederken, turizm ise bu yereldeki unsurların 

pazarlandığı bir alan olarak ifade edilmektedir. 

Küreselleşme süreci ile tüm kentlerde görülen dönüşümler özellikle 

ekonomik ve teknolojik alanlarda karşımıza çıkarken bu dönüşüm 

siyasal ve yönetsel alanlarda da değişimi beraberinde getirmektedir. 

Toplumların ekonomik kalkınmasında temel rol oynayan kentler, 21. 

Yüzyılda bu değişimden en çok etkilenen birimler olarak 

görülmektedir. Bu süreç sonucunda artık kentler ulus devletin bir 

parçası olarak tanımlanmaktan çok, kendi etki alanını oluşturan ve diğer 

kentlerle yarışarak onları etkileyen aynı zamanda da onlardan da 

etkilenen birimler haline gelmiştir. Bu değişim, artık devletlerin 

ekonomik anlamdaki gücünü yerel ve kültürel özellikleriyle güçlü 

kentlerinden almasına neden olmuştur. 

Kentlerin ve yerel yönetimlerin, küresel dünyanın yok edici koşulları 

ile mücadele edebilmesi ve güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesinin yolu 

yerel düzeyde karar alma ve kararların uygulama aşamasında özerk 

olabilmeleridir. 

Kentler ve bölgeler yaşanan bu süreçte küresel ilişkiler ağının dışında 

kalmamak ve sistemin getirmiş olduğu refah payında söz sahibi 

olabilmek için eksiklerini ortadan kaldırarak kendini yenileyebilecek 

alt yapıyı oluşturmak, olanaklarını artırarak diğer kentlerle rekabet 

edebilecek hale gelerek cazibe merkezi olabilmek için çeşitli 
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girişimlerde bulunmaktadır. Bu süreç “yarışan kentler” kavramını 

ortaya çıkarmaktadır. 

Dünyadaki finans ve ticari alanlardaki gelişmeleri doğru okuyabilen, 

merkezden bağımsız yerelde inisiyatif alabilen kentler büyüyerek 

küresel kentler arasına katılmaktadır. Bu kentler güçlü yanlarını 

pazarlayarak özellikle iş, kültür ve turizm alanlarında çekiciliğini 

koruyarak ayrıcalıklı kentler haline gelmektedir. Friedman (1986), bu 

ayrıcalıklı kentlere “world city” yani dünya kenti adını vermiştir. 

Friedman’a göre bu kentler ekonomik ve siyasal anlamda gelişimi 

yönlendirerek, ulaşım ve iletişimin merkezi olarak iç ve dış göçlerin 

yoğun yaşandığı bölgeleri uluslararası sermayenin toplandığı dünya 

kentleri olarak ifade edilmektedir. 

Turizm gelişiminin söz konusu olduğu her bölgenin kendine ait 

dinamikleri bulunmaktadır. Sürdürülebilir turizmde de yerellik, yerele 

katkı ve yerelden sahiplenme oldukça önemlidir. Sürdürülebilir turizm 

yaklaşımında, sürecin başarılı olması için en temel nokta o bölgede 

yaşayan yerel halkın çevresi ve sosyo-kültürel elemanlarıyla birlikte 

yaşamasını sağlayacak ekonomik ve politik kararların bir arada 

düşünüldüğü bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 

Turizm alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini korunması ve yok 

oluşu, yerel halk, turistler ve o bölgede gerçekleşen ekonomik, sosyo-

kültürel etkileşimlerin sonucuna bağlıdır. Bu bağlamda insan 

toplulukları, sürdürülebilir turizmin en önemli bileşenini 

oluşturmaktadır. Turizmdeki bölgesel çekiciliğin korunması için yerel 
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halkın bilinçlendirilmesi ve planlama kararlarına katılımın sağlanması 

önemlidir. 

Bir alanın turizm planlamasında, yerel halk ve ilgi grupları arasında 

gerçekleşecek katılım toplantılarıyla (Güneş, 2016);  

• Turizm planlamasının yapılacağı alanda yaşayan halkın konu ile 

ilgili bilgi birikimi ve diğer paydaşların kapasiteleri algılanmakta,  

• Plancılar ve tüm paydaşlar arasında gerçekleşen görüş alışverişi 

sayesinde tüm bilgiye sahip olunması konunun daha iyi şekilde 

anlaşılmasına ve yenilikçi politikaların ortaya konulmasını 

sağlamaktadır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir yerdeki turizm gelişiminin, yerelden sahiplenilmesinin yanı sıra; 

yerel ürün ve hizmetlerin kullanımı, yerel ekonomi ile bütünleşme ve 

yerele katkı sağlaması da son derece önemlidir. Tarım, el sanatları gibi 

yerel ekonomi açısından önemli unsurlar göz ardı edilmemeli, turizm 

gelişimi yerel ekonominin söz konusu diğer unsurlarıyla birlikte ele 

alınmalıdır. Turizm açısından yerel kalkınma potansiyelini oluşturan 

özgün kaynak değerleri (o alanı diğer turizm destinasyonlarından farklı 

kılan, ziyaretçilerin turizminin geliştiği destinasyonda farklı bir 

deneyim yaşamalarını sağlayacak tüm kaynaklar) belirlenmeli ve bu 

değerlerin turistik bir ürüne dönüştürülmesi esnasında, koruma 

öncelikli kullanımları benimsenmelidir. Bu noktada turistik bir 

destinasyonu diğerlerinden farklı kılan, oraya özgü, otantik unsurların 

neler olduğu önem kazanmaktadır ki; bunlar yerel peyzajlar ve alan 
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kullanımlarındaki çeşitlilik, doğal ve kültürel miras, bakir / el 

değmemiş alanlar (köyler/küçük kasabalar), geleneksel yaşam/gelenek-

göreneklerde çeşitlilik, yerel konukseverlik ve yerel ürünler ve bu 

kaynaklara dayanan deneyimler olarak karşımıza çıkmaktadır (Güneş, 

2016). 

Sürdürülebilir turizm bir süreç yöntemi olarak ele alındığında, sürecin 

her aşamasında alınan kararların; toplumsal anlamda sorumluluk 

içermesi kadar, ekonomik potansiyeli olan ve doğaya karşı duyarlılık 

içeren kararlar olması gerektiği unutulmamalıdır. Bu duyarlılık 

kapsamında turizmin ana kaynağını oluşturan doğanın, sosyal ve 

kültürel değerler ile bir bütünlük içerisinde korunmasının ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması önemlidir. Sürdürülebilir turizmde 

temel yaklaşım, insanın doğal çevre üzerinde yarattığı etkiyi minimuma 

indirmek değil, doğal çevrenin kendi sistem içerisindeki işleyişinin 

mükemmelliğini fark ederek, insanın kendi iç dünyasındaki etkisini en 

üst noktaya çıkarabilmektir. 

Unutulmaması gereken sürdürülebilir turizm kavramı ulaşılmak istenen 

bir hedeftir. Bu hedefin sağlanması için bölgenin fiziksel ve sosyo-

ekonomik yapısının incelenerek, stratejik kararların uzman ekiplerce 

alınmasını sağlamak gerekir. Bu ekibin teknik konularda deneyim 

sahibi olması ve yaşam boyu eğitimlerine devam ettirmeleri alınan 

kararların etkinliği için kaçınılmazdır.  
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TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir. 
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SUMMARY   

In recent years, important political and technological developments in the world, has 

led to new conceptual debates. One of these concepts is “globalization” which was 

improved around developed and lived technological change countries. 

Discussions on globalization are built on various discourses that are different from 

each other, but intersect at the same time. In the process of globalization, the structure 

and scale of the concept, which was put forward to comprehend the effects of new 

communication technologies on social and cultural life, in human relations in the 

dimension of time and space has transformed. In this context, it is argued that social, 

cultural, political and economic processes become operational on a global scale, 

beyond national, regional and local scales. In this discourse, the nation state is no 

longer an important actor and an effective economic unit. A society emerges where 

consumer tastes and culture are homogenized, satisfied with global products produced 

regardless of place or society. 

The second discourse in globalization is to argue that there has not been much change 

in fact, national forces are still effective, but the existence of a more international 

economy is in question. According to the definition of internationalization, in this 

discourse, economic activities are presented as a quantitative process that transcends 

national borders and spreads to a wider geography. However, globalization does not 

only include the spread of economic activities in the geographical area and going 

beyond traditional borders. More importantly, it brings with it the "functional 

integration" of international economic, social and cultural activities. 

The sustainability of cultural identity of society and cultural accumulation of space is 

possible by protecting them from the destructive effects of time and various external 

factors and by ensuring that they reach to the future with their authentic characters. 

While the globalization debates are carried on from different perspectives, it is seen 

that the localization debates have taken their place on the agenda on the other hand. 

The "concept of locality" used by economic geographers in the 1980s and 

"globalization-localization" literature used by sociologists and cultural geographers in 

the 1990s have an important place in the global-local configuration. 

In the conceptualization of locality, the reactions of locals to the economic 

restructuring process are discussed (Cooke, 1989, Massey, 1991, 1993) and “local 

units” as an administrative regulation unit gain importance as a new economic 

regulation unit. In connection with these, it is revealed that the forces emerging from 

certain localities can cause different results by affecting external processes. In this 

sense, the local is never seen as having a passive, limited and homogeneous existence 

and transforms from being an object to being a subject (Salazar, 2005). The 

transformation experienced represents the process of local units, which were 

previously passive actors, now becoming actors controlling the local economy. At this 
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point, Cooke (1989) emphasizes that in the globalization process, localities can 

mobilize the interests of their members beyond their political, economic and social 

fields. Thus, localities are not only recipients of global powers, but also active 

participants in their own transformations (Teo and Lim, 2003). 

Nevertheless, patterns of participation and community involvement in tourism have 

been the focus of critical attention in recent years (see Milne 1998). For example, 

Taylor (1995) argued that community participation represents a highly romanticized 

view of communal responsiveness and cohesion, and furthermore, highlighted the 

contradiction inherent in Murphy’s (1985) model, whereby local residents are invited 

to participate in the decision-making process whilst simultaneously being expected to 

become part of the product. Joppe (1997) notes that in contrast to traditional notions 

of ‘community economic development’, which are locally-driven and embrace areas 

such as the social economy, ‘community tourism development’ tends to be top-down 

and driven by governments. Both Hall (1994) and Joppe (1997) have pointed out that 

a major weakness of prescriptive community tourism planning models is due to the 

fact that they tend to be based on a pluralist conception of power, in which conflict is 

overt and power is distributed relatively evenly, and that furthermore, it is assumed 

that consensus can be achieved via the implementation of adequate deliberative 

mechanisms (eg. Simmons 1994). 

Indeed, the notions of local governance and community-based decision-making 

expressed in such models, tend to reflect the experiences of capitalist development in 

all but a few of the world’s industrialcapitalist ‘democracies’, whilst ignoring the 

particular circumstances in which capitalism and political institutions have emerged 

in other parts of the world. It is therefore relevant that we theorize the boundaries of 

place prior to an examination of how tourism shapes the economy, society and 

political structure of destination communities. 

The economic, political and socio-cultural transformations are related to the social 

structure and cause-effect that individuals encounter in the global process. 

Globalization and the resulting localization processes are processes that, contrary to 

popular belief, complement each other and are not mutually exclusive and develop at 

the same time. While globalization causes centralization, it also reveals 

individualization, participation and cultural differences. These differences are 

presented to the attention of the world through many transmissions. In this context, 

while the world continues to develop and unites in many areas, on the other hand, it 

is differentiated by the locality revealed by cultural differences. The protection of 

identity elements arising from cultural differences continues to be an integral part of 

democratic rights and freedoms. 

The main objective of this study is to examine the interaction at the global and local 

scale in the example of tourism. Although tourism activities are determined according 

to global processes and demands, local identity and factors are effective in the 

destination preferences of tourists. While places where cultural identities are seen 
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reveal locality, marketing the local identity in these places by communicating with 

tourism offers great opportunities for sustainable tourism. Seeing the meaning and 

potential in the local area, as well as ensuring the sharing and preservation of this 

wealth without ignoring the global events brought by the age of communication and 

technology, will ensure that an effective development process decouples together. 

This paper outlines the case for the analysis of tourism, power and place in the 

development process from a critical sociological perspective. It draws on recent trends 

in the sociology of development to develop existing theoretical models in a manner 

which transcends the more rigid dualisms between structure and agency on the one 

hand, and, the concerns of power and identity on the other. As in recent works from 

noted scholars such as Picard and Wood (1997), the relationship between tourism and 

processes of development and social transformation are more nuanced and varied than 

previous ‘theoretical’ models in tourism have recognised. Hence, this paper examines 

the issue by considering four major thematic areas of relevance to the study of tourism 

and its diverse relationships to processes of social change: the relations of community, 

consumption, production and place. 
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1. INTRODUCTION  

Ceramics, whose history dates back thousands of years and the main 

raw material is earth, has been used in the most primitive form since 

mankind has existed. Today, there are many kinds of ceramics are used 

in the kitchen, in the health sector, as building materials, in architectural 

and artistic areas. 

Ceramic products take place in academic studies on subjects such as the 

production, characterization and components of them widely. Today, 

rising environmental pollution and depleted energy and raw material 

resources have made the use of wastes as raw materials or by 

substituting them in certain ratios as the aim of these studies.  

As a significant ceramic producer, Turkey has exported 7.32 billion 

dollars between 2009 and 2018 only in construction ceramics (Turkish 

Ceramics Federation, 2019). There will be a high consumption of raw 

materials to meet the excessive export volume and domestic market 

demand. In this case, it is inevitable to search for alternative raw 

materials. 

In this section; the types, components and properties of ceramics are 

presented by evaluating the utilization of waste and industrial by-

products. 

2. UTILIZATION AREAS OF CERAMIC MATERIALS 

In the most common sense, ceramics could be gathered into two classes 

according to their technologies of production: 
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1) Traditional Ceramics  

2) Advanced Technology Ceramics 

Traditional ceramics represent clay and clay-based products that have 

been around for centuries. In this group, a wide range of products such 

as pottery, refractory materials, tiles and bricks can be listed mostly. 

Besides that cement, concrete and glass, which are building materials, 

are also evaluated in this group. 

Advanced technology ceramics are examined in two main categories as 

functional and engineering ceramics; contrary to traditional ones, they 

have new application areas and different production methods.  

Functional ceramics could be classified as insulating, high thermal 

conductive, semiconductive, piezoelectric, dielectric, magnetic, 

superconductive ceramics and optoelectroceramics and oxygen sensors, 

ceramic fuel cells (Ii, 2003).  

Engineering ceramics are designed for generally complex and high 

technology applications. Silicon nitride and carbide are the raw 

materials of these ceramics. There are many areas from the health sector 

to aerospace applications that these ceramics are used (Ii, 2003).  

Some engineering ceramics can be listed as below:  

 High-temperature high-strength ceramics for heat engine 

applications such as gas turbines and diesel engines  

 Porous ceramics 

 Cutting tools made by ceramics for precession machining operations 

 Ceramic bearings for high-temperature applications 
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 Decorative ceramics 

 Li-ion batteries for computers, mobile phones because of their high-

power capacity and lightweight 

 Honeycomb ceramics to reduce exhaust gases from vehicles to 

prevent environmental pollution 

 Ceramics for biomedical applications (despite being inorganic 

materials, it was proved that ceramics repaired the organisms and 

tissues) 

 Ceramic-matrix composites to obtain fracture toughness in addition 

to its high-temperature resistance (Ii, 2003). 

3. INGREDIENTS OF CERAMIC MATERIALS  

The ingredients and their amounts could vary according to the 

utilization areas of ceramics and the purpose of consumption. The 

chemical compounds contained in the ingredients of ceramics are 

generally as follows: 

 Silicon dioxide (SiO2),  

 Calcium oxide (CaO),  

 Aluminium oxide (Al2O3),  

 Iron oxide (Fe2O3), 

 Sulphur trioxide (SO3),  

 Magnesium oxide (MgO),  

 Sodium oxide (Na2O),  

 Potassium oxide (K2O),  
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 Titanium oxide (TiO2). 

There are natural and artificial ingredients that we can supply these 

compounds used to meet various purposes. This chapter will focus on 

especially industrial by-products from artificial ingredients to achieve 

the main purpose and the physical, chemical and mechanical effects of 

their usage in various ceramic products will explain detailly.  

3.1. Natural Ingredients  

Traditional ceramics generally are made from natural ingredients such 

as clay, feldspar and quartz. For the use of these ingredients in the 

production of ceramics, it is necessary to remove them from the 

quarries, process them, transport them to the site and grind them to the 

most suitable size. Moreover, it is known that many raw materials 

extracted from the quarry should be subjected to certain procedures in 

order to be purified from their impurities if they are not pure enough. 

As a result of the energy consumption during all these processes and 

the consumed raw material resources are also encountered as universal 

problems. 

3.2. Artificial Ingredients 

Although traditional ceramics are mostly made from natural 

components, artificial ingredients such as corundum (Al2O3), silicon 

carbide (SiC), silicon nitride (Si3N4) are used to obtain superior and 

improved properties in advanced technology ceramics. Furthermore, 

some artificial ingredients are not only used in the production of 
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advanced technology ceramics. As mentioned in Section 3.1., due to the 

environmental issues such as intensive energy consumption, the 

reduction of raw material resources, excessive wastage and difficulties 

in the disposal of the wastes and with sustainability becoming a 

universal aspect, these ingredients are also used in the ceramics industry 

as well as in many other industries. The artificial ingredients mentioned 

here represent processed or untreated industrial by-products, including 

waste. The use of them is possible both in academic studies and in 

practice. However, academic studies are underway to use different 

artificial ingredients and to use them in the highest amount of 

substitution. 

3.2.1. Industrial by-products 

Industrial by-products, in which industrial wastes are also evaluated, 

include all kinds of solid, liquid or sometimes gaseous mixtures or pure 

materials. These products can be emerged as a waste either as a result 

of a chemical or physical process or as a by-product at a particular stage 

of the process.  

Of course, not all industrial by-products can be used in ceramic 

production. It is suitable to use in conditions of sufficient quantities and 

has some superior properties to give to ceramic products. Some main 

advantages of the used by-products are the amount of alkali in their 

contents having a positive effect on the thermal or sintering behaviour, 

the increase in the insulating property due to the porous structure that 
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the ceramics gain. Some wastes used in the ceramic industry are as 

follows: 

Glass cullets, granite wastes, fly ashes from thermal power plants, 

brick, sand wastes, water treatment muds, clay wastes, wood ash and 

various ceramic wastes. 

The use of glass cullet, which has been assessed to use in many 

industries, is becoming increasingly important in ceramic-based 

products. Many areas such as bricks, tiles, porcelain, glass fiber, 

insulation material production in roofing are used (Silva, Brito, Lye and 

Dhir, 2017). While it is known that the use of fly ashes in ceramic tile 

and bricks has a very positive effect, it is also very important in terms 

of energy saving. Because fly ash has a very fine grain size than natural 

raw materials such as clay and feldspar. So, both raw material and 

energy can be saved by the consumption of fly ash.  

4. EFFECTS OF INDUSTRIAL BY-PRODUCTS ON 

PROPERTIES OF CERAMIC MATERIALS  

Ceramics have some physical, chemical and mechanical properties that 

determine their quality depending on the usage area.  This part will 

focus on those properties depending on the substitution of the industrial 

by-products and wastes as raw materials. 

4.1. Fresh State Properties  

Some of the industrial by-products could be used in ceramic production 

to improve the fresh state properties of the body. These fresh state 
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properties are consistency, pressability- compressibility, drying and 

sintering shrinkage and the effect on the sintering process. 

4.1.1. Consistency 

The fact that waste glass is used as an alternative raw material of 

ceramic products because of having a durable structure provides 

benefits both in improving the technical characteristics of the products 

and in the disposal of waste and the preservation of raw material 

resources. Studies have shown that glass wastes could be used in more 

than 60% by weight of ceramic tiles. Glass waste containing blends are 

easier to mix and process than traditional ceramic blends, so placing 

this mixture is easier than the traditional one (Andreola, Barbieri, 

Lancellotti, Leonelli and Manfredini, 2016). Moreover, the utilization 

of both untreated and alkali-activated form of fly ash were studied. The 

plasticity of the mixture increased due to the interactions between the 

H2O molecules and the OH- groups present in the carbon particles after 

the alkali activation treatment. Thus, it has been found that the 

performance of the produced ceramic tiles also increased  (Luo, Zheng, 

Ma, Liu and Wang, 2017).  

It has been determined that the consistency is improved when the sludge 

from the glazing lines of the ceramic and metallurgical industries are 

used in the production of bricks with a quantity of less than 20% 

(Andreola et al., 2016; Ferreira, Alves and Mendonça, 1999). In 

addition, the plasticizer wastes from the mineral and metallurgical 

industries could be used in ceramic production thanks to their coarse 
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particle size distribution. These wastes reduce the water consumption 

of clayey raw materials and provide a useful consistency. Stone 

processing residues, such as granite or marble cutting sludge, are among 

these plasticizer wastes (Al-Zboon, Tahat, Abu-Hamatteh and Al-

Harahsheh, 2010; Andreola et al., 2016; Bilgin, Yeprem, Arslan, Bilgin, 

Günay and Marşoglu, 2012).   

4.1.2. Pressability- compressibility 

It has been seen that there are not many experimental studies on the 

pressability or compressibility of ceramics according to the literature. 

But it is known that the raw material variables such as chemical 

composition, particle size and shape, and size distribution affect the 

sintering kinetics of ceramics. So, these variables affect the 

compressibility of the ceramic mixture (Kang, 2005; Kockal, 2015; 

Upadhyaya, 2014)  

4.1.3. Drying and sintering shrinkage  

Drying and sintering shrinkage from problems encountered in ceramic 

production could be reduced by using some industrial by-products. In 

the study of producing bricks and tiles with glass wastes in high 

quantities (Silva et al., 2017), it was observed that the shrinkage of the 

sintering decreased due to the decrease of the porosity and the increase 

of the density of the microstructure. However, even at a lower rate of 

0-20% (Andreola et al., 2016), it has been observed that the drying 

shrinkage dropped considerably. 
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In addition to glass wastes, there are studies on the wastes from different 

industries to decrease shrinkage. For example, the wastes from 

ferromanganese and soapstone plants were used for clay substitution 

(Cota, Reis, Lima and Cipriano, 2018), and fine ceramic clay wastes 

were used to produce ceramic tiles (Tarhan, Tarhan and Aydin, 2016).  

In the first study, samples obtained under the pressure of 28 MPa and 

sintering temperature of 1000 ° C with 5% waste addition in brick 

production showed the best results. It has also been found that the 

addition of soapstone besides the waste also positively affects the water 

absorption and shrinkage properties. In the second study on ceramic tile 

production with the addition of fine fire clay waste and kaolin, it was 

determined that this waste increased the flexural strength while 

reducing shrinkage of the ceramic tiles. More importantly, it decreased 

the moisture expansion. Due to the increasing demand for large tiles in 

the ceramic sector, besides the shrinkage, moisture expansion plays a 

vital role in determining the service life of the tiles. Moisture expansion 

occurs when the molecular attraction between the ceramic surface and 

the water molecules in the open pores of the ceramic body is higher than 

the attraction between the water molecules.  

4.1.4. Sintering process 

The sintering process includes all physical changes and chemical 

reactions occurring at high temperatures in the sintered body under 

particular pressure. In fact, sintering is the process of heating the fresh 

body to have the desired microstructure. The term of firing is 
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occasionally used instead of sintering. Sintering, a complex process, 

starts with the bonding between particles and continues with the 

appearance of this bonding in the whole structure. Afterwards, the 

connections between the pores closed, and the pores begin to become 

more spherical. Lastly, while the quantity of the pores reduces due to 

the condensation in the advancing period, the spaces begin to form 

again (Upadhyaya, 2014).  

The condensation phase consists of two main groups: solid-state and 

liquid phase sintering. Figure 1 shows the phase diagram of the 

sintering process belongs to the powder mix of A and B. Solid-state 

sintering occurs at the temperature of T1, and liquid phase sintering 

occurs at T3 with the composition of X1. In addition, as shown in Figure 

1, there are other sintering types, such as viscous flow and transient 

liquid phase sintering. The viscous flow sintering happens in such a 

state that the liquid is in contact with the solid particles sufficiently to 

allow the fluid flow, and this fluid is condensed without any 

deformation. Transient liquid phase sintering includes liquid and solid 

sintering together (Kang, 2005).  
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Figure 1. The types of sintering (Kang, 2005)  

Figure 2 shows the fabrication pattern of traditional ceramics. Different 

methods, such as simple die compaction, isostatic pressing, slip casting, 

injection moulding, etc., could be applied in the shaping stage. The 

applied method affects both the sintering conditions and the properties 

of the product. The details of the sintering stage are decided according 

to the size and distribution of the pores, particle size, and sintered 

density properties of the desired product. In most of the traditional 

applications, it is aimed to obtain a less porous dense structure (Kang, 

2005). 

 

Figure 2. The General Fabrication Pattern of Sintered Products (Kang, 2005)  
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During sintering, various minerals could be formed or disappeared with 

temperature change. For this reason, the progress of the sintering 

process can be monitored by looking at the XRD patterns of the samples 

in the research studies. In one of these studies; brick wastes, chamotte 

and sand were substituted to the mixtures in several percentages. The 

fresh bodies were sintered at the temperatures from 900 to 1150 ° C. 

The mineralogical structures of the ceramic samples were investigated 

by X-ray diffraction (XRD) analysis.  At the lowest sintering 

temperature of 900 ° C, the minerals of quartz, illite, anorthite, hematite, 

gehlenite, cristobalite and mullite were seen at XRD analysis. But the 

sintering process did not finished and these samples were very porous 

at this temperature. At the highest sintering temperature of 1150 ° C, 

gehlenite and illite minerals disappeared and augite began to form. 

Moreover, quartz minerals turned to anorthite, gehlenite, hematite, and 

mullite minerals according to XRD patterns of the samples (Zouaoui & 

Bouaziz, 2017).  Monteiro et. al, investigated the sintering process of 

red ceramic industrial products by the use of oily wastes and bentonite-

encapsulated forms of these wastes. It has been determined that usage 

of these wastes (5% by weight of clay) did not change the technical 

characteristics of the ceramics. However, the toxic metals in the 

samples became inert after the sintering process with the substitution of 

bentonite encapsulated oily waste  (Monteiro, Vieira, Ribeiro and Silva, 

2007).  
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Refractory bricks are commonly used on the inner surfaces of blast 

furnaces in the cement plants and the iron and steel industries. These 

bricks must have high bulk density and low porosity to maintain their 

stability at high temperatures. In a study, the refractory properties of 

ceramic bodies produced with the use of serpentine wastes were 

investigated. It has been observed that the refractory properties of the 

body increased by increasing the bulk density at a high sintering 

temperature of 1650 °C. It was concluded that the utilization of these 

ceramics would be suitable for industries with high-temperature 

applications (Nemat, Ramezani and  Emami, 2016). Although some 

properties of the bodies are improved positively by sintering at high 

temperatures, it is desired to obtain similar results at low temperatures 

due to depleted energy sources. In a study by Andreola et al. (2016), it 

was reported that sintering reactions were completed at lower 

temperatures and in a shorter time than the traditional ceramics by using 

a glass cullet as a raw material. This is because glass has a lower melting 

temperature.  

4.2. Mechanical Properties 

Even as the wastes used in the production of ceramic materials improve 

these materials' certain quality parameters,  if we look from the 

viewpoint of mechanical properties, sometimes provide improvements 

and sometimes cause decreases. The utilization of wastes or by-

products to reduce the consumption of natural resources gains 

importance if the decline in the mechanical properties can be tolerated 
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considering other advantages it provides. There are many academic 

studies on ceramic products manufactured with wastes and by-products; 

researchers mostly focus on compressive and flexural strengths as 

mechanical properties in these studies. 

It has been detected that the compressive strength of the bricks obtained 

as a result of the substitution of soapstone waste as a raw material at the 

rates of 5% and 15% have increased (Souza, Reis, Lima and Cipriano, 

2016). Another study stated that bi-layered insulation ceramic tiles, 

including high alumina fly ash and waste glass, sintered at 1200 °C, 

showed quite high flexural strength as 31.5 MPa. It has also been 

emphasized that it provides energy savings by decreasing the thermal 

conductivity of the building when used as an external wall (Wang, Sun, 

Liu, Ji and Wang, 2018). It has been determined that the sintering 

behaviour of ceramic products is positively affected by the use of 

phosphogypsum, which is a waste of phosphoric acid production, at 

rates as low as 10%. It was declared that the 5% addition increased and 

the 10% addition decreased the flexural strength of ceramic tiles. 

However, according to the environmental risk assessment, it was 

observed that the use of 7.5%, in which the best results were obtained, 

did not change the flexural strength (Contreras, Teixeira, Santos, 

Gázquez, Romero and Bolívar, 2018). 

According to XRD analysis, the calamine hydrometallurgical 

processing wastes include quartz, gypsum, calcite as crystalline phases 

and can only be used as landfill in nature. The use of these wastes and 
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heat-treated wastes as alternative raw materials in ceramic materials 

was investigated by Taha, Benzaazoua, Mansori, Yvon, Kanari and 

Hakkou (2016). It has been found that ceramics made with waste heat-

treated at 1050 °C have seven times higher flexural strength than those 

made with wastes not heat-treated and also are showed low porosity and 

water absorption. At the same time, heat treatment is reduced the 

quantity of the leached metals notably.  

In a study, chamotte, sand and brick waste were added to clay to 

investigate the physical, chemical and mechanical properties of the 

ceramic products. Sintering was carried out at several temperatures 

from 900 to 1150 °C by adding different amounts and combinations of 

these clay minerals. It was observed that the samples containing 30% 

waste brick and 15% waste brick and sand each, had the highest bending 

strength around 25 MPa with a sintering temperature of 1150 °C. At 

this point, by increasing the sintering temperature, the disappearance of 

illite and gehlenite phases and the emergence of augite peaks were 

effective. The lowest water absorption, such as 0.1%, and the dense 

structure seen in the SEM photographs support the rise in the 

mechanical properties of these samples (Zouaoui and Bouaziz, 2017). 

In another study investigating the use of muscovite-containing granite 

waste, which does not show plastic properties, it was detected that 

ceramic tiles became denser as the sintering temperature increased. In 

addition, it was determined that the highest flexural and compressive 

strengths were obtained in the ceramic floor tiles containing 30% 
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granite waste and sintered at 1150 °C, with the values of 32.04 MPa and 

54.24 MPa, respectively (Hojamberdiev, Eminov and Xu, 2011). 

Recycling or using the wastes of thermal power plants, which have an 

essential share in electrical energy production, as raw materials in 

another process are also crucial for environmental protection. A study 

investigating the use of fly ash in ceramic tiles determined that the 

porosity was increased in these tiles, so its use as an insulation material 

would be very beneficial. It has been found that the ceramic with the 

best properties can be obtained by adding 10% fly ash (Kockal, 2012a). 

In ceramic tiles where fly ash is used as raw material at the optimum 

sintering temperature of 1100 °C, the highest bending strength and bulk 

density were 50.1 MPa and 2.5 g/cm3, respectively, and the lowest 

water absorption rate was 0% (Luo et al., 2017). Moreover, it has been 

observed that the flexural strength was increased when fly ash was 

increased up to 20% at the sintering temperature of 1130 ° C (Kockal, 

2012b; Kockal, 2015). 

Today, alternative energy sources are rapidly growing and widespread 

due to the depleted fossil fuels. However, the use of alternative energy 

sources also causes some waste generation. It is possible to use these 

wastes in ceramic products. According to Kizinievic and Kizinievic 

(2016), when biomass is used as an energy source, wood ash is formed 

as waste, and it is reasonable to use it in ceramic products. In their 

scientific studies conducted in this context, it has been determined that 

the compressive strength decrease and the water absorption increase 
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with the addition of wood ash waste to ceramic products, but the 

thermal conductivity has also been significantly reduced. They are 

supposed that if these products will be produced in a particular 

condition, it would be possible to get low thermal conductivity with 

enough density and compressive strength.  

4.3. Physical Properties   

Although ceramic products are not always evaluated in their mechanical 

properties, physical properties such as porosity, water absorption, 

density, thermal conductivity and even color are at the forefront in some 

products that use for visual applications or do not carry loads. For 

example, the use of glass scraps in the production of ceramics, which 

are insulating materials, is promising due to their low weight, high 

thermal and chemical stability  (Silva et al., 2017). The calamine 

process wastes, which provide flux agents such as sodium, potassium 

and lead oxide during sintering, are used as raw materials of ceramics 

at the sintering temperature of 1050 °C.  It was observed that the open 

porosity and water absorption decreased while the density increased 

(Taha et al., 2016). The bricks produced by replacing soapstone waste 

powder with clay at the rates of 5% and 15% have low water absorption 

values and denser microstructure (Souza et al., 2016). In the study, 

which was carried out by adding different amounts and combinations 

of non-plastic clay minerals to Tunisian clay, sintering was conducted 

at various temperatures from 900 to 1150 °C. It was determined that the 

samples containing 30% waste brick and 15% waste brick and sand 
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each, sintered at 1150 °C, had the highest bending strength and could 

be used as porcelain thanks to its low water absorption. It has been 

stated that the same samples containing chamotte instead of brick waste 

could be used to obtain products such as unglazed pottery due to their 

relatively higher water absorption (Zouaoui & Bouaziz, 2017). 

According to Contreras et al. (2018), the sintering behaviour of ceramic 

products is positively affected by the use of phosphogypsum, a waste 

of phosphoric acid production, at rates as low as 10%. Both apparent 

porosity and water absorption were found to be reduced.  

Different colors are desired in some architectural applications, in 

addition to these mentioned and significant physical properties. A study 

investigated the use of freshwater treatment sludge as an additive in 

ceramic production. This mud, containing 70% of Fe2O3, was added to 

the samples to get the red color. Even a tiny amount, such as 5%, led to 

dark red formation on ceramic products but decreased the compressive 

strength slightly and increased the water absorption amount and 

porosity ( Kizinievic, Zurauskiene, Kizinievic and Zurauskas, 2013). 

Wood ash, the biomass waste, contains Si, Ca, Fe, O and C minerals at 

86%. It has been determined that thermal conductivity, water absorption 

and porosity increase with the use of this waste in ceramic products. 

Besides that, wood ash acts as a color pigment that brightens the color 

of ceramics due to the calcium pyroxene have in it (Kizinievic and 

Kizinievic, 2016).  In another study conducted with ceramic tiles 

containing fly ash, red color was obtained due to the high Fe2O3 content 
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in the fly ash (Kockal, 2012b). Beside this study, the usage of two 

different types of fly ashes in bricks was explained in a journal. One of 

the fly ash had higher Fe2O3 content than clay and the other one had just 

the opposite Fe2O3 content. Utilization of the first one increased red 

color formation in the body, while the second one increased yellow 

color (Dagci, Kul Gul and Kockal, 2013). Moreover, it has been 

reported that as the sintering temperatures increased in ceramic bodies, 

the lightness values also decreased (Dagci et al., 2013; Kockal, 2012b).  

4.4. Durability  

Durability in construction materials is an essential issue in terms of 

long-term use and performance that remains undestroyed throughout 

this period. According to Carlini, Alfieri, Zanicchi, Soggia and Gombia 

(2016), the corrosion resistance was higher in the cast glass-ceramic 

bodies due to the predominance of the glassy phase. These glass-

ceramic bodies were obtained by sintering at 1350 °C using iron (III) 

oxide with glass shards obtained from various wastes. Some of them 

were produced by casting, and the others were made by heat treatment 

at 700 °C. The casted bodies initially contained magnetite at the glassy 

phase.  Then, they were utterly transformed into a glass-ceramic form 

containing hematite and showed higher corrosion resistance. In 

addition, semiconductor samples were obtained in terms of electrical 

conductivity. Another study examined the effect of mullite wool waste 

on the ceramics at two different sintering temperatures (1050 and 1080 

°C). Frost resistance, compressive strength and water absorption of the 
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ceramic samples (made from four different quantities of the waste) were 

found out. The samples, including 10% of waste and sintered at 1080 

°C, obtained higher frost resistance values. Furthermore, these samples 

had satisfactory compressive strength and nearly the same water 

absorption value as control samples (Malaiskiene, Skripkiunas, 

Vaiciene and Kizinievic, 2016).  

5. CONCLUSIONS 

Although its emergence dates back centuries, the usage areas and 

technology of ceramics are still developing. While natural resources 

such as clay could be used as raw materials in ceramic production, 

artificial resources such as fly ash, glass industry wastes and even 

industrially produced components such as corundum (Al2O3), silicon 

carbide (SiC), silicon nitride (Si3N4) could be used. The use of industrial 

by-products is an academically attractive issue. It has been seen that 

with the use of these products; the fresh and sintered properties of the 

structure were affected in different ways positively. Certain conclusions 

could be drawn:  

 Glass waste, sludge from the ceramic industry, stone processing 

residues are plasticizer wastes to facilitate the placement operation 

of ceramic mixtures. 

 Glass waste, ferromanganese and soapstone plants' wastes have also 

been used as effective components in reducing shrinkage. 
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 Many articles emphasize the mechanical properties of ceramics, 

using waste or industrial by-products (having quite different quality 

parameters). Although some of these causes flexural or compressive 

strength declines, if this decrease is within acceptable limits, an 

increase will be observed in other quality parameters (such as 

thermal conductivity, water absorption, and porosity). Despite this, 

an increase in the strength values of materials such as granite, brick 

and clay waste has been detected. 

 Since most ceramic products in the construction industry are not 

used as structural components, physical properties (such as color, 

porosity, water absorption) come to the fore. In this respect, the 

wastes that contribute to the physical properties are also quite a lot. 
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1. GİRİŞ 

Dünyadaki çevre sorunlarının en temel kaynakları enerji tüketimi ve 

ortaya çıkan sera gazı emisyonlarındaki artıştır. Son dönemde 

ülkemizde de yaşadığımız müsilaj, sel, yangın gibi doğal afetler 

doğrudan küresel ısınma ile ilişkilidir. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın 

raporlarına göre iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini durdurabilecek 

son nesil olarak önlemlerin artırılması gerekmektedir (Bayar, 2021). 

Global Footprint Network verilerine göre 29 Temmuz itibariyle 1 yıllık 

doğal kaynakların tamamı tüketilerek, gelecek yılın dünyanın yıl içinde 

yenilenebilme kapasitesinden fazla kaynak tüketime başlanılmıştır 

(WWF Faaliyet Raporu, 2020). Nüfusla birlikte artan enerji ihtiyacı, 

sektörlerin tamamında doğru kaynak kullanımına yönelik yaklaşımların 

uygulanılmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer sektörler haricinde sadece 

yapılar tarafından harcanan enerji yaklaşık %40 civarındadır (Özyurt ve 

Karabalık, 2009). Bu oran yapıların tüketimi sonucu ortaya çıkan 

dolaylı ve doğrudan karbon gazı salımının ulaşımda meydana gelen 

miktardan daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 

sürdürülebilir ve çevre dostu yapı tasarımı günümüzde bir tercih değil 

zorunluluk haline gelmiştir. Yapıların çevreye verdiği zararı ve enerji 

tüketimini de azaltmak için yeşil binalar kavramı oluşturulmuştur ve 

bunun için ülkeler farklı ölçütlerle değerlendirilen sertifikasyon 

sistemleri geliştirmiştir (Tavşan ve Yanılmaz, 2019). LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design), ABD tarafından 

1998 yılında oluşturulmuş, dünyada en çok bilinen sertifikasyon 
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sistemlerinden biridir. Yapının türüne, sektöre ve projenin amacına 

göre farklı değerlendirme başlıkları ve alınan puanlara göre de 

derecelendirmeler oluşturulmuştur. USGBC (Amerikan Yeşil Binalar 

Konseyi) yeşil yapıların, toplumun ve şehirlerin güvenli ve 

sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamasına; zamanının %90’ını 

iç mekânlarda geçiren insanların sağlığının ve refahının desteklemesine 

olanak tanıdığını belirtmektedir (Sipahi ve Tavşan, 2019). 

Kullanıcıların en çok zaman geçirdikleri alanlardan olan ofis yapıları 

da LEED sisteminde ayrı bir başlık olarak değerlendirilmektedir. Yeşil 

ofis yapıları, çevreye olan olumsuz etkilerin azaltıldığı, ekolojik ve 

ekonomik sürdürülebilirliğin sağlandığı, kullanıcının çalışma veriminin 

ve refahının artırıldığı mekanlardır. Bu çalışma kapsamında 

sürdürülebilirlik için önemli yatırımlarda bulunan ülkelerin başında 

gelen ABD’nin LEED platin sertifikalı ofis yapıları incelenmiştir. Ofis 

yapılarının LEED bağlamında nasıl değerlendirildiği, hangi ölçütlerden 

ne kadar puan aldıkları, iç mekân görselleri, yapının proje bilgileri 

üzerinden analiz edilmiştir. 

1.1. LEED Sertifikası 

Sanayi Devriminden ardından teknolojik gelişmelerin sonucunda, insan 

nüfusu ile birlikte yapılar giderek artmaya başlamıştır. İnsan nüfusu 

arttıkça da konutlar, ofisler ve hizmetler için daha fazla yapıya ihtiyaç 

duyulmaktadır (Champagne ve Aktas, 2016). Dolayısıyla doğal 

kaynakların yüksek oranda tüketilmesi ve enerji krizlerinin meydana 

gelmesi gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu olaylar sonucunda doğal 
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kaynakların kullanımı, gelecek nesilleri ve doğanın çalışma döngüsünü 

tehlikeye atmaya yol açmış ve bu tehlikelerin bir sonucu olarak, 

sürdürülebilir kalkınma ortaya çıkmıştır (Bakır ve Bahtiyar, 2019). 

Sürdürülebilir yapı insanları dünyanın yaşam döngüsünü korumaya 

teşvik eden bir süreç olarak sürdürülebilir kalkınmanın bir parçasıdır 

(Tjenggoro ve Prasetyo, 2018). Sürdürülebilir yapı, enerji kullanımını 

ve kirliliği azaltmaya, çevreyi korumaya, sakinlerini sağlıklı tutmaya ve 

aynı zamanda yaşam döngüsü boyunca mevcut alan kullanımını en üst 

düzeye çıkarmaya çalışan bir yapı türüdür (Tjenggoro ve Prasetyo, 

2018). Genel anlamda sürdürülebilir mimarlık ise doğal kaynakların 

kullanımını azaltmak için bağımlılığı ve kaynak tüketimini en aza 

indirmeyi amaçlayan mimari tasarım yaklaşımıdır (Ajami, 2018). 

Sürdürülebilirlik derecelendirme sistemleri de yapıların tasarımı ve 

inşası sırasında enerji kullanımını ve emisyonlarını azaltmak için bir 

teşvik ve çerçeve sağlamaktadır (Hill, Han, Taylor, Shealy, Pearce ve 

Mohammadi, 2019). 

Enerji ihtiyacına olan artışı ve dışa bağımlılık senaryolarının oluşmasını 

öngörebilen ülkeler yenilebilir enerjiye yatırım yapmaya ve buna 

yönelik politikalar oluşturmaya başlamıştır. ABD, bu teşvikler 

konusunda ön planda yer alan ülkelerin başında gelmektedir. Bu 

çalışmalardan biri olan çevresel etki değerlendirmesi ilk kez ABD’de 

Ulusal Çevre Politikası Yasası (UÇPY) ile 1969’da gündeme gelmiştir 

(Yanılmaz ve Tavşan, 2021). Çevresel etki değerlendirmesi yeni proje 

ve faaliyetlerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel 
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etkilerin, sosyal sonuçların ve alternatif çözümlerinin birlikte analiz 

edilerek değerlendirilmesidir. 1972 Stockholm Konferansı ve 1973 

yılında Avrupa Birliği çevresel etki değerlendirmesine yönelik 

çalışmaların devamı niteliğindedir (Tavşan, Tavşan ve Bahar, 2021). 

Toplumun sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesini ve beşerî 

faaliyetlerin doğaya etkisinin değerlendirilmesini sağlayan bu 

çalışmalar birçok ülkenin kalkınma planları içinde bulunmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Yeşil Bina Konseyi (USGBC), 

sürdürülebilir tasarımı savunan kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan biri 

olarak kabul edilmektedir. Ana hedefi, yeni ve mevcut yapılar için bir 

derecelendirme sistemi başlatmaktır (ElSorady ve Rizk, 2020). USGBC 

1998 yılında malzemelerin etkin kullanımı, inşaat yöntemleri, kamu 

hizmetleri ve enerji tüketiminin en aza indirilmesi gibi ölçütleri 

kapsayan LEED sertifikalandırma sistemi oluşturulmuştur. LEED’e 

2000 yılındaki başlangıcından bu yana dünya çapında 79.000’den fazla 

proje katılmıştır ve LEED profesyonel akreditasyonu almıştır (Worden, 

Hazer, Pyke ve Trowbridge, 2020). 161’den fazla ülkede uygulanan 

LEED derecelendirme sisteminin tanınması ve popülerliği nedeniyle, 

günde yaklaşık 171 m2 alanın LEED tarafından sertifikalandırıldığı 

tahmin edilmektedir (Hill ve diğerleri, 2019). Yeşil bir yapının temel 

formu, konum ve ulaşım, sürdürülebilir alanlar, su verimliliği, enerji ve 

atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekân çevre kalitesi, yenilikçilik 

ve bölgesel öncelik ile ilgili herhangi bir yapının etkinliğini artırmak 

için yedi farklı grupta ölçüt başlıkları yer almaktadır (Sipahi ve Tavşan, 



 
 

 
322 

 
 

 

CHAPTER-12 / BÖLÜM-12 

2019). Yapı tasarımı ve inşaatından, bina operasyonları ve bakımına 

veya mahalle geliştirmeye kadar geniş bir yelpazedeki farklı projeleri 

ve bina türlerini kapsamak için LEED altında birden fazla 

derecelendirme sistemi vardır (Champagne ve Aktas, 2016). Bu 

derecelendirme sistemlerinin her biri, yapıların ihtiyaçları ve tasarım 

ölçütleri birbirinden farklı olacağından, yeni inşaat, perakende satış, 

konaklama veya sağlık hizmetleri gibi ayrı puan kartlarına ayrılmıştır. 

Bu puan sistemine dayalı olarak, yapının belirlenen sürdürülebilirlik 

ölçütlerini ne kadar fazla puan karşılarsa, projenin kazanabileceği 

sertifika düzeyi o kadar yüksek olmaktadır (Hill ve diğerleri, 2019). 

LEED’in öngörmüş olduğu ana ve alt başlıklar üzerinden yaptığı 

çalışmalar doğrultusunda kazanılan kredi sayısına bağlı olarak projeler; 

40-49 kredi arasında Sertifikalı, 0-59 kredi arasında Gümüş, 60-79 

kredi arasında Altın, 80 kredi ve üzerinde Platin derecelerinde 

sertifikalar almaktadır (Saka, 2011). 

Günümüzde, insana, doğaya ve çevreye duyarlı yapılar tasarlamayı 

öncelik kabul eden LEED sertifikalandırma sistemi, içinde 

bulunduğumuz çevrenin daha sağlıklı ve yaşanabilir olmasını 

amaçlamaktadır (Scofield, 2013). LEED yeşil binalar değerlendirme 

sistemleri mevcut ve kanıtlanmış teknolojiye dayanarak tasarım, inşaat 

ve işletme alanlarında yeşil bir yapıyı nelerin oluşturduğuna dair 

standartlar sağlayarak, bir yapının yaşam döngüsü üzerinden çevresel 

performansını bütün binanın perspektifinden değerlendirmektedir 

(Ajami, 2018). LEED dereceli yapıların, diğer yapılarla 
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kıyaslandığında en az %75'ini çevresel olarak daha iyi duruma getirdiği 

teorik olarak kanıtlanmıştır (Elsorady ve Rizk, 2020). 

1.2. Ofis Yapıları 

Ofisler genel anlamı ile yazı, çizim yönetim faaliyetleri gibi işlerin 

yapıldığı çalışma yerleri olup, ofis yapıları ise çalışma gereksinimlerini 

karşılayacak hizmet birimlerini barındıran yapılar biçiminde 

tanımlanmaktadır. Ofis iç mekân tasarımı 19. yüzyılın sonlarına doğru 

politik ve ekonomik gelişmeler sonucu önem kazanmıştır (Göçer, 

Karahan ve İlhan, 2018). Ofis yapıları, kullanıcı sayısının fazla olması 

nedeniyle hava kalitesi, aydınlatma ve ısıl konfor gibi önemli ölçütler 

için tüketilen enerji miktarı diğer yapılara oranla daha fazla olmaktadır 

(Ajami, 2018). Bu sebeple sürdürülebilir ofis mekânlarının 

değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bir ofis ortamının temel amacı, 

çalışanlarının işlerini, tercihen minimum maliyetle ve maksimum 

memnuniyetle yapmalarına destek olmaktır (Akhimien, Adamolekun 

ve Isiwele, 2017). Teknolojiye bağlı olarak iş dünyasında ortaya çıkan 

gelişmelerin sonucunda, ofislerde kullanıcı profilinde, yapıda strüktürel 

ve fonksiyonel anlamda değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 

değişiklikler doğrultusunda gelişen ofis planlama yaklaşımları, hücre 

düzenli (geleneksel) plan tipi, grup düzenli plan tipi, açık düzenli plan 

tipi, karma düzenli plan tipi şeklinde sıralanmaktadır (Karslı, 2008). 

Günümüzde etkisi devam eden pandeminin bir sonucu olarak ofis iç 

mekânlarında yeni gereksinimler ve değişiklikler ortaya çıkmıştır. 

Odağında insan ve çevre olan sürdürülebilir ofis yapılarının Covid-19 
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pandemisinde ortaya çıkan yeni gereksinimlere yönelik daha az 

değişikliğe ihtiyaç duyacağı düşünülmektedir. 

1.3. LEED Sertifikalı Sürdürülebilir Ofis Yapıları 

Günümüzde dünyanın sürdürülebilir doğal kaynaklarının %50’den 

fazlası kullanılmaktadır. Yapılar AB’de enerji tüketiminin %40’ından 

ve CO2 emisyonlarının %36’sından sorumludur. Bununla birlikte yeni 

binalar genellikle yılda metrekare başına 3–5 litreden daha az ısıtma 

yağına ihtiyaç duyarken, eski binalar ortalama olarak yaklaşık 25 litre 

tüketmektedirler (Kirkegaard, Corrao ve Kamari, 2017). Enerji ihtiyacı 

yapım, inşaat ve kullanım süreçlerinde en fazla olan yapılardan biri 

olarak ofis yapılarının da doğaya bıraktığı karbon gazı salınımı 

görmezden gelinemeyecek kadar fazladır. Atmosfere salınan gazlar 

sonucu iklim değişikliği ve küresel ısınma hızlanmakta bu durumda 

beraberinde küresel çevre krizlerine, sağlık sorunlarına ve hatta kıtlık 

ve susuzluğun yaşanmasına sebep olacağı öngörülmektedir. 

Sürdürülebilir ofis girişimleri sayesinde çevreye olan olumsuz etkiler 

azaltılmakta, ofis çalışanlarını da bina çevre bilincinin oluşmasına 

teşvik ederek ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik desteklenmektedir 

(Aroonsrimorakot ve Sarapirom, 2020).  

Sürdürülebilir ofis yapısı yaşam döngüsü boyunca çevresel açıdan 

sorumlu ve kaynak açısından verimli olan bir yapıdır.  Genel olarak ilk 

inşaat aşaması da dâhil olmak üzere yapının tüm ömrü boyunca enerji, 

su ve malzemeleri daha verimli kullanarak kaynakları korunur ve 

yapının çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı amaçlayan 
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teknikler, malzemeler ve yöntemler kullanılır. Mekân kullanıcısının da 

konfor, sağlık ve üretkenlik düzeyini artırmak amaçlanır 

(Mahdavinejad, Zia, Larki, Ghanavati ve Elmi, 2014). Standart bir ofis 

yapısında elektrik enerjisinin %25’i aydınlatma, %55’i iklimlendirme, 

%20’si ise diğer amaçlar için kullanılmaktadır (Solmaz, 2013). Aynı 

zamanda kullanıcıların iş verimini düşürmemek adına çalışma 

ortamlarında kullanıcı iç konforunu sağlamak çok önemlidir (Lee ve 

Guerin, 2010). Öte yandan ofis yapılarındaki iç mekân hava kalitesi 

çalışanların sağlığını etkileyebileceği gibi öğrenme yeteneklerini ve 

üretkenliklerini de dolaylı olarak etkilemektedir (Datta, Suresh, Gupta, 

Singh ve Kulshrestha, 2017). Delft Üniversitesinden araştırmacılara 

göre sürdürülebilir bir ofis yapısının faydaları şu şekildedir: Enerji 

tüketimi azalır; iç mekân kalitesi artar böylece işlevsel, fiziksel ve 

psikolojik olarak çalışanlara olumlu imkânlar sunulur; verimlilikte artış 

olur, işletim masrafları büyük ölçüde azalır; kısıtlı kaynaklar korunarak 

kaynakların sürdürülebilirlik sağlanır (Kwon, Remøy ve Dobbelsteen, 

2019). Gensler mimarlık ofisi başkanı Andy Cohen’in çalışanları ile 

2012 yılında yaptığı araştırma anketin sonuçları sürdürülebilir ofis 

tasarımının çalışanların hastalanma yüzdesinin azalarak izinli günlerde 

de azalmaların olduğunu göstermektedir (Cohen, 2012). Aynı zamanda 

üretkenliğin, yaratıcılığın artması ile işe olan doyumun ve ofise olan 

bağlılığın arttığı tespit edilmiştir. Motivasyon ve ofise bağlılığı %80, 

işe olan memnuniyeti %29 artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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Günümüzde yaşanan pandemiye bir çözüm olarak da sürdürülebilir 

tasarımın önemi ortaya çıkmaktadır. 

1.4. Ofis Yapılarının Değerlendirilmesinde LEED Kriterleri  

İlk olarak yeni inşa edilen yapılar için geliştirilen LEED sistemi daha 

sonra farklı yapı türlerine farklı cevap verecek şekilde geliştirilmiştir 

(Sev ve Canbay, 2009). Bugün LEED sistemi altında her biri farklı 

olarak tasarlanan 7 performans kategorisi başlığı altında 

değerlendirilmektedir: Sürdürülebilir arazi, suyun verimli kullanımı, 

enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç mekân hava kalitesi, 

tasarımda yenilik, yerel öncelik (Aktas ve Golbazi, 2016). 

 Sürdürülebilir arazi: İnsan eli değmemiş ve işlenmemiş toprakları 

beşerî etkilerden koruma hedefini içermektedir. Ortalama olarak 

toplam puana etkisi %23,6’dır ve ağırlığından, derecelendirme 

sistemi olarak LEED için en büyük oranda etkili kategorilerden biri 

olduğu görülmektedir (Neama, 2012). CO2 emisyonlarını azaltmak 

için alternatif ulaşım alanlarının oluşturulması ve yapıların buna 

göre seçilmesi; topluluklar arası bağlantı oluşturması gibi çözümler 

göz önüne alınmaktadır. 

 Suyun verimli kullanımı: ABD’de 1992 enerji politikası yasası ile 

günde yaklaşık 25 milyar litre tasarruf sağlamak için su koruma 

standartları oluşturulmuştur. Bu yasa ile birlikte su tüketiminin 

denetlendiği ve daha sıkı tedbirler alındığını belirtmek mümkündür. 

LEED derecelendirme sistemine göre de iç mekân su tüketimini 

azaltmaya yönelik birçok strateji bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
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akıllı ve yenilikçi su tasarrufu sağlayan tuvalet ve armatürlerin tercih 

edilmesidir. Sadece tuvaletler ABD’de günlük su kullanımının 

%25’ini oluşturmaktadır (Neama, 2012). Sızdıran bir musluk 

armatürü bir yılda 7500 litre suyun harcanmasına neden olmaktadır.  

Eski tuvaletler her sifonda 15-30 litre su kullanırken akıllı tuvaletler 

maksimum 6 litre kullanmaktadır (Neama, 2012). Bir diğer strateji 

ise yağmur suyu, gri su ve işlenmiş su kullanımı ile suyun verimli 

kullanılmasıdır. Yağmur suyu çatı üstü toplama sistemi ile kontrol 

edilebilmektedir ve şebeke su tüketimini azaltmaya yardımcı 

olmaktadır. Gri su ise daha sonra kullanılmak üzere depolama 

tanklarına iletilen iki kez kullanılabilen sudur. Küvetler, duşlar, 

banyo lavaboları, çamaşır makinelerindeki kullanılmış sular bahçe 

ve peyzaj sulama için kullanılmaktadır. 

 Enerji ve atmosfer: Bu kategori, düşük CO2 emisyonları için enerji 

tüketimini azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı 

hedeflemektedir. Ayrıca ozon tabakasını korumak için doğal 

soğutucular kullanarak gezegeni ve ekolojik sistemi korumayı 

amaçlamaktadır (Neama, 2012). LEED’de maksimum kredi puanına 

“enerji ve atmosfer” kategorisinden ulaşılabilmektedir. (Gurgun, 

Polat, Damci ve Bayhan, 2016). Yapay ışığın elektrikli ışık kontrol 

cihazları ile etkin kullanımı ve kullanılan yapı malzemelerinin bir 

miktarının azaltılması sayesinde mekânsal verimlilik ve enerji 

tüketiminin azalması sağlanmaktadır (Celadyn, 2016). 
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 Malzeme ve kaynaklar: Sürdürülebilir malzemeler yaşam 

döngüleri (üretim, tasarım, kullanım ve geri dönüştürme) sırasında 

enerjiye olan ihtiyaçları azaltmaktadır. LEED sistemi malzemenin 

hasat ve üretim gibi işlenmesinden kullanımına ve kullanım süresi 

bitmesine kadar tüm ürün yaşam döngüsünü incelemektedir.  

 İç mekân hava kalitesi: Aydınlatma, akustik, hava kalitesi, kontrol 

sistemleri, ısı, sıcaklık, nem gibi mekân atmosferini etkileyen 

unsurları denetleyerek, mekân kullanıcısının sağlığını etkileyen 

olumsuz koşulların en aza indirilmesini sağlamaktadır. 

 Tasarımda yenilik: Diğer kategorilere göre biraz daha esnek 

değerlendirilen bu ölçüt mevcut binanın tasarımında veya 

işletiminde yenilik, performans ve yaratıcılık için puan vermek için 

kullanılmaktadır. Örneğin kredi gereksinimlerini aşan örnek 

performans, bir yapıyı yenilikçi gösteren ölçülebilir bir performans 

veya projede bir LEED uzmanı ile çalışılması sonucu puanlamada 

kullanılmaktadır. 

 Bölgesel (yerel) öncelik: Bölgesel öncelikli krediler yalnızca ABD 

içindeki projeler için geçerlidir. Eyalet posta kodu, dört kredi olan 

bölgesel öncelikli kredileri listelemektedir (Neama, 2012). 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Bu araştırma çalışması bilime katkı sağlama ve temel bir konu üzerine 

bilimsel veri sağlama amacı doğrultusunda “temel araştırma” olarak 

nitelendirilebilir (Ertuğrul, 2003). İlk olarak sürdürülebilirlik ve 

sürdürülebilir ofis yapıları ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. 

Çalışmanın materyali olarak belirtilen USGBC’nin yayımladığı 

ABD’ye ait sürdürülebilir ofis yapılarına ait 2020 verileri ele alınmıştır. 

ABD’de farklı derecelerle sertifikalandırılmış 2590 ofis yapısı 

bulunmaktadır. LEED kriterlerini en yüksek puanla karşılayıp platin 

sertifikası almış olan ofislerin sayısı 137’dir. Çalışma kapsamında ilk 

olarak 137 farklı ofis yapısının USGBC’nin yayınladığı puan kartları, 

LEED sertifika türleri ayrı ayrı incelenmiş; yapıların planları, proje 

bilgileri ve iç mekân resimlerine erişilip erişilmemesine göre tablolar 

oluşturularak analizler yapılmıştır. Çalışma kapsamında platin 

sertifikasını en yüksek puanla karşılamış olan ve proje hakkında en çok 

veriye ulaşılan sürdürülebilir ofis yapısının analizine yer verilmiştir. 

Son olarak bu yapıların LEED’in temel kriterleri olan sürdürülebilir 

arazi, iç mekân hava kalitesi, malzeme ve kaynaklar, enerji ve 

kaynaklar, su verimliliği, tasarımda yenilik ve bölgesel öncelik 

başlıkları ortak tabloda değerlendirilerek çıkarımlar yapılmıştır. 
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3. BULGULAR 

3.1. ABD’deki LEED Sertifikalı Ofis Yapıları 

USGBC resmî sitesinde yer alan 2020 Aralık verileri sayısal olarak 

analiz edildiğinde dünya genelinde toplamda 3948 LEED 

sertifikasyonu ile değerlendirilmiş ofis tasarımı bulunduğu 

görülmüştür. ABD, Çin, Hindistan gibi nüfus yoğunluğu fazla olan 

ülkelerde en çok sayıda sertifikalı ofis tasarımı olduğu görülmektedir. 

Listenin başında yer alan ABD’nin sahip olduğu toplam sertifikasyon 

sayısı 2590, Çin 475, Hindistan 104, Birleşik Arap Emirlikleri 87, 

Kanada 50, Polonya 40, Tayvan 40, Hong Kong 32, Tayland 31, 

Türkiye 31 olarak görülmektedir. En yüksek sayı ABD’ye aittir. Bunun 

sebebi ABD’de uygulanan halka yönelik çeşitli politikalarla ve LEED 

sertifikasının ABD’ye ait olması ile açıklanabilir. Örnek olarak 1969 

Ulusal Çevre Politikası Yasası (NEPA) ile Amerika Birleşik 

Devletleri’ni sürdürülebilirliği politikalarına dâhil etmiştir. NEPA’nın 

yürürlüğe girmesinden sonraki yıllarda, halkın sürdürülebilirliğe olan 

ilgisi de artmıştır. ABD’nin sürdürülebilirlikte önemli ilerleme 

kaydettiği alanlarda, sürdürülebilirlik çabalarının halkın 

bilinçlendirilmesi ve çevre koruma endişesi ile gerçekleştirildiği 

belirtilmektedir (Scofield, 2013: HR 1992 (IH)- CO2 Depolama ve 

Emisyonları Düşürme Yasası,1992). 

Amerika’daki binaların CO2 emisyonlarından %39, enerji 

tüketiminden %40, su tüketiminden %15 sorumlu olduğu göz önünde 
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bulundurularak, USGBC günümüze kadar başta Amerika olmak üzere 

tüm dünyada 14.000’den fazla projeye sertifika vermiştir (Saka, 2011). 

ABD’de 76 milyondan fazla konut ve yaklaşık 5 milyon ticari bina 

bulunmaktadır (Augenbroe ve Pearce, 2000). Mevcut binalar, ülkede 

tüketilen tüm birincil enerjinin üçte birinden fazlasını kullanmaktadır 

ve toplam elektrik kullanımının üçte ikisini oluşturmaktadır. 

Aydınlatma, ABD’de yıllık olarak kullanılan elektriğin %20-25’ini 

oluşturmaktadır. ABD’deki ofisler, aydınlatma gücü için enerjiye 

harcanan her doların 30- 40 sentini harcamakta, bu da ofis yapılarını en 

pahalı ve israflı bina özelliklerinden biri yapmaktadır (Augenbroe ve 

Pearce, 2000). USGBC’nin yayınladığı raporlardaki ABD’de bulunan 

ofis yapıların tümüne bakıldığında %53,5’inin sertifikalı olduğu, 

%17,86’sının gümüş, %23,35’inin altın, %5,28’inin platin sertifikalı 

olduğu görülmektedir. Toplamda 2591 sertifikalı ofis yapısı 

bulunmakla birlikte sadece sertifikalandırılan ofis sayısı 1386, gümüş 

463, altın 605, platin sertifikalı ofis yapısı ise 137’dir (Tablo 1). 

Tablo 1. ABD’deki toplamda en çok sertifika alan ilk 10 eyaletin listesi 

EYALET SERTİFİKALI GÜMÜŞ ALTIN PLATİN TOPLAM 

Washington 32 15 12 7 66 

San Francisco 24 10 27 4 65 
Chicago 18 14 16 12 60 

New York 29 5 13 7 54 
Atlanta 19 8 21 5 63 

Houston 25 9 13 3 50 

Seattle 22 3 16 3 44 
Los Angeles 20 7 14 1 42 

Boston 15 7 13 4 39 

Austin  19 8 10 - 37 

ABD’de toplamda 137 adet sertifikalı ofis binası bulunmaktadır. 

Bunlardan 137 tanesi platin, 605 tanesi altın, 463 tanesi gümüş, 1386 
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tanesi sertifikalıdır. ABD’de en çok LEED platin sertifikasına sahip 

ofisler sırasıyla Chicago, Portland, Washington, New York, Atlanta, 

San Francisco, Boston eyaletlerinde bulunmaktadır. 

3.1.1. Amerika’da platin sertifika almış ofis yapılarının analizi 

Toplamda ABD’de 137 adet ofis yapısı LEED Platin sertifikası almıştır. 

Bu ofis yapılarından 7 tanesinin puan cetveli (scorecard) bilgisi 

sistemde bulunmamaktadır. 61 adet ofis yapısının yapı planı/yapı proje 

bilgisi/iç mekân resimlerine ulaşılmıştır. 28 adet ofis yapısının sadece 

yapı proje bilgisi ve iç mekân resimlerine ulaşılmıştır. 15 adet ofis 

yapısının sadece iç mekân görsellerine ulaşılmıştır. 27 adet ofis 

yapısının puan cetveline ulaşılmasına rağmen yapı planı, proje bilgisi 

ve iç mekân görsellerine ulaşılmamıştır. Çalışma kapsamında 11 farklı 

platin sertifikalı ofis binası seçilmiş ve detaylı analizleri yapılmıştır 

(Tablo 2). Puan bakıldığında ZGF Ofis binasının ve Cooper Carry Ofis 

binasının 57 puan üzerinden; diğerlerinin ise 100 puan üzerinden 

değerlendirildiği görülmektedir. 57 puan üzerinden değerlendirilen 

ofisler LEED ID+C: Commercial Interiors (v2.0) derecelendirme 

sistemine göre, 110 puan üzerinden değerlendirilen ofis yapıları ise 

LEED ID+C: Commercial Interiors (v2009) değerlendirme sistemine 

göre incelenmiştir. 

 

 

 

 



 
 

 
333 

 
 

 

CHAPTER-12 / BÖLÜM-12 

Tablo 2. İncelenen LEED platin sertifikalı ofislerin elde edilen verileri 

LEED Platinum Alan  

Ofis Yapıları  

Puan  

Cetveli 

Yapı 

Planı 

Proje 

Bilgisi 

İç Mekân 

Resimleri 

Sertifika 

Yılı 

1.Cooper Carry Ofisi  44/57 - + + 2010 

2.Bill and Melinda Gates Vakfı  54/69 + + + 2011 

3.ZGF Mimarlık Ofisi 45/57 + + + 2011 

4.WWF Güney Ofisi  88/110 + + + 2011 

5.Gensler Mimarlık Ofisi 86/110 - + + 2012 

6.Cannon Tasarım Ofisi 91/110 + + + 2012 

7.Conrad Hilton Vakfı 81/110 + + + 2013 

8. Jones Lang LaSalle Ofisi  85/110 + + + 2013 

9.SF Environment ve EcoCenter Ofisi 83/110 - + + 2014 

10.AKRIDGE Ofisi  85/110 + + + 2015 

11.COOKFOX Ofisi 81/110 + + + 2017 

Çalışma kapsamında seçilen ofislerin puan kartlarına bakılacak olursa 

LEED ID+C: Commercial Interiors (v2009) değerlendirme sistemine 

göre en yüksek puan WWF (Dünya Vahşi Yaşam Fonu Binası’na ait 

olduğu görülmektedir. LEED ID+C: Commercial Interiors (v2.0) 

derecelendirme sistemine göre ise en yüksek puan ZGF ofis yapısına 

aittir. Sürdürülebilir siteler kategorisinde Cooper Cary ofis binası tam 

puan almıştır. Su verimliliğinde ise incelenen bütün ofis binaları tam 

puan almıştır. Enerji ve atmosfer kategorisinde en yüksek puanı %91,6 

oranla ZGF ofis karşılamıştır. Malzeme ve kaynaklar başlığında tam 

puan alan ofis bulunmamaktadır. Diğer kategori başlıkları incelenen 

puan cetvellerinde yer almamaktadır (Tablo 3). 
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Tablo 3. LEED platin sertifikalı ofislerin LEED puan cetvellerindeki ölçütler ve 

puanlar  

 

 

 

 
ÖLÇÜTLER 

ÇALIŞMA KAPSAMINDA İNCELENEN OFİSLER 

C
o

o
k

fo
x
 

Z
G

F
 

W
W

F
 

S
F

 E
n

v
. 

C
a

r
ry

 

G
en

sler 

C
a

n
n

o
n

 

J
L

L
 

A
k

r
id

g
e 

C
o

n
ra

d
 

H
ilto

n
 

B
. M

. G
a

te
s 

Sürdürülebilir arazi 16/21 6/7 19/21 19/21 7/7 19/21 19/21 18/21 27/28 12/26 13/14 

Su verimliliği 11/11 2/2 11/11 11/11 2/2 11/11 11/11 11/11 8/10 8/10 5/5 

Enerji ve atmosfer 23/37 11/12 30/37 25/37 10/12 33/37 34/37 24/37 25/37 33/35 10/17 

Malzeme ve 

kaynaklar 

8/14 8/14 8/14 6/14 8/14 4/14 9/14 9/14 6/13 5/14 7/13 

Kapalı ortam 

kalitesi 

14/17 13/17 12/17 12/17 12/17 10/17 10/17 14/17 11/12 13/15 14/15 

Yenilik 6/6 5/5 5/6 6/6 5/5 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 5/5 

Bölgesel öncelikli 

krediler 

3/4 Bilgisi 

yok 

3/4 4/4 Bilgisi 

yok 

2/4 2/4 3/4 2/4 4/4 Bilgisi 

yok 

Bütünleştirici süreç 

kredileri 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Konum ulaşım 
Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

Bilgisi 

yok 

 Cookfox mimarlık ofisi 

Cookfox ofisi, New York’ta bulunan 2017 yılında LEED ID+C: 

Commercial Interiors (v2009) derecelendirme sisteminde 110 

üzerinden 81 puanla Platin sertifikası almış sürdürülebilir bir ofis 

binasıdır. İnsan ve doğa ilişkisinin psikolojiye olan etkisini ve ofis 

çalışanlarının sağlığını da göz önüne alarak çevreye duyarlı bir mimari 

oluşturulmuştur. Yapıda 3 farklı organik meyve sebze bahçesine, 

arıcılık tesislerine sahip bahçeler bulunmaktadır. Doğu terasında, ofis 

çalışanları için sebzeler yetiştirilirken, kovanlarda da bal ve arılar için 

bir yuva bulunmaktadır. Ofis çalışanlarının sosyalleşmesi için 

tasarlanan bahçede ayrıca yemek alanı bulunmaktadır ve burada 

çalışanlarının yaratıcılığını, sosyal birliğini artırmak, doğayla 
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bağlantıyı kolaylaştırmak için tasarlanmış teras bulunmaktadır. Açık 

hava toplanma alanları, personelin ve ziyaretçilerin biriken yağmur 

suyu ile beslenen ağaçlar, kır çiçekleri, sedumlar ve çimlerden oluşan 

bir manzarada buluşmasına olanak tanımaktadır (Şekil 1). Bu yapı 

LEED puanlamasında su verimliliğinde yağmur suyunu bahçede sebze 

ve meyve yetiştirmede kullandığı için tam puan almıştır. İnsan ve doğa 

arasındaki etkileşimin arttıkça olumlu psikolojik etkilerin oluştuğunu 

belirten tasarım ekipleri sürdürülebilir tasarımın insan sağlığı için hem 

gelecekte hem de günümüzde kritik önemi olduğunu vurgulanmaktadır.  

 

Şekil 1. Cook Fox Ofis yapısının terası ve yağmur suyundan faydalanıldığı bahçeler   

(Cookfox, 2017) 

Cook Fox ofis yapısı  metro otobüs gibi toplu ulaşım istasyonlarına 

yakın mesafede bulunmasıyla çalışanlara kolaylık sağlarken C ayak 

izini de azaltmayı hedeflemiştir. Yapının açık plan tipine göre 

kurgulandığı bölücü duvarların kaldırıldığı görülmektedir. Çalışma 

alanları, toplantı odaları gibi esnek kurgulanmış, ortak sosyalleşme 

alanlarına yer verilmiştir. Girişte bir galeri salonu, geniş sergileme 

yüzeyleri bulunmaktadır.Galeri salonunda Kenro Izu ve Paula Hayes’in 

biyofilik sanat eserleri sergilenmektedir. İç mekanda doğal ışıktan 

faydalanılırken, ferah bir mekan oluşturulmuş ve çalışan sirkadyen 
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sistemi de desteklenmiştir. Yapay aydınlatmalar da doğal ışık 

spektrumunda seçilmiştir ve mavi ışık spektrumu en aza indirilmiştir. 

İç mekândaki aydınlatmaların pek çoğunun aydınlatma biçiminin 

dolaylı aydınlatma olduğu görülmektedir. Gözü yormayan, pasif 

aydınlatma kullanarak gün ışığı etkisi atmosferi oluşturulmuştur aynı 

zamanda elektrikten tasarruf edilmektedir. İç mekânda olumlu biyolojik 

tepkileri teşvik eden yüzey kaplamaları ve mobilya seçimleri için doğal 

malzemeler tercih edilmiştir. Mobilya malzeme, renk ve dokularda da 

göz yormayan açık meşe tonlarının kullanıldığı görülmektedir. Çalışma 

alanındaki masalar ve bölücüler pencerelerden gelen gün ışığının iç 

mekânda daha çok dağılmasını teşvik etmek için minimum ölçülerde 

tutulmuştur. Eski mobilyalar onarılarak yeniden kullanılmıştır. 

 

Şekil 2. Cook Fox Ofis iç mekan mobilyalarında açık meşe ve pasif renk tonların 

kullanımı (Archdaily, 2017) 

Kapalı ortam kalitesi otonom olarak derecelendirilebilen enerji 

tasarruflu havalandırma ve ısıtma sistemleri kullanıldığı için 17 

üzerinden 14 puan almıştır. Mümkün olan en iyi iç mekân hava 

kalitesini sağlamak için yüksek kaliteli hava filtreleme, bölgeli sıcaklık 

kontrolü, CO2 izleme ve düşük VOC malzemeler kullanılmıştır. Yüksek 

kaliteli hava filtreleme, temiz hava dağıtımı, CO2 izleme ve düşük 
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uçucu organik bileşikli malzemelerin kullanımı ile stüdyonun doğal 

temizleme programı, toksin ve alerjen içermeyen hava kalitesinin 

oluşturulmasını sağlamıştır. Bölgelere ayrılmış klimalar kullanılarak 

enerji tasarrufu yapılmaktadır. HVAC sistemleri yönetim uygulaması 

özel bir sistem (Comfy) kullanılarak çalışanların  ihtiyaçlarına göre 

bireysel olarak derecelendirilebilmektedir. 

 ZGF mimarlık ofisi 

ZGF Mimarlık Ofisi, 2009’da Portland’de inşa edilen 2011 yılında 

LEED ID+C: Commercial Interiors (v2.0) Platin sertifikası alan 

sürdürülebilir bir ofis yapısıdır. Bu projenin en önemli özelliği 

bulunduğu yapının çatısına yerleştirilmiş olan rüzgâr türbinleridir 

(Şekil 3). ABD’de şehir merkezinde bulunan yüksek bir binanın 

çatısına kurulan ilk rüzgâr türbini olması sayesinde proje inovatif 

özellik göstermektedir. Araştırma ve elektrik üretimi amacıyla 13.7m 

yüksekliğindeki dört rüzgâr türbini çatıya monte edilmiştir. Türbin 

sistemi arazinin rüzgâra elverişli olması sayesinde yılda yaklaşık 5.500 

kilovat-saat (kWh) elektrik üretilmektedir. Aynı şekilde çatıda bulunan 

güneş panelleri yapının sıcak su ihtiyacının %24’ü karşılanmaktadır ve 

doğal gaz kullanımı da azaltılmaktadır. Çatı bahçelerinde arıtılmış 

yağmur tankları kullanılarak su tasarrufu yapılmaktadır ve yağmur suyu 

iç mekândaki gri su tesisatında yeniden kullanılmıştır. Aynı zamanda 

ıslak hacimler için seçilen armatürler su tasarrufludur. Bina 

cephelerinde düşük emisyonlu camlar kullanılmıştır. Gün ışığına göre 
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ayarlanabilir pencereler kullanılmaktadır. Gün ışığı sensörleri 

sayesinde yapay aydınlatmanın ışık düzeyi ayarlanabilmektedir. 

 
Şekil 3. ZGF Ofis yapısının çatı bahçesi ve rüzgâr tribünleri (ZGF, t.y.) 

Ofisin plan özelliklerine bakıldığında grup düzenli plan tipi ile 

oluşturulduğu görülmüştür. Geleneksel hücre düzenli plan tipi mekânda 

esnekliğe olanak sağlamadığı için tercih edilmemiştir. Bölücü 

duvarların kaldırılması ile gün ışığının mekânın daha derinlerine etki 

etmesi sonucunda derin çalışma alanları kurgulanabilmiştir. Düşük 

emisyonlu, kimyasal içermeyen malzemeler tercih edilmiştir. İç mekân 

zemininde kullanılan halı CRI-Green Label Plus sertifikalıdır. İç 

mekânda ortak alanlarda ve sirkülasyon alanında cepheden gelen gün 

ışığının tüm mekânda yayılması sağlanmıştır (Şekil 4). 

 

Şekil 4. İç mekandaki atrium ve gün ışığının mekanda dağılımı (ZGF, t.y.) 
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İç mekândaki mobilyaların bir kısmı geri dönüştürülmüş veya 

onarılarak yeniden kullanıma kazandırılmıştır. BIFMA sertifikasına 

sahip mobilyalar kullanılmıştır. Pencerelerden gelen gün ışığının 

mekâna yayılmasını artırmak için donatıların yüksekliklerine ve 

konumlarına dikkat edilmiştir. İç mekandaki hava kalitesini sağlamak 

için doğal soğutuculardan faydalanılmakla birlikte, korumasız betonla 

kaplı soğurucu kirişler ve hava sirkülasyon dağıtımı sistemi 

kullanılmıştır. 

 WWF Güney yönetim ofisi 

Dünya Vahşi Yaşam Fonu Vakfı’na ait Washington merkezli genel 

yönetim binası 2011 yılında LEED ID+C: Commercial Interiors 

(v2009) Platin sertifikası almıştır. Washington’da bulunan ofis yapısı 

toplu taşıma araçlarına erişimden ve kentsel bir alanda bulunan birçok 

olanaktan yürüme mesafesi ile yararlanmak için uygun bir konuma 

sahiptir. Ofiste çalışanlarını bisiklet kullanımına teşvik etmek adına 

bisiklet depolama alanları ve soyunma odaları bulunmaktadır. Yapının 

çatısında yağmur suyundan faydalanarak bir ekolojik bahçe 

oluşturulmuştur (Şekil 5). 

 

Şekil 5. WWF ofis yapısı çatı bahçesi ve bisiklet parkı (GBIG, t.y.) 
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Mekânda ferahlık hissi ve yeterli gün ışığı erişimi sağlanması 

amaçlandığı için açık plan tipinin kurgulanmıştır. Modüler çalışma 

birimleri ve sökülebilir bölmeler, kuruluşa kolaylık tanıdığı gibi, ihtiyaç 

değiştikçe alanları yeniden kurgulama esnekliği sağlamaktadır. Mekâna 

yükseklik katmak ve bodrum katında olma hissini azaltmak için koridor 

tavanlarını binanın çatısına kadar açık bırakılmıştır. Çatıda bulunan 

açıklık sayesinde doğal ışık iç mekânda süzülmektedir. Mekân 

içerisinde olabildiğince doğal aydınlatmadan faydalanılması 

amaçlanmıştır. Doğal ışığı yansıtmak için duvarlar ve tavanların 

alçıpan kısımları parlak beyaza boyanmıştır. Enerji tasarrufu için 

pencerelerin yakınındaki alanlara gün ışığı sensörlü aydınlatma 

armatürleri yerleştirilmiştir. Ofisteki bütün mekânlarda açıklıklar 

bulunmaktadır, bütün konferans odaları cam bölücülerle 

sınırlandırılmıştır (Şekil 6). FSC sertifikalı ahşap ve nötr renkli karo 

halı, sürdürülebilir doğramalar ve mobilyalar tercih edilmiştir. 

 

Şekil 6. WWF Ofis çalışma alanı iç mekân görselleri (WWF, t.y.) 

Düşük akışlı armatürler, çift sifonlu tuvaletler ve küçük su fışkırtmalı 

pisuarlar tercih edilerek sıhhi tesisat armatürleri (musluklar, duşlar, 

tuvaletler ve pisuarlar) için su kullanımı %40’ın üzerinde azaltılmıştır. 



 
 

 
341 

 
 

 

CHAPTER-12 / BÖLÜM-12 

Bu önlemler, bina sakinlerinin su kullanımının 129 kj /yıldan 75 kj/ yıla 

düşürülmesine katkıda bulunmuştur. Mekanik sistem, aydınlatma 

sistemi ve diğer enerji ihtiyaçları mekânın şebekeden kullandığı 

enerjinin %100’ü yenilenebilir enerji ile karşılanmaktadır. Mekanik 

sistem, aydınlatma sistemi ve ofis ekipmanları, bina sakinleri için 

konforlu bir iç ortam sağlarken minimum miktarda enerji kullanılması 

amacıyla tasarlanmıştır. 

 SF Environment ve Ecocenter ofisi 

SF Environment ve EcoCenter Ofis Binası Los Angeles’ta bulunan 

2014 yılında LEED ID+C: Commercial Interiors (v2009) 

derecelendirme sisteminde bütünleşik tasarım ve yapımın sonucu 110 

üzerinden 83 puanla Platin sertifikası almış sürdürülebilir ofis yapısıdır. 

Ofise ulaşımın karbon emisyonlarının en büyük sebeplerinden biri 

olarak vurgulayan ofis yönetimi, ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik 

olarak toplu taşıma alanlarına yakın bir bölge seçmiştir. Buna ek olarak 

çalışanları bisiklete teşvik etmek için bisiklet parkı, soyunma odaları, 

kilitli dolaplar ve duş alanları bulundurmaktadır. Ofiste geri dönüşüm 

teknolojileri ve çevre standartları hakkında eğitim verilen sınıflar, 

toplantı ve sunum alanı olarak ikiye ayrılmış bir resepsiyon alanı ve 

sürdürülebilir malzemelerden yapılmış sanat eserlerinin ve enerji 

verimli tasarımların yer aldığı "Ecocenter" olarak adlandırılan ortak 

galeri alanı bulunmaktadır. Özel ofislerin ve ortak alanlar bir çekirdek 

etrafında düşük tavanlı açık ofislerle çevrelenmiştir (Şekil 7). Bu 

düzenleme sayesinde çalışanlar etkileşim için bir araya gelerek 
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sosyalleşme sağlanırken aynı zamanda gün ışığına erişim 

artırılmaktadır. Aydınlatma yoğunluğunun azaltılması ve kontrollerinin 

uygulanmasıyla enerji kullanımında %30 azalma sağlanmıştır (SF 

Environment, t.y.). 

 

Şekil 7. SF Environment Ofisi iç mekân görselleri (RMW, 2021) 

Yüksek performanslı filtreleme cihazlarına sahip sistemler tercih 

edilerek iç mekân hava kalitesi yönetim planı uygulanmıştır ve düşük 

emisyon seviyelerine sahip ürünler ve boyalar seçilmiştir. Böylece 

ofisin iç mekânında hava kirleticileri önemli ölçüde azaltılmıştır. 

Havalandırma sistemi için özel ekipmanlar, cihazlar ve sensörler tercih 

edilmiştir. Elektrik tüketimini kontrol seviyesinde kalmasını sağlamak 

için alt sayaçların kurulmuştur. Lavabolarda 0.35 gpm basınç özellikle 

musluk havalandırıcıların kurulması ile iç mekân içme suyu 

kullanımında %49 azalma sağlanmıştır. Ofise alınan her bir ürün için 

çevreye zararı ve C izi en az etkiye sahip olduğu belirlenen yeşil ürün 

ve hizmetlerin bir listesi oluşturulmuştur. İnsan sağlığı, atık oluşumu ve 

üretim yöntemi üzerindeki etkilerine göre en yüksek puanlı temizlik 

malzemeleri kullanılarak, toksik kimyasallar alınmamaktadır.  Geri 

dönüştürülmüş malzemelerden oluşan mobilyalar seçilmiştir. Mutfak 
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tezgâhındaki masa kullanılmayan fotovoltaik panellerin ve bir 

Viktorian evinin zeminindeki kaplamaların geri dönüştürülmesi ile 

oluşturulmuştur. 

 Cooper Carry ofisi 

Cooper Carry Ofisi Atlanta’da bulunan 2010 yılında LEED ID+C: 

Commercial Interiors (v2.0) değerlendirme sisteminde platin sertifika 

almıştır. Ofis binası şehir merkezinde yer alarak, ulaşım kolaylığı 

sağlamaktadır. Planlamasına bakıldığında stüdyo alanlarının görsel 

engeller olmadan maksimum gün ışığı ve görüş alanı sağlayarak esnek 

bir şekilde tasarlandığı görülmektedir. Yönetici odalarında gün ışığının 

iç alanlara nüfuz etmesine izin veren cam bölmeler vardır ve çalışma 

birimleri duvarları açık bırakılarak, aydınlık bir stüdyo alanı sağlamak 

için yüksekliği 106 cm altında tutulmuştur (Şekil 8). En önemli tasarım 

özelliklerinden biri olan lobinin bulunduğu bölücü duvar, konferans 

alanını da sınırlamaktadır. Geri dönüştürülmüş bir ahşap ürün olan OSB 

levhadan yapılmış olan bu panel, aynı zamanda estetik bir tavır 

sergilemektedir. 

 

Şekil 8.Cooper Carry ofis çalışma iç mekânları (Cooper Carry, t.y.) 
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Aydınlatma için gün ışığına duyarlı pencereler, ayarlanabilir ışık akısı 

ve gün ışığı sensörleri kontrol eden Com Check adlı bilgisayar yazılımı 

kullanılmıştır. Lutron EcoSystem programı ile dijital olarak da 

aydınlatma kontrol edilebilmektedir. Doğal gün ışığından da %75 

oranında iç mekânda faydalanılmaktadır. HVAC ve bölgelere ayrılmış 

kontrol sistemleriyle enerji tüketiminde %35 azalma sağlanmıştır. 

Zemin parkeleri, akustik duvarların kumaşları, halılar ve özel 

tasarlanmış mdf bölücüler geri dönüştürülmüş içerikten üretilmiştir. 

Mobilyaların %75’inin yeniden kullanılmıştır. İç mekânda kullanılan 

zemin ve duvardaki ahşap, metal ve kumaş kaplamaları düşük C 

emisyonlu olduğu için iç mekân hava kalitesi artırılmıştır.  

  Gensler ofisi 

Mimarlık firması Gensler’in Los Angeles’ta bulunan ofisi 2012 yılında 

LEED ID+C: Commercial Interiors (v2009) platin sertifikası almıştır. 

Ofis tasarlamadan önce çalışan isteklerini göz önünde bulundurmak 

için anket düzenlemiştir ve çalışma alanları için 4 farklı kurgu 

oluşturmuştur. Bunlar odaklanma-bireysel çalışma, iş birliği yapma, 

sosyalleşme ve öğrenme alanlarıdır. Bu alanların her biri için farklı 

ihtiyaç listeleri oluşturulmuş ve esnek planlama anlayışı ile çözüm 

getirmişlerdir. Yapının planı bakıldığında H şeklinde esnek, grup 

çalışması için oluşturulmuş açık ve şeffaf bir düzenin kurgulanmıştır. 

İç mekânda bir atriyum oluşturmak için gerekli statik önlemler alınarak 

çatı katı benzeri asma katlar ve merdivenler eklenmiştir. Asma kat 

sayesinde merkezde bir amfi tiyatro tasarlanmasıyla çok sayıda sosyal 
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etkinlik için uygun bir mekân oluşturulmuştur. Ofiste esnek çalışma 

alanları, maket odaları, sağlıklı yaşam odaları, açık hava toplantı 

verandası, kahve ve atıştırmalıklar için bir bar içeren bir aile odası ve 

özel bir etkinlik alanı bulunmaktadır (Şekil 9). Yapının bulunduğu alan 

ofislerin ve diğer ticari yapıların yoğun olduğu bir konumdadır. Toplu 

ulaşım alanlarına mesafesi yakındır ve ofis içinde de bisiklet 

istasyonları oluşturulmuştur. Yapının iç mekânında kurumsal imajlarını 

yansıtan “kırmızı renkli mücevher kutusu” olarak adlandırılan birçok 

işlevli çalışma alanı bulunmaktadır. Mücevher Kutusu olarak 

adlandırılan çözümleme sayesinde ortak çalışma alanlarının sayısını 

8’den 30’a çıkartılmıştır. 

 

Şekil 9. Gensler ofisi atrium ve iç mekân görselleri (Architectural Record, 2016) 

Cephe camla kaplıdır bu sayede gece mimarisinde iç mekândaki 

atmosfer dışarıya cephede aydınlatma kullanılmadan 

yansıtılabilmektedir. Gündüzleri de atriyumdan ve cepheden bol 

miktarda gün ışığı iç mekâna dağılmaktadır. Günışığından faydalanmak 

için atriyumun etrafında çalışma alanları kurgulanmıştır. Gün ışığının 

içeri süzülmesi ile de iç mekânda teatral bir atmosfer oluşur. Yapay 

aydınlatma ise günışığı spektrumu ile benzer olarak seçilmiştir. 
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Aydınlatma tasarımı açısından bakıldığında, çoğu aydınlatmanın 

mobilya sistemlerine entegre edildiği, her istasyonda daha düşük ortam 

aydınlatması ve görev aydınlatmasının mevcut olduğu görülmektedir. 

Atrium ve geniş pencereler sayesinde mekân içerisinde doğal 

havalandırmadan ve aydınlatmadan faydalanılmaktadır. Doğal 

sistemlerin kullanılması ile enerjiden tasarrufun sağlandığı gibi 

çalışanların beden sağlığı da korunmaktadır. İç mekândaki mobilyalar 

ve kaplama malzemeleri insan sağlığına zarar vermeyen, düşük (VOC) 

emilimli özellik göstermektedir. Çalışma alanlarının özel bölümlerinde 

radyant ısıtma ve soğutma sistemleri kullanılmıştır. 

  Cannon tasarım ofisi 

Cannon’un Chicago’da bulunan LEED-CI platin sertifikalı ofisinde 

200’den fazla çalışan bulunmaktadır. Oldukça kalabalık olan ofiste, 

esneklik ve çeşitlilik sağlayan açık çalışma ofisleri, konferans odaları, 

resmi ve resmi olmayan toplantı alanları da dâhil olmak üzere 20'den 

fazla farklı alternatif çalışma birimleri oluşturulmuştur (Şekil 10). Bu 

strateji sayesinde çalışan memnuniyetinin %86 arttığı ve ayrıca çalışan 

konsantrasyonunu %32, yüz yüze görüşme yeteneğini %31, telefon 

görüşmesi yapma yeteneğini %22 ve özel alanlarda bireysel çalışmayı 

%14 artırarak olumlu etkilediği belirtilmektedir.  
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Şekil 10.  Cannon ofis iç mekân görselleri (Cannon Design, t.y.) 

Ofis toplu taşıma araçlarına kolay erişime sahip bir kentsel alanda 

bulunmaktadır ve 200’den fazla çalışanın yalnızca %8’i tek kişilik 

araçlarla ulaşım sağlamaktadır. Sürdürülebilir alan seçimlerinde karbon 

ayak izinin azaltılması hedeflerinin etkisi olmuştur. Akıllı, kontrol 

edilebilir aydınlatma sistemleri ve termal konfor tasarımı 

uygulanmıştır. Aydınlatma kontrollerinde, HVAC sistemlerinde uygun 

enerji kullanımı, otomatik devreye alma sistemleri, ölçüm ve 

doğrulama yapılırken LEED akredite uzmanı ile birlikte çalışılmıştır. İç 

mekânda bölgesel malzemeler (en fazla 500 mil uzaklıktan seçilmiş) ve 

%34 oranında da geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olanlar tercih 

edilmiştir. İç mekânda düşük emisyonlu sıva, boya, kaplama ve dolgu 

malzemeleri, yapıştırıcılar, mobilyalar, agrifibe ürünler kullanılmıştır. 

İnşaat atık malzemeleri yönetimini göz önüne alarak, mobilya ve 

eşyalarda yeniden kullanımına, geri dönüştürülmüş ve yerel 

kaynakların kullanılmasına, sertifikalı ahşap kullanımına öncelik 

verilmiştir. 
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  Jones Lang Lasalle ofisi  

LEED ID+C: Commercial Interiors (v2009) değerlendirme sistemine 

göre 2013 yılında 110 üzerinden 85 puanla platin sertifika almıştır. Bu 

ofis alanında çalışanlarına alternatif ulaşım olanakları, toplu taşıma 

erişimi, bisiklet deposu ve soyunma odaları sağlamaktadır. Plan 

kurgusuna bakıldığında çeşitli biçimlerde çalışma birimleri iş birliğini 

kolaylaştırmak için açık düzende kurgulandığı görülmektedir. Resmi 

olmayan toplantı alanları için ortak çekirdek birimler etrafında açık 

mekânlar düzenlenmiştir. Mobilyaların pencere seviyesinde 

sınırlandırılması, tavandan sarkıtılan beyaz renkli paneller gün ışığının 

mekânda daha çok hissedilmesini ve süzülmesini sağlamaktır. Su 

tasarruflu armatürler kullanılmıştır. Enerji performansını optimize eden 

otonom kontrol sistemleri kullanılmıştır. Mobilyalar onarılarak yeniden 

kullanılmıştır ve geri dönüştürülmüş malzemeler, yerel kaynaklar tercih 

edilmiştir. Üst HVAC sistem boruları çalışma alanları sınırı boyunca 

sınırlandırılmış asma tavanlarla gizlenerek mekanik görüntü 

kapatılmaya çalışılmıştır. LEED akredite uzmanı ile birlikte 

çalışılmıştır (Şekil 11) .  

 

Şekil 11. Jones Lang Lasalle ofis iç mekân görselleri (Revision, 2012) 
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 Akridge (1200 17th Street) ofisi 

Akridge (1200 17th Street), Washington’daki platin sertifikalı 11 katlı 

bir ofis binasıdır. Tasarım sürecinden inşaatın bitimine kadar 

sürdürülebilir bir süreç uygulanmıştır.  Ofiste sınırlı sayıda park 

kapasitesi bulunduğu için çalışanları farklı ulaşım yöntemlerine teşvik 

etmektedir. Garajda geniş bir bisiklet park alanı kurgulanmıştır. Buna 

ek olarak ofis yapısı birden çok metro tren hattına, otobüs güzergâhına 

yakındır. Yapının cephesi pişmiş toprak kaplamalı prekasttır (Şekil 

12). Tabandan tavana pencereler, “düşük ısı transfer özelliklerine sahip 

olan ve geleneksel yansıtıcı kaplamalardan daha yüksek ışık 

geçirgenliği sunan” düşük emisyonlu kaplamalı cam özelliğine sahiptir 

(Architect Magazine, 2016). Binada ayrıca döşeme, fayans ve cam 

tezgâh gibi geri dönüştürülmüş içerik kaplama malzemeleri 

bulunmaktadır. Geri dönüştürülmüş malzemeler inovatif yollarla 

uygulanmıştır. Örneğin banyolardaki geri dönüştürülmüş tezgâhlar 

ezilmiş, eritilmiş bira şişelerinden yapılmıştır.  Plan özelliklerine 

bakıldığında kolonsuz açık bir düzlemin oluşturulması sayesinde, esnek 

ve ferah çalışma düzenleri oluşturulduğu görülmüştür. Bol gün ışığı ile 

genel çalışma ortamını iyileştiren cam cephe kaplaması ve 270 cm 

yüksekliğinde tavan bulunmaktadır. 
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Şekil 12. 1200 Street ofis iç mekân görselleri (Balfour Beatty US, t.y.) 

İç mekânda su kullanımında %40 azalma sağlamak için tasarruf 

sağlayan düşük akışlı armatürler tercih edilmiştir. Acil olmayan tüm 

ışıklar (örneğin lobi aydınlatma armatürleri) 23.00 ve 05.00 arasında 

otomatik olarak kapatılmaktadır bu sayede tüketim en az %50 

azaltılmıştır. İç mekânda düşük emisyonlu malzemeler ve hava 

kalitesini artırmak için de otonom havalandırma sistemi tercih 

edilmiştir. Yapının çatı katında çalışanların rahatlaması ve 

sosyalleşmesi için yağmur suyu ile beslenen bahçe kurgulanmıştır.  

  Conrad Hilton genel merkez ofisi 

Hilton Vakfının 2 katlı 36.000 m2’lik Ofisi, Santa Monica Dağları’nda 

bulunan 44 dönümlük alanda, doğal ortama zarar vermeden ve bölgenin 

çevresine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 13). Yapının 

mekanik sisteminin bitki örtüsüne zarar verip vermediğini anlamak için 

bir ekolojist ile deney yapılmıştır. İnşa esnasında zarar gören her bitki 

yerine yeni fideler dikilmiştir. Dikilen her fidenin etrafı bayrakla 

işaretlenerek gelişimleri incelenmektedir. Vakfın enerji verimliliğini en 

üst düzeye çıkarmak için yenilikçi çözümler sağlama konusundaki 

temel hedeflerin uygulandığı yapı, net sıfır enerjiye ulaşmak ve çevre 

yönetimi için bölgesel bir örnek oluşturmak üzere tasarlanmıştır.  



 
 

 
351 

 
 

 

CHAPTER-12 / BÖLÜM-12 

Sürdürülebilir tasarım özellikleri arasında yeşil bir çatı, güneş enerjisi 

panelleri, pasif ısıtma ve havalandırma sistemleri ve bir yağmur suyu 

toplama sistemi bulunmaktadır. 20.000 galonluk bir yeraltı tankı 

sayesinde binanın çatısı tarafından tutulan yağmur suyu depolanarak 

daha sonra sulama, klozet ve soğutma sistemi için kullanılmaktadır. 

Geri dönüştürülmüş yapı malzemeleri kullanılmıştır. Duvar panelleri 

FSC sertifikalı ahşaptır. Canlı çatı için Flora Source isimli 

sürdürülebilir peyzaj uygulaması yapılmıştır. Yağmur suyu ile 

beslenerek meyve veren bitkiler ekilen yeşil çatı, ışığı binadan 

uzaklaştırarak ve çatıyı bir toprak tabakası ile izole ederek iç soğutma 

sistemlerini de güçlendirmektedir. Elektrik enerjisi ihtiyaçlarının 

%100’ü güneş panellerinden sağlanmaktadır. Ayrıca yapı, her odanın 

doğal gün ışığından payını almasını sağlamak için dikdörtgen formda 

kurgulanmıştır. Enerji ve su tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için 

yüksek verimli sürdürülebilir sistemler kurulmuştur. Pasif, fansız bir 

klima sistemi, çevresel sensörleri ve geleneksel sistemlerin ihtiyaç 

duyduğu enerjinin %40’ından daha azıyla konforlu bir iç mekân iklimi 

sağlamaktadır. Birleştirilmiş bir perde duvarına, motorlu dış panjurlara, 

iç ışık raflarına, motorlu çalıştırılabilir pencerelere, metal panellere ve 

paslanmaz çelik ve cam vitrinlere sahiptir. Binanın çatısında bulunan 

sistem sayesinde sıcak hava binaya girmeden önce soğutulmaktadır ve 

soğuk hava çatıda güneş enerjisiyle ısıtılan suyla ısıtılarak elektrik 

ihtiyacı azaltılır. İç mekân havası tamamen tazedir ve sürekli 

temizlenmektedir. Güneşin parlamasını ve ısıtma ihtiyacını kontrol 
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edebilen otomatik sistem (Climatec) sayesinde çalışanlar için 

havalandırma ve soğutma sağlanmaktadır. Yapıyı doğal olarak ısıtıp 

soğutan ve vantilatör yardımı olmadan pasif olarak binaya akmasını 

sağlayan bir baca sistemine sahiptir. Ofislerdeki ve konferans 

odalarındaki büyük pencereler, alana bol miktarda gün ışığı girmesini 

sağlarken ve ofislerin üzerindeki asma pencereler, güneş ışığının 

merkezi sirkülasyon alanlarına girmesine olanak tanımaktadır. Işık 

rafları, çalışma alanlarını doğal bir şekilde aydınlatmak için doğrudan 

güneş ışığını yansıtmaktadır. Yapay ışıklar, sensörler 20 dakikalık bir 

aktivite olmadığını algıladığında otomatik kapanma özelliğine sahiptir. 

Güneye bakan güneşli pencerelerdeki otomatik gölgelikler, güneş ışığı 

açısı ve yoğunluğuna göre yükselip alçalmaktadır.  

 

Şekil 13. Conrad Hilton Vakfı ofis iç mekân görselleri (Matt Construction, t.y.) 

  Bill ve Melinda Gates Vakfı genel merkez ofisi 

Washington’da inşa edilen ve Haziran 2011’de açılan Bill & Melinda 

Gates Vakfı ofisi, 640.000 metrekarelik alanı ile dünyanın kâr amacı 

gütmeyen en büyük LEED-NC 2.2 Platinum projesidir. Araziye farklı 

açılarla konumlandırılmış olan ofis kampüsü, bir çift kavisli formlu ofis 

binası, bir pavilyon ve 1000 araçlık bir park yapısından oluşmaktadır. 

Tasarım sürecinin başlarında, LEED uzmanı ile birlikte çalışılarak 
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bütünleşik tasarım anlayışı ile gereklilikler tespit edilmiştir. Proje, 

arazinin %40’ını kaplayan çevre düzenlemesi ve yeşil çatılar dâhil 

olmak üzere bir dizi sürdürülebilir strateji uygulayarak 14 üzerinden 13 

puan almıştır. Akustik konfor için tavanlarda, bölücü duvarlarda ve 

tavanlarda ahşap ve alçıpan sertifikalı paneller kullanılmıştır. Ofis 

yapısında yerden hava dağıtımı sistemi, yüksek verimli ve ısı geri 

kazanımlı soğutucular, güneş enerjisi ile çalışan düşük sıcaklıkta sıcak 

su ısıtma sistemi tercih edilmiştir. Cihazlar bina otomasyon sistemi ile 

kontrol edilebilmektedir. İç mekânda bulunan dolaplar, kullanılan 

boyalar ve duvar kaplamaları sürdürülebilir sertifikalı ürünlerden 

yapılmıştır. Kanepe ve sandalyelerde kullanılan yün Batı 

Washington’dan temin edilen yerel bir malzemedir ve el dokumasıdır. 

Geri kazandırılmış Seattle ahşabı ofiste özel masa tablaları, sandalyeler 

tabureler oluşturmak için kullanılmıştır. İç mekânda sanat eserlerine de 

oldukça fazla yer verilmiştir. Suzanne Tick’e ait 4800 adet geri 

dönüştürülmüş metal askıdan oluşturulmuş Salvage adında sanat eseri 

ve aynı şekilde geri dönüştürülmüş şişe kapaklarından yapılmış El 

Anatsui’ya ait sanat eseri lobide sergilenmektedir (Şekil 14). 

 

Şekil 14. Gates Vakfı’nda sergilenen Suzanne Tick’e ait sürdürülebilir sanat eseri 

(Architectural Record, 2012) 
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Soğutma, bahçe sulama ve lavabolarda kullanılması için yağmur suyu 

depolayan 750.000 galonluk bir yeraltı tankı yer almaktadır. 

Lavabolarda su tasarruflu armatürler ve klozetler tercih edilmiştir. Su 

filtreleme ve kontrol sistemleri de yer almaktadır. Özel bir yazılımla 

(Lutron) aydınlık seviyesi ayarlanmakta ve enerji israfı önlenmektedir. 

İç mekânda bütün manzaralardan ve gün ışığından faydalanılması 

amaçlanmıştır. Gün ışığının iç mekânda süzülmesi sağlanarak 

çalışanları gün ışığından en fazla 9 m uzakta tutulmuş ve aydınlatma 

maliyetlerini azaltılmıştır. Alınan önlemler içme suyu kullanımını 

yüzde 80 ve enerji tüketimini yüzde 40 azaltmıştır. Kuzey ofis binasının 

bir ucundaki çok katlı bir atriyum, çalışanların öğle yemeği 

yiyebilecekleri, dizüstü bilgisayarlarda çalışabilecekleri veya özel 

sunumlar için bir araya gelebilecekleri bir alandır. Modüler mobilyalar, 

kolonsuz alan, yükseltilmiş zeminler ve sökülebilir bölmeler mekâna 

esneklik kazandırmaktadır. Tasarım araştırmasının ve atölye 

çalışmalarının sonucu olarak, %40 kapalı, %60 açık çalışma alanlarının 

oluşturulmuştur (Şekil 15).  

 

Şekil 15.  Gates Vakfı ana ofis binasının iç mekân görselleri (NBBJ, t.y.) 

İncelenen örnekler sürdürülebilir arazi, suyun verimli kullanımı, enerji 

ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç mekân hava kalitesi, tasarımda 



 
 

 
355 

 
 

 

CHAPTER-12 / BÖLÜM-12 

yenilik üst başlıklarıyla tabloda analiz edilmiştir, analiz edilen projeler 

metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmıştır (Şekil 16). Tüm 

ölçütlere bakıldığında incelenen örneklerin tamamında enerji 

tüketiminin azaltılması, sürdürülebilir malzeme standartlarına sahip 

malzeme kullanılması, yapay aydınlatma ölçütlerinin sağlandığı 

görülmektedir. Sürdürülebilir arazi başlığında yoğunluklu olarak 

alternatif ulaşım çözümlemeleri ölçütünün, en az ise sosyal bağlantı 

oluşturma ölçütünün sağlandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Suyun verimli 

kullanılması başlığında en çok akıllı termostat kullanımı ölçütünün en 

az arıtılmış su kullanımı ölçütünün sağlandığı görülmüştür. Enerji ve 

atmosfer başlığında en çok enerji tüketiminin azaltılması ölçütü, en az 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ölçütü sağlanmıştır. 

Sürdürülebilir malzeme standartlarına sahip malzeme kullanılması 

ölçütünün malzeme ve kaynaklar başlığında bütün projelerde yer aldığı, 

yaşam döngü analizi ile malzemenin tercih edilmesi ölçütünün ise proje 

içeriklerinde en az bulunan ölçüt olduğu görülmüştür. İç mekân hava 

kalitesi başlığında en az akustik ölçütünün sağlandığı; tasarımda yenilik 

başlığında ise LEED uzmanı danışmanlığında proje yönetimi 

ölçütlerinin oranında karşılandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Şekil 16. LEED platin sertifikalı ofis projelerinin özet analiz grafiği 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışan insanların evlerinden sonra en çok zamanlarını geçirdikleri ofis 

yapılarında aydınlatma, havalandırma, ısıtma-soğutma ve diğer 

faaliyetler için büyük oranda enerji harcanmaktadır. Ofis yapılarının 

gerek faaliyet öncesi gerekse inşaat sonrası kullanım aşamasında 

çevreye büyük oranda karbon gazı salınımı yaptığı ve büyük 

maliyetlerle oluşturulduğu bilinmektedir. Sürdürülebilir ofis yapıları bu 

problemleri engelleyecek çözümler sunmaktadır. Bu yapılar çevrelerini 

iyileştirmekle kalmayıp iç mekânda hem fiziksel hem psikolojik konfor 

koşullarının oluşturulmasını da sağlamaktadır. Böylece çalışan verimi 

ve iş performansı da artmaktadır.  

Analizi yapılan LEED platin sertifikalı ofis binaların belirlenen 

ölçütleri sağlamalarına yönelik ortak özellikleri tespit edilmiştir. Bu 

tespitlerden ilki plan tipinde daha çok açık ve grup düzenli plan tipinin 

mekân kurgusunda esnekliğe ve gün ışığının yayılmasına olanak 

tanıdığı için tercih edilmesidir. İç mekânda kullanılan mobilyaların 

neredeyse tamamının geri dönüştürülerek, onarılarak yeniden 

kullanıldığı; halı ve diğer tekstillerin düşük emilimli ve insan sağlığın 

zararlı olmayan bileşenlerle oluşturulduğu görülmektedir. Ofislerde 

çalışanların sirkadiyen sistemini koruyan stratejilerle beraber, spor, 

yoga yapabilecekleri, sosyalleşmeye olanak sağlayan alanlar da 

oluşturulmuştur. Çatı bahçelerinde yağmur suyunun geri 

dönüştürülmesi ile kendi meyve ve sebzelerini yetiştirmektedirler. İç 

mekândaki ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin çoğu 
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bilgisayar üzerinden otonom olarak kontrol edilmektedir. İç mekândaki 

tesisat armatürlerinin çoğu su tasarrufludur ve gri suyun kullanımı da 

kontrol edilmektedir. Yapıların bazılarında arazi koşulları uygun 

olduğu için rüzgâr türbinleri yerleştirilmiştir ve kendi elektriğini 

üretebilmektedir. Aynı zamanda ofis çalışanının yapıya ulaşım 

kolaylığı sağladığı, toplu taşıma kullanımına teşvik edici özellikte 

olduğu da görülmektedir. Ülkemizde son zamanlarda yaşadığımız 

doğal afetler de küresel ısınmanın bir sonucu olarak ele alındığında 

gelecek nesillere sağlıkla yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek 

adına sürdürülebilir tasarım yaklaşımları benimsenmeli ve bütün 

yapılarda uygulanmalıdır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik kriterleri 

adına tespitlerde bulunmanın ve uluslararası düzeyde kabul edilirliği 

olan standartlarla oluşturulmuş projeleri incelemenin ülkemizde de 

uygulanacak olan projelere yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.  
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SUMMARY   

 The main sources of environmental problems in the world are energy consumption 

and the increase in greenhouse gas emissions. Natural disasters such as mucilage, 

floods, and fire, which we have experienced in our country recently, are directly 

related to global warming. The increasing need for energy with the population 

necessitates the implementation of approaches for correct resource use in all sectors. 

Except for other sectors, the energy consumed only by buildings is around 40% 

(Özyurt and Karabalık, 2009). The concept of green buildings has been created to 

reduce the damage of buildings to the environment and energy consumption, and for 

this, countries have developed certification systems that are evaluated with different 

criteria (Tavşan and Yanılmaz, 2019).  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), created by the USA in 

1998, is one of the most well-known certification systems in the world. Different 

evaluation titles and ratings were created according to the type of building, the sector, 

and the purpose of the project. The American Green Building Council ensures the safe 

and sustainable development of green buildings, communities, and cities; states that 

it allows people who spend 90% of their time indoors to support their health and well-

being (Sipahi and Tavşan, 2019).  

Office buildings, which are the areas where users spend the most time, are also 

considered as a separate topic in the LEED system. Green office buildings are places 

where negative effects on the environment are reduced, ecological and economic 

sustainability is ensured, and the working efficiency and welfare of the user are 

increased. Within the scope of this study, LEED platinum certified office structures 

of the USA, which is one of the countries that make significant investments for 

sustainability, were examined. How office buildings are evaluated in the context of 

LEED, how many points they get from which criteria, interior visuals, and the project 

information of the building are analyzed. The material of the study consists of 

platinum-certified office buildings in the USA, which are included in the reports 

published by USGBC. The aim of the study is to determine the equivalent of 

sustainable office design criteria through LEED platinum-certified office structures 

analyzed as material. This research study can be described as "basic research" in line 

with the aim of contributing to science and providing scientific data on a basic subject 

(Ertuğrul, 2003). 

 First of all, literature research on sustainability and sustainable office buildings was 

conducted. The 2020 data of sustainable office buildings in the USA published by the 

USGBC (Green Buildings Council), which is specified as the material of the study, 

were discussed. There are 2590 office structures certified with different degrees in the 

USA. The number of offices that met the LEED criteria with the highest score and 

received platinum certification is 137. Within the scope of the study, first of all, the 

scorecards and LEED certificate types published by the USGB of 137 different office 
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structures were examined separately; Analyzes were made by creating tables 

according to whether the plans of the buildings, project information and interior 

pictures were accessed. Within the scope of the study, the analysis of the sustainable 

office structure, which met the platinum certificate with the highest score and the most 

data about the project, was included. Finally, inferences were made by evaluating the 

main criteria of LEED, sustainable land, indoor air quality, materials and resources, 

energy and resources, water efficiency, innovation in design, and regional priority 

titles of these buildings in the common table. Today, it is evaluated under the title of 

7 performance categories, each of which is designed differently, under the LEED 

system: Sustainable Land, Efficient Use of Water, Energy, and Atmosphere, Materials 

and Resources, Indoor Air Quality, Innovation in Design, Local Priority (Aktas and 

Golbazi, 2016).  

When the December 2020 data on the USGBC official site are analyzed numerically, 

it is seen that there are a total of 3948 LEED-certified office designs worldwide. The 

total number of certifications held by the USA, which is at the top of the list, is 2590, 

China 475, India 104, United Arab Emirates 87, Canada 50, Poland 40, Taiwan 40, 

Hong Kong 32, Thailand 31, Turkey 31. The highest number belongs to the USA. The 

reason for this can be explained by various policies for the public implemented in the 

USA and the fact that the LEED certificate belongs to the USA. For example, with 

the 1969 National Environmental Policy Act (NEPA), the United States has been 

included in its sustainability policies. In the years following NEPA’s enactment, 

public interest in sustainability has also increased. In the areas where the USA has 

made significant progress in sustainability, it is stated that sustainability efforts are 

carried out with public awareness and environmental protection concerns (Scofield 

2013: H.R. 1992 (IH) - Storing CO2 and Lowering Emissions Act). Considering the 

reports published by USGBC, 53.5% of all office buildings in the USA are certified. 

17.86 of them are silver, 23.35% are gold, 5.28% are platinum-certified. While there 

are 2591 certified office structures in total, the number of certified offices is 1386, 

silver 463, gold 605, and platinum-certified office structure 137. In total, 137 office 

buildings in the USA received LEED Platinum certification. Scorecard / Score Sheet 

information of 7 of these office buildings is not available in the system. Structure 

plan/building project information/interior pictures of 61 office buildings were 

reached. Only building project information and interior pictures of 28 office buildings 

were reached. Only interior visuals of 15 office buildings were obtained. Although 

the score sheet of 27 office buildings was reached, the building plan, project 

information, and interior visuals could not be reached. Within the scope of the study, 

11 different platinum-certified office buildings were selected and detailed analyzes 

were made. Considering the points, the ZGF Office building and the Cooper Carry 

Office building are out of 57 points; it is seen that the others are evaluated out of 100 

points. Offices evaluated over 57 points were evaluated according to the LEED ID+C: 

Commercial Interiors (v2.0) rating system, and office structures evaluated over 110 
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points were evaluated according to the LEED ID+C: Commercial Interiors (v2009) 

evaluation system. 

Examined examples are analyzed in the table with the headings of sustainable land, 

efficient use of water, energy and atmosphere, materials and resources, indoor air 

quality, innovation in design, and the analyzed projects are numbered according to 

their order in the text. When all criteria are examined, it is seen that the criteria for 

reducing energy consumption, using materials with sustainable material standards, 

and artificial lighting are met in all of the samples examined. In the sustainable land 

title, it was concluded that the criterion of alternative transportation solutions was 

mostly met and the criterion of creating social connection was met at least. In the title 

of efficient use of water, it has been observed that the smartest thermostat usage 

criterion and the least purified water usage criterion are met. In the title of energy and 

atmosphere, the criterion of reducing the most energy consumption and using the least 

renewable energy sources was met.  

It has been seen that the criterion of using materials with sustainable material 

standards is included in all projects under the title of materials and resources, and the 

criterion of choosing materials with life cycle analysis is the least common criterion 

in the project contents. In the indoor air quality title, the least acoustic criterion is met; 

In the title of innovation in design, it was concluded that the project management 

criteria were met at the rate of LEED experts.  

In-office buildings, where working people spend most of their time after their homes, 

a large amount of energy is spent on lighting, ventilation, heating-cooling, and other 

activities. Sustainable office structures offer solutions to prevent these problems. 

These structures not only improve their environment but also provide the creation of 

both physical and psychological comfort conditions in the interior. Thus, employee 

productivity and work performance increase. 

The common features of the analyzed LEED platinum-certified office buildings to 

meet the specified criteria have been determined. The first of these determinations is 

that the open-plan type and the group regular plan type are preferred because it allows 

flexibility and spreading of daylight in the layout of the space. Almost all of the 

furniture used in the interior is recycled, repaired, and reused; It is seen that carpets 

and other textiles are formed with low-absorption and non-harmful components to 

human health. Along with the strategies that protect the circadian system of the 

employees in the offices, areas, where they can do sports, yoga, and socialize, have 

also been created. They grow their own fruits and vegetables by recycling rainwater 

in their roof gardens.  

Most of the indoor heating, cooling, and ventilation systems are autonomously 

controlled via the computer. Most of the indoor plumbing fixtures are water-efficient 

and the use of gray water is also controlled. In some of the buildings, wind turbines 

are placed because the terrain conditions are suitable and they can produce their own 
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electricity. At the same time, it is seen that the office worker provides ease of access 

to the building and encourages the use of public transportation.  

Considering the recent natural disasters, we have experienced in our country as a result 

of global warming, sustainable design approaches should be adopted and applied in 

all buildings in order to leave a world where they can live healthily for future 

generations. In this context, it is thought that making determinations on behalf of 

sustainability criteria and examining the projects created with internationally 

acceptable standards will guide the projects to be implemented. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde ekonomik, sosyolojik, ekolojik ve benzeri birçok alanda 

kendisini göstermekte olan sürdürülebilirlik hem bugünün hem de 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayamaya yönelik bir kavramdır. 

Sanayi devrimi sonrasında teknolojik gelişmeler, seri üretim, nüfus 

artışı, kentlerin büyümesi gibi etmenlere bağlı olarak doğal kaynaklar 

fazlasıyla kullanılmaya başlanmıştır. Nüfus artışı ile birlikte insan-doğa 

ilişkileri güçlenmiş ve buna bağlı olarak çevre sorunları ve doğal 

kaynakların tükenmesi gibi etmenler ortaya çıkmıştır (Tuğluer ve 

Çakır, 2019). Özellikle 1970’li yıllarda hammadde ve enerji 

kaynaklarındaki artışa bağlı olarak çevre kirliliği artmıştır. Küresel 

ısınma, dünyanın yeşil alanlarının hızla tükenmesi, insan nüfusunun 

hızla artması, su kaynaklarının yok olma tehlikesi, dünyadaki toplumsal 

dengesizlik vb. nedenler sürdürülebilirlik kavramının önemini 

arttırmaktadır (Şatır, 2009). Yıllardır tehdit altında olduğu için yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıya olan doğal kaynakların 

sürdürülebilirliğinin sağlanması bu kaynakları gelecek nesillere 

aktarmak için önem arz etmektedir (Çakır ve Dönmez, 2018).  Yaşamın 

her alanında kendisini gösteren sürdürülebilirlik kavramı mimarlıkta 

insanların mekân gereksinimlerini karşılarken, doğal sistemlerin 

varlığını ve geleceğini tehlikeye sokmamayı hedeflemektedir (Sev, 

2009). Sürdürülebilir mimarlık konusunun gündeme gelmesi; yapılı 

çevrenin özellikle de binaların sürdürülebilirliğininim ölçülebilmesini 

önemli hale getirmiştir ve bu amaçla farklı yöntemler geliştirilmiştir. 
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Farklı ülkelerde farklı kuruluşlar tarafından geliştirilen bu yöntemlerin 

amacı çevreye verilen zararın azaltılması ve mekân içinde insan 

konforunun arttırılması üzerine temellenmektedir. Binaların çevresel 

etkilerinin ölçülmesi için geliştirilen bu yöntemler içerisinde, tüm 

binayı dikkate alan sistemler, genel olarak “Yeşil Bina Değerlendirme 

Sistemleri (YBDS)” olarak adlandırılmaktadır. Enerjinin, suyun, 

kaynakların verimli kullanımını, atıkların azaltılmasını, sağlık ve 

güvenlik risklerinin en aza indirilmesini sağlayan sürdürülebilir 

mimarlık birçok sertifika sistemiyle ölçülmekle birlikte uluslararası  bir 

kimlik kazanmı ş olan LEED ve BREEAM sertifika sistemleri 

diğerlerinden öne çıkarak Türkiye gibi kendine özgü yes ̧il bina 

değerlendirme sistemleri bulunmayan ülkelerde de kabul görmeye 

bas ̧lamı ştı r (Somalı  ve Ilı calı , 2009). 

Ofis yapıları, insanların toplu olarak kullandıkları, günün önemli bir 

bölümünü geçirdikleri yapılardır. İç mekân hava kalitesi, aydınlatma, 

ısıl konfor gibi koşullara bağlı olarak şekillenen çalışma ortamı 

ergonomisi çalışanların iş performansı üzerinde doğrudan etkilidir. Bu 

nedenle ofis ortamında bu kriterler diğer mekânlara göre daha fazla 

önem taşımaktadır.  

Ofis yapılarında sürdürülebilirlik ve LEED/BREEAM sertifika 

programı üzerine birçok akademik çalışma bulunmaktadır. Yapılmış 

olan çalışmalara bakıldığında ofis yapılarında sürdürülebilirliği (Juan 

vd., 2010; Wilkinson vd, 2011; Feige vd., 2013; Freihoefer vd., 2013; 

Ajami, 2018; Yalılı Kılıç ve Yahşi, 2019; LEED ve BREEAM 
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sertifikasyon sistemlerini (Lee ve Burnett, 2007; Utkutuğ, 2011; İsmail 

ve Mihlayanlar, 2013; Erdede, Erdede ve Bektaş, 2014; Ravindu, 

Rameezdeen, Zuo, Zhou ve Chandratilake, 2015; Anbarcı, Giran ve 

Demir, 2012; Erdede ve Bektaş, 2014; Yetkin, 2015; Orhan ve Kaya, 

2016; Doğan ve Seçme, 2018; Ürük ve Külünkoğlu İslamoğlu, 2019; 

Scofield ve Doane, 2019; Sipahi ve Tavşan, 2019; Uğur ve Leblebici, 

2019; Tavşan ve Yanılmaz, 2019; Çelik ve Görgülü, 2021; Elkhapery 

vd., 2021) ve ofis yapılarının sertifikasyon sistemlerine bağlı olarak 

değerlendirilmesini (Tavşan, Tavşan ve Bahar, 2021; Lee ve Kim, 

2008; Gou, Lau ve Shen, 2011; Sipahi ve Uludüz, 2021; Scofield, 2013; 

Chen ve Lee, 2013; Erol ve Kıasif, 2021; Scofield, Brodnitz, Cornell, 

Liang ve Scofield, 2021) ele alan çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Ofis 

yapılarının seritfikasyon sistemleri üzerinden ele alındığı çalışmalarda 

genellikle belirli kriterlerin ön plana çıkarıldığı görülmüştür.  

Çalışma kapsamında sürdürülebilirlik, ofis yapıları üzerinden ele 

alınmıştır. Sürdürülebilir ofis yapıları tasarımında en etkin şekilde 

kullanılan kriterlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada 

LEED ya da BREEAM sertifikalarını almış 12 adet ofis yapısı; 

yönetim, enerji ve atmosfer, iç mekân ortam kalitesi, su, ulaşım, alan ve 

ekoloji, yenilik, kirlilik ve atık yönetimi başlıkları altında incelenmiştir. 

Yapıların analiz kriterleri LEED ve BREEAM sertifika sistemlerinde 

kullanılan kriterlerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Yapılan bu 

çalışmayla; ofis yapılarında sürdürülebilirliğin sağlanmasının ekolojiye 

sunduğu yararlar dışında, çalışanlar için konforlu, sağlıklı ve aynı 

https://asosjournal.com/?mod=yazar_bilgi&user_id=178398
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zamanda verimli çalışabilecekleri mekânlar yaratılmasını sağlaması 

açısından önemine vurgu yapılmaktadır 

1.1. Sürdürülebilir Mimarlık  

Endüstri devrimi ile başlayan ve 2. Dünya Savaşı ile devam eden, hızlı 

tüketim ürünleri temeline dayanan ekonomik yapılanmalar çevre ve 

ekosistemin zarar görmesine neden olmuştur. Dünya üzerindeki insan 

nüfusunun artması üretimi de artırmış ve bunun sonucunda kaynaklar 

hızla tükenmeye başlamıştır (Öç, 2013) Bu durum; insanın kendisi için 

faydalı olanı yaparken çevreyi ve çevre üzerindeki etkilerini göz ardı 

ederek doğanın hassas dengesini bozmasına neden olmuştur. Bu 

noktada “sürdürülebilirlik” kavramı gündeme gelmiş ve zaman içinde 

bu kavram, ihtiyaçların giderilmesinde süreklilik için hayati önem 

kazanmıştır (İncedayı, 2004; Topayan, 2005). 

Sürdürülebilirlik kavramı Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 

tarafından 1987 yılında yayınlanan Ortak Geleceğimiz ya da Brutland 

Raporu’nda netlik kazanmıştır. Brutland Raporu’na (1987) göre 

“sürdürülebilir kalkınma” olarak ele alınan kavram “bugünün 

gereksinimlerinin, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılama 

olanağına zarar vermeden karşılanması” olarak tanımlanmıştır. 

Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı ekonomik, sosyolojik, ekolojik 

ve benzeri birçok alanda kendisini göstermektedir.  

Sürdürülebilir mimarlık kısaca, insanların mekân gereksinimlerini, 

doğal sistemlerin varlığını ve geleceğini tehlikeye sokmadan yerine 

getirme sanatıdır (Sev, 2009). İçinde bulunduğu koşullarda ve 
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varlığının her döneminde, gelecek nesilleri de dikkate almaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreye 

duyarlı, doğaya en az düzeyde zarar veren, enerjiyi, suyu, malzemeyi 

ve bulunduğu alanı etkin şekilde kullanan yapılar ortaya koyma 

faaliyetlerinin tümüdür (Gür, 2007). 

Sürdürülebilir mimarlık kavramı yapıların ekosistem üzerindeki 

etkilerini en aza indirirken kaynak yönetimi, insan için tasarım ve 

yapının yaşam döngüsü konularını da kapsamaktadır (Sipahi, 2013). 

Binaların tasarımına, yapımına, işletmesine, çevre alanlarına yönelik 

olmasının yanında binaların çevresinin, kullanıcılarıyla olan ilişkisinin 

düzenlenmesini sağlamaktadır  

Foster (2001) sürdürülebilir mimarlığı, enerjiyi korumak adına bol atık 

üreten mekanik sistemlere bağımlı olmak yerine, yenilenemeyen ve 

küresel ısınmaya katkı sağlayan kirlilik üreten enerji kaynaklarının 

kullanımını azaltan pasif mimarlığın ideal kullanımı ile 

ilişkilendirmektedir. Shaviv’e (2001), göre ise sürdürülebilir mimarlık, 

çevresine duyarlı, az enerji tüketen, çevre üzerinde minimum olumsuz 

etkiye sahip, kullanıcılara sağlıklı iç mekânlar sunan ve konfor 

koşullarını optimum düzeyde sağlayan binaların tasarlanmasını 

amaçlamaktadır.  

Yeang’e (1999) göre sürdürülebilir mimarinin hedefleri: 

• Değişen koşullara uyum sağlayabilen, esnek, uzun ömürlü bina 

tasarlanması, 

• Enerjinin verimli kullanımı, 
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• Kaynakların etkin kullanımı, 

• Atıkların azaltılması, 

• Temiz su kaynaklarının korunması, 

• Zararlı ve tehlikeli maddelerden sakınılması, 

• Sağlık ve güvenlik risklerinin en aza indirilmesi, 

• Sağlıklı iç mekân hava kalitesi sağlanması ve  

• Biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır.  

Kim ve Rigdon (1998) sürdürülebilir mimari için kavramsal bir çerçeve 

geliştirerek; sürdürülebilir tasarımın üç temel ilkesi olduğunu ifade 

etmektedir. Bu ilkeler kaynakların korunumu, yaşam döngüsü tasarımı 

ve insan için tasarım ilkeleridir. Kaynakların korunması ilkesiyle; 

enerjinin, suyun ve malzemenin korunması hedeflenirken; yasam 

döngüsü tasarımı ilkesi; yapının ömrünü ve çevre üzerindeki etkilerini 

değerlendirmektedir. İnsan için tasarım ilkesi ise insan-çevre ilişkisini 

irdeleyerek doğal ve kültürel değerlerin korunması, şantiye planlaması, 

kent tasarımı ve konforlu bina tasarımı kriterlerini içermektedir (Özyol, 

2006). 

Sürdürülebilir yapı enerji ve kaynakların korunumunu sağlayan, 

yeniden kullanıma imkân veren, yaşam döngüsü boyunca minimum 

düzeyde toksik madde yayan, çevresel, iklimsel, kültürel, koşullarla 

uyumlu, insan hayatında kaliteyi artıran, bununla birlikte de ekosisteme 

gerek makro gerekse mikro düzeyde zarar vermeyen yapı olarak 

tanımlanmaktadır (Güler, 2016). Gür’e (2007) göre sürdürülebilir 

yapılar kullanıcıların sağlığını ve konforunu koruyup geliştirirken, 
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yapımı ve kullanımı sırasında doğayı ve doğal kaynakları korur, 

yıkımından sonra diğer yapılar için kaynak ya da doğaya zarar 

vermeyecek şekilde atık oluşturur.  

Sürdürülebilir mimarlık konusunun gündeme gelmesi; yapılı çevrenin 

özellikle de binaların sürdürülebilirliğinin ölçülebilmesini önemli hale 

getirmiştir ve bu amaçla farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bir sonraki 

bölümde binaların çevresel etkilerinin ölçülmesi için geliştirilen bu 

yöntemler içerisinde, tüm binayı dikkate alan sistemler “Yeşil Bina 

Değerlendirme Sistemleri (YBDS)” olarak adlandırılan sertifikasyon 

sistemlerinden bahsedilerek, çalışmaya konu olan sertifika sistemleri ile 

ilgili bilgilere yer verilecek 

1.2. Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri 

Türkiye’nin Sürdürülebilir mimarlık uygulamalarının artması ile 

birlikte sürdürülebilir binalar ile ilgili standartlaşma ve 

sertifikalandırma çalışmaları ortaya çıkmıştır. Sertifikalandırma 

sistemleri, yapıların çevresel etkilerini objektif ve somut olarak ortaya 

koymakla birlikte çevresel performansının değerlendirme sürecinde 

hangi yöntemin seçileceği konusunda yol gösteren bir araçtır. Bu 

nedenle günümüzde son derece önemli hale gelmiştir (Ilıcalı ve Somalı, 

2009). 

Farklı ülkelerde farklı kuruluşlar tarafından geliştirilen bu yöntemlerin 

amacı çevreye verilen zararın azaltılması ve mekân içinde insan 

konforunun arttırılması üzerine temellenmektedir. Binaların çevresel 

etkilerinin ölçülmesi için geliştirilen bu yöntemler içerisinde, tüm 
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binayı dikkate alan sistemler, genel olarak “Yeşil Bina Değerlendirme 

Sistemleri (YBDS)” olarak adlandırılmaktadır.   

“Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri (YBDS)” binaların olumsuz 

çevresel etkilerinin objektif ve somut bir şekilde ortaya konulmasını 

sağlarken doğal kaynakların korunması ile ilgili ölçülebilir bir referans 

ortaya koyar. Sertifika sistemleri bir binayı yeşil yapan kriterleri 

tanımlayarak yeşil binaların bir kavram olmaktan çıkıp gerçeklik 

kazanmasını sağlamıştır (Erdede ve Bektaş, 2014). Ayrıca, bütünsel bir 

bina tasarım yöntemi geliştirmek, yapı sektöründe çevresel liderlik 

tanımak, yeşil rekabeti teşvik etmek, yeşil binanın yararları konusunda 

tüketici bilincini arttırarak bina pazarını dönüştürmeyi amaçlamaktadır 

(Şimşek, 2012).   

Enerjinin, suyun, kaynakların verimli kullanımında, atıkların 

azaltılmasında, sağlık ve güvenlik risklerinin en aza indirilmesinde 

önemli rol oynamaktadır (Somalı ve Ilıcalı, 2009). 

Yapıların sürdürülebilirliğini ölçmek için yaklaşık 600 adet 

sertifikasyon sistemi bulunmaktadır (Viera, 2011). İlk bilinen 

sertifikasyon sistemi BREEAM olmakla birlikte; dünya genelinde 

BREEAM ile birlikte popüler olarak kullanılan LEED sürdürülebilir 

bina sertifikalandırma sistemleri dışında, Kanada’da ortaya çıkan ancak 

uluslararası bir sistem olarak kendisini tanımlayan SBTOOL, Hong 

Kong’ta kullanılan HK-BEAM, Avustralya’da kullanılan GREEN 

STAR, Japonya‘da kullanılan CASBEE gibi birçok sürdürülebilir bina 

sertifikalandırma sistemleri bulunmaktadır (Tablo 1) 
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Tablo 1. Ülkelere göre sertifika sistemleri 

 

Ülkeler kendilerine özgü sertifika sistemlerini; yerel standartlarını, 

iklimsel verilerini ve yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak 

oluşturmayı hedeflemiştir. LEED ve BREEAM sertifika sistemleri ise 

uluslararası bir kimlik kazanarak Türkiye gibi kendine özgü yes ̧il bina 

değerlendirme sistemleri bulunmayan ülkelerde de kabul görmeye 

bas ̧lamı ştı r (Somalı  ve Ilı calı , 2009; Saka, 2011). 

 LEED sertifikası 

Türkçe karşılığı Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik olan LEED 

(Leadership in Energy and Enviromental Design) sertifikasyon sistemi, 

Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından 1998’de 

oluşturulmuştur. Amacı; yapı sektöründe görevli tüm kişi ve 

kuruluşların, dikkatini çevresel değerlere çekerek, doğal çevreyi 
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koruma amaçlı kararlar almalarını sağlamak olan sertifikasyon sistemi 

uluslararası ölçekte kabul edilmiştir (Ürük ve Külünkoğlu İslamoğlu, 

2019; Erdede ve Bektaş, 2014) 

LEED sertifikasyon sisteminde değerlendirme, tasarımdan inşaata 

kadar tüm aşamaları kapsamakta olup değerlendirme sürdürülebilir 

siteler, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç 

ortam çevresel kalite, inovasyon ve tasarım süreci ve bölgesel öncelik 

kriteleri üzerinden gerçekleşmektedir. (USGBC, t.y.; Yıldız, 2019) 

2009 yılından once değerleme sonucunda; sertifika (26-32), gümüş (33-

38), altın (39-51) ve platin (52- 69) olmak üzere 4 farklı derecede 

sertifika alınabilmekteydi. 2009 yılından sonra ise sertifika (40-49 

puan), gümüş (50-59 puan), altın (60-79 puan) ve platin (80 puan ve 

üstü) olarak verilmektedir.  

Günümüzde toplam 2490 adet LEED sertifikası almış ofis 

bulunmaktadır. Bu bağlamda ofisler 281 platin, 1220 altın, 646 gümüş 

ve 343 sertifikalı olarak sınıflandırılmıştır (USGBC, t.y.). 

 BREEAM sertifikası 

Yapı Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu olarak 

adlandırılan BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method) sertifikasyon sistemi; 1990 yılında 

İngiltere’de geliştirilen ilk yeşil bina değerlendirme sistemidir. BRE 

(Building Research Establishment) tarafından geliştirildiğinden bu 

yana dünya genelinde 200.000 bina BREEAM değerlendirme sistemi 

ile sertifika almış, bir milyonun üzerinde bina değerlendirme için 
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başvurmuştur (BREEAM, t.y.). Temel hareket noktası çevresel 

kalkınma olan Breeam Sertifikasyon sisteminin amacı; yönetmeliklerin 

üstünde ölçütler oluşturarak yenilikçi sürdürülebilir çözümlerin 

yapılarda kullanılması için teşvikte bulunmaktır (Ürük ve Külünkoğlu 

İslamoğlu, 2019) 

BREEAM sertifikasyon sistemi, yönetim, sağlık ve memnuniyet, 

enerji, ulaşım, su, atıklar, arazi kullanımı ve ekoloji, malzeme ve kirlilik 

kriterleri üzerinden puanlandırarak değerleme yapmaktadır. Ofis, 

perakende, eğitim, sanayi, konut, adalet, sağlık ve uluslararası gibi 

birçok sektöre yayılan alanları kapsamaktadır (Yıldız, 2019). Tasarım, 

yapım sonrası ve işletme aşamalarında uygulanmaktadır. 

BREEAM’e göre bir yapı değerlendirilirken çevresel performansının 

belgelendirilmesi için gösterge puanlarının en az %30’unu toplaması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılar geçer (30-45 puan), iyi (45-55 

puan), çok iyi (55-70 puan), mükemmel (70-85 puan) ve seçkin (85 

puan üstü) olmak üzere derecelendirilmektedir (Erdede ve Bektaş, 

2014).  

Günümüzde 85 adet BREEAM sertifikalı ofis bulunmaktadır. Bu 

ofislerden 41’i seçkin, 19’u mükemmel, 15’i çok iyi ve 10’u iyi olarak 

derecelendirilmiştir (BREEAM, t.y.). 

1.3. Sürdürülebilir Ofis Yapıları 

Ofisler, bir arada çalışma ortamı sunan, dış mekândan izole olan ve 

konfor kriterlerini sağlayan mekânlardır. Çağdaş yaşamın başlaması ile 

birlikte çalışma mekânları gereksinimi ortaya çıkmış ve bu 
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gereksinimin karşılanması amacıyla çalışma mekânlarının aynı çatı 

altında toplandığı günümüzdeki modern ofisler inşa edilmiştir 

(Apaydın, 2012). Toplumsal meakanların; geçmişten günümüze 

farkılılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda daha kullanılabilir, erişilebilir, 

srüdülebilir mekânlar haline gelmesi; ofis yapıları açısından da önemli 

bir kriter haline gelmiştir (Bekar, 2021). 

Teknolojik imkânların artması ve iletişimin önem kazanması ofis 

anlayışında da farklılıklara yol açmıştır. Özellikle Sanayi Devrimi 

sonucunda zaman kavramının da önem kazanmasıyla ofis mekânları 

yeni bir kimlik kazanmıştır (Toffler, 1996). 

Ofis yapılarında diğer tüm yapı türlerinde olduğu gibi üzerinde 

durulması gereken bir kavram olan sürdürülebilirlik; 1970’lerde 

toplumların sürdürülebilir bir yaşam düşüncesine sevk edilmesiyle 

ortaya çıkmıştır (Sipahi ve Uludüz, 2021). 

Ofis yapılarında meydana gelen, geleneksel ofis sistemlerinden açık 

ofis sistemlerine ve en son akıllı ofislere dönüşüme neden olan 

teknolojik gelişmeler doğrultusunda; psikolojik ve fiziksel değişimlerin 

getirmiş olduğu mekânsal değişim ihtiyacı, çevresel etkisi yüksek ofis 

yapılarının oluşmasına neden olmuştur. Bu durum, çevresel etkilerin 

azaltılması için ofis yapılarının sürdürülebilir hale getirilmesi ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır (Sipahi ve Uludüz, 2021). 

Yoğun bir kullanıcıya sahip mekânlar olan ofis yapılarında önemli 

ölçüde enerji tüketimi görülmektedir. Günün belirli saatlerinde 

kullanılmasına rağmen ofis yapılarında gün içerisinde elektrik, su, 
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iklimlendirme, havalandırma ve atık kontrolü için gerek duyulan enerji 

doğal kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu anlamda kullanıcı oranı 

değerlendirildiğinde ofis yapıları sürdürülebilirlik açısından büyük 

önem taşımaktadır (Güler, 2016). 

Sürdürülebilir ofis yapılarını çevreye karşı daha duyarlı yapan pek çok 

neden bulunmaktadır. LEED ve BREEAM sertifika sistemlerinde 

kullanılan ve yapının ne kadar sürdürülebilir olduğunu ölçen çeşitli 

ölçütler bulunmaktadır. Bu ölçütler Marmot ve Eley tarafından 

saptanan aşağıdaki karakterleri içermelidir (Frej, 2006):  

 Çevreye ve ortama saygılı olmalıdır: Sürdürülebilir yapılar, ister 

şehir dışında boş bir arazinin ortasında inşa edilsin, isterse de şehrin 

ortasına ya da çevresine konumlandırılsın; inşa edildiği ortama 

saygılı olmalıdır. 

 Kaynakları etkin kullanmalıdır: Sürdürülebilir yapılar malzemeleri 

enerji ve su kaynaklarını korumak ve devamlılığını sağlamak için 

tasarlanmalıdır. 

 Çevreye Duyarlı Malzemelerin Kullanılması: Yeşil yapılarda 

kullanılacak olan çevreye duyarlı malzemelerin seçiminde; çevre, 

dayanıklılık ve enerji kullanımı dikkate alınmalıdır. 

 Kullanıcıları için sağlıklı ve rahat kullanım alanları sağlamalıdır: 

Kullanıcılarının rahatını ve sağlıklı ortamlarda çalışması sağladığı 

için sürdürülebilir yapıların yüksek moral verdiği ve üretkenliği 

artırdığı çeşitli araştırmalarla belirlenmiştir. 



 
 

 
383 

 
 

 

CHAPTER-13 / BÖLÜM-13 

 Kullanıcıları için esnek ve uyumlu mekânlar yaratmalıdır: Esnek 

tasarımlar, 20. yüzyıl ofis yapıları için hem maddi olarak ve kaynak 

kullanımı açısından, hem de gelecekteki düzenlemeler için önemli 

gerekliliklerdendir. Günümüzdeki ofis yapıları için en önemli 

ölçütlerden biri de çalışanların iletişimlerini artırmaya yönelik daha 

esnek, daha rahat ve konforlu bir çalışma ortamı sağlayan ofis 

yapılarının gerekliliği olarak görülmektedir. Kullanıcı 

gereksinimlerinin değişken olması, iç mekân tasarımlarının da 

değişen gereksinimlere cevap verilebilmesini gerektirmektedir. 

 Performansa dayalı yapı yönetim ve denetleme sistemi: Yeşil 

yapılar, yapı formlarıyla, araziye yerleşimleriyle, mekanik ve 

elektrikli sistemleriyle, pencereleri ve iç mekân aydınlatmaları ile 

bilgisayarlı modelleme sistemlerinde en uygun çözümlerin 

üretilmesinde yararlanabilecek yapı türleridir. İlk tasarım ve 

mühendislik aşamalarında bilgisayarla yapılan analizler yapının 

maliyetinin daha ekonomik olmasına yardımcı olur. (Marmot ve 

Eley, 2000; Frej 2006). 

Güler (2016) yaptığı araştırmada sürdürülebilir ofisleri yeşil bina 

değerlendirme sertifikalarının kriterleri doğrultusunda oluşturduğu 4 

ana başlık altında incelenmiştir. Bu ölçütler; yenilenebilir enerji 

kullanımı, su verimliliği ve iç mekân yaşam kalitesini kapsayan teknik 

ölçütler, arazi seçiminden yapı inşasına ve iç mekân kurgusuna kadar 

geniş alanda yer alan,  yapının çevresi ile olan uyumu, malzeme seçimi 

ve tasarımı noktasında önem taşıyan estetik ölçütler işitsel ve görsel 
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mahremiyet, toplumsal çevrenin, insan davranışlarına ilişkin özellikleri 

ile insanın içinde yer aldığı mekâna ait form, renk, doku gibi estetik 

koşulların sağlanmasıyla psiko-sosyal kullanıcı gereksinmelerin 

karşılanmasını hedefleyen psikolojik ölçütler ve ekonomik ölçütlerdir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Sürdürülebilir ofis yapıları tasarımında en etkin şekilde kullanılan 

kriterlerin ortaya konulması amaçlanan çalışma dört aşamalı olarak 

kurgulanmıştır. Aşağıda genel bir çalışma strüktürü verilmiştir (Şekil 

1). 

 

Şekil 1. Çalışmanın aşamaları 

İlk aşamayı literatür araştırması oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik, 

sürdürülebilir ofis yapıları, LEED ve BREEAM sertifika sistemleri 

incelenerek veri toplanmıştır.  
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Tablo 2. LEED ve BREEAM sertifika puan ve dereceleri (Süzer, 2019) 

 

Çalışmanın ikinci aşamasını analiz kriterlerinin belirlenmesi 

oluşturmaktadır. Ofis yapılarını analiz etmek için LEED ve BREEAM 

sertifika sistemlerinde kullanılan kriterlerden faydalanılmıştır. İki 

sertifikasyon sisteminin ölçütleri ortak paydada bir araya getirilerek 

yönetim, enerji ve atmosfer, malzeme, iç mekân ortam kalitesi, su, 

ulaşım, alan ve ekoloji, yenilik, kirlilik ve atık yönetimi üst başlıkları 

altında toplam 38 kriter belirlenmiştir. Bu kriterlerin yer aldığı analiz 

tabloları oluşturulmuştur. Kriterler ve analiz tablolarında adlandırılan 

kodlama Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Sürdürülebilir ofis tasarımı kriterleri 

 

Belirlenen yapılarla ilgili literatürde yer alan bilgiler irdelenerek 

metinler üzerinden içerik analizi yapılmış; yapıların görselleri 

üzerinden görsel analiz yapılmıştır. 

Üçüncü aşamada örneklem grubunun belirlenmesi amacıyla 

www.usgbc.org ve www.breeam.com sitesinden LEED ve BREEAM 

sertifikası alan ofis yapıları araştırılmıştır. Literatürde belirtildiği gibi 

BREEAM ve LEED sertifikalı dünya genelinde yaygın olarak 

kullanılan sertifika sistemleridir. Var olan diğer sertifika sistemleri 

daha çok bulundukları bölgelerin yerel mevzuatlarına uygun olup 

BREEAM ve LEED uluslararası bir kimliğe sahiptir. Bu özellikleri 
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nedeniyle kendilerine ait sertifika sistemi bulunmayan ülkeler 

tarafından da tercih edilmektedir.  

Mevcut durumun tespit edilmesi amacına yönelik, LEED ya da 

BREAAM sertifika almış sürdürülebilir ofis yapıları tarama yöntemi 

kullanılarak incelenmiştir. Örneklem grubunu oluşturan ofis yapıları 

seçilirken; LEED ya da BREEAM sertifikası almış olması, 2000 

yılından sonra inşa edilmiş olması, farklı ülkelerde uygulanmış olması, 

hakkında yeterince veri bulunması gibi kriterler göz önünde 

bulundurulmuştur. Her iki sertifika sisteminde binalar farklı 

derecelerde değerlendirilmektedir. Binalar seçilirken her iki 

sertifikasyon sisteminin en üst derecesinden sertifikalandırılmış 

olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca LEED seritifka sisteminde puanlama 

2009 yılından sonra değişikliğe uğramış; 2009 yılından once 52- 69 

arası puan alan yapı platin sertifikası alırken 2009’dan sonra 80 ve üzeri 

puan Platinle sertifikalandırılmaktadır. (Erdede ve Bektaş, 2014). Bu 

nedenle yapıların seçim kriterlerinden biri de 2009 ve sorasında 

sertifikalandırılmış olmasıdır.  

Çalışmanın dördüncü ve son aşamasında ise örneklem grubunu 

oluşturan 12 ofis yapısı bu tablo üzerinden analiz edilerek en etkin 

kullanılan kriterler belirlenmeye çalışılmıştır (Tablo 4). 
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Tablo 4. İncelenen ofis yapıları 
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3. BULGULAR 

Çalışma kapsamında ele alınan 12 adet ofis yapısı; LEED ve BREEAM 

sertifika sistemleri üzerinden belirlenen sürdürülebilir tasarım kriterleri 

üzerinden değerlendirilmiştir. Öncelikle her bir ofis yapısı için; yapının 

kimlik bilgilerinin ve analizde faydalanılan sürdürülebilir tasarım 

kriterlerinin yer aldığı ayrı birer tablo oluşturulmuştur. Sürdürülebilir 

ofis yapıları tasarımında en etkin şekilde kullanılan kriterlerin 

belirlenmesine yönelik yapılan analizler neticesinde Tablo 5’teki 

sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Tablo 5. Sürdürülebilir ofis yapılarının analiz tablosu 

 

Analiz çalışması soncunda 12 adet ofis yönetim, enerji ve atmosfer, 

malzeme, iç mekân ortam kalitesi, su, ulaşım, alan ve ekoloji, yenilik, 

kirlilik ve atık yönetimi başlıklarına göre puanlanmıştır. Analiz edilen 
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sürdürülebilir ofis yapılarında en etkin kullanılan kriterler tabloda 

gösterilmiştir (Tablo 6). 

Tablo 6. Analiz edilen ofis yapılarının sürdürülebililir kriterlerinin sayısal oranı 

 

Yapılan analiz çalışması sonucunda, sürdürülebilir ofis yapılarında 

özellikle iç mekân ortam kalitesi, enerji - atmosfer ve ulaşımla ilgili 

kriterlerin ön planda olduğu görülmüştür (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Sürdürülebilir ofis yapılarında en etkin kullanılan kriterler 

 İç mekân ortam kalitesi 

Özellikle günün büyük çoğunluğunu ofiste geçiren çalışanlar için 

ofislerin iç mekân tasarımı önem taşımaktadır. Doğru tasarlanmış 

ergonomik bir ofis ortamı çalışanların daha verimli çalışmasına katkı 

sağlamaktadır. Bu nedenle iç mekan ortam kalitesi kriterlerinin ön 

planda olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan mekânsal 

düzenlemelerle, esnek mekânlarla kullancıların konforu ve çalışma 

verimliliği sağlanmaya çalışılmıştır. İrlanda Merkez Bankası ofisinde 

çalışanlar arasındaki etkileşim ve işbirliği tutkusu; merkezi atriyum 
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etrafında kümelenmiş mobilya türlerine sahip esnek, sezgisel, 

erişilebilir ortak çalışma alanları, ofisler ve toplantı odalarıyla 

tanımlanmıştır (“Ireland's new central bank”, 2018), (Şekil 3). 

    

Şekil 3. Sürdürülebilir ofislerde mekânsal düzenleme (“Ireland's new central bank”, 

2018) 

İç mekân ortam kalitesi kritlerlerinden gün ışığı yönelimi için ofis 

binalarında ana çalışma alanlarının doğal gün ışığından faydalanmak 

için cephe boyunca yerleştirildiği görülmektedir. Ayrıca merkezi 

atriyumla tasarlanan mekânlarla da doğal ışıktan faydalanılmaktadır 

(Şekil 4).   

   

Şekil 4. Sürdürülebilir ofislerde doğal ışık kullanımı (“Ireland's new central bank”, 

2018; “Geelen Counterflow, The Netherlands”, 2017; “City Green Court”, t.y.) 

IKEA Hubhult binasının cephede yer alan tenteler, günlük çalışma ve 

enerji çerçevesine bağlı olarak optimum güneş koruması oluşturmak 

için güneşin konumunun incelenmesi sonucunda tasarlanmıştır (“IKEA 
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Hubhult”, t.y.). Aynı şekilde Rönesans Tower binasında cephe tasarımı 

uygun gölgelendirmeyi sağlayacak şekilde yapılmıştır. Rastgele 

dizilmiş gibi bir görünüm elde ederken gölgelendirme elemanlarının 

yerleri ve yoğunlukları hesaplamalar sonucu elde edilmiştir (“Rönesans 

Tower”, 2014), (Şekil 5).   

     

Şekil 5. Sürdürülebilir ofislerde gölgelendirme (“IKEA Hubhult”, t.y.; “Allianz 

Tower”, t.y.) 

İç mekân kalitesi kriterlerinden aydınlatma tasarımının sürdürülebilir 

ofislerde sıklıkla uygulanan bir kriter olduğu belirlenmiştir. 

Çalışanların oranına bağlı olarak ofis yapılarında ciddi bir enerji 

tüketimi olduğundan sürdürülebilir ofis yapılarındaki aydınlatma 

tasarımında enerji tasarrufunun göz önünde bulundurduğu 

görülmektedir. Aynı zamanda ofisler günün belirli saatlerinde 

kullanılan mekânlar olduğu için kullanılmadığı zamanlarda enerji 

tasarrufunun sağlanması da önemlidir. Bu nedenlerden dolayı sensörlü 

aydınlatmalar sıklıkla tercih edilmiştir. Altmann Eco Office binasında 

tüm ofislere aydınlatma armatürleri verilmekte olup; armatürler 

kullanıcı yerleşimine göre düzenlenebilir (“Eco Office”, t.y.). 

Bloomberg Lp binasından kullanılan petal-leaf tasarımıyla hava akışı, 
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soğutma, aydınlatma ve akustik işlevleri birleştirmektadir. 500.000 

LED ışığı içeren sistem, tipik bir floresan ofis aydınlatma sisteminden 

yüzde 40 daha az enerji tüketmektedir (“Bloomberg London”, 2017), 

(Şekil 6).   

  

Şekil 6. Sürdürülebilir ofislerde aydınlatma tasarımı (“Google Tel Aviv”, t.y.; 

“Bloomberg London”, 2017) 

İyi bir iç hava kalitesi iç mekân kalitesi için etkin bir şekilde uygulanan 

bir kriter olup sürdürülebilir ofis binalarında iç hava kalitesini sağlamak 

için farklı havalandırma sistemleri kullanıldığı görülmüştür. İrlanda 

Merkez Bankası binasında ana iklimlendirme tesisi tarafından tüketilen 

enerjiyi azaltmak için karma modlu bir havalandırma stratejisi 

kullanılmıştır.  Binanın cephesi doğal havalandırmayı sağlayacak 

şekilde tasarlanmıştır. Dış koşullar uygun olduğunda, bina yönetim 

sistemi binanın cephe sistemindeki panjurları açarak temiz havanın 

içeri girmesini sağlamaktadır. 

Cephe tasarımıyla havalandırmanın sağlandığı ofislerden biri olan 

Bloomberg Lp binasında ortam hava koşulları ılıman olduğunda, 

binanın cephesinde yer alan bronz kanatlar açılıp kapanarak binanın 

“nefes alabilen” doğal havalandırma modunda çalışmasına izin 
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vermektedir. Bu sistemle mekanik havalandırma ve soğutma 

ekipmanına olan bağımlılık ve enerji tüketimi önemli ölçüde 

azaltılmaktadır (“Bloomberg London”, 2017), (Şekil 7).   

  

Şekil 7. Sürdürülebilir ofislerde doğal havalandırma (“Ireland's new central bank”, 

2018; “Bloomberg London”, 2017) 

Altman Eco Office binasında HVAC (ısıtma, havalandırmave 

iklimlendirme) sistemi kullanılırken; IKEA Hubhult’ta yer alan akıllı 

CO2 algılama kontrolleri, herhangi bir zamanda binanın her bir 

bölgesini işgal eden yaklaşık insan sayısına göre havanın dağıtılmasını 

sağlamaktadır (“Eco Office”, t.y.; “IKEA Hubhult”, t.y). Google Tel 

Aviv’de kullanılan HVAC sistemi, doluluk sensörleri kullanılarak 

otomatik olarak kontrol edilmektedir. Rönesans Tower binasında 

iseyükseltilmiş döşemenin içinin temiz hava deposu olarak 

kullanılmasına imkân veren yerden deplasmanlı havalandırma 

uygulanmıştır. 

Böylelikle çok düşük bir enerji sarfiyatıyla temiz hava yerden kat içinde 

kullanıcıya ulaşarak çok iyi seviyede bir iç hava kalitesi (Indoor Air 

Quality) sağlanmaktadır. 
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İç mekân kalitesi kriterlerinden yoğun olarak uygulandığı görülen ısısal 

konforu sağlamak amacıyla da iklimlendirme sistemlerinin 

kullanılmaktadır. Ofislerde ASHARE, CHP (Yerinde bir Birleşik Isı ve 

Güç), Patal- leaf gibi sistemlerin kullanılması ısısal konforu sağlarken 

aynı zamanda yenilik kriterine uygunluk sağlamaktadır. İrlanda Merkez 

Bankası binasının çatısında bulunan bir chiller, mümkün olduğunda 

'serbest soğutma'dan yararlanarak mekanik soğutma sağlamaktadır. 

Cephesinde kullanılan patal leaf sistemi ise pasif güneş ısısı 

kazanımlarını en aza indirerek soğutma için gereken enerjiyi 

azaltmaktadır (“Ireland's new central bank”, 2018), (Şekil 8).   

 

Şekil 8. Sürdürülebilir ofislerde iklimlendirme (“Ireland's new central bank”, 2018) 

 Enerji ve atmosfer 

Sürdürülebilir ofis yapılarında kullanıldığı zaman diliminde fazla enerji 

harcanmakta olup nu doğrultuda enerjinin verimli kullanımı önem 

taşımaktadır. Sürdürlebilir ofis binalarında yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanıldığı görülmektedir. Altman Eco Office binasında 

güneş enerjisi kullnılırken Ikea’nın enerji ihtiyacı güneş ve rüzgar 

enerjisi tarafından karşılanmaktadır. 
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Enrji tasarrufunun sağlanması için sensörlü aydınlatmalar yanında 

farklı yöntemler uygulandığı görülmüştür. Google Tel Aviv binasında 

klima ihtiyacını azaltmak için kullanılan otomatik panjurlar aynı 

zamanda parlamayı kontol ederek çalışanlara konforlu bir ortam 

sunmaktadır  (“Google Tel Aviv”, t.y.), (Şekil 9).   

EUPIO AA3 ise binasında enerji tüketimi izlenmekte olup BMS 

sistemine entegre edilmiştir (“EUIPO AA3 Building Alicante”, 2017). 

   

Şekil 9. Sürdürülebilir ofislerde enerjinin korunumu (“Google Tel Aviv”, t.y.) 

Sürüdülebilir ofis binalarında uygulanan havalandırma ve 

iklimlendirme sistemleriyle de enerji sarfiatının düşürüldüğü 

görülmektedir. Bloomberg Lp binasında. "Yapraklardan" oluşan tavan 

panelleri, tipik bir ofis tavanının çeşitli unsurlarını enerji tasarrufu 

sağlayan entegre bir sistemde birleştirerek tavan kaplaması, ışık 

reflektörleri, soğutma elemanları ve akustik zayıflama gibi birden fazla 

görevi yerine getirmektedir (Şekil 10).   
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.  

Şekil 10. Sürdürülebilir ofislerde enerjinin korunumu (“Bloomberg London”, 2017) 

 Ulaşım 

Sürdürülebilir ofis yapılarında yoğun olarak uygulanan bir diğer kriter 

de ulaşımdır. Ofislerin yer aldığı alanın kolay ulaşılabilir olduğu, 

ulaşımın bisiklet ve yaya yolu seçenekleri gerçekleşebildiği ve 

elektrikli şarj istasyonlarının uygulandığı görülmektedir. Bazı yapıların 

da bulundukları yer itibariyle bölgeyi canlandırması da bölgesel önem 

kriterinin önemini vurgulamaktadır (Şekil 11).   

   

Şekil 11. Sürdürülebilir ofislerde ulaşım (“Eco Office”, t.y.; “Ireland's new central 

bank”, 2018; IKEA Hubhult”, t.y.) 

 Su  

Sürdürülebilir ofis yapılarında etkin bir şekilde uygulanan bir diğer 

kriter su korunumudur. Ofis binalarında su tasarrufu sağlayan 

ekipmanlar, yağmur suyunun kullanılması, az su gerektiren peyzaj 
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seçimi gibi etmenlerle de su verimliliğini ve atık su yönetimini 

gerçekleştirildiğini göstermektedir. Yağmur suyunun toplanması, 

toplanan gri suyun armatürlerde kullanılması gibi bir takım önlemler 

alınmıştır. Lavabolarda düşük tüketimli armatürler ve tuvaletlerde 

vakumlu sifonlar tercih edilmektedir. Altman Eco Office binasında 

yenilikçi bir gri su sistemi uygulanmış; tuvalet musluklarından gelen 

suyun yeniden kullanılmasıyla ve yağmur suyunun toplanmasıyla 

toplam su tüketimi yüzde 55 azalmıştır. Google Tel Aviv binasında ise 

merkezi bir HVAC geri dönüşüm gri su sistemi kullanılmıştır. Bu 

sistemle Tüm bina katlarından gelen gri su, en alt kattaki sarnıçta 

toplanıp depolanmakta ve armatürlerle kullanılmak üzere 

pompalanmaktadır. 

Sürdürülebilir ofis binalarında az su gerektiren ve CO2’i emen bitkiler 

kullanılmakta olup hem hava kalitesi hem de su korunumuna katkı 

sağlamaktadır (Şekil 12).   

  

Şekil 12. Sürdürülebilir ofislerde bitkilendrime (Geelen Counterflow, The 

Netherlands”, 2017; “City Green Court”, 2011) 
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 Malzeme 

Tercih edilen malzemelerin genellikle çevreye zarar vermeyen ve 

sağlıklı malzemeler olduğu görülmüştür. Yapı inşasında sorumlu 

kaynaklı malzemelerin, FSC sertifikalı ahşap ürünlerin kullanıldığı 

belirlenmiştir. Ayrıca EIPO binasında düşük veya “sıfır” formaldehit 

ve VOC emisyonlu kaplama malzemelerinin kullanıldığı 

görülmektedir. 

Zararlı gazların açığa çıkmasının önlenmesi malzeme seçimi, iç 

mekânda kullanılan boya seçimiyle doğrudan; ofis mekânlarında 

kuaför, café, spor salonu, kütüphane gibi farklı işlevlerin yer almasıyla 

dolaylı olarak sağlanmaktadır (Şekil 13).   

   

Şekil 13. Sürdürülebilir ofislerde ek işlev (“Ireland's new central bank”, 2018; 

(“Google Tel Aviv”, t.y.; “Eco Office”, t.y.) 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ekolojik dengeye katkı sağlarken insan sağlığını ve konforunu gözeten 

yapılar ortaya koymayı hedefleyen sürdürülebilir mimarlık günümüzde 

önemi gitgide artmakta olan bir konudur. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın yaptığı çalışma günümüzde yapı sektörü karbon ayak izi 

artışında diğer sektörlerin önüne geçtiğini göstermektedir (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2011). Bir çok kişi tarafından kullanılan ofis 

yapıları özellikle enerji tüketimi oranı değerlendirildiğinde 

sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığı görülmektedir. Çalışma 

kapsamında analiz edilen BREEAM veya LEED sertifikalı yapılarda 

enerji, iç mekân ortam kalitesi, ulaşım ve su ile ilgili kriterlerin ön 

planda olduğu ve bu yapıların ağırlıklı olarak bu kriterlere göre puan 

aldığı görülmüştür (Şekil 14). 

 

Şekil 14.   Değerlendirmeye alınan ofis yapılarında kriterlerin uygulama grafiği 

Ofis yapılarında sürdürülebilirlik ağrılıklı olarak; düşük enerji 

kullanılması, temel iklimlendirme yönetimi; iç mekân hava kalitesi, 

aydınlatma tasarımı, doğal havalandırma, ısısal konfor, sağlık ve 

konfor; suyun verimli kullanımı; ulaşım kolaylıkları; bitki seçimi; atık 

su yönetimi kriterleriyle sağlanmıştır. Aynı zamanda yerel malzeme 
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kullanımı; gün ışığı yönetimi; su tüketiminin azaltılması ve yaya ve 

bisikletli olanakları sürdürülebilirliği sağlayan diğer kriterler olmuştur 

(Şekil 14). Sonuç olarak ofis yapılarında sürdürülebilirliğin farklı 

açılardan ele alındığını söylemek mümkündür. Sürdürülebilir ofis 

yapıları; ekolojiye katkı sağlamasının yanı sıra çalışanlar için konforlu, 

sağlıklı ve aynı zamanda verimli çalışabilecekleri mekânlar 

yaratılmasını sağlamaktadır. 

Günümüzde COVID’19 salgının etkisiyle çalışma koşullarında 

farklılaşmalar meydana gelmiş, “dönüşümlü çalışma” iş hayatında 

önemli bir yer edinmiştir. Buna bağlı olarak ofislerde kullanıcı sayısı 

düşümüş, aynı zaman diliminde farklı kullanıcıların yer aldığı esnek bir 

çalışma düzeni görülmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda ofislerdeki 

enerji kullanımının esnek yapıya uyum sağlamasının da önemli bir 

gereklilik haline geldiğini ve sürdürülebilir ofis yapılarında bu 

gerekliliğin karşılanabileceiğini söylemek mümkündür. 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir. 
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malzemelerin geri dönüştürülmesi bilinci, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul 

Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 

Rönesans Tower. (2014, 15 Nisan). Erişim adresi: 

https://www.yesilbinadergisi.com/yayin/718/ronesans-

tower_21748.html#.YUS0M9MzZp8 

Ravindu, S., Rameezdeen, R., Zuo, J., Zhou, Z. ve Chandratilake, R. (2015). Indoor 



 
 

 
406 

 
 

 

CHAPTER-13 / BÖLÜM-13 

environment quality of green buildings: Case study of an LEED platinum 

certified factory in a warm humid tropical climate. Building and Environment, 

84, 105-113  

Scofield, J.H. (2013). Efficacy of LEED-certification in reducing energy consumption 

and greenhouse gas emission for large New York City office buildings. Energy 

and Buildings, 67, 517–524. 

Scofield, J. H. ve Doane, J. (2018). Energy performance of LEED-certified buildings 

from 2015 Chicago benchmarking data. Energy & Buildings,174, 402-413. 

doi:10.1016/j.enbuild.2018.06.019 

Scofield, J. H., Brodnitz,S., Cornell, J., Liang, T. ve Scofield, T. (2021). Energy and 

greenhouse gas savings for LEED-Certified U.S. office buildings. Energies, 

14, 749. doi:10.3390/en14030749  

Sev, A. (2009). Sürdürülebilir mimarlık. İstanbul: Yem Yayın. 

Sipahi, S. (2013). Otel iç mekânlarında enerji kullanımı açısından sürdürülebilirlik: 

Antalya örneği (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 

Sipahi, S. ve Uludüz, Ç. (2021). Kış coğrafyası ofis yapıları iç mekânları ve Leed 

ID+C: Commercial interiors – V4. International Social Mentality and 

Researcher Thinkers Journal, 7(48), 1872-1881. doi: 

http://doi.org/10.31576/smryj.999  

Sipahi, S. ve Tavşan, F. (2019). Otel Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Yeşil 
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SUMMARY   

Sustainability, which shows itself in many fields such as economic, sociological, 

ecological today, is a concept that aims to meet the needs of both today and future 

generations. Sustainable architecture aims not to endanger the existence and future of 

natural systems while meeting the space needs of people. The issue of sustainable 

architecture has made it important to measure the sustainability of the built 

environment, especially buildings, and there are some certification systems developed 

for this purpose.  

Sustainable architecture, which ensures efficient use of energy, water and resources, 

reducing waste, minimizing health and safety risks, is measured by many certification 

systems, and LEED and BREEAM certificate requests, which have gained an 

international identity, stand out from the others, started to be accepted even in 

countries like Turkey that do not have their own green building evaluation systems. 

Office buildings are buildings that people use collectively and spend a significant part 

of the day.  

The ergonomics of the working environment, which is shaped by conditions such as 

indoor air quality, lighting, thermal comfort, has a direct effect on the work 

performance of the employees. For this reason, these criteria are more important in 

the office environment than in other spaces. 

Office buildings are buildings that people use collectively and spend a significant part 

of the day. The ergonomics of the offices, which is shaped by conditions such as 

indoor air quality, lighting, and thermal comfort, has a direct effect on the work 

performance of the employees. For this reason, these criteria are more important in 

the office environment than in other spaces. 

Within the scope of the study, sustainability was handled through office buildings. 

The study, which aims to reveal the criteria used most effectively in the design of 

sustainable office buildings, has been designed in 4 stages.  

The first stage is literature research about sustainability, sustainable office buildings, 

LEED and BREEAM certification systems.  

The second stage of the study is the determination of the analysis criteria. The criteria 

used in LEED and BREEAM certification systems were used to analyze buildings. 

The criteria of the two certification systems were brought together on a common 

denominator and a total of 38 criteria were determined under the headings of 

management, energy and atmosphere, material, indoor environment quality, water, 

transportation, space and ecology, innovation, pollution and waste management.  

Analysis tables containing these criteria were created. In the third stage, office 

buildings that received LEED and BREEAM certificates from www.usgbc.org and 

www.breeam.com were searched in order to determine the sample group. BREEAM 



 
 

 
409 

 
 

 

CHAPTER-13 / BÖLÜM-13 

and LEED certification systems are widely used around the world. Other certification 

systems are mostly in accordance with the local regulations of the regions where they 

are located, and BREEAM and LEED have an international identity. Due to these 

features, it is also preferred by countries that do not have their own certification 

system. So sustainable office buildings with LEED or BREAAM certificate were 

examined. While choosing the office buildings that make up the sample group, criteria 

such as having received LEED or BREEAM certificate, being built after 2000, being 

implemented in different countries, and having enough data about them were taken 

into consideration. In both certification systems, buildings are evaluated in different 

degrees. The buildings were selected from those certified from the highest grade of 

both certification systems. Based on these criteria, 12 office structures were 

determined.  

In the fourth and final stage of the study, the 12 office buildings that make up the 

sample group were analyzed under the headings of management, energy and 

atmosphere, indoor environment quality, water, transportation, space and ecology, 

innovation, pollution and waste management, and the most effectively used criteria 

were tried to be determined. 

As a result of the analysis study, it has been seen that the criteria related to indoor 

environment quality, energy and transportation are at the forefront in sustainable 

office buildings. The interior design of the offices is important especially for the 

employees who spend most of the day in the office. A properly designed ergonomic 

office spaces contribute to the more efficient work of employees. For this reason, it is 

possible to say that indoor environment quality criteria are at the forefront. The 

comfort and working efficiency of the users have been tried to be ensured with flexible 

spaces. It is seen that the main working areas in office buildings are placed along the 

facade to benefit from natural daylight for daylight orientation, which is one of the 

indoor environmental quality criteria. In addition, natural light is also used in the 

spaces designed with a central atrium. It has been determined that lighting design, one 

of the interior quality criteria, is a criterion that is frequently applied in sustainable 

offices. Since there is a serious energy consumption in office buildings depending on 

the ratio of employees, it is seen that energy saving is taken into account in the lighting 

design in sustainable office buildings. Since offices are places that are used at certain 

times of the day, it is also important to save energy when not in use. For these reasons, 

sensor lighting is often preferred. A good indoor air quality is an effectively applied 

criterion for indoor quality, and it has been observed that different ventilation systems 

are used to ensure indoor air quality in sustainable office buildings. To reduce energy 

use in sustainable office buildings; 

It has been seen that renewable energy sources are used and energy-saving systems 

are preferred at the same time. Another criterion that is heavily applied in sustainable 

office building is transportation. It is seen that the area where the offices are located 

is easily accessible, there are bicycle and pedestrian ways of transportation, and 
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electric charging stations are applied. The fact that some buildings revitalize the 

region due to their location also emphasizes the importance of the regional importance 

criterion. It has been determined that there are applications such as water-saving 

equipment, use of rain water, and landscape selection that requires less water in office 

buildings in order to ensure effective water conservation. In addition, the use of 

systems such as ASHARE, CHP, Patal-leaf increases the quality of the office indoor 

environment, while meeting the innovation criteria.  

It has been observed that the preferred materials are generally environmentally 

friendly and healthy materials. It has been determined that responsibly sourced 

materials and FSC certified wood products are used in the construction of the building. 

It is indirectly provided by the presence of different functions such as hairdresser, 

café, gym, library in office spaces. 

Sustainable architecture, which aims to create structures that protect human health and 

comfort while contributing to the ecological balance, is an issue that is increasing in 

importance every day. Office buildings, which are used by many people, are of great 

importance in terms of sustainability, especially when the energy consumption rate is 

evaluated. 

Sustainability in office buildings is mainly ensured by the criteria of low energy use, 

basic air conditioning management, indoor air quality, lighting design, natural 

ventilation, thermal comfort, health and comfort, efficient use of water, transportation 

facilities, plant selection and waste water management.  

At the same time, local material use, daylight management, reduction of water 

consumption and pedestrian and cyclist facilities were other criteria that ensured 

sustainability. As a result, it is possible to say that sustainability in office buildings is 

handled from different perspectives. 

In this study, the importance of ensuring sustainability in office buildings is 

emphasized in terms of creating comfortable, healthy and at the same time productive 

spaces for employees, apart from the benefits it offers to ecology. 
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1. GİRİŞ 

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), mimari ve sosyo kültürel 

boyutta; ürünleri ve üretim aşamalarını kapsayan bir anlam olarak 

kullanılmaktadır. UNESCO tarafından 17 Ekim 2003 tarihinde, 

SOKÜM Sözleşmesi kabul edilmiştir. 2005 SOKÜM Sözleşmesinde 

ise “Ülkelerin içinde bulunduğu koşullar içerisinde kültürel çeşitliliği 

arttırmasının, Ülkenin imajına ve ekonomisine sağladığı katkıları 

nedeni ile toplumlar için, sürdürülebilir kalkınmanın ana etkeni 

olduğunun” önemine değinilmektedir. 

Somut olmayan Kültürel Mirasın en temel özelliği kuşaktan kuşağa 

aktarılan bilgiye dayanmasıdır. Dolayısıyla nesiller arası bilgi aktarımı 

ve ortak bilgiye dayanması, somut olmayan kültürel mirasın varoluş 

nedeni olduğu gibi temel prensiplerini de oluşturmaktadır (Oğuz, 

2013). Tüm Dünyada yaşanan sosyal, teknolojik gelişmeler, 

beraberinde hızlı bir kentsel ve kültürel deformasyonu da beraberinde 

getirmiştir. Bu değişimlerin olumlu getirilerinin yanında, plansız bir 

şekilde yürütülen politikalar nedeni ile hızlı bir şekilde kültürel 

erozyona uğrayan sağlıksız ve kimliksiz kentlerin çoğalması nedeni ile 

meydana gelen olumsuz gelişmeleri önleye bilmek için 

“sürdürülebilirlik” kavramı ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği ve 

Geleceği ölçeğinde; Yalvaç İlçesinin geçmişten günümüze kadar gelen 

süreç içerisinde yok olmaya yüz tutmuş ve halen devam eden kültürel 

değerleri irdelenmiştir. Bu değerlerin korunması ve canlandırılmasına 
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katkı sağlaması için; mevcut potansiyellerin tüm yönleriyle araştırılıp, 

gelecek nesillere aktarılması ile ilgili problemlerin tespit edilerek, 

sürdürülebilirlik çerçevesinde yapılmış SOKÜM çalışmaları ve 

problemleri incelenmiştir. 

2. SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS (SOKÜM) VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Kültürel farklılıkların korunması ve sahiplenilmesi için gerekli 

ilkelerden biri olan Somut olmayan kültürel miras, uygarlıkları 

oluşturan, yüzyıllar boyu birikmiş kültürel çeşitliliğin aynasıdır. Somut 

olmayan kültürel miras, insanların ve topluluklarının kültürel 

yapılarının temelinden bir kısmını oluştururken, diğer taraftan ise tüm 

insanlığın paylaştığı çok boyutlu ortak bir değerdir. Bu mirasın temeli, 

yerel tarih ve doğal çevrenin derinliklerine kadar uzanarak, her 

düzeydeki birey ve insan topluluğunun, değer yargıları aracılığı ile 

anlayış şekillerini ifade etmelerini sağlayan, yaşayan ve sürekli olarak 

yeniden yaşatılan metotlardan ve bunları oluşturan bilgi ve ifade 

yollarındaki çeşitli dünya görüşlerini yansıtır. 

İnsan toplulukları arasında bir yere ya da bir topluluğa ait olma duygusu 

ve süreklilik, yaratıcılığın ve kültürel yaratının ana öğelerinden biri 

olarak kabul edilir. Bu açıdan bakıldığında, kültürel mirasa, somut olan 

ve olmayan kültürel miras arasındaki dinamik bağları bunların birbirleri 

ile olan yoğun alışverişini dikkate alan kapsamlı bir yaklaşımın geçerli 

kılınması gerekmektedir. Kalkınmanın temelinin oluşturulması için, 

somut olmayan kültürel mirasın barındırdığı değer ve metotların 



 
 

 
416 

 
 

 

CHAPTER-14 / BÖLÜM-14 

geliştirilmesine dayalı, çok yönlü bir kalkınma vizyonunun 

oluşturulmasıyla, hayat verdiği kültürel çeşitlilik ve sürdürülebilir 

kalkınma kültürel barışın garantisidir (Artun, 2010). Geleneksel somut 

ve somut olmayan kültürel değerler, taşıdıkları yerel kimlikleri ile 

turizm potansiyeli açısından önemli bileşenlerdir. Bu bileşim içerisinde 

yer alan yöresel ürünler, turizm faaliyetleri içerisinde markalaşma ve 

destinasyon alanı olması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle 

yerel kimliğe uygun miras değerlerin tespit edilmesi, korunarak 

yaşatılması ve yapılacak planlama ve tasarım ilkelerinin koruma 

kullanma dengesi gözetilerek organizasyonun yapılması büyük önem 

taşımaktadır (Gül ve diğerleri, 2020, s. 475).  Somut veya somut 

olmayışı fark etmeden kültürel mirasın korunmasının temelinde, 

sürdürülebilir değerlerin yıpratılmadan halen yaşatılmakta olan 

geleneksel kültürün teknolojik gelişmeler eşliğinde güncelleştirilip, 

gelecek kuşaklarında kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde 

aktarılması yer almaktadır. 

1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun (World 

Commission on Environment and Development-WCED) yayınladığı 

“Ortak Geleceğimiz (Our Common Future)” adlı raporda (Brundtland 

Raporu) sürdürülebilirlik kavramı üç eşdeğer parçaya veya unsura sahip 

olarak tanımlanarak, “bugünün ve gelecek kuşakların kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanından taviz vermeden karşılamak” 

şeklinde açıklanmıştır. İngilizcedeki baş harflerinden dolayı 

sürdürülebilirliğin 3E’si olarak anılan ve örtüşen eş merkezli daireler 
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ile gösterilen bu unsurlar; çevre (environment), ekonomi (economy) ve 

eşitlik (equity) (Ağcakaya ve Can, 2019) (Şekil 1). 

Toplumsal

EkonomikÇevre
Yaşayabilir

Adil

Sürdürülebilir

Katlanılabilir

 

Şekil 1. Sürdürülebilir gelişmenin venn şeması: üç kurucu parçanın kesiştiği noktada 

(“Sosyal Sürdürülebilirlik”, 2021) 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, İLKE VE AMAÇLARI 

Sürdürülebilir turizm, “Turizm gelişmelerine paralel olarak, doğal, 

kültürel, ekolojik ve biyolojik tüm değerlerin korunarak devamlılığını 

sağlayarak, turizm faaliyetlerinin planlanması ve yürütülebilmesidir”. 

Sürdürülebilir turizmin ilke ve amaçları, kısaca sürdürülebilir bir 

toplumun ilkeleri olan, ekonomik toplumsal farklılıkların korunması, 

yaşama saygı duyarak toplumun yaşam kalitesini arttıran kültürel 

çeşitliliği korumak, yenilenemeyen kaynakların tüketimini en aza 

indirmek için zaman ve imkânlara göre alışkanlıkları değiştirmek, 

kalkınma ve çevreyi bütüncül bir politika çerçevesinde ele alarak 

gelecek nesillerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi olarak 

tanımlanabilir (Kervankıran, 2013, s. 39). 
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4. TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKASI 

Türkiye’de sürdürülebilirliğin istenilen hedefine ulaşılabilmesi için, 

sadece bireysel çabalarla değil, genel anlamda ancak işletmeler, çevre 

platformları, sivil toplum örgütleri ve bireylerin iş birliği ile 

gerçekleşebileceğinden yola çıkılmıştır. Doğal çevre ile uyumlu 

sürdürülebilir bir gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla, 2003 yılında, 

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Deniz temiz 

Derneği, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Toplam Kalite Derneği, 

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, TEMA ve TÜSİAD tarafından 

kurulmuştur. Ayrıca, Ankara’da 2004 yılında faaliyete geçen Bölgesel 

Çevre Merkezi (REC), Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini 

kolaylaştırarak ve Rio Dünya Zirvesi’nde kabul edilen 6. Çevre Eylem 

Planı sözleşme ve tavsiyelerinde belirtildiği şekilde bölgedeki 

sürdürülebilir kalkınma çalışmalarını teşvik ederek desteklemektedir 

(Serban, 2002). Türkiye’de turizm politikalarını anlamak kapsamında 

kalkınma planları incelendiğinde turizm politikası uzun yıllar boyunca 

toplulukların kıyı şeridine yönlendirilerek deniz-güneş-kum turizminin 

geliştirilmesi yönünde olmuştur. 1973-1977 dönemini kapsayan 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, çevreyi gözetici önlemler 

alınması gerekliliğine değinilmiştir. 1985-1989 dönemleri arasında 

uygulanan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise turizmin 

çeşitlendirilmesi sorunu dile getirilirken, ilk kez Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda “sürdürülebilir turizm” kavramına yer verilmiştir. 

Mekânsal açıdan sürdürülebilirlik bağlamında taşıma kapasitesinin 
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aşılması konusu özellikle kıyı kesimlerinde önem arz etmektedir. Kitle 

turizminin uzun süre özendirilmesi kıyı kesimlerde sürdürülemez bir 

turizm olgusunun ortaya çıkmasına neden olmuştur (Sezer, 2010). 

Dünyada hızlı bir şekilde devam eden teknolojik gelişmeler içerisinde, 

ulaşım alanında da ilerlemeler meydana gelmiştir. Havacılık ile beraber 

karayolu, demiryolu ve denizyolu sektöründe faaliyet gösteren 

firmaların ulaşım araçlarının, kalitesinin artması ve oluşan rekabet 

ortamında sayılarının ve fiyatlarının uygun seviyelerde olması, 

Türkiye’nin dünya genelinde turizm faaliyetlerine katılımını yoğun bir 

şekilde arttırmıştır. Küresel salgın hastalıklar nedeni ile özellikle, 

güvenlik ve hijyen gibi kriterlerin yer aldığı çevresel sürdürülebilirlik, 

son yıllarda en önemli kriter olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Dünya 

çapında, turizmin ve istihdamı arttırmak, ekonomideki açığı kapatmak 

ve ülkeye döviz kazandırmak, turizm sektörünü geliştirmek için yoğun 

bir çaba içerisine bulunulan bu süreçle, turizmin beraberinde getirdiği 

olumsuz etkiler göz ardı edilmeyerek gerekli önlemlerin alınması bir 

güven ortamı yaratacaktır. Son yıllarda ortaya çıkan bu süreçte Kültür 

ve Turizm Bakanlığı’nın, sürdürülebilir turizm için doğanın 

korunmasına önem verilerek çevresel sürdürülebilirliğin amacına 

uygun olarak Dünya çapında uzmanlar eşliğinde yeniden yoğun ve 

ciddi çalışmalar yaparak etkin bir turizm planı hazırlaması 

gerekmektedir.  
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5. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN YEREL HALK VE 

ÇEVRESİNE KATKISI 

Yerel halkın turizm faaliyetleri hakkındaki olumlu görüşü ile kültürel 

katkısı sürdürülebilirliğin uzun süreli ve sağlıklı olarak devam 

ettirilmesini sağlar.  

Sürdürülebilir bir turizmin yerel halka ve çevresine katkı sağlaması 

için, yerel halkın turizme geniş katılımı olması gerekir. Bu katılımın 

sağlanması için; turizmin, yerel halkı nasıl etkilediği araştırılarak, çıkan 

sonuçlara göre uygun bir turizm planlaması yapılmalıdır. Geleneksel 

kültürün çevre ile bir bütünlük içerisinde değerlendirilip sosyal, 

kültürel, çevresel ve ekonomik yönden topluma güvence sağlanmalıdır. 

Sürdürülebilir turizm hedefleri bir plan eşliğinde belirlendiğinde, bütün 

eşlik içerisinde; insanın yaşam kalitesini artırarak yaşama ve çevreye 

saygı duymak, yenilenemeyen kaynakların tüketimini en aza indirerek 

doğadaki yaşam çeşitliliğini korumak, teknolojik gelişmeler eşliğinde 

kültürel değerleri yok etmeden alışkanlıkları değiştirip uyum sağlamak, 

açısından yerel halka katkı sağlar. 

6. YALVAÇ VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN 

BELİRDİĞİ ALANLAR 

Sultan Dağlarının güney eteklerinde yer alan Yalvaç ilçesi, Isparta’ya 

bağlı ve Isparta’nın 105 km. kuzeydoğusunda 1415 km. bir alan 

üzerinde kurulmuştur. Yalvaç kelimesinin anlamı “peygamber, resul, 

elçi, yol gösterici” olmakla beraber, Yalvaç’a Selçuklular devrinde 
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yerleşen Oğuz Türk Oymağı’nın “Yalvaçlılar” isminden dolayı kente 

bu ismin verildiği belirtilmektedir. 1840 yılında ilçe teşkilatı, 1864’te 

belediye teşkilatı kurulmuştur. Yalvaç’a bağlı 1 belde ve 37 köy 

bulunmaktadır. Yalvaç sadece kendine bağlı olan belde ve köyler için 

değil, yine Isparta iline bağlı olan Şarkîkaraağaç, Gelendost ilçe ve 

köyleri için de ekonomik, sosyal, sağlık ve eğitim hizmetleri açısından 

da bir cazibe merkezidir (Yalvaç Belediyesi, 2021). 

Kültürel sürdürülebilirlik içerisinde geçmişten günümüze kadar 

nesilden nesile aktarılan kendine özel kültürel değerleri ve tarihi ile ön 

plana çıkan önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Yalvaç ilçesinde, 

korunarak ön plana çıkan kültürel değerlerin tanıtılması açısından; 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın belirdiği alanlar alt başlıklarla şu 

şekildedir. 

6.1. Sözlü Gelenek, Anlatımlar 

Hamza Sivrisi, Yarıkkaya, Aşık Dede ve Gazi Dede Tepeleri, Su Gözü, 

Gelincik Ana Efsanesi, Destanlar, Menkıbeler (Hasan Fevzi Efendi, 

Emir Ahmet, Cüceoğlu, Derviş Ahmet), Yalvaç Türküleri (Erik Dalı 

vd.), Masallar, Hikâye, Ağıt, Ninni, Mani, Şiir, İlahi, Atasözü, 

Tekerleme, Deyim, Bilmece vb. (Öncü, 2013). 
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Şekil 2. Hamza Sivrisi ve Evliya olduğu söylenen kabir (Orijinal Foto: Fadime 

Öncü, 2013). 

 

Şekil 3.Yarıkkaya (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2013) 

  

Şekil 4. Gelincik Ana Efsanesi; Taşta Bulunan Ayak İzleri, Gelincik Ana 

mağarasının karşıdan görünümü (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2013) 
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Şekil 5. Aşık Dede tepesinin Gazi Dede tepesinden görünümü ve kumaş parçası 

bağlanan çalı (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2013) 

 

  

Şekil 6. Gazi Dede tepesine gidilen yol ve Gazi Dedenin kabri (Orijinal Foto: 

Fadime Öncü, 2013) 

   

Şekil 7. Su gözü; halk arasında kutsal bir yer olarak görülüp adaklar adanan su 

gözünde, suyun çıktığı yerde her yıl uygulanan kurban kesme geleneği 

(Orijinal Foto: İsmail Başoda, 2021). 
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Şekil 8. Bugünkü Sofular Mahallesinde Kendi Adını taşıyan cami ve medresede 

Rum ustalarla yaşanmış keramet vardır. Ustalar, büyük keresteleri bir türlü 

çatıya çıkaramamışlar. Hasan Fevzi Efendi bastonunun ucu ile koca 

keresteleri çatıya kaldırmış. Bu olay üzerine rum ustaların müslüman 

oldukları rivayet edilir (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2013) 

 

Şekil 9. Lale Ünal, beşikte ninni ile çocuk uyuturken, Yalvaç (Orijinal Foto: 

Fadime Öncü, 2021) 

 

Şekil 10. Ramzan uslu torunlarına masal anlatırken, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime 

Öncü, 2021) 
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6.2. Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller, Şölenler 

Düğün (kız isteme, nişan, çeyiz, kına gecesi), dini bayramlar, doğum 

adetleri, ağdaş ve nazar değen çocuklar için yapılan ritüeller, köstek 

keme, sünnet düğünü, yöresel çocuk oyunları, oda yakması, yöresel 

giysiler; takılar ve süslemeler, her yıl 6 Mayıs tarihinde Hıdırlık 

Tepesi’ndeki özel yerinde yapılan Hıdrellez şenlikleri ve Hasır yakma, 

1992 yılında başlayan ve bir bölümü uluslararası olarak düzenlenen 

Pisidia Antiocheia Kültür Turizm ve Sanat festivali. Belediye 

hoparlöründen bir hoca tarafından yapılan Pazar Duası, vb (Öncü, 

2013). 

 

Şekil 11. Çeyiz, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021) 
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Şekil 12. Nazar değen çocucuğu dut kökünden geçirme, Yalvaç (Orijinal Foto: 

Fadime Öncü, 2021) 

  

Şekil 13. Nazar değen çocucuğa türbeden toprak yalatma,Yalvaç (Orijinal Foto: 

Fadime Öncü, 2021) 
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Şekil 14. Hüyüklü Kasabası yaşlı kadın giysisi ve Eyuplar Köyü geleneksel 

kıyafeti, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021) 

   

Şekil 15. Mısırlı Köyü geleneksel kıyafeti, Yalvaç (Orijinal Foto: İrfan Altınbaş, 

2021) 
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Şekil 16. Körküler Köyü geleneksel kıyafeti, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 

2021) 
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Şekil 17. Celaptaş Köyü geleneksel kıyafeti, Yalvaç (Orijinal 

Foto: Özlem Dirik, 2021) 

 

 
 

  

Şekil 18. Sağır Köyü geleneksel kıyafeti, Yalvaç (Orijinal Foto: Aydın Karaca,2021 
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Şekil 19. Yukarı Kaşıkara Köyü geleneksel kıyafeti, Yalvaç (Orijinal Foto: 

Turgut Kara, 2018) 

6.3. Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar 

Parklar, Mesire yerleri, Avcılık, Yalvaç’ın zengin tarihi geçmişini 

işleyip adına layık olarak adeta bir rehber özelliğinde kentin kendisini 

anlatmasını sağlayan Yalvaç Anlatan Meydanı, Eski mimari dokusuyla 

koruma altına alınan Yalvaç Mahalleleri ve geleneksel Yalvaç Evleri, 

Çınaraltı yaşam düzeni, Köy Odaları vd. (Öncü, 2013). 
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Şekil 20. Eski mimari dokusuyla koruma altına alınan Yalvaç mahalleleri ve 

geleneksel Yalvaç evleri, (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021). 
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Şekil 21. Geleneksel Yalvaç evi Traşzade konağından iç mekân görüntüleri (Orijinal 

Foto: Fadime Öncü, 2021). 

 

Şekil 22.  Bazı köylerde halen kullanılmakta olan köy odalarından fotoğraf karesi, 

Körküler Köyü (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021). 

 

Şekil 23. Yalvaç’ın mesire yerlerinden biri olan  Lavanta Park (Orijinal Foto: Fadime 

Öncü, 2021). 
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6.4. El Sanatları 

Yok olmuş ve halen devam etmekte olan El sanatları olarak iki bölüme 

ayrılır;  

- Yok olmuş el sanatları: Çömlekçilik, Bakırcılık, Mescilik, 

Kundurucalık, Eskicilik, Sepetçilik, Dokumacılık (Kilim, Zili, 

Cicim, Haba, Halı) Nalbantçılık, Kalaycılık, Hasır Örme, Dericilik 

(Kösele, Post, v.d.) Ahşap Oymacılık (Öncü, 2013). 

- Halen devam etmekte olan el sanatları: Keçecilik, Dericilik, At 

Arabası (Minyatür At Arabacılığı), Demircilik, Semercilik, 

Yorgancılık, Saraciye, Çarpana, gibi geleneksel meslekler,  

   

Şekil 24. Yok olmuş elsanatlarından örnekler, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 

2021). 

  

Şekil 25. Geleneksel kıyafetin vazgeçilmez bir parçası olan Çarpana (Kolon), 

Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021). 
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Şekil 26. Deriden yapılan mask ve diğer ürünler, Cemile ve Cihat Benzer, Yalvaç 

(Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021). 

   

 

Şekil 27. Deriden yapılan  ürünler, Ramazan Özgür Yalvaç, (Orijinal Foto: 

Fadime Öncü, 2021). 
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Şekil 28. Derici Yavuz Öztaş, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021). 

   

Şekil 29. Saraciye, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021). 
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Şekil 30. Ahilik ünvanına sahip minyatür at arabacı Yaşar Küçüker, Yalvaç 

(Orijinal Foto: Mustafa: Küçüker, 2021) 

  

Şekil 31. Semerci Osman Durutürk, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021). 
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Şekil 32. Semerci Orhan  Köstüklü, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021). 
 

 

 

 

 

  

Şekil 33. Keçeci Gencer Kondal,Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021). 

6.5. İnanç Turizmi 

Yalvaç’ın en önemli kenti olan Pisidia Antiocheia’ya antik kenti, İnanç 

turizmi açısından, önemli bir değere sahiptir. Hıristiyanların en büyük 

ilk kilisesi olan St. Paul kilisesi altında bulunan Sinagog’ta; Aziz 

Paul’ün ilk vaazını vererek, Anadolu’daki, üç yolculuğunda da 

Yalvaç’a uğraması ve kutsal kitap İncil de bu yerden bahsedilmesi 

buranın, Hıristiyanlığın Dünyanın en büyük dinlerinden biri konumuna 

gelmesini sağladığından, Hac merkezi olma potansiyelini taşımaktadır 

(Taşlıalan, 1999, s. 18). 
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Şekil 34. Pisidia Antiocheia’ya Antik KentiSt. Paul Resmi ve Kilisesi Yalvaç 

(Orijinal Foto: Ercan Kafafçı, 2009). 

 

6.6. Yöresel Yemekler (Gastronomi) 

Geçmişten günümüze kadar kendini koruyarak halen sürdürülmekte 

olan, gastronomi açısından farklı lezzetleri ve gelenekleri de içinde 

barındıran Yalvaç’ın geleneksel sofra kültürü, zenginliği ve 

uygulamalardaki çeşitlilikler açısından ayrı bir değer taşımaktadır. 

Yalvaç’ın Geleneksel Mutfak Kültüründeki çeşitlilik birçok etkene 

bağlıdır. Akdeniz bölgesinde yer alan Yalvaç, İç Anadolu ve Ege 

bölgesiyle sınır olmasından ve bu bölgelerin mutfağından da 

etkilenerek ortaya çıkan kendine özgü zengin yemek kültürü içerisinde; 

tahıl, yörede yetişen sebzeler ile etle hazırlanan yemek çeşitleri, 

çorbalar, zeytinyağlılar, hamur işleri, yabani otlar ile av hayvanlarından 

hazırlanan yemeklerden oluşmaktadır. Yalvaç Mutfağında en önde 

gelen lezzetler arasında Keşkek, Hamursuz, Su Böreği, Güllaç, Manda 

Kaymağı, Kesmik (Kaymak) Baklavası, Bulamaç Çorbası, Boranı, 

Gölle, Ovmaç Çorbası, Sülüklü Çorba, Sıyırma, Çılbır, Dovga Çorbası, 

Göce Çorbası, Miyane Çorbası, Mahalle fırınlarında yapılan Ekmek ve 
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Börek çeşitleri, vd. gibi kendine özgü yemek çeşitleri vardır. Bu 

yemekler arasında bulunan keşkek ve Göce çorbasının bir hikâyesi 

vardır (Öncü, 2011). 

Keşkek; Keşkek, geleneksel yalvaç mutfağının baş tacıdır. Geleneksel 

mahalle fırınlarında çömlek içerisinde pişirilerek; Öğünlerde yenildiği 

gibi, genellikle bütün ailenin bir arada olduğu hafta sonları, sabah 

kahvaltısında da yenir. Bu gelenek günümüzde halen devam 

etmektedir. Keşkek yapımında araç gereç olarak; çömlek ve kepçe 

kullanılmaktadır. Eski zamanlardan gelerek günümüzde de yapılmaya 

devam edilen keşkeğin ortaya çıkış hikâyesi vardır.  

Asıl adı Kutlu gün olan Keşkek Baba, Orta Asya’dan göç edip 

anayurdumuza gelen Türk boylarından asil bir boya sahip kimsedir. 

Salur boyundan olan Kutlu gün, kırk kişilik ailenin en gencidir. Yeni 

evlidir. Yollarda çok kişi ölmüş ve 4 yaşlarında yeğeni Eymir, hamile 

olan eşi Hacer’le tek başlarına kalmışlardır. Sırtlarındaki tek azık 

torbasıyla Eymir ırmağı kenarına gelebilmişlerdir. Üçü de çok perişan 

ve açlıktan bitkin durumdadırlar.  

Eymir ve Salur civarlarında konaklayan üç kişilik göç kafilesi, 

alacakaranlıkta torbalarındaki son kalıntılarla açlıklarını giderebilmek 

için kırık çanaklarına ne varsa boşaltırlar ve Eymir suyundan içine 

katarak ateşe koyup, pişmesini beklerler. Hazırlanan yemeğin içinde 

ezilmiş buğday, bir parça kurumuş tuzlu et, bir miktar nohut, mercimek 

ve kuru fasulye bulunmaktadır. Hepsi de çok yorgun oldukları için 

oracıkta uyuyup kalırlar. Ertesi sabah gün doğduğunda Hacer uyanır. 
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Ocaktaki yemeğin kabardığını görür ve hemen ağaçtan bir kabuk 

koparıp karıştırır. Sonra tadına bakar ve mırıldanır: “Aman Allah’ım, 

bu ne böyle, hepsi de mükemmel pişmiş, hılthaşgeş olmuş, keşkeş gibi” 

der. Hemen Kutlu gün’ü kaldırır. Ağzından mırıltılarla çıkan sözleri ona 

söyleyerek: “Bey... bey... gel bak! Keşkek gibi olmuş hepsi iyiden iyiye 

pişmiş” der. Kutlu gün uyanınca gerçekten de yemesi hoş olan bu 

yemeği çok beğenir ve karısına dönerek: “Benim melek hatunum. Bu 

güzel yemeği, Tanrının lütfuyla taam edelim ve adını senin dediğin gibi 

Keşkek koyalım. Bu bizim buluşumuzdur” der.  

Hacer “Olur beyim, yiğit beyim, bu buluş senindir. Mademki senin 

adını da Keşkek Baba koyalım” diyerek fikrini belirtir. O günden 

bugüne kadar keşkek severek yenilmektedir (Öncü, 2011). 

Malzemeler; Yarım kilo keşkeklik buğday, Yarım kilo keşkeklik 

buğday, 1 su bardağı nohut, 2 büyük parça pastırma, 1 çay bardağı çiçek 

yağı, Tuz, 1 çay bardağı pilavlık bulgur. 

Hazırlanışı; Tuzunun çıkması için akşamdan ıslatılan pastırma orta boy 

çömleğin tabanına yerleştirilip,  üzerine ayıklanıp akşamdan ıslatılan 

keşkeklik buğday, tuz, su ve yağ eklenip, çömlek fırına sürüler ( konur). 

Bir saat kadar pişirildikten sora, çömlek içerisindeki keşkeğin tuzu ve 

suyu kontrol edilir. lezzetli olması ve hava almaması için çömleğin 

kapağı kapatılıp kenarları hamurla yapılarak tekrar fırına sürülür veya 

fırından çıkan kızgın kül içerisinde yedi veya sekiz saat kadar yavaş 

yavaş pişirilir. Fırından ya da kızgın kül içerisinden alınan keşkek, 
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pastırmaların ve keşkekliğin birbirine girmesi için kepçe ile karıştırılıp 

sıcak olarak tabaklarla servis yapılır. 

  
  

 

Şekil 35. Keşkek, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021). 

Göce Çorbası; Çorbaları yalnızca bir yiyecek olarak düşünmemek 

gerekir. Çorbaların da geçmişten gelen bir hikâyesi vardır. Çorbalar; 

tariflerine, pişirimindeki inceliklerine kadar insana ait olan bir öyküdür. 

Bu öyküler, sonucunda halk arasında dilden dile dolaşan öyle çorbalar 

ortaya çıkar ki, bunlar, her yere yayılır. Bugün hepimizin sevdiği ve 

Yalvaç sofralarını da süsleyen göce çorbasının da şöyle bir hikâyesi 

vardır; Kadının biri akşama kadar tarlada çalışır ve eve geç gelir. Evde 

yemeği yoktur. Yemeksiz sofraya oturmayan titiz kocasının 
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kızacağından korkarak, kara kara düşünmeye başlar ve aklına göce adı 

verilen yarma buğday (keşkeklik buğday)’dan çorba pişirmek gelir.  

Çorbayı kısa sürede pişirir. Pişirdiği çorbayı kocası çok beğenince “sağ 

olsun göceye dövdürmedi beni kocaya” diyerek rahatlar (Öncü, 2011, 

s. 70). 

Malzemeler; 2-3 parça tarhana, 2 yemek kaşığı kızartılmış kaymak 

yağı, Su, Tuz, 1 kaşık yoğurt. 

Hazırlanışı; Göcelik tarhana ıslatılır. Yumuşayınca suyu süzülerek 

tencereye konur ve üzerine su eklenir. Ayrı bir kapta 1 kaşık yoğurt 

ayran kıvamına getirilip tencereye konan göce tarhanasına katılıp, 

kaynayıncaya kadar karıştırılır. Yaklaşık 5-10 dakika kadar 

pişirildikten sonra içerisine kızartılmış kaymak yağının bir kısmı 

dökülerek dinlenmeye bırakılır. Kalan kaymak yağı ile süslenerek 

servis yapılır (Öncü, 2011, s. 71). 

   

Şekil 36. Göce çorbası ve kızartılmış kaymakyağı, Yalvaç (Orijinal Foto: Fadime 

Öncü, 2011). 
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Şekil 37. Güllaç (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021) 

   

   

Şekil 38. Geleneksel mahalle fırınında yapılan hamursuz ve Yalvaç ekmeği 

(Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021) 
 

   

Şekil 39. Kesmik baklavası (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2020) 



 
 

 
444 

 
 

 

CHAPTER-14 / BÖLÜM-14 

 

Şekil 40. Su böreği (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2020) 

  

Şekil 41. Manda kaymağı ve fasulye boranısı (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021) 

   

Şekil 42. Bulgur kaynatma Kurusarı Köyü (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2021) 

6.7. Yalvaç’ın yetiştirdiği ünlü kişiler 

Ahmet Galip Keskin (Hattat ve Şairdir), Hacı Ali Rıza Efendi (Yalvaç 

Kütüphanesini kurmuştur ve kadılık yapmıştır), Hüseyin Avni Efendi 

(Yalvaç’ın yetiştirdiği güzide din âlimi ve müftüsüdür), İhbar Billezi 

(İstanbul'da Sultan Abdülaziz'in huzur derslerinde bulunmuştur), Naci 

Kum (Yalvaç değerleriyle ilgili envanter oluşturmuştur), Ömer Vehbi 
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Efendi (1908 Osmanlı Mebussan Meclisi’nde ve ilk açılan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nde Mebus olarak görev yaptı), Yalvaçlı Esrari 

Osman Hoca (Seyyar tacirlik, köy imamlığı ve naiplik yaptı) (Yalvaç 

Belediyesi, 2021). 

6.8. Yalvaç İlçesinde, Korunarak Ön Plana Çıkan Alternatif 

Turizm Belirdiği Alanlar 

Yalvaçta araştırılmamış 15 civarında antik köy yerleşimleri mevcuttur. 

Pisidia Antiokheia Antik Kenti: Roma döneminde Pisidia bölgesine 

başkentlik yapan ve önemli bir yere sahip olan kent; Aziz Paul’ün 

Anadolu’da Hıristiyanlık dininin ilk vaazını verdiği, inanç turizmi için 

önemli bir merkezdir. Etrafı surlarla çevrili olan kent, 46 hektarlık bir 

alan üzerine kurulmuştur. 2008 yılında SDÜ Arkeoloji bölümü 

tarafından düzenli kazılara başlanmıştır. Ancak % 10’u gibi küçük bir 

kısmı toprak üstünde olan antik kentin belli başlı yapıları arasında Batı 

Kapısı, kentin yapılarının sağlı sollu üzerinde yerleştiği iki Ana Cadde, 

Tiyatro, Merkezi Kilise, Tiberius Meydanı, Propylon, Augustus 

Tapınağı, Anıtsal Çeşme, Hamam, Aziz Paul Kilisesi ve Stadion 

sayılabilir (Yalvaç Belediyesi, 2021) 

Men Kutsal Alanı: Pisidia Antiokheia antik kentinin yaklaşık 5 km. 

güneydoğusunda bulunan kent, tahmini 1600 m yükseklikteki Gemen 

Korusu’nda, Anadolu’nun mistik tanrılarından Men adına yapılmış bir 

tapınak ve çevresinde bulunan yapılardan oluşur. SDÜ Arkeoloji 

bölümü tarafından düzenli kazılara başlanmış olan Men Kutsal Alanı, 

özellikle Anadolu’nun iç-batı bölgelerinde yoğun tapım görmüş, 
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yoksul, güçsüz, hasta insanların koruyucusu, insanlara iyilik ve şifa 

dağıtan, kökleri İ.Ö. IV. Yüzyılda Mezopotamya’ya dek inen bir 

tanrıdır (Yalvaç Belediyesi, 2021) 

 

Şekil 43. Men kutsal alanı (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2004) 

Yalvaç Müzesi: Yaklaşık 150 yıl boyunca arkeolojik araştırmaların ilgi 

odağı haline gelen Pisidia Antiokheia’da süren araştırmalar, daha 

1900’lü yılarda Yalvaç’ta bir müze kurulması gereğini ortaya 

çıkarmıştır. Yalvaç’ın merkezinde, bir Prehistorya galerisi, bir klasik 

salon, bir etnografik salon, revak altı sergisi ve bahçeden ibaret olan. 

Yalvaç Müzesi, 9 Eylül 1966 tarihinde halkın hizmetine açılmıştır. 

(Yalvaç Belediyesi, 2021) 

Limnia Adası: Yalvaç'a 25 km. mesafede, Hoyran Gölü içerisinde eşsiz 

bir manzaraya sahip olan Limnia Adası; üzerindeki sur ve manastır 

kalıntısı ile mistik bir mekândır (Yalvaç Belediyesi, 2021).   
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Şekil 44. Limnia Adası ve üzerindeki sur kalıntıları (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 

2018). 

Kaya Mezarları: Hoyran Gölü’ne doğudan dik olarak inen 

kayalıklardadır. Soylulara özgü bir mezar türü olmasına karşın, üç 

mezardan özellikle biri, 30 m Yukarıdan göle ve gün batımına doğru 

bakanı, diğerlerinden hemen ayrılır; nitelikli işçiliği ve değişik 

biçimdeki geometrik desenlerden oluşan alnacıyla ve üçgen alınlığıyla 

yalın bir tapınağı anımsatan mezar Bizans döneminde kilise olarak da 

kullanılmıştır (Yalvaç Belediyesi, 2021). 

 

Şekil 45. Kaya Mezarları (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2018) 

Camiler: Yalvaç ta bulunan en eski cami 14.yy. inşa edilen Devlethan 

Camii’dir. Bunun yanı sıra Leblebiciler Camii Osmanlı döneminde ve 

Hamidiye Camii ise 1900’lerin başında inşa edilmiş önemli eserler 

arasında yer alır (Yalvaç Belediyesi, 2019).     
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Geleneksel, Mahalle Taş Fırınları: Türklerin Anadolu’ya gelerek 

yerleşik hayata geçtiği yıllardan itibaren, geleneksel kültürlerinin 

önemli bir parçası olan taş fırınlarda ekmek yapımı, Yalvaçta da devam 

etmiştir. Orijinalinde, kerpiç kullanılarak kalın duvarlarla inşa edilmiş 

içinde ahşap zemini döşenmiş Hanay adı verilen yükseltili yapılar, 

zamanla yerini içinde mermer ve raflı sisteme sahip betonarme yapılara 

bırakmıştır (Yalvaç Belediyesi, 2021). 

Osmanlı geleneklerini yansıtan Eski Hamam: Osmanlı döneminde inşa 

edilen hamam, şu anda kullanılamaz halde olup, rölöveleri çıkarılmıştır. 

Hazırlanan bir proje kapsamında ise restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Emir Ahmet Türbesi: Türbe, Çınaraltı’nda Yalvaç Bey (Demirciler) 

Bedesteninde bulunmaktadır (Yalvaç Belediyesi, 2021). 

Tarihi eski Yalvaç Evleri: Geleneksel Yalvaç evleri, eski Türk evi 

mimarisini yansıttığı gibi kendine özgü bölüm adlandırmaları ile diğer 

bölgelerden ayrılır. Kerpiç ve ahşap malzemeyle inşa edilen evlerin 

temel kısmı ise, su basman seviyesine kadar, içinde devşirme blokların 

da olduğu taş malzemeyle örülmüştür. Dış yüzü kerpiç harcıyla sıvalı 

ve üzeri kırma kiremit çatıyla kapatılmıştır. Girişin genelde çift kanatlı 

ahşap kapıyla sağlandığı evlerde şu bölümler vardır: Hayat, Kiler, Ahır, 

Samanlık, Mutfak, Hanay, Köşk, Baş Oda, Eşik, Döner Oyma (Yalvaç 

Belediyesi, 2021) 

Çınaraltı: 1200 Yıllarında ekilmiş ve yaklaşık olarak 850 yaşında olan 

Anıtsal Çınar 16 metre boyundadır. Gövde çevresi 10,25 metre, çapı 

3,26 metre olan ağacın dal uzunluğu ise 7.50 ile 15,80 metre arasında 
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değişir. Ağaç, Antalya Koruma Kurulu tarafından 11 Mayıs 1992 tarih 

ve 1401 karar no ile tescil edilmiştir (Yalvaç Belediyesi, 2021) 

Eski Deri Fabrikası: 1924 yılında, Cumhuriyet dönemi ile birlikte 

kurulan ilk 125 şirketten biri olan ve hanımlarında ortak olduğu Yalvaç 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, deri sektöründe hizmet vermiştir. Bu 

sayede Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren kalkınma hedefinde 

olan ülkemizde örnek gösterilebilecek yatırımlardandır (Yalvaç 

Belediyesi, 2021) 

Miryakefalon Savaşı: Yalvacın köyü olan Kumdanlı sınırlarında 

yapılan Miryakefalon Savaşı 1176 yılında Selçuklu Sultanı II. Kılıç 

Arslan ile Bizans İmparatoru Manuel Komninos I arasında olmuştur. 

1071 Malazgirt Zaferi Türklere Anadolu’nun kapılarına açılmasından 

sonra, 1176 yılında yapılan Miryakefalon Zaferide artık Anadolu’nun 

Türk yurdu olarak tescillendiği bir zaferdir (Yalvaç Belediyesi, 2021) 

Doğal Güzellikler: Yalvaç'ın geleneksel Hıdrellezin kutlandığı yer olan 

Hıdırlık, Eko-köy turizmi için uygun bir yer olan Hisarardı, Hoyran 

Gölü, Akar-Donar Mağarası, Değirmen Önü Mağarası, Ayı İni 

Mağarası ve incelenmemiş mağaralar. 

   

Şekil 46. Hoyran Gölü (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 2018). 
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Şekil 47. Hoyran Gölü kıyısında bulunan mağaralar (Orijinal Foto: Fadime Öncü, 

2018). 

7. MATERYAL VE YÖNTEM  

Araştırmada sürdürülebilirlik, çevre, kültür, kültürel miras, SOKÜM 

konulu yüksek lisans tez çalışmaları ve kitaplar ile Yalvaç 

Belediyesinin internet sayfası ve Yalvaçla ilgili kitaplar incelenmiş, 

orijinal fotoğraflar kullanılmıştır. 

Yalvaçta alan araştırması yapılarak sürdürülebilir güncel veriler 

toplanıp, sürdürülebilir destinasyonlar tespit edilmiştir. 

8. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan araştırma sonucunda Yalvaçta tespit edilen veriler analiz 

edilerek incelenmiştir.  Bu doğrultuda kaybolmuş, kaybolmakta olan ve 

geçmişten günümüze kadar nesilden nesile aktarılıp devam eden 

sürdürülebilir kültürel miras içerisinde yer alan değerlere yer 

verilmiştir. 

Sürdürülebilirlik açısından halen devam etmekte olan ve yeniden 

kazandırılan kültürel miras konuları olduğu görülmüştür. Bununla 

birlikte sürdürülebilirlik ve kültürel miras konularında ise halk arasında 

öne çıkan bazı çalışmalar olmuş fakat resmi kurumlardan ve 
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üniversitelerin ilgili bölümlerinden sürdürülebilirlik ve kültürel miras 

konularında destek alamadıkları görülmüştür. Yalvaç merkez ve bağlı 

kasaba ile köylerinde ‘Sürdürülebilirlik ve Çevre’ ile ‘Sürdürülebilir 

Kültür Turizmi’ konularını öne çıkaracak birçok değer tespit edilmiştir. 

Bu değerler arasında içeriklerine bakıldığı zaman özellikle İnanç 

Turizminin ön plana çıktığı görülmektedir. Sürdürülebilir çevre 

konuları ile kültürel çevre ve kültürel sürdürülebilirlik ile ilgili 

konuların bazı köylerde önemsenmediği görülmüştür. Buna ek olarak 

bazı kültürel değerlerin önemini fark eden köylerde yok olmakta olan 

kültürel değerlerin tekrar kazandırılması sağlandığı görülmüştür. 

Yalvaçta kültürel miras ve sürdürülebilirlik kapsamında yapılan 

araştırmada, sürdürülebilir kültürel mirasın devam ettiği alanların ana 

bölümleri şu şekildedir;  

1. Sözlü gelenek, anlatımlar, 

2. Toplumsal uygulamalar ritüeller, şölenler, 

3. Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, 

4. El sanatları, 

5. İnanç Turizmi, 

6. Yöresel Yemekler (Gastronomi), 

7. Yalvaç’ın yetiştirdiği ünlü kişiler, 

8. Yalvaç ilçesinde, korunarak ön plana çıkan Alternatif Turizm 

belirdiği alanlar. 

Yapılan araştırma sonucunda tespit edilen kültürel miras ana 

bölümlerinin alt başlıklarını oluşturan, kültürel miras konuları ortaya 
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konmuş ve hangi sürdürülebilir değerlerin yoğun olarak devam ettiği 

incelenmiştir. 

Ancak kültürel mirasın ana bölümlerinin alt başlıklarını oluşturan 

konuların bazılarına günümüzde yaşanan pandemi nedeni ile 

ulaşılamadığından yok olmakta olup geri kazandırılabilecek değerlerin 

şu anki durumu tam olarak tespit edilememiştir. Yalvaçta somut 

olmayan kültürel değerlerin birçoğunun halen devam etmesinin sebebi 

ise ana yollardan uzak olması, dışarıdan fazla göç almayışı ve bu 

değerlerin gelecek nesillere sürekli aktarımı olarak gösterilebilir. 
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9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada Somut Olmayan Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği ve 

Geleceği; Isparta-Yalvaç İlçesi Örneği, kültürel miras ve 

sürdürülebilirlik özelinde incelenmiştir.  

İnceleme sonucunda kültürel miras ve sürdürülebilirlik konusunda 

birçok kültürel değerin mevcut olduğu ve halen devam ettiği 

görülmüştür. Bununla birlikte sahip olunan birçok kültürel değerin yok 

olmak üzere olduğu saptanmıştır. 

Kültürel miras ve sürdürülebilirlik konusunda, sürdürülebilir kültürel 

mirasın devam ettiği alanların sekiz ana bölümlerinin alt başlıklarında 

yer alan kültürel verilerin devam ettiği belirlenmiştir. 

Bu durum halkın kendi kültürüne vermiş olduğu değeri göstermektedir. 

Yok olmakta olan bazı kültürel değerlerin tekrar kazandırılması bu 

durumu destekler niteliktedir.  

Sürdürülebilir kültür ile sürdürülebilir turizm ve çevrenin öne çıkmaya 

başladığı görülmüştür. Bu kültürel değerlerin arasında en baskın olan 

inanç turizmi ve gastronomi bölümleri öne çıkmaktadır.  

Yapılan araştırma sonucunda kültürel miras ve sürdürülebilirlik 

konularında şu öneriler getirilebilir; 

 Kültürel miras ve sürdürülebilirlik konusunda, her alanda sivil 

toplum örgütleriyle beraber bir yöntem oluşturmak zor olacaktır. Ortak 

bir vizyon hedefinde belirlenen, öncelik oluşturan kültürel alanlarda 
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güncelleme yapılması ve bir plan eşliğinde stratejiler oluşturulması, 

hızla yaşanan teknolojik gelişmeler karşısında kültürel mirası 

sürdürülebilir kılmak için yardımcı olacaktır.  

 Bu stratejiler; Yalvacın kültürel değerleri ile birlikte korunup 

geliştirilerek günümüz ve geleceğe aktarım için uygun mekânlarla 

birlikte kültürel değerlerin, insanların yaşam kalitelerini artıracak 

mimari ve kentsel tasarım projeleri ile birlikte geliştirilmelidir. Bu 

projeler Yalvaç’ın kent bütünündeki yerini ve önemini fiziksel ve 

sosyokültürel boyutta ortaya koyarak, Yalvaç’ın diğer kültürel değerleri 

için örnek niteliğinde olmalıdır.  

 Yalvacın kültürel değerleri güncellenerek farklı sosyal, kültürel 

ve ticari aktivitelere olanak sağlayacak şekilde planlanmalı, böylelikle 

kendi sınırları içerisinde gelişirken kentin sürdürülebilir gelişimine de 

katkıda bulunması sağlanmalıdır. Sürdürülebilirlik kültürünün 

geliştirilmesi, halkın kendi sorumluluklarının farkına varılması 

sağlanıp, etkin hale getirmek ancak uzmanlar eşliğinde yapılacak etkili 

bir eğitim programı ile sağlanabilecektir.  

Çalışmalarda tespit edilen kültürel miras alanlarını koruyabilmek ve 

sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için etkin rol alacak; yerel kanaat 

önderlerine, turizm ile ilişki halinde olan (akademisyenler, turizmciler, 

çevreciler, muhtarlar, işadamları, yerel halk vb.) bireylere, Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarına sürdürülebilirliğin önemi ile ilgili eğitim 

verilmesi; hedeflenen stratejiler doğrultusunda Yalvacın; geleneksel 

kültürü ile küresel kültür arasındaki dengeyi kurmak,  kısa ve uzun 
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vadeli hedeflere ulaşabilmeyi sağlamak için kültürel ve mekânsal 

çeşitliliği koruyup geliştirirken, diğer yandan bu değerlerin yaşanan 

teknolojik gelişmeler karşısında hedeflenen stratejik hedeflere ulaşmak 

için ortak paydaşlar eşliğinde eylem planlarının hazırlanması ve 

sürdürülebilir kültürün sağlanması için önemli bir adım niteliğindedir. 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.  
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SUMMARY 

Intangible Cultural Heritage (SOKUM) in architectural and socio-cultural 

dimensions; It is used as a meaning that covers products and production stages. The 

SOKUM Convention was adopted by UNESCO on 17 October 2003. In the 2005 

SOKUM Convention, the importance of "increasing cultural diversity within the 

conditions of the countries is the main factor of sustainable development for societies 

due to its contribution to the country's image and economy" is mentioned. 

The most basic feature of Intangible Cultural Heritage is that it is based on the 

knowledge transferred from generation to generation. Therefore, the transfer of 

knowledge between generations and its reliance on common knowledge constitute the 

basic principles of the intangible cultural heritage as well as there a son for its 

existence (Oğuz, 2013, s. 231). 

Globalization, starting with the social, economic and technological developments 

experienced all over the world, has brought with it a rapid urban and cultural change 

and transformation process.  

In addition to the positive benefits of these processes, the concept of "sustainability" 

has emerged in order to prevent the negative developments that ocur due to the 

proliferation of unhealthy and unidentified cities, which are rapidly subject to cultural 

erosion due to unplanned policies.  

Intangible cultural heritage, on the one hand, constitutes a part of the main sources of 

the cultural identity of people and human communities, on the other hand, it is a 

multidimensional common wealth shared by all humanity.  

The roots of this heritage go deep into local histories and natural environments, 

comprising a set of living and constantly recreated ways and means, knowledge and 

ways of expression that allow individuals and human communities at all levels to 

express the understanding of the world through values and moral standards. It creates 

a sense of belonging and continuity among human communities. For this reason, it is 

considered as one of the main elements of creativity and cultural creation (Artun, 

2010). 

It has been determined that sustainability, which is often neglected because the 

negative interaction of globalization and global warming in living conditions is 

thought to pose a great threat to sustainability, is also important in socio-cultural 

dimension. Regardless of whether it is tangible orintangible, the motivation for the 

protection of cultural heritage is the transfer of the traditional culture, which is still 

kept alive within the scope of sustainability, at a level that can meet the cultural needs 

of future generations, by updating it with technological developments. It is based on 

the fact that achieving the desired goal of sustainability in Turkey should not be 

through individual efforts, but in general terms, but with the cooperation of 
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businesses, environmental platforms, non-governmental organizations and 

individuals (Serban, 2002).  

Traditional cultureshould be evaluated in unity with the environment and social, 

cultural, environmental and economic security should be provided to the 

society.When sustainable tourism goals are determined with a plan, they will increase 

the quality of life of people, respect life and the environment, minimize the 

consumption of non-renewable resources, protect the diversity of life in nature, 

change habits without destroying cultural values, accompanied by technological 

developments, make a versatile contribution to the local people will provide. In terms 

of promoting the cultural values that come to the foreby being preserved in Yalvaç 

district, which has an important tourism potential with its unique identity and 

historical feature, with its cultural values that have been passed down from generation 

to generation in cultural sustainability; Areas of Intangible Cultural Heritage: oral 

traditions and expressions, social practices, ritualsandfeasts, knowledge and practices 

about nature and the universe, Hand crafts, Faith Tourism, Local Foods, Famous 

people trained by Yalvaç, Alternative Tourism areas.  

In this study, with in the scope of the Intangible Cultural Heritage of Yalvaç District; 

From a socio-cultural point of view, it has been examined within the framework of 

sustainable, holistic and urban identity, it has been tried to be transferred to future 

generations by protecting it and its interactions with urban development have been 

tried to be explained and suggestions have been made. 
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1. GİRİŞ 

Tarihsel dönemlerden beri farklı medeniyetler, yaşadıkları mekânın 

oluşumunda, yer aldıkları doğal çevreye uyum sağlamak için çaba 

göstermişlerdir. Çevreye uyum sağlamak, sadece; yer seçimi, su 

kaynakları, doğal savunma imkânları ve topografya kullanımı ile sınırlı 

değildir. Geleneksel mimaride, iklimsel koşullar ön plana alınarak; 

sürdürülebilir, dayanıklı ve uzun ömürlü yerel malzeme seçimi, bina 

formu ve çatı yapım teknikleri gibi yöntemler ile iklim uyumlu tasarım 

yöntemleri kullanılmıştır. Ancak, doğa ile iç içe yaşayan insanlar, 

modernleşme döneminden itibaren doğaya zarar vermeye 

başlamışlardır. Dolayısıyla kentlerde yaşanan olumsuz etkileri 

azaltmak amacıyla, çevre ve doğal kaynakların korumasına yönelik 

mimari tasarımda ekolojik yaklaşımlar oluşturulmuştur. Bu kapsamda 

sürdürülebilir mimari, çevre dostu mimari ya da eko-mimari gibi 

kavramlar da ortaya çıkmıştır. Ekolojik anlamda sürdürülebilirlik 

kavramı, çevre dostu mimari ya da eko-mimarinin temel amacı; 

kaynakların dengeli kullanımı, çevre ve iklim ile uyumlu tasarım 

yöntemlerinin oluşumudur. 

Eko-mimari, doğal ve yapay çevre arasında oluşan bir harmonidir. Eko-

mimari; yüksek teknoloji yapı malzeme tasarımı ve kullanım yöntemi 

olmakla birlikte aynı zamanda doğal ve yapay çevre arasında kurulan 

bir dengedir (Broadbent ve Brebbia 2006, s. 15). Eko-mimari, 

sürdürülebilir mimari olarak, estetik, çevresel, sosyal, politik ve etik 

gibi değerleri de içermektedir (İbrahim, 2010, s. 185). 
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Eko-mimari kavramının kapsamı içerisinde; bölgesel iklim uyumlu 

tasarım, malzeme kullanımı, nitelik, dayanıklılık, renk ve inşa 

teknikleri yer almaktadır. Eko-mimari tasarımda; bina yönlenmesi, 

kütle, güneş enerjisi kullanımı, doğal aydınlatma ve havalandırma, 

iklim uyumlu peyzaj tasarımı ve atık yönetimi gibi ilkeler yer 

almaktadır. 

Eko-mimarı kavramı güncel bir konu olmasına rağmen yüzyıllar 

boyunca yerleşim alanlarında kullanılan bir yöntemdir. Yerleşim 

bölgelerinde, çevre koşullarına uyum sağlamak amacıyla; güneş, rüzgâr 

yönü, topografya, su kaynakları, yerel malzeme kullanımı ve yapım 

teknikleri her zaman ön planda olmuştur. 

Bu doğrultuda, günümüzün eko-mimari tasarım ilkelerine tamamen 

uyumlu olan İran’ın tarihsel ve geleneksel binalarında iklim uyumlu 

tasarım ilkeleri incelenecektir. İlk aşamada; yazın taramasına dayalı 

olarak, dünya çapında oluşan iklimsel sınıflandırmalar üzerine 

araştırma yapılacaktır. İkinci aşamada ise; İran’ın, sıcak-kurak 

bölgesindeki konut mimarisinde kullanılan geleneksel eko-mimari 

yöntemleri, yazın taraması ve gözleme dayalı olarak araştırılacaktır. 

Konut örnekleri; Kaşan kentinde, sıcak-kurak bölgede ve Ulusal Miras 

Liste’sinde yer alan konutlardan oluşmaktadır. 

Araştırmada, konutlarda kullanılan geleneksel eko-mimari yöntemleri 

ele alınacaktır. Bu bağlamda, iklime uyumlu tasarım ilkeleri; üst, orta 

ve alt olmak üzere üç farklı ölçekte; kent dokusu, bina ve mimari 

elemanlar olarak incelenecektir. Araştırmanın sonucunda, dünya 
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çapında sıcak-kurak iklim bölgelerinde kullanılabilecek eko-mimari 

konut tasarımı için öneriler ortaya konulacaktır. 

1.1. Eko-Mimari Kavramı 

İnsanın doğa ile ilişkisi tarihin ilk evrelerine kadar uzanmaktadır. İnsan, 

temel gereksinimler doğrultusunda doğa ile sürekli ve kalıcı bir ilişki 

içinde bulunmuştur ve bu bağlamda; beslenme, barınma ve korunma 

ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü doğadan elde etmiştir. 

Yüzyıllar boyunca, insanoğlu; yaşadığı mekânı, etrafında bulunan yerel 

imkânlar ve kendi becerileri ile oluşturmuştur. Ancak, doğa ile iç içe 

yaşayan insanlar, modernleşme döneminden itibaren doğaya zarar 

vermeye başlamışlardır. Sanayileşme, fabrikalaşma, kentleşme ve 

teknolojik gelişmelerin artışı; doğal çevreye verilen zararların önemli 

seviyelere ulaşmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına da neden 

olmaktadır. Son yıllarda, kentlerde yaşanan olumsuz etkileri azaltmak 

ve çevreyle birlikte doğal kaynakların da korunması amacıyla, mimari 

tasarım konularında, ekolojik yaklaşımların oluşumuna tanık 

olunmaktadır. 

Ekolojik açıdan sürdürülebilirlik kavramı, kaynakların dengeli 

kullanımı anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir ve çevre dostu mimari 

ya da eko-mimarinin temel amacı, kaynakların dengeli kullanımı ve 

çevreye uyumlu tasarım yöntemleriyle iyi bir yaşam alanının 

oluşturulmasıdır. Hollanda Mimarlar Kraliyet Enstitüsü’ne (BNA, 

2021) göre; sürdürülebilir mimari ya da eko-mimari, günümüzün 

gereksinimi olan yaşamsal mimari yaklaşımıdır. 
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Eko-mimari; doğa ve mimarlık arasında oluşan bir uyumdur. Eko-

mimari sadece yüksek teknoloji yapı ürünlerinin tasarımı ve kullanım 

yöntemi değil, aynı zamanda doğal ve yapay çevre arasında kurulan bir 

dengedir (Broadbent ve Brebbia, 2006, s. 15). Eko-mimari kavramında; 

yapı, doğanın bir parçasıdır. Bu yüzden, bina ve çevresinin uygun 

tasarımındaki hedefler; iklim uyumlu tasarım, çevreye en az zararın 

verilmesi, yapım, kullanım ve yıkım süreçlerinde (daha doğrusu 

binanın ömrü boyunca), enerji ve malzemelerin geri dönüşümü ve 

yeniden kullanımının sağlanmasıdır (Acres, 2015; USGBC, 2016). 

Eko-mimari; sürdürülebilir mimari olarak, estetik, ekolojik dengenin 

korunması, sosyal, politik ve etik gibi değerleri içermektedir (İbrahim, 

2010, s. 185). Eko-mimarı, mimarın hayal gücünü ve teknik bilgisini 

kullanarak çevre ile uyumlu tasarım ve uygulama yöntemidir. Eko-

mimari, mantık temeli üzerinde, sürdürülebilir, dayanıklı, uzun ömürlü, 

çevreye uygun malzeme kullanımı ve yer duygusunun konuların 

kombinasyonu olarak ortaya çıkmaktadır (López, 2006, s. 25).  

Eko-mimarinin tanımı için iki kavramın açıklanması gerekir; ekoloji ve 

ekolojik yapılar. Bir bilim dalı olarak ekoloji; canlı organizmaların 

toprak, su, iklim gibi cansız çevre ile olan ilişkilerini incelemektir. 

Çağdaş bir mimarlık akımı olarak ekolojik yapılarda ise, doğal 

kaynakların etkin bir şekilde yönetimi ile çevre dostu ve enerji verimli 

binaların tasarımı amaçlanmaktadır. Örneğin, güneş ve rüzgâr gibi 

temiz ve yenilenebilen enerji kaynaklarından pasif ve aktif biçimde 
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yararlanmaktır. Aynı zamanda çevreye en az zararı veren malzemelerin 

kullanımıdır (İbrahim, 2010, s. 186). 

Sürdürülebilir mimari ya da eko-mimari kavramının üç bileşeni; 

toplumsal, ekonomik ve çevre değerleridir. Ayrıca söz konusu kavram; 

toplumsal, ekonomik ve çevresel konular arasında oluşan yakınlık ve 

uyum üzerine odaklanmaktadır (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Sürdürülebilirlik kavramının üç bileşeni (Aksu, 2011, s. 6) 

Eko-mimari, çevresel açıdan; kirliliğin azaltılması, doğal kaynakların 

korunması ve çevresel bozulmanın önlenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Eko-mimari yöntemi; ekonomik açıdan, binada su ve 

enerji kaynaklarının etkin kullanımıdır. Sosyal açıdan, binaların; 

güzellik kavramını ön planda tutmasının yanı sıra, altyapı üzerindeki 

olumsuz etkilere de düşük seviyede sahip olmaları gerekmektedir 

(Ragheba, El-Shimyb, ve Rahhebb, 2016, s. 778).  

Sürdürülebilir mimari kavramı kendi bünyesinde verimlilik, güzellik, 

yerleşim ve yapım maliyetini de içermektedir. Sürdürülebilir mimari ya 

da eko-mimari, çevre odaklı bir tasarım anlayışı olarak, beş temel 

başlıktan oluşmaktadır (Ghani, 2012, s. 21). Bunlar; 
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• Sağlıklı iç mekân-çevre tasarımı, 

• Enerji verimliliği, 

• Ekolojik yapım malzeme kullanımı, 

• Yapı formu, 

• İyi tasarım olarak tanımlanır. 

Eko-mimari ilkeleri kapsamında, konut yapıları için ekolojik tasarım 

ilkeleri oluşturulur. Eko-mimari konut tasarımının amacı, yaşayanların 

konforu için, doğal çevre ve iklim uyumlu tasarım yöntemlerinin 

kullanımıdır. Bu kapsamda, bölgesel iklimle uyumlu tasarım, malzeme 

seçimi ve yapı uygulamaları dikkate alınarak inşa edilmesi gerekir. 

Eko-mimari konut tasarım aşamasında dikkate alınması gereken temel 

tasarım ilkeleri Ghani’ye (2012, s. 21) göre şu şekilde sıralanabilir: 

• Bina yönlenmesi, 

• Enerji kazanım veya kaybının azaltılması, 

• Aydınlatma, 

• İklim uyumlu peyzaj tasarımı, 

• Atık yönetimi, 

• Havalandırma 

Eko-mimari kavramı günümüzün konusu olmasına rağmen, yüzyıllar 

boyunca yerleşim alanlarının oluşumunda ve binaların 

biçimlenmesinde uygulanan bir yöntemdir. Yerleşimlerde, çevre ve 

iklim koşullarına uyum sağlamak amacıyla güneş, rüzgâr yönü, 

topografya, yerel malzeme kullanımı ve yapım tekniklerin üretimi her 

zaman ön planda olmuştur. 
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1.2. İran’ın Geleneksel Mimarlık İlkeleri ve Eko-Mimari 

İran çok geniş bir alanda konumlanmaktadır ve ülkenin büyük bir kısmı 

(merkezi kısmı) çöl iklim özelliklerine sahiptir. Sıcak-kurak iklim 

koşulları nedeniyle bu alanlarda yaşayan nüfus sayısı çok azdır. Ancak 

çöl alanların kenar kesimleri sıcak-kurak ve daha ılıman iklim 

koşullarına sahip olduğu için tarih boyunca yaşam alanı olmuştur. 

Pirnia (2005)’e göre; İran’ın geleneksel yapıları; kültür, yapım 

teknikleri, malzeme ve iklim koşulları nedeniyle, beş tasarım ilkesi 

dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu ilkeler; 

1. İnsan ölçekli, 

2. İçe dönüklük, 

3. Bağımsızlık / Özerklik, 

4. Amaçlılık (Boşluktan Kaçınmak), 

5. Yapı ve Modülasyon. 

Şekil 2’de geleneksel mimaride uygulanan beş tasarım ilkesi ve 

ilişkileri sunulmuştur.   
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Şekil 2. İran’ın geleneksel mimarisinde uygulanan tasarım ilkeleri (Pirnia, (2005)’ten 

uyarlanmıştır) 

Ayrıca, geleneksel mimaride coğrafi konum, bio-ekoloji ve iklimsel 

koşullar bina tasarımında ön planda yer almaktadır. Bu kapsamda bina 

yönlendirmesi, bina formu (içe dönüklük), merkezi avlu sistemi, güneş 

ışınlarından yararlanmak ya da korunmak, çatılar ve kaplamalar, rüzgâr 

tutucular, pencereler, malzeme ve renk gibi özellikler iç mekân 

konforunu sağlamaktadır (Kasmaee, 2003). Sürdürülebilirlik kavramı 

ve İran’ın tasarım ilkeleri üzerinde bir eşleştirme yapıldığında, farklı 

dönemlere ait olmalarına rağmen, aynı anlamı taşımaktadırlar. Şekil 

3’te yapılan eşleştirme yer almaktadır. Günümüzün ifadesiyle, İran’ın 

geleneksel mimarisinde iklim uyumlu tasarım ya da eko-mimari tasarım 

yaklaşımınım kullanıldığını söylemek mümkündür. 
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Şekil 3. Sürdürülebilir mimari ilkeleri ve İran’ın geleneksel mimari tasarım ilkelerin 

eşleştirmesi (Shahamat (2014)’ten uyarlanmıştır) 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın amacı, İran’ın sıcak-kurak bölgelerindeki geleneksel konut 

mimarisinde kullanılan eko-mimari yöntemlerin incelenmesidir. Bu 

kapsamda, ilk olarak literatür taramasına dayalı olarak güncel iklim 

çalışmaları irdelenmiş, daha sonra İran’ın geleneksel konut mimari 

örnekleri değerlendirilmiştir. 

Köppen (1936) ve Olgyay (1962) tarafından yapılan çalışmalarda 

dünya ölçeğinde iklimsel sınıflandırmalar oluşturmuşlardır. Köppen’in 

(Ghiai, Tabe, Mohammadi, ve Elhaj, 2020, s. 2) sınıflandırmasına göre 

İran platosunda altı farklı iklim çeşiti; sıcak çöl, sıcak yarı kurak, soğuk 

yarı kurak, sıcak Akdeniz ve sıcak karasal iklim çeşitleri yer almaktadır 

(Şekil 4).   
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Şekil 4. Köppen-Geiger tarafından yapılan İran iklim sınıflandırma haritası (Ghiai ve 

diğerleri, 2020, s. 2) 

Şekil 4’te göre, ülkenin büyük bir kısmı (merkezi kısmı) sıcak çöl iklim 

özelliklerine sahiptir. Yıllık yağış miktarı çok az, nem seviyesi düşük, 

sıcak-kurak ve su kaynakları kısıtlıdır (Coğrafya Dünyası, 2021). 

Olgyay’in sınıflandırması mimari tasarım temeli esas alınarak 

yapılmıştır. Bu sınıflandırma kapsamında İran platosunda soğuk, 

ılıman, ılık nemli ve sıcak-kurak olmak üzere dört farklı çeşiti ortaya 

konmuştur (Tavasuli, 1980, s. 45; Pourvahidi ve Ozdeniz, 2013). 

Köppen (1936) ve Olgyay (1962) yaptıkları sınıflandırmalara göre; İran 

platosu dünyanın sıcak-kurak iklim bölgesinde yer almaktadır. 

Kasmaee (1984), Köppen (1936) ve Olgyay (1962) yaptıkları iklim 

sınıflandırmaları esas alınarak, yayınladığı “İklim ve Mimarlık” adlı 

kitabında İran’da oluşan dört farklı iklim bölgesindeki geleneksel 
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mimaride kullanılan iklim uyumlu tasarım özelliklerini açıklamıştır 

(Kasmaee, 2003). Ghobadian 2000 yılında yayınladığı “İran’ın 

Sürdürülebilir Geleneksel Yapıları” kitabında dört farklı iklimde, 

iklimin etkisini geleneksel yapıların üzerinde açıklamıştır. (Ghobadian, 

2008,). 

Bu doğrultuda, çalışma yöntemi yazın taraması ve gözleme dayalı 

olarak yapılacaktır. Çalışma kapsamında İran’ın sıcak-kurak iklim 

bölgesinde yer alan Kaşan kentinin geleneksel ve tarihî konutlarında 

eko-mimarı yöntemleri incelenecektir. Kaşan kentinin tarihî dokusu, 

mahalle ve konutları neredeyse hiç dokunulmamış sayılacak kadar 

korunmuştur. Seçilen konutlar tarihî kent çekirdeği ve mahalle ilişkileri 

içindedir. Ulusal Miras Listesinde yer alana dört konut Burucerdi Evi, 

Ameriler Evi, Abbasi Evi ve Tabatabai Evi’dir. Araştırmada, 

konutlarda kullanılan geleneksel eko-mimari yöntemleri incelenecektir. 

Bu bağlamda, iklime uyumlu tasarım ilkeleri üç farklı ölçekte (üst, orta 

ve alt olmak üzere); kent dokusu, bina ve mimari elemanları üzerine 

araştırmalar yapılacaktır. 

3. BULGULAR 

Kaşan, İran’ın merkezi platosu ve İsfahan eyaletinde yer almaktadır. 

Coğrafi durumu 33°59′ kuzey ve 51°26′ doğu enlemde, deniz 

seviyesinden 945 m. yükseklikte ve Tahran-İsfahan tarihî kara yolu 

üzerinde kurulmuştur. Kentin tarihî çok eskiye kadar uzanmaktadır. 

Tarih öncesi yerleşimlerden Sialk Tepe’si (8000 yıl M.Ö) kentin 

sınırlarında kurulmuştur. Kentin doğusunda İran’ın Kevir Çölü (Büyük 
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Tuz Çölü) sıcak-kurak iklim özellikleri içerisinde yer almaktadır (Şekil 

5).  

 

Şekil 5. Kaşan kentin konumu 

Kentin yıllık ortalama sıcaklığı 22°C derece ve yıllık yağış miktarı 116 

mm olarak kaydedilmiştir (Meteoblu, 2021). Köppen’in yaptığı 

sınıflandırma (Ghiai ve diğerleri, 2020, s. 2) ve Şekil 2’ye göre Kaşan 

BWHSA bölgesinde ve sıcak-kurak iklim özelliklerine sahiptir. 

Kaşan’ın Tarihî Konutlar Kenti olarak tanımlanmasının sebebi, 

mahalleleri, çok sayıda tarihî konutları ve hiç bozulmamış tarihi 

dokusundan kaynaklıdır. Çalışma kapsamında tarihî kent çekirdeğinde 

yer alan Sultan Mirahmad Mahalle’sinden dört konut: Tabatabai Evi, 

Abbasi Evi, Burucerdi Evi ve Ameriler Evi (Tarihî Otel) çalışma 

materyalı olarak seçilmiştir. Sultan Mirahmad Mahallesinde, ismi 

geçen konutlar ve mahallede yer alan diğer çok sayıdaki tarihî konutlar 

Ulusal Tarihî Miras Listesinde yer almaktadır. Bu konutlar restorasyon 

çalışmaları sonrasında müze, konut ve tarihî otel olarak 
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kullanılmaktadır. Şekil 6’da kentin tarihî çekirdeğinde yer alan Sultan 

Mirahmad Mahallesinin sınırları, konutların ve diğer tarihi binaların 

konumu gösterilmiştir. 

 

Şekil 6. Tarihî Sultan Emir Ahmet mahalle sınırlarında yer alan konutların konumu 

(Cihani ve diğerleri, 2015, s. 117) 
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Tablo 1’de konutlarda kullanılan geleneksel eko-mimari yöntemleri ve 

özellikleri, orta ve alt ölçekte bina ve mimari elemanları sunulmuştur. 

Tablo 1. Tarihsel konutlarda kullanılan eko-mimari özellikler 
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3.1. Üst Ölçek Eko-Mimari Yöntemler 

Üst ölçekte uygulanan eko-mimari tasarım yöntemleri kentsel tasarım 

ölçeğinde, binaların konumu ve yönelmesi, binalar arası mesafe, içe 

dönüklük, kompakt kent dokusu ve dar sokaklar olarak incelenecektir. 

3.1.1. Bina yerleştirme ve yönlenme 

Kent ölçeğinde, binaların konumu ve yönelmesi iç mekân termal 

konforu ve enerji tasarrufu açısından önemlidir (Kasmaee, 2003, s. 52). 

Ayrıca, kentsel dokuda binaların yerleştirmesi, yollar ve sokakların 

oluşumu, doğal topografiya, güneş ışınlarından ve rüzgârdan korunmak 

amaçlıdır. Rüzgâr yönü sokakların oluşumunda bir yandan doğal 

havalandırmada, öte yandan mevsimsel kum fırtınalardan korunmak 

için önemlidir (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Tarihî Sultan Mirahmad Mahallesinin kompakt ve içe dönük dokusu 

3.1.2. İçe dönük ve kompakt kent dokusu 

Kent dokusu içe dönük, kompakt ve dar sokalar ile bir bütün 

oluşturmaktadır. Bu şekilde kentin açık alanlarına güneş ışınlarının 
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erişimi azalır ve binaların dış cepheleri üzerinde gölgelenme oranı artar. 

Ayrıca ara ara dar sokakların üzeri tonoz kemerlerle (Far. Sabat) 

kapatılmıştır. Üstü kapalı sokakların oluşum nedenlerinden ilki eko-

mimarı yöntemi olarak gölge artışıdır. İkincisi ise yapım tekniği olarak, 

tuğladan yapılan yüksek duvarların yanal kuvvetlerin kontrol etmektir 

(Şekil 8). 

 

Şekil 8. Tarihî Sultan Mirahmad Mahalle dokusunda Sabat 

3.1.3. Yapılar arası mesafe 

Güneş ışınları ve rüzgârdan korunmak için, yapılar arasında mesafe en 

aza indirilmiştir. Sokaklar dar, yapılar birbirine bitişik, içe dönük ve 

merkezi avlu sisteminin amacı, tamamen kompakt bir kentsel dokunun 

oluşumudur. Binaların sokağa bakan dış cepheleri tamamen kapalıdır. 

3.2. Orta Ölçek Eko-Mimari Yöntemler 

Orta ölçekte kullanılan eko-mimari tasarım yöntemleri, bina formu, 

bina kabuğu, ve malzeme verimliliğini kapsamaktadır. 
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3.2.1. Bina formu 

İran mimarisinin en önemli özelliği geleneksel konut tipolojisinde içe 

dönüklük ve merkezi avlu sistemidir (Memarian, 2000). Yapılar 

kompakt, küp formlarda ve birbirine bitişik yapılarak, dış yüzeyler en 

aza indirilmiş ve güneş erişiminin oranı azaltılmıştır (Yüceer, 2015). 

Konutlarda merkezî avlu yapılmasının nedeni; güneş ışınlarını en aza 

indirmek ve iç mekânlarda gölge oranını artırmaktır. Ayrıca avlular İran 

bahçelerinin (Far. Çahar-Bağ) küçük ölçekli örneğidir. Avluda yer alan 

bitkiler ve su yüzeyleri havanın sıcaklığını düşürmekte ve nem oranını 

artırmaktadırlar. Merkezi avlular, iç mekânlar ile sınırlandırılmıştır. İç 

mekânların derinliği tek oda derinliğinde yapılarak, hava akımı 

yönlendirilmiştir (Şekil 10). 

 

Şekil 10. Tabatabai Evi, merkezi avlu, eyvan ve revaklar (Mahsid Mikaeili arşivi) 

Konutlarda kullanılan diğer eko-mimari yönteminde, zeminin doğal 

topografyası kullanılarak, merkezi avlu bodrum katına indirilmiştir ve 

Çökük Avlu (İng. Sunken Courtyard, Far. Gowdal-Baghçe) 

oluşturulmuştur. Ekonomik açıdan doğal topografyadan 
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yararlanılmaktır. Yapım tekniği açısından bodrum katında yer alan 

bahçe ve bina, deprem zamanında, zeminin katmanları ile aynı anda 

hareket ederek korunurdu (Pirnia, 2005, s. 105). Eko-mimari açıdan 

toprağın ısıl katsayısından yararlanılmakta ve yer altı su kanallarına 

(Far. Ganat) kolay erişim sağlanmaktır (Şekil 11). 

   

Şekil 11. Abbasi Evi, Çökük Avlu sistemi ve ikinci kat eyvanı (Mahsid Mikaeili 

arşivi) 

Konutların çatıları tonoz kemer, beşik kemer ve kubbeli yapılmıştır. Isıl 

kütlesinden yararlanmak amacıyla tuğla ve kerpiç malzeme 

kullanılmıştır. Ayrıca tavanlar yüksek yapılarak, ısınan havanın yüksek 

kotlarda kümelenmesi ve ısı taşınımının kolaylaştırılması ile iç 

mekânlarda termal konfor sağlanmıştır (Kasmaee, 2003, s. 68; Watson, 

1983, s. 66). (Şekil 12). 
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Şekil 12. Konuların kesiti ve tavan yüksekliği, (a) Abbasi Evi, (b) Tabatabai Evi, (c) 

Burucerdi Evi, (d) Ameriler Evi 

3.2.2. Bina kabuğu 

Konutların yapı malzemesi tuğla ve kerpiç, ekonomik açıdan yerel ve 

geri dönüşümlü malzemelerdir. Eko-mimari açıdan uzun bir dönem 

soğutma ve serinliğin depolanması için tuğla ve kerpiç gibi ısıl kütleye 

sahip olan malzemelerin kullanımı gereklidir (Yüceer, 2015, s. 217). 

Ayrıca bina kabuğunda ve cephelerde saydamlık oranı mümkün olduğu 

kadar azaltılmıştır. Konutlarda cephe kaplamalarında beyaz renkli alçı 

sıva kullanılarak güneş ışınlarının yansıması artırılmıştır (Şekil 10; 11). 

3.2.3. Malzeme verimliliği 

Kerpiç, tuğla vb. yerel malzemeler erişim ve üretim açısından 

ekonomiktir. Ayrıca eko-mimari açıdan ise bu malzemelerin soğutma 

ve serinliğin depolanması için ısıl iletkenliği düşüktür (Watson, 1983, 

s. 40). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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3.3. Alt Ölçek Eko-Mimari Yöntemler 

Alt ölçekte kullanılan eko-mimari yöntemler; bina içindeki mimari 

elemanlardır.  Bunlar; eyvan, revaklar, mevsimlik kullanılan odalar, 

rüzgâr tutucu, pencere, gölgelik ve bina modülü gibi yapı elemanları 

ölçeğinde ortaya çıkmaktadır. 

3.3.1. Eyvan ve revak 

Eyvanlar, yarım kubbe tavan ile örtülü ve yarı açık mekân olarak 

merkezî avlunun ekseni üzerinde yer alırlar (Şekil 13). Konutlarda 

eyvanların konumu; tek eyvan güney cephede, iki eyvan güney-kuzey 

ekseni üzerinde ve dört eyvan güney-kuzey ve doğu-batı eksenleri 

üzerinde bulunmaktadır. Bitki ve su manzaralı avluyu izleyen eyvanlar, 

görsel ve iklimsel konfor açısından yazın ailenin yaşam alanı olarak 

kullanılmaktadır (Shirinjani ve diğerleri, 2015, s. 10; Gholami ve 

Kavian, 2017). Ayrıca eyvanlar ve eyvan arkasında yer büyük odaların 

çatıları çift kabuklu kubbe biçiminde yapılarak, tavan yüksekliği 

artırılmış ve hava taşınımı kolaylaştırılmıştır (Kasmae, 2003, s. 70). 

 

Şekil 13. Ameriler Evi, eyvan ve merkezi avlunun ilişkisi (Mahsid Mikaeili arşivi) 
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Revaklar tonoz kemerli üstü kapalı ve yarı açık mekânlar olarak, aynı 

eyvanlar gibi konutlarda bir eko-mimari yöntemi olarak oluşmuşlardır 

(Şekil 13). Revaklar merkezî avlunun etrafında yer alarak bina 

cephesine güneş ışınlarının erişimini engelleyip gölge oranını 

artırmakta ve daha serin bir ortam oluşturmaktadırlar. Avluların 

etrafında yer alan revakların amacı; iç mekânlar arasında sirkülasyonu 

sağlamak ve cepheler üzerinde gölge oluşturmaktır (Shirinjani ve 

diğerleri, 2015, s. 13).  

 

Şekil 13. Burucerdi Evi, merkezi avlu, güney eyvanı ve batı cephede revakları 

(Mahsid Mikaeili arşivi) 

3.3.2. Rüzgar tutucu (Badgir) 

Rüzgâr tutucular (Far. Badgir) İran’in sıcak-kurak bölgelerinde iç 

mekânların doğal havalandırmasını sağlayan geleneksel eko-mimari 

uygulamasıdır (Şekil 14). Bu mimarı elemanı ısıl hava taşınım yöntemi 

ile çalışırlar (Mikaeili, 2012). 
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Şekil 14. Burucerdi Evi, güney (a) ve kuzey (b) cephelerde rüzgâr tutucu (Mahsid 

Mikaeili arşivi) 

Konut planında rüzgâr tutucular kare ya da dikdörtgen formdadır ve 

yapının merkezinde konumlandırılmaktadır. Dış kısımlar, çatıdan  daha 

yüksek kule biçimindedir. Rüzgâr tutucu kulelerin en üst kısmında 

açıklıklar bulunmaktadır. Rüzgâr, bu açıklıklardan kulenin içine doğru 

yönelir. İç ve dış mekân arasındaki hava basıncı farkı havalandırmayı 

sağlamaktadır (Şekil 15) (Mikaeili ve Memlük, 2012). 

  

Şekil 15. Rüzgâr tutucu kesiti, çalışma yöntemi ve merkezi avlu ile ilişkisi (Mikaeili, 

2012, s. 6) 

3.3.3. Modülasyon  

Pirnia (2005, s. 45) araştırmalarında geleneksel İran mimarisindeki 

Altın Dikdörtgen Oranı’nın kullanımını açıklamıştır. Bu altın oran, 

düzgün altıgen içine alınmış bir dikdörtgenden elde edilir. Altın oran 

(a) (b) 
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dikdörtgeni tarihsel konutların planı, merkezi avlu, odalar, eyvan, cephe 

ve pencerelerde uygulanmıştır (Şekil 16), (Zakeri ve diğerleri, 2016, s. 

19). 

 

Şekil 16. İran mimarisinin altın dikdörtgen oranı (Zakeri ve diğerleri, 2016, s. 19)  

3.3.4. Pencere ve renk 

Diğer eko-mimari elemanı geometrik biçime sahip olan renkli camlı 

(Far. Orsi) pencerelerdir (Pirnia, 2005, s. 10). Konutların pencereleri 

ahşap çerçeveli, düşey yönde sürgülü, çift cam ve geometrik formalarda 

renkli camlardan oluşmaktadır. Renkli camlar iç mekâna erişen şiddetli 

güneş ışınlarını hafifletirler. Ayrıca çift cam kullanımı ısıl geçirgenliği 

açısından önemlidir (Şekil 16). 

   

Şekil 16. Orsi Pencereler, (a) Tabatabai Evi, (b) Abbasi Evi (Mahsid Mikaeili arşivi) 

(a) (b) 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sürdürülebilirlik kavramı ile, toplumların sorunlarına ekonomik, sosyal 

ve çevresel olmak üzere üç temel konuda çözüm önerileri oluşturmak 

amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir mimarlık ya da eko-mimari 

kavramının en önemli amacı; bina tasarımı, uygulama ve kullanım 

sürecinde doğal kaynakların uygun biçimde kullanılması ve iklim 

uyumlu tasarım ilkelerin oluşumudur. 

Eko-mimari ile özellikle konut tasarımında çok basit ve uygun 

yöntemlerle bina yönlenmesi, güneş enerjisinden yararlanma, doğal 

havalandırma, çevre tasarımı gibi iklime uyumlu mekânların 

oluşturulması hedeflenmektedir. Eko-mimari günümüzde popüler bir 

konusu olmasına rağmen, gerçekte tarih boyunca mimarlık kültüründe 

yer almış bir konudur. 

İran’ın büyük bir kısmı sıcak-kurak iklim özelliğine sahiptir. Sert iklim 

koşullarınının etkisi geleneksel mimarinin gelişimine egemen bir 

biçimde yansımıştır. İran’ın geleneksel mimari özellikleri beş tasarım 

ilkesi üzerinde kurulmuştur: 1-insan ölçeği, 2-içe dönüklük, 3-

bağımsızlık, 4-amaçlılık ve 5- yapı ve modülasyon. 

Tasarımda öncelik yapının kullanım amacı olarak insan odaklılıktır. 

Yaşam kalitesi, çevre, iklim, iklimsel konfor, maliyet, yerel ve uygun 

malzeme ile yapım teknikleri  ikinci sırada amaçlanmaktadır. İnsan ve 

insan gereksinimlerine değer veren geleneksel mimari tamamen yerel 

olanaklara bağlıdır. 
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İran’ın geleneksel mimari tasarım ilkeleri ve günümüzün eko-mimari 

kavramlarının eşleştirilmesinden, iki kavramın yakın anlamlı oldukları 

anlaşılmaktadır. Geleneksel mimarının temelini iklim uyumlu tasarım, 

dayanıklılık, malzeme ömrü, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yapım 

teknikleri oluşturmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen beş tasarım ilkesi, İran’ın farklı bölgelerinde 

iklimsel özellikle uyumlu olarak izlenebilir. Ancak, hâkim olan iklim 

türü sıcak-kurak iklim olduğundan, bu beş tasarım ilkesi en yaygın bu 

iklim bölgesinde kullanılmaktadır. 

Çalışmada, sıcak-kurak bölgede yer alan Kaşan kentinin tarihsel 

konutlarında uygulanan eko-mimari yöntemleri üzerinde 

odaklanılmıştır. Eko-mimari yöntemleri üç farklı ölçekte; üst, orta ve 

alt ölçek olmak incelenmiştir. Üst ölçek kapsamında kent formu, 

yönlendirme ve kentsel açık mekânlar, orta ölçekte bina formu, bina 

kabuğu ve malzeme kullanımı ve alt ölçekte ise binada eko-mimari 

ögeleri üzerinde gözlemler yapılmıştır. 

Geleneksel mimaride uygulanan eko-mimari yöntemleri, insan-çevre-

yerleşim-toplum dörtgenindeki ilişkiler kapmında oluşmuşlardır. 

Dolayısıyla bu yöntemler her zaman dünya çapında sıcak-kurak iklim 

özelliklerine sahip olan yerleşimler için yenilendikten sonra 

kullanılabilir. Bu kapsamda sıcak-kurak iklim bölgelerinde önerilen ve 

ortak kullanılabilecek eko-mimari tasarım ilkeleri sayılabilir; 

• Güneş enerji en aza indirilmesi, 
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• Dış cephelerde gölge oranın artırılması, 

• Dış yüzeylerin azaltılması, 

• Doğal aydınlatma, ya da güneş enerzisinden elde edilen aydınlatma 

yöntemlerin kullanımı, 

• İklim uyumlu peyzaj tasarımı, yerel bitkiler, gölge oluşturan ve 

rutubet tutucu bitkiler, su yüzeylerin kullanımı, 

• Doğal havalandırma, küçük açıklıklar oluşturarak hava akımını 

sağlamak, ya da rüzgâr tutucuların modern örneğini oluşturmak, 

• Dış yüzeylerde kullanılan malzemede açık renkler ve yansıtıcı 

kalite, 

• Sıcak mevsimlerde iç ısı üretimini ve iletim kazancını azaltmak, 

• Buharlaşma ve ısı kaybını artırmak, 

• Doğal hava akımını su yüzeyleri üzerinden sağlamak sayılmaktadır. 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.  



 
 

 
486 

 
 

 

CHAPTER-15 / BÖLÜM-15 

KAYNAKLAR 

Acres, E. (2015). What is eco architecture? Erişim adresi: 

https://www.acresarchitects.co.uk/category/hints-tips/  

Aksu, C. (2011). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre, Güney Ege Kalkınma Ajansı, 1-

34.   

Broadbent, G. ve Brebbia, C. A. (2006). Ecological propriety and architecture. eco 

architecture: harmonisation between architecture and nature. Edited WIT 

Press. 

BNA Hollanda mimarlar kraliyet enstitüsü. (2021, 11 Ekim). Erişim adresi: 

www.bna.nl 

Cihani, H. Arzani, P. ve Mohammad Qoli Beyk M. (2015). Kaşan Sultan Mirahmad 

mahallesi: mahalle ve onun değişim ve gelişimlerinin incelenmesi. Kaşan 

Araştırma Dergisi, 6 (41), 112-139. 

Climate date for cities worldwide, (2021, 11 Ekim). Erişim adresi: https://en.climate-

data.org/  

Coğrafya dünyası, (2021, 11 Ekim). Erişim adresi: 

https://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/iran.htm  

Ghani, F. (2012). Issues in sustainable architecture and possible solutions, 

International Journal of Civil & Environmental Engineering, IJCEE-IJENS, 

12(1), 21-24. 

Ghiai, M., Tabe A. J., Mohammadi, O., ve Elhaj A. M. (2020). Investigation and 

modeling of energy consumption of tall office buildings in Iran’s hot-arid and 

cold climate conditions. International Journal of Low-Carbon Technologies, 

2021(16), 1-14. doi:10.1093/ijlct/ctaa030  

Ghobadian, V. (2008). Sustainable traditional buildings of Iran, a climatic analysis. 

Islamic Azad University, Universal Publisher, Beirut. 

Gholami, Gh. ve Kavian, M. (2017). Typology of the four-eyvan pattern in historical 

houses of Iran. Research Inistitute of Cultural Heritage and Tourism, Athar 

Journal, 77(2), 31-48. 

İbrahim, I. (2010). Socio environmental ,impact in eco-architecture. WIT transactions 

on ecology and the environment, WIT Press, 128, 185-195. ISSN 1743-354(on-

line). Doi:10.2495/ARC100161.  

Kasmaee, M. (2003). Climate & architecture. Khak, Isfahan, Iran. 



 
 

 
487 

 
 

 

CHAPTER-15 / BÖLÜM-15 

López, F. J. S. (2006). Architecture and nature at the end of the 20th century: towards 

a dialogical approach for sustainable design in architecture. WIT Transactions 

on The Built Environment, 86, 23-33. ISSN 1743-3509 (on-line) 

Memarian, G. (2000). Introduction to house typology in Iran: courtyard houses. 

Tehran University of Science and Technology.  

Meteoblu, (2021, 22 Ekim). Erişim Adresi: 

https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/kash

an_iran_128476  

Mikaeili, M. ve Memlük, Y. (2012). Badgir: design with nature, a traditional 

architectural and climate element in hot dry region of Iran. International 

Conference of Architecture: Architecture and Technology. ICON I, 

Proceeding Book, 136-146. 

Mikaeili, M. (2012). İran’da bazı yerleşim alanlarında iklimsel sorunlara ilişkin 

geleneksel tasarım önerileri ve uygulama örnekleri. Doktora Semineri, Ankara 

Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Peyaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Ankara. 

Olgyay, V. (1962). Design with climate: bioclimatica approach to architecture 

regionalism. Prinston University Press. 

Pirnia, M. K. (2005). Iranian architecture stylistics” (G. Memarian, Ed.). Saadi. 

Tehran, Iran. 

Pourvahidi, P. ve Ozdeniz M., B. (2013). Bioclimatic analysis of Iranian climate for 

energy conservation in architecture. Scientific Research and Essays, 8(1), 6-

16,. DOI: 10.5897/SRE11.518. Erişim adresi: 

http://www.academicjournals.org/SRE   

Ragheba, A. El-Shimyb, H. ve Raghebb G. (2016). Green architecture: a concept of 

sustaınability. Urban Planning and Architecture Design for Sustainable 

Development, UPADSD, Elsevier, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 

778-787. 

Shahamat, H. (2014). Formal sustainability in traditional architecture of Iran 

according to five principles of traditional architecture of Iran. Journal of 

Applied Environmental and Biological Sciences, 4(1)100-110.  ISSN: 2090-

4274. Erişim adresi:  www.textroad.com  

Shirinjani, S. Samadi, Z. ve Fard Sharifian, A. (2015). Recognizing the concept and 

function of eyvan in Iranian architecture with emphasis on influencing the 

architectural structure. International Conference on Research in Science and 

Technology, 14, December, Kualalumpur, Malaysia. 

Tavasuli, M. (1980). Construction of city and architecture in the hot and dry climate. 

Third Edition, Tehran University, Tehran. 



 
 

 
488 

 
 

 

CHAPTER-15 / BÖLÜM-15 

USGBC, U.S. Green building council, inc. (2016). Green building and LEED core 

concepts guide. First Edition. 

Watson, D. (1983). Climatic design: energy-efficient building principles and practice, 

(Çev, Ghobadian, V, ve Feyzi, M., 2006). Tehran University Press. 

Yüceer, N. S. (2015). Yapıda çevre ve enerji. Nobel Akademik Yayıncılık 

Danışmanlık. 

Zakeri, S. Ghahramani, A. Shahnazi, D. ve Bazyar Hamze, E. (2016). Module and 

Iranian golden rectangle theory in historical houses of Qajar Era in Shiraz City, 

Journal of Researches in Islamic Architecture Iran University of Science & 

Technology, JRIA, 4 (1), 16-28. Erişim adresi: http://jria.iust.ac.ir/article-1-

426-fa.html  

 



 
 

 
489 

 
 

 

CHAPTER-15 / BÖLÜM-15 

SUMMARY 

Throughout history, different civilizations have made an effort to adapt to the natural 

environment where they lived. Adapting to the natural environment is not limited to 

the choice of location, water resources, natural defense systems, and the use of natural 

topography. Besides these, they have noticed and applied responsive climatic design, 

using sustainable construction methods, durable and long-lasting local material, 

building form, and roof construction methods in traditional architecture. 

From modernization till now, the issue of ecological problems has become the most 

acute. The development of world technical progress, population growth, and irrational 

use of the resources led to environmental catastrophe, which requires an immediate 

solution from the local level to the international one. In recent years one of the 

interesting architectural issues is ecological approaches designed to reduce the 

negative effects of environmental problems and protect natural resources. In this 

context, new approaches have emerged as sustainable architecture, eco-friendly 

architecture, or eco-architecture. Sustainable architecture or eco-architecture aims to 

create a balance between using natural resources and the environment by usıng 

climatic responsible designing methods. Eco-architecture is the harmony between 

natural and artificial environments. Within the scope of eco-architecture, it is not only 

the designing of high-tech buildings and materials but also is balance established 

between the natural and artificial environment by using vernacular architecture 

methods. 

The concept of eco-architecture includes regional responsible climatic design, 

materials and quality, durability, color, and construction techniques. Eco-architectural 

design principles include building orientation, building mass, use of solar energy, 

natural lighting and ventilation, climatic responsible landscape design, and waste 

management. Although the concept of eco-architecture is a current issue, it employed 

as a method used in architecture for centuries to adapt to environmental conditions. 

The eco-architecture concept includes efficiency, beauty, and cost-effectiveness. The 

new eco-architecture concept is established based on the basic designing principles; a 

healthy interior environment, energy efficiency, ecological building materials, 

building form, and pleasant design. The continuation of the above-mentioned eco-

architectural principles leads to the concept of eco-architecture housing design 

principles. Including; building orientation, reducing sun energy gain or catching it, 

lighting, climatic responsive landscape design, waste management, and natural 

ventilation.  

On the other hand, according to Pirnia as a prominent scholar of the traditional 

architecture of Iran, this architecture is constructed based on five designing principles: 

1- Introversion, 2- Purposefulness, 3- Human Scale, 4- Self-Sufficiency, and 5- 

structural rigidity. 
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In matches between two concepts: sustainable architecture principle and the 

traditional designing principles of Iran, both of them carry the same meanings 

although they belong to different periods. In matching the social principle of 

sustainability comes to terms of introversion and human scale in traditional 

architecture principles, when ecological principles have the same meaning of 

introversion and self-sufficiency, and economic principles carry the concept of self-

sufficiency, structural rigidity, and purposefulness. Furthermore, in the traditional 

architecture of Iran, geographical location, bio-ecology, and climatic conditions are at 

the forefront of building design. In this context, features such as building orientation, 

building form (introversion), central courtyard system, benefiting from the sun's rays 

or being protected, roofs and coatings, wind catchers, windows, materials, and colors 

provide indoor comfort. 

In this direction, this study aims to compare today’s eco-architectural designing 

principles and climatic responsive designing principles in historic buildings of Iran. 

The study aims to examine the eco-architecture methods have employed in historic 

houses architecture in the hot-arid regions of Iran. The climatic study continues by 

reviewing the result of Köppen’s research in 1936 and Olgyay in 1962, which 

established worldwide climatic classification. Due to them, Iran is in the hot-arid 

regions of the world. Thus, a large part of the country (central parts of Iran) has hot 

desert climate characteristics with low annual precipitation, low humidity levels, a 

hot-arid climate, and limited water resources. The second stage is about the review on 

Kasmaee’s research in 1984 and Ghobadian’s research in 2000 about the climatic 

design methods on the traditional building of Iran due to the world climatic 

classification.  

The study area is Kashan. The Kashan city is on the central plateau of Iran, and the 

Kavir Desert (Great Salt Desert) is on the east side of the city. Its geographical position 

is at 33°59' north and 51°26' east latitudes, 945 m above sea level. The history of the 

Kashan dates back to ancient times. Sialk Hill (8000 years BC), one of the prehistoric 

settlements establishes on the southwest side of city borders. 

The study will focus on the new eco-architecture concept and the traditional 

architectural principles methods where are employed in the historic houses of the 

Kashan city in the hot-arid region of Iran. The selected historical houses are on the 

National Heritage List of Iran, in one historical neighborhood area of the Kashan. That 

way, the use of eco-architecture methods in the historical houses of Kashan will 

evaluate at three varied scales; upper-scale, medium, and sub-scale. The research on 

an upper-scale will analyze the urban form, orientation, and urban open spaces. The 

medium-scale includes building mass, building envelope, and material, and small 

scale will investigate the eco-architecture elements in the building. Finally, as a 

conclusion of the research, eco-architecture principles suggestion will be presented 

for employ in designing new houses in hot-arid areas. 
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The eco-architectural design methods applied at the upper scale will be examined at 

the urban design scale as building placement and orientation, the distance between 

buildings, introversion, compact urban texture, and narrow streets. 

At the urban scale, the placement and orientation of buildings are essential in terms 

of indoor thermal comfort, energy savings, and protection from sun rays and wind. 

Wind direction is substantial in the formation of streets, on the one hand, for natural 

ventilation, and on the other hand, for protection from seasonal sandstorms. 

In medium-scale, eco-architecture design methods include building form, building 

envelope, and material efficiency. The most substantial properties of Iran traditional 

architecture are the introversion and the central courtyard. The buildings' mass is 

compact, cubed form, and adjacent to each other to reduce exterior surfaces and the 

rate of solar access. In addition, the courtyard is a small-scale example of Persian 

gardens. Plants and water surfaces in the central courtyard reduce the air temperature 

and increase the humidity rate. Adobe, brick, and other local materials are affordable 

in terms of access and production. In terms of eco-architecture, the low thermal 

conductivity of these materials helps to cool and storage of coolness. 

Eco-architecture methods used in the sub-scale are inside the building and its 

architectural elements. These; emerge in the scale of building elements such as iwans, 

porticos, seasonally used rooms, windcatcher, windows and canopy, and building 

modules. Iwan is a semi-open space on the main axis of the central courtyard with a 

semi-domed ceiling. The plant view of the courtyard, natural air ventilation, and 

humidity create a comfortable area in iwan for people in the warm season. The porch 

around the central courtyard has the same function as the iwan in a traditional 

building. 

The important eco-architecture element of a traditional building in hot-arid areas is 

the wind-catcher for natural ventilation and passive cooling of interior space. Wind 

catchers come in various designs: unidirectional, bidirectional, and multidirectional. 

A high tower on top of the roof works with the thermal air convection method. Wind 

catchers rely on local weather, microclimate conditions, and wind direction. Wind 

catchers vary dramatically in shape, including height, cross-sectional area, and 

internal sub-divisions and filters. The construction of a wind catcher depends on the 

prevailing wind direction at that specific location. The traditional architecture of Iran 

always places heavy emphasis on beauty and harmony. This architecture is renowned 

for detectable principles such as modular design, geometry, and specific systems of 

proportion. The other eco-architecture element is colored glass or Orsi Windows with 

geometric shapes. The window features of the houses are wooden framed, vertically 

sliding, double glazing, and colored glass in geometric forms. Tinted windows 

attenuate the intense sunlight reaching the interior. In addition, the use of double 

glazing is essential in terms of thermal transmittance. 
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The traditional architecture of Iran has developed based on the needs of people and 

environmental conditions similar to most traditional architecture in the World. The 

traditional houses of Iran have formed as a result of thousands of years of evolution 

according to the environmental conditions and climate as well as people's lifestyles 

and culture. The use of eco-architecture methods in traditional architecture establishes 

a quadrilateral relation between the human-environment-settlement-society. 

Therefore, the eco-architecture methods can apply in settlements with hot-arid climate 

characteristics worldwide after renovation. In this context, eco-architectural design 

principles that can be suggested in hot-arid climatic regions of the world: 

• Minimizing solar energy gain, 

• Increasing the shadow ratio on exterior facades, 

• Reduction of external surfaces, 

• Use of natural lighting, or lighting methods obtained from solar energy,  

• Climate responsive landscape design, local plants, shade-forming, and moisture 

retaining plants, use of water surfaces,  

• Natural ventilation, providing airflow by creating small openings, or creating a 

modern example of wind-catcher (Badgir), 

• Light colors and reflective quality in the materials used on the exterior surfaces, 

• Reducing internal heat production and transmission gain in hot seasons, 

• Increasing evaporation and heat loss, 

• Providing natural airflow over water surfaces is considered. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme ve hızlı kentleşme ile değişen ihtiyaçlar mimaride hızlı 

bir dönüşüm sürecini beraberinde getirmiştir. Sürecin doğru 

yönetilemediği durumlarda yeni ve düzensiz yapılaşma baskısı altında 

kalan tarihi yapılar hem fiziksel hem de işlev değişikliği nedeniyle gün 

geçtikçe yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır (Saka Akın, 

Kalınbayrak Ercan, Mumcuoğlu ve Yaprak Başaran, 2018). Bu nedenle 

kültürel sürekliliğin sağlanması, tarihi çevre bilinci ve sağlıklı bir 

toplum oluşturmak için insanların yaşadığı çevre onlara tarihsel 

geçmişin işaretlerini, simgelerini aktarabilmelidir (Tekeli, 1989).  

Çevresel, sosyal, teknolojik ve ekonomik koşulların hızla değiştiği 

günümüzde, yapıların kullanım amaçları da zamanla toplumun 

ihtiyaçları doğrultusunda şekillenebilmekte ve tarihi yapılar özgün 

işlevlerinin dışında farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Kimlik 

öğelerinin önemli bir bileşeni olan tarihi çevrelerin korunması, 

korunurken de bu ortamların yeniden değerlendirilmesi yani, “yeniden 

yaşayan mekanlar” haline getirilmesi, koruma eyleminin 

gerçekleşebilmesi adına evrensel bir kabuldür. Sürdürülebilir bir strateji 

olarak, yeniden işlevlendirmenin pratik sonuçları ve korumanın 

kavramsal değerleri, tarihi değere sahip binaların yeni bir işlev ile 

kullanımını desteklemektedir (Bullen ve Love, 2011). Süreçte kültürel 

mirasın sürdürülebilirliğinin sağlanması için en temel gereklilik, tarihi 

yapıların günümüz kullanımına entegre edilebilmeleridir. Dönüşüm 

sürecinde yapılara giydirilen bu yeni işlevler yapıların özgün nitelikleri 
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ile örtüşebilir ya da aykırılıklar içerebilir (Tanaç Zeren, 2010). Bu 

noktada önemli olan, yapı ve yeni işlev etkileşiminde tarih belleğini 

simgeleyen unsurların sürekliliğinin sağlanması (Sinan, 2011) ve 

işlevin değil binanın yaşatılabiliyor olmasıdır (Cantacuzino, 1989). Bu 

süreç diğer kültür varlıklarında olduğu gibi geleneksel konutların da 

özgün karakterlerinin korumasını ve kullanılmasını güçleştirmekte ve 

mevcut işlevi dışında kullanımını gerektirebilmektedir (Dikmen, 2017). 

Ülkemizde II. derece tescilli grupta yer alan geleneksel konutlar 

koruma stratejileri kapsamında yeniden işlevlendirilerek kullanılmakta; 

fakat işlev değişikliği sonrası performans takibi yapılmamaktadır. Bu 

nedenle işlevi değiştirilen bu yapıların dönem dönem performans 

takipleri yapılarak mekânsal performanslarının olumsuz olduğu 

durumlarda iyileştirmeye yönelik tedbirlerin alınması için bir 

mekanizmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu kapsamda 

çalışmada işlev değişikliğine uğramış konutların hem korunması hem 

de sürdürülebilirliği açısından, kullanım sonrası performanslarının 

takip edilerek çıkan sonuçlar doğrultusunda iyileştirme stratejilerinin 

belirlenmesine yönelik adımlar tanımlanmaktadır.  Böylece yeniden 

işlevlendirilen geleneksel konutların mekânsal performansının 

artırılarak tarihi, kültürel ve mimari değerlerin korunması adına yapının 

mekânsal performansın belirlenmesi ve daha sürdürülebilir bir yeniden 

kullanım biçimi oluşturulabilmektedir. Ayrıca yeniden işlevlendirme 

çalışmalarında dikkat edilmesi gereken ölçütler ortaya konularak 

zaman içinde ortaya çıkan sorunlara karşı tedbirler alınabilmektedir.  
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1.1. Geleneksel Konutlarda Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik “Çevre değerlerinin ve doğal kaynakların 

savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve 

gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak 

kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın ekonomik gelişmenin 

sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüşüdür” Keleş (1998, s.112). 

En geniş tanımı ile “devamlılık/süreklilik kapasitesi” olarak 

açıklanmaktadır (Günay, 2010) 

Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte gelecek 

kuşakların gereksinimlerini de göz önünde bulundurmak düşüncesi ile 

koruma kavramıyla da örtüşmektedir. Bir diğer deyişle koruma 

sürdürülebilirliğin bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır (Meşhur, 1999). 

Bu kapsamda mimari, tarihi, kültürel anlamı bulunan yapılar da 

korunmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır (Koçan ve Çorbacı, 2012) 

Sürdürülebilir mimari, mimarlığın başından bu yana var olmuş, 20. 

yüzyıl itibari ile kavramlaştırılarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Sürdürülebilir mimari, ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik 

boyutlarıyla ele alınmaktadır (Murzyn-Kupisz, 2012).  Bu kavram, 

bahsedilen etkenlerin yanı sıra, fiziksel çevre adı altında; konum, 

jeolojik yapı, iklim ve bitki örtüsü ile kurulan ilişkiyle bütüncül bir 

yaklaşıma ulaşmaktadır. Geleneksel mimari sürdürülebilir mimari 

anlayışın en temel örneklerini oluşturmaktadır. Bu mimari, çevre ve 

yerel veriler ışığında biçimlenmektedir. Geçmişten günümüze miras 

kalan geleneksel mimarinin gelecek kuşaklara aktarılması sorunsalı ise; 
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her gün yeni strateji ve yöntemlerle güncelliğini korumaktadır. Süreç 

içerisinde sürdürülebilirlik; bu yapıları korumanın önemli bir yolu 

haline gelmiştir (Bullen ve Love, 2011). Çünkü yapıların yeni bir işlev 

verilerek kullanımı yapının ömrünü uzatmanın yanında sürdürülebilir 

yaşam alanlarının oluşmasını da sağlamaktadır. 

Zaman içerisinde eskiyen, deforme olan ve işlevini günümüz 

koşullarında yerine getiremeyen geleneksel yapılar için 

sürdürülebilirlik; farklı müdahale yöntemlerini ortaya çıkarmıştır. 

Tarihi yapıların korunması öznelinde, özgün dokunun korunumu ve 

kullanımı, günümüz koşullarına uyumunun planlanması, sürdürülebilir 

tasarım anlayışı ile mümkün olmaktadır (Kuban, 2000). Bu noktada 

önemli iki kavram ortaya çıkmıştır. İlki; koruma, ikincisi ise katılımcı 

planlama modeli olarak tanımlanmaktadır (Burden, 2004). Koruma ve 

yeniden işlevlendirme kavramları; sürdürülebilirlik kapsamında 

yapının özgün kimliğini koruyarak ortak bir paydada buluşmaktadır. Bu 

nedenle yeniden işlevlendirme yaklaşımı, sürdürülebilir mimarinin 

temellerini oluşturan sivil mimari yapılar açısından oldukça önem arz 

etmektedir.  

1999 yılındaki Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) 

Geleneksel Mimari Miras Tüzüğüne göre sivil mimarlık, bir toplumun 

kültürünün temel anlatımı olup hem o kültürün bölgesiyle ilişkisini 

gösterirken, hem de dünyanın kültürel çeşitliliğini yansıtmaktadır. 

Ülkemizde 2020 yıl sonu verilerine göre 116217 tane tescilli taşınmaz 

kültür varlığı bulunmakta; bunların 72897’sini sivil mimarlık örnekleri 
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oluşturmaktadır (“Kültür ve Turizm Bakanlığı, Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği”, 2020). Tüm taşınmaz kültür 

varlıklarının %62,7’sini oluşturan sivil mimarlık örneklerinin içinde 

önemli oranda yer teşkil eden geleneksel konutların korunması ve 

kullanılması önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 1).  

 

Şekil 1. 2020 yıl sonu verilerine göre Türkiye’de tescilli taşınmaz kültür varlıkları 

sayısı 

Türkiye’de tarihi eserlerin korunmasında devlet, kendi mülkiyeti 

altındaki “I. Grup Yapılar” tanımına giren büyük ölçekli kamusal 

yapıları titizlikle korumaya çalışırken, özellikle çoğu özel mülkiyette 

olan “II. Grup Yapılar” içindeki sivil mimari örnekleri yeterince 

koruyamamaktadır (“Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje 

Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelik”, 2005). Koruma bilinci ve koruma 

politikalarının bu anlamdaki yetersizliği geleneksel konutların özgün 

işlevleri ile korunması ve yaşatılmasını güçleştirmekte, kullanılmayan 
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bu yapılar süreç içerisinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 

kalmaktadır (Dikmen, 2017). Kullanıcısının kimliğini, kültürünü ve 

yaşam biçimini yansıtan geleneksel konutlar, günümüz konfor 

koşullarının sağlayamadığı durumlarda konutların kullanılabilirliğini 

etkilenmekte ve geleneksel konutların terk edilme sürecini 

hızlandırmaktadır. Tarihi yapıların farklı bir işleve hizmet verecek 

şekilde düzenlenmesi ve yeni yaşam şartlarına adapte ederek koruma-

kullanma dengesinin sağlanması dünyanın birçok yerinde benimsenmiş 

evrensel bir koruma politikası olarak görülmektedir (Kuyrukçu ve 

Yıldız Kuyrukçu, 2017). Bu yaklaşım özellikle kamu yönetimlerinin 

mal edinme yöntemleri içerisinde önemli bir konuma sahip olan 

kamulaştırmalar ile geleneksel yapıların sürdürülebilirliğine hem katkı 

hem de bu yapıları kamuya açarak kazanç sağlamaktadır.  Özellikle 

2005 yılı sonrası yerel yönetimler bu konuda çalışmalar yapmıştır. 

Önceleri tarihi yerleşmelerde sokak sağlıklaştırmaları gerçekleştirmiş; 

sonra ise bunlara ek olarak kamulaştırmalar yaparak geleneksel 

yapıların mülkiyetlerini almış ve restore etmişlerdir. Bu süreçte en 

önemli nokta kullanım sonrasında yapı ile verilen işlev arasındaki 

uyumdur. 

Geleneksel konutlar yeni bir işlevle kullanılırken yapının özgün 

niteliklerine saygı duyan müdahalelerin yapılması yeniden kullanımın 

amacına ulaşması açısından oldukça önemlidir. Yeni işlev yapının 

mimari özelliklerine, çevresel koşullara, tarihi ve estetik değerlerine 

uyum sağlamalı, yapı mümkün olduğunca orijinalinden 
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uzaklaştırılmamalıdır (Saka Akın ve diğerleri, 2018). Böylece değişen 

ihtiyaçlar ile şekillenen mekânsal gereksinimler doğrultusunda verilen 

yeni işlev ile birlikte yapının sosyal, kültürel ve mekânsal 

sürdürülebilirliği sağlanabilmektedir. 

1.2. Geleneksel Konutlarda İç Mekân Performansı 

2005 yılındaki kanunla (yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların 

yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun) 

birlikte kamulaştırma sürecine geleneksel yapıları da ekleyen yerel 

yönetimler; yeniden işlevlendirme yoluyla yapıların finansal, çevresel 

ve sosyal yönden başarısını artırmayı hedeflemektedir (Langston ve 

Shen, 2007; Bullen, 2007).  

Performans kavramı, en genel ifadesi ile “belli bir hedefe ulaşmak için 

önceden belirlenmiş bir faaliyetin sonucunda ortaya çıkanı, sayısal 

olarak ve kalite açısından ortaya koyan bir kavramdır” (Akal,1998). 

Mimarlık ve diğer tasarımla ilişkili alanlarda ise kullanım 

memnuniyeti, kullanımla ilgili davranış olarak tanımlanmaktadır.  

Geleneksel konut ve dokusunun, sürdürülebilir koruma anlayışının 

öngörüsü olan yeni işleviyle yaşatılması, bugünün kullanımın 

ihtiyaçlarına uygunluğuna bağlıdır (Gültekin, 2007). Yapının yeni 

işleve ile uyumu ve bu işlevin kullanıcılar tarafından benimsenmesi, 

yapının topluma hizmet vermesi ve sağlıklı bir biçimde korunmasına 

olduğu kadar sürdürülebilirlik ve yaşanılabilirlik bağlamında da katkı 

sağlamaktadır (Urak 2002; Dikmen, 2017). Tarihi yapıların özgün 

özellikleri korunması ve yaşatılması; çevresel, sosyal, işlevsel, teknik, 
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estetik vb. koşulların gerekliliklerinin sağlanabilmesi ile mümkündür. 

Bu koşulların sağlanıp sağlanamadığına ilişkin değerlendirme ise 

yapının performans düzeyini belirlemektedir. Bir yapının performansın 

belirlenebilmesi için gerçekleştirilen etkinliğin sonucunun ölçülmesi 

gerekir (Akçakaya,2012). Performans ölçümü ise, mevcut durumun 

verim ve etkenliğinin değerlendirilmesi işlemidir (Chin Pun, 2003; 

Bayyurt 2007). 

Yeniden işlevlendirilen yapıların performansını ortaya koymak için 

kullanım sürecinin değerlendirilmesi (KSD) gerekmektedir. “Kullanım 

sürecinin değerlendirilme, kullanıcıların tutumuna göre; yapıların 

kullanımlarına ilişkin kanı ve yargıların sistematik olarak 

belirlenmesidir. Bu, yapının işlevine uygun olarak nasıl 

tasarlanacağının ve performansının nasıl geliştirilebileceğinin ya da 

daha önce üretilmiş bir yapının amacına uygunluğunun nasıl 

sağlanacağının ip uçlarını veren bir değerlendirmedir” (Gültekin, 

2007). Kullanım süreci değerlendirme ile yapının kullanımını 

engelleyen ve kolaylaştıran özellikleri ve kullanılabilirliği 

belirlenmektedir (Watson, 2003).  

Geleneksel konutlarda performansın ölçülebilmesi için öncelikle 

performans boyutlarının belirlenmesi gerekmektedir. Preiser ve 

Vischer (2005), performans kriterlerini çevresel, ekonomik, 

fonksiyonel, fiziksel ve servis performansı olarak gruplamaktadır. 

Lützekendorf ve ark. (2005), performans düzeylerini fonksiyonel, 

teknik, ekonomik, çevresel, sosyal ve süreç performansı olmak üzere 6 
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farklı kategoride incelemiştir. Sanoff (1977)’de işlevsel, ekonomik, 

simgesel ve yapısal olmak üzere 4 farklı performans düzeyinden söz 

etmektedir. Preiser ve arkadaşları (1988), performans boyutlarının 

teknkik işlevsel ve davranışsal olmak üzere 3 bileşenden oluştuğunu 

belirtmiştir. Pinto (2008), yeniden kullanılan binalar için yaptığı 

çalışmalarda uyumluluk değerlendirmesi adını verdiği değerlendirme 

ölçütlerini algısal-kültürel, morfolojik boyutsal ve teknik-malzeme 

sınırları olmak üzere üç kategoride ele almıştır (Yaldız, 2013; Ertaş 

Beşir ve Bekar, 2020). Aydın ve Uysal (2009) ise performans 

değişkenleri performans boyutlarını teknik, işlevsel, estetik olmak 

üzere üç başlıkta ele almıştır.  

Performans seviyesi; kullanıcı memnuniyeti ve mekân kalitesinin bir 

göstergesidir. Bu nedenle performans değerlendirmeleri geleceğe 

yönelik önlemler/çözümler üretilebilmesi için önemlidir. Performans 

değerlendirmesi ayrıca geçmiş verilerin değerlendirip eksiklerinin 

görülmesini sağlamanın yanında; performansı etkileyen faktörlerin 

ortaya konup takip edilmesi açısından da önemlidir.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Geleneksel konutlarda iç mekân performansını belirlemek için 

adımların tanımlanmasına yönelik çalışma, iki aşamadan oluşmaktadır. 

Birinci aşama performans kategorilerinin belirlenmesini; ikinci aşama 

ise iç mekân performansını belirlemeye yönelik adımların 

tanımlanmasını kapsamaktadır. 
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İlk aşamada geleneksel konutlarda iç mekân performans kategorilerini 

belirlemek amacıyla literatürde yapılan sınıflamalar belediyede, 

kamuda, özel sektörde çalışan ve üniversitelerde alanında uzman 20 

kişiye sorulmuş ve iç mekân performans kategorileri ortaya konmuştur. 

İkinci aşamada mimari tasarım sürecinde (saydam kutu) Aksoy’un 

belirttiği gibi, sorun belirleme, bilgi toplama, çözümleme, amaç 

belirleme, bireşim, değerlendirme, geliştirme ve sonuçta elde edilen 

Tasarım Ürünü başlıkları altında yer alan saydam kutu modeli içinde 

irdelenmiştir (Aksoy, 1987). Bu işlemlerin gerçekleşmesi için 

izlenmesi gereken dört kural bulunmaktadır (Aksoy, 1987). Bunlar 

aşağıdaki gibi sıralanarak belirtilmiştir:  

1. Doğruluğu apaçık bilinmeyen hiçbir şeyi kabullenmemek,  

2. İncelenecek konuyu daha iyi çözümlemek için gerektiği kadar 

bölümlere ayırmak,  

3. En yalın ve bilinmesi kolay şeylerden başlayarak, bileşiklerin 

bilgisine kadar basamak basamak yükselmek,  

4. Hiçbir şeyin unutulmadığına emin olmak için her an saymak ve 

tekrarlamak.  

Bu kuraldan üçüncüsü “En yalın ve bilinmesi kolay şeylerden 

başlayarak, bileşiklerin bilgisine kadar basamak basamak yükselmek” 

olan aşamadaki gibi, geleneksel konutların sürdürülebilirliğinde iç 

mekân performansı açısından tasarımda bilinmesi gereken en ayrıntılı 

bilgiler (teknik/ işlevsel/ estetik performans) incelenmiş ve tasarım 
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süreci modelini etkileyen faktörler ve birbirleri ile olan ilişkileri ile 

performans göstergeleri tanımlanmıştır.  

3. BULGULAR 

3.1. Geleneksel Konutta Koruma Ölçütlerine Dayalı Performans 

Çeşitleri 

Çalışmada geleneksel konutlarda performans kategorilerini belirlemek 

amacıyla bir ön çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda performans 

kategorilerine yönelik literatürde yapılan sınıflamalar belediyede, 

kamuda, özel sektörde çalışan ve üniversitelerde alanında uzman 20 

kişiye sorularak geleneksel konutlar için en önemli gördüğü ilk 5 

tanesini 5 en önemli olmak üzere 1-5 arası puanlamaları istenmiş ve 

daha sonra tüm puanlar her bir performans kategorisi için toplanmıştır 

(Şekil 2).  

 

Şekil 2. Geleneksel konutlarda iç mekân performans kategorilerini belirlemeye 

yönelik sonuçlar 
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Ön çalışmadan elde edilen verilen değerlendirildiğinde işlevsel 

performans, teknik performans ve estetik performansın belirgin bir 

şekilde ön plana çıktığı görülmektedir. 

3.1.1. Teknik performans 

Teknik performans, çevrenin sağlık, güvenlik, strüktür vb. koşulları ile 

ilgilidir. Yapı bileşen ve ögelerinin üzerine düşen görevlerini ne ölçüde 

yerine getirebildiğini ve amaçların ne ölçüde karşılayabildiğini ifade 

eden değerlendirmeler olup; yapının strüktürel, fiziksel ve diğer teknik 

özelliklerini içermektedir (Lutzkendorf, Speer, Szigeti, Davis, Rox, 

Kato ve Tsuekawa, 2005; Yaldız ve Asatekin, 2016). Mekânda doğal 

ve yapay aydınlatılma, havalandırılma, ısıtma, akustik, yapısal 

bütünlük ve sağlamlık, kullanılan tekniklerin ve malzemelerin 

uygunluğu gibi özellikler yapının teknik performansını ortaya 

koymaktadır (Yaldız ve Asatekin, 2016). 

Tarihi yapıların restorasyon ve yeniden işlevlendirme süreçlerinde 

teknik koşulların koruma ölçütleri doğrultusunda yapının özgün 

özelliklerine zarar vermeden uygulanması gerekmektedir. Aynı 

zamanda teknik donanıma yapılan müdahaleler yapının ve kullanıcının 

gereksinimlerini karşılayabilmelidir. Bu kapsamda teknik 

uygulamaların yapıya zarar vermemesi gerektiği gerçeği de göz ardı 

edilmemelidir (Fakıbaba Dedeoğlu, 2019). Yapıya yapılan 

müdahalelerde yapıya sonradan eklenecek olan merdiven, asansör ve 

bölücü elemanlar gibi eklerler mümkün olduğunca yapının özgün plan 

kurgusuna ve sirkülasyon özelliklerine bağlı kalarak eklenmelidir. 
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3.1.2. İşlevsel performans 

Yapının yeni işlev ile uygunluğuna ilişkin mekânsal organizasyonun 

değerlendirilmesi, yapının mevcut kullanım ihtiyaçlarına uyumu, 

kullanım amacının nasıl etkilendiğinin araştırılmasıyla ortaya çıkar. 

Altınoluk (1998) işlevsel performansın belirlenmesinde; yapının iç 

mekân ölçüleri, mekanların konumlanışı, mekanlar arası sirkülasyon 

kriterlerine dikkat çekmiştir. Lutzkendorf ve diğerleri (2005), işlevsel 

performansın değerlendirilmesinde yapı ve mekanlarının verilen işleve 

uygunluğu, değişen kullanıcı gereklilikleri ve farklı kullanımlara adapte 

olabilme ve yapı kullanıcılarının mevcut yaşam koşullarına uygunluğu 

konularını ele almıştır (Kutlu ve Ergün, 2021). Yıldız ve Asatekin 

(2016) ise işlevsel performansı yapının yeni işlevi ile uyumu, yapıda 

bulunan mekanların boyutsal özelliklerinin kullanıcılara ve kullanım 

amaçlarına uygunluğu, mekanların farklı kullanımlara imkân tanıması, 

yapının mevcut sirkülasyon şemasının, yeni işlevin işlevsel ilişkileri ile 

uygunluğu gibi konuları ile incelemiştir.  

Kullanıcının amaç ve gereksinmeleri tarafından belirlenen işlevsel 

performans kriterleri ile inşa edilen yapının performans ölçümlerinin 

karşılaştırılması ile hem objektif hem de subjektif çıktıların elde 

edildiği bilinmektedir (Zimring ve Reizenstein, 1980). Bu durum aynı 

zamanda yapının yeniden kullanıma adaptasyonun ve işlevin 

sürdürülebilirliğinin başarısını göstermektedir (Fakıbaba Dedeoğlu, 

2019). İşlevsel performans, kullanıcıların binadan memnuniyetini 

amaçlamakta olup binanın yaşanabilirlik kapasitesinin bir göstergesi 
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olarak açıklanmakladır (Yaldız ve Asatekin, 2016). Yeniden 

işlevlendirilen tarihi bir yapı verilen işlev ve gerekliliklerini 

karşılayabilir niteliklerde olmalı ve yapılan tüm işlevsel müdahalelerde 

yapının özgün özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

3.1.3. Estetik performans 

Yeniden işlevlendirilen bir yapının performansının belirlenmesinde 

teknik ve işlevsel gereklilikler kadar estetik olarak da kullanıcının 

beğenilerine hitap etmesi ve görsel beklentilerini karşılaması 

beklenmektedir. Bu noktada ortaya çıkan estetik performans, 

mekanların görsellik ve güzellik açısından kullanıcısının onu nasıl 

algıladığı ile ilişkilendirilmektedir.  

Estetik performans, yapıya verilen yeni işlev ile günümüz ihtiyaçları 

sonucu organize edilen mekanların algısal ve görsel açıdan kullanıcı ile 

kurduğu iletişimin başarısını ölçmektedir. Estetik performans; yapının 

tasarımı, kullanılan malzemeler, bunların birbirleri ile uyumu, seçilen 

renkler, dekoratif öğeler vb. özellikler ile ilgili bir kavram (Temiz, 

2009) olup yaratılan atmosferin, kullanıcılar üzerinde bıraktığı etki 

dolayısıyla yapıyla kurduğu bağ işlevin ve tarihi yapının 

sürdürülebilirliğini etkileyen bir performans kategorisi olarak önem 

taşımaktadır (Fakıbaba Dedeoğlu, 2019). Mekanda estetiği yaratan 

algının en temel bileşenleri renk, doku, biçim, ışık, form gibi 

özelliklerdir. Bu özelliklerin bütünü kullanıcın mekânı algılamasında 

bir girdi olarak bellekte yer edinmektedir. Tarihi yapıların yeniden 

işlevlendirilmesi sürecinde bu unsurların kullanımı yapının özgün 
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niteliklere zarar vermeden, yapıya özgü atmosferini zedelemeyecek 

biçimde olmalıdır. “Yeni işleve uygun olarak yaratılacak olan mekân 

atmosferinin, yapının orijinal atmosferiyle birlikte değerlendirilmesi, 

günümüz kullanıcılarına, bir yandan yapının zaman içinde geçirdiği 

değişikliklerin mekâna eklediği atmosfer zenginliği ile geçmişi 

yaşatırken, bir yandan ise günümüz teknolojisinin kullanılması ile 

bugünü yansıtmalıdır” (Fakıbaba Dedeoğlu, 2019). Mekânın ve 

mekâna yapılan müdahalelerin yapının özgün atmosferine zarar 

vermeden kullanıcıların beğenisine hitap etmesi mekânın kullanımını 

arttırarak yapının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı 

sağlamaktadır. 

3.2. Geleneksel Konutlarda İç Mekân Performansını Belirlemeye 

Yönelik Adımların Tanımlanması 

Çalışmanın bu aşamasında geleneksel konutlarda iç mekân 

performansını belirlemeye yönelik adımlar belirlenmiş ve bu adımların 

tanımlamaları yapılmıştır. Adımlar belirlenirken Aksoy’un (1987) 

sorun belirleme, bilgi toplama, çözümleme, amaç belirleme, bireşim, 

değerlendirme, geliştirme ve sonuç başlıkları altında yer alan saydam 

kutu modelinden yararlanılmış ve aşağıdaki şema oluşturulmuştur 

(Şekil 3). 
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Şekil 3. Geleneksel konutlarda iç mekân performansını belirlemeye yönelik adımlar 

Bilgi toplama aşaması;  

Mevcut konutlar üzerinde araştırma ve incelemeler yapılarak; yapı ve 

çevresinin özellikleri, kullanıcı özellikleri ve kullanım durumu tespit 

edilmelidir. Literatür araştırması, tarama betimleme yolu ile yapıların 

tanıtımı, yerinde inceleme ve gözlem yolu ile yapıların envanterlerinin 

hazırlanması, yerel yönetimlerden elde edilen yerleşime ait rölöve ve 

restorasyon projeleri ve ile yörede eskiden ve şimdi yaşayan kişilerden 

elde edilecek eski fotoğraflara ulaşılması ve sözlü tarih araştırmaları ile 

yerleşimin yaşam biçimine yönelik değişim süreçleri ile ilgili bilgilerin 

bir araya getirilmesi süreç ve yöntemlerini içermektedir.  
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• Yerleşime ait özelliklerin belirlenmesi: Öncelikle mevcut fiziksel 

durumun (doku/ulaşım/kullanım/yeşil alan vb.) tespitleri yapılmalı 

ve plan düzlemi üzerinde işaretlenmelidir. Böylelikle sit alanı 

içindeki yaşama çevresinin fiziksel koşullarını gösteren (ulaşım vb.) 

haritalarının oluşması hedeflenmektedir. Ardından turizmden önce 

alana ait çevrenin kaynak değerleri ile turizm sonrası yeniden 

işlevlendirme faaliyetleriyle beraber bu kültürel ve tarihi özelliklerin 

sürdürülebilirliğine yönelik durumları ortaya konmalıdır.  

• Konuta yönelik verilerin tespiti: Geleneksel konutların durum 

tespitleri sonrasında yeniden işlevlendirilen konutların genel 

özellikleri (konut ve çevresinin özellikleri, kullanım durumu, 

kullanıcı özellikleri) belirlenmelidir. Konutların geçmişteki 

kullanıcıları ile yaşama kültürünün nasıl ve ne amaçla değişim 

gösterdiği de çeşitli fotoğraflar, literatür araştırmaları yardımıyla 

işlev değişimi sonrası güncel durumu ortaya konmalıdır. Tüm bunlar 

sonucunda konuta yönelik verilerin kodlanarak görselleştirmesi 

yapılmalıdır. 

Amaç belirleme aşaması;  

Anahtar performans göstergelerinin (APG) belirlenmesine yönelik 

analizlerden oluşmaktadır. Anahtar performans göstergesi: ulaşılmak 

istenen hedefi ölçümleyen değerler/ölçütlerdir. Sürecin belirlenen 

ölçütler ile değerlendirilip başarı durumunu görmeyi sağlar. Mevcut 

durumun verilerinden hareketle geri bildirim sağladığı için hedefe 

ulaşmada yol gösterir (“Anahtar Performans Göstergesi”, 2020). 
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• Anahtar performans göstergelerinin (APG) belirlenmesine yönelik 

analizde; belirlenen performans kategorilerine (işlevsel performans, 

estetik performans, teknik performans) ilişkin alt göstergelerin 

belirlenmesine için öncelikle literatür taramasıyla bir ön çalışma 

yapılarak, bu göstergeler daha sonra uzman grubun görüşüne 

sunularak yapılan önerilen doğrultusunda revize edilmeli; temel 

amaçlar belirlenmelidir.  

Bireşim aşaması; 

• APG eğilim analizinde; Geleneksel konutlarda performans 

boyutlarının her biri için anahtar performans göstergeleri ışığında 

performans seviyelerini belirlemeye yönelik değerlendirme cetveli 

hazırlanması hedeflenmektedir. Değerlendirme cetveli, yapının 

kullanım sürecindeki mekânsal performans seviyesini ortaya 

koymak için kullanılan değerlendirme sistemidir. Çalışmada, 

anahtar performans göstergelerinin önem katsayısı belirlemek ve 

performans seviyesini ortaya olmak için kullanılmaktadır. Bu 

doğrultuda, belirlenen anahtar performans göstergeleri alanında 

uzman yeterli sayıda kişiye sorulmalı ve bu göstergeler arasında 

değerlendirme cetvelini oluşturmak için en önemli parametreleri 

seçmesi istenmelidir. İşlevsel performans, teknik performans ve 

estetik performansı ölçmek amacıyla “Anahtar Performans 

Göstergeleri” doğrultusunda hazırlanan anketlerde 5’li likert tutum 

skalasından faydalanılmaktadır. Buradan çıkan sonuç doğrultusunda 

her bir parametre için 1-5 arası bir önem katsayısı çıkacak ve bu 
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katsayılar kullanıcının her bir performans boyutunda altındaki 

APG’lere verdiği puanla çarpılarak sonuçlar toplanmalıdır. Çıkan 

sonuç ise performans seviyesini ortaya koymaktadır. 

• Kullanım analizinde; Nitelik tespitine yönelik analizlerde, çalışma 

alanına bağlı olarak belirlenen konutlar için mevcut durumun “eylem 

analizleri ve eleman etüdleri” yapılmalıdır. Bu analizlerle konutun 

içerisinde bulunan mekanların önceki işlevi ve mevcut işlevine dair 

işlevsel ve mekânsal değişimlerine yönelik “eylem veri kartları” 

oluşturulmalıdır. Böylelikle geleneksel konutun bünyesinde 

bulundurduğu mekanların yeni işlevin gereklilikleri için 

uygunluğunun sınanması hedeflenmektedir. Kullanım eğilim ve 

kullanım memnuniyetine yönelik analizinde; kullanım sıklığı ve 

memnuniyeti ilişkisini ölçen öznel değerlendirmeler yapılabilir. 

Hazırlanan anketler; mekânsal verilerden hareketle, kullanıcı 

memnuniyetini ölçen öznel değerlendirmeler (anketler ile alanda 

yapılan görüşmeler ve gözlemler) aracılığıyla yeniden 

işlevlendirilen geleneksel konutlarda kullanım eğilimi ve kullanıcı 

memnuniyet düzeyleri ortaya konulmaktadır. 

Değerlendirme aşamasında;  

Kullanım analizinden elde edilen veriler doğrultusunda yapının nitelik 

tespiti ve kullanım memnuniyet düzeyi ortaya konulmaktadır. APG 

eğilim analizinden elde edilen veriler doğrultusunda ise performans 

karnesi oluşturulmaktadır. Performans karnesi yapılan 

değerlendirmeler sonucu yapının kullanım sonrasındaki performansını 
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gösteren bir araçtır. Performans karnesinde çıkan sonuçlar 

doğrultusunda her bir performans boyutu için belirlenen performans 

seviyelerine yönelik çözüm önerileri oluşturulmalıdır. Performans 

iyileştirme stratejileri geliştirilirken nitelik tespiti ve kullanım 

memnuniyeti düzeyi dikkate alınmalıdır. 

Sonuç aşaması;  

Bu aşamada, performans takip kılavuzunu hazırlamak 

hedeflenmektedir. Performans takip kılavuzu; yerel yönetimler 

tarafından işlevi değiştirilen geleneksel yapıların aralıklarla performans 

takipleri yapılarak mekânsal performanslarının olumsuz olduğu 

durumlarda iyileştirmeye yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. 

Takip kılavuzunda mekâna ait fiziksel veriler dışında mekânın 

kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı ve kullanıcının memnuniyet 

seviyelerine yönelik bilgiler de yer almaktadır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yeniden işlevlendirilmiş geleneksel konutlarda iç mekân performansı 

belirlenerek; tarihi, kültürel ve mimari değerlerin korunması, yapıların 

kültürel kimliğine değer katarak vurgulanması ve daha sürdürülebilir 

bir yeniden kullanım biçimi oluşturulabilmektedir. Çalışma 

kapsamında geleneksel konutların kullanım sürecinde mekânsal 

performansını belirlemeye yönelik performans göstergeleri işlevsel 

performans, teknik performans ve estetik performans olmak üzere 3 

temel başlıkta değerlendirilmiştir. 
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İşlevsel performansın takibi mekânsal boyutların, mekân 

konumlanışlarının, sirkülasyonun verilen işlevin gerekliliklerine 

karşılık verme durumunun tespitini sağlayarak kullanıcının mekân 

içerisindeki eylemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmesi, mekânın farklı 

kullanımlara olanak tanıması, mekân organizasyonunun mekânın 

kullanımına engel olmayacak şekilde organize edilmesi ve mekanların 

değişen kullanıcı isteklerine uyum sağlamasına yönelik tedbirlerin 

alınmasına katkı sağlamaktadır.  

Teknik performansın takibi yapının sağlık, güvenlik gibi koşullarının, 

strüktürel özelliklerinin ve ısıtma, havalandırma, akustik, aydınlatma 

gibi teknik özelliklerin durumunun tespit edilerek eksikliklerin 

iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınmasına, yapının özgünlüğünü 

oluşturan fiziksel karakterinin korunmasına ve kullanım ömrü uzatarak 

teknik açıdan sürdürülebilirliğine fayda sağlamaktadır. 

Estetik performansın takibi ile mekanların algısal ve görsel açıdan 

kullanıcı ile kurduğu iletişimi ve yapılan müdahalelerin yapını özgün 

atmosferi ile olan etkileşimi tespit edilerek görülen eksikliklere karşı 

tedbirlerin alınmasına katkı sağlanmaktadır. Böylece yapı görsel açıdan 

hem kullanıcının beğenisine hitap etmekte hem de özgün atmosferinin 

zarar görmesi engellenmektedir. 

Yeniden işlevlendirilen geleneksel konutların işlevsel, teknik ve estetik 

performansını ortaya konması ile yapının mevcut performansı ve 

olması beklenen performansı arasındaki açık tespit edilebilmektedir. 

Böylece yetersiz ve eksik görülen durumlara müdahale imkânı 
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doğmaktadır.  Bu doğrultuda mekânsal performansını belirlemeye 

yönelik tanımlanan adımların geleneksel konutların iç mekân 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasındaki etkileri aşağıda sıralanmıştır: 

• Performans değerlendirme/takip modeli, geleneksel konutların 

performans takiplerini sağlayarak ileriye yönelik çözüm önerileri 

sunar ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.  Ayrıca yerel 

yönetimlerin geleneksel konutları kamulaştırma çalışmalarına da 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

• Performans değerlendirme/takip modeli, mevcut durumla istenilen 

gelecek durum arasındaki farkı ortaya koyar. 

• Performans değerlendirme/takip modeli, geleneksel konutların 

sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

• Anahtar performans göstergeleri, geleneksel konutların yeniden 

işlevlendirme sürecinde/sonrasında dikkat edilmesi gereken ölçütleri 

ortaya koyar. 

• Performans değerlendirme/takip modeli, yeniden işlevlendirme 

çalışmasının başarısını sorgular/ ortaya koyar. 

• Anahtar performans göstergeleri, hedeflere göre bütün iyileştirme 

aşamalarını tanımlayıp, analiz edip, ölçülmesine olanak sağlar. 

TEŞEKKÜR VE BİLGİ NOTU 

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.  
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SUMMARY   

Changing needs with globalization and rapid urbanization bring along a rapid 

transformation process in architecture. In today's world where environmental, social, 

technological and economic conditions are changing rapidly, the functions of the 

buildings can be used outside of their original functions in order to serve the needs of 

the society. This process may require the preservation of the functions and original 

characters of traditional houses, as in other cultural assets, and their use outside of 

their current function. Traditional houses in the second-degree registered group in our 

country are re-functionalized and used within the scope of conservation strategies, but 

due to the deficiencies in conservation policies and legal infrastructure, the criteria for 

the protection of civil architectural examples are insufficient. Traditional houses, 

which reflect the identity, culture and lifestyle of their users, affect the usability of the 

houses when they cannot meet the requirements of their new function and accelerate 

the abandonment of traditional houses. For this reason, it is seen that there is a need 

for a mechanism to take measures for improvement in cases where the spatial 

performances of these structures, whose functions have been changed, are periodically 

monitored. 

The aim of the study is to monitor the post-use performance of houses that have 

undergone functional changes in terms of both protection and sustainability, and to 

define the steps to determine improvement strategies in line with the results. Thus, in 

order to increase the spatial performance of the re-functioned traditional houses, to 

protect the historical, cultural and architectural values, the spatial performance of the 

building can be determined and a more sustainable reuse can be created. In addition, 

the criteria to be considered in re-functioning studies are set and measures can be 

taken against the problems that arise over time. 

Performance in architecture and other design-related fields is defined as 'usage 

satisfaction', 'usage-related behavior'. In order to determine the performance of a 

structure, the result of the activity should be measured. Performance level is an 

indicator of user satisfaction and space quality and is important for producing future 

measures/solutions. Performance evaluation is also important in terms of revealing 

and following the factors affecting performance, as well as evaluating past data and 

ensuring that its deficiencies are seen. In this study, the preservation of historical, 

cultural and architectural values by increasing the spatial performance of traditional 

houses that have undergone functional changes, determining the spatial performance 

of the building and a more sustainable reuse are defined. 

The study to define the steps to determine indoor performance consists of two stages. 

The first stage is the stage in which the performance categories are determined. At 

this stage, in order to determine the indoor performance categories in traditional 

houses, the classifications made in the literature were asked to 20 experts working in 

the municipality, public, private sector and universities, and when the data obtained 
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were evaluated, the performance categories were determined as functional 

performance, technical performance and aesthetic performance. Technical 

performance, environmental health, safety, structure, etc. issues related to conditions. 

Technical performance covers issues related to health, safety, structure and similar 

conditions of the environment. Functional performance includes the evaluation of the 

spatial organization regarding the suitability of the building with the new function, the 

compatibility of the building with the current usage needs, and how the purpose of 

use is affected. Aesthetic performance, on the other hand, covers the issues related to 

the aesthetic, perceptual and visual characteristics of the spaces organized as a result 

of the new function given to the building and today's needs. 

The second phase covers the identification of steps to determine indoor performance. 

In this context, the steps in the architectural design process (transparent box) were 

examined in the transparent box model under the headings of Problem Determination, 

Information Gathering, Analysis, Goal Setting, Synthesis, Evaluation, Development 

and the resulting Design Product, as Aksoy (1987) stated. During the information 

gathering phase, the characteristics of the building and its surroundings, user 

characteristics and usage status are determined by conducting research and 

examinations on the existing houses. At this stage, the determination of the 

characteristics of the settlement and the determination of the data related to the 

residence are carried out. It consists of analyzes for the determination of key 

performance indicators (KPI) during the goal setting phase. In order to determine the 

sub-indicators of the performance categories (functional performance, aesthetic 

performance, technical performance) determined at this stage, first of all, literature 

review and expert group opinions are discussed. The goal setting phase consists of 

analyzes for the determination of key performance indicators (KPI). In order to 

determine the sub-indicators of the performance categories (functional performance, 

aesthetic performance, technical performance) determined at this stage, first of all, 

literature review and expert group opinions are discussed. The synthesis phase 

includes KPI trend analysis and usage analysis steps. In the KPI trend analysis, it 

includes the preparation of an evaluation sheet to determine the performance levels in 

the light of key performance indicators for each of the performance dimensions in 

traditional houses. At this stage, the determination of the characteristics of the 

settlement and the determination of the data related to the residence are carried out. 

In line with the data obtained from the evaluation phase usage analysis, the quality 

determination of the building and the level of usage satisfaction are revealed. A 

performance scorecard is created in line with the data obtained from the KPI trend 

analysis. At the conclusion stage, it is aimed to prepare the performance tracking 

guide. The performance tracking guide, on the other hand, ensures that traditional 

buildings whose functions have been changed by local governments are periodically 

followed up and measures are taken for improvement in cases where their spatial 

performance is negative. 
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Monitoring the functional performance will enable the user to easily perform his 

actions in the space by determining the spatial dimensions, location of the space, the 

situation of the circulation to respond to the requirements of the given function, to 

allow the space to be used in different ways, to organize the space organization in a 

way that does not prevent the use of the space, and to take measures to adapt the spaces 

to the changing user demands. provides benefits. By monitoring the technical 

performance, the environmental conditions such as health and safety, the structural 

characteristics of the building and the technical features such as heating, ventilation, 

acoustics, lighting are determined, and measures are taken to improve the deficiencies 

in order to protect the building in a healthy way and to serve the user, and the physical 

character of the building, which constitutes both its authenticity, is preserved. It also 

helps to take measures to ensure technical sustainability by extending the service life. 

By monitoring the aesthetic performance, the perception and visual communication 

of the spaces with the user and the interaction of the interventions with the original 

atmosphere are determined, and it contributes to taking measures against the 

deficiencies seen. Thus, it is ensured that the building both appeals to the taste of the 

user and that its original atmosphere is not damaged. 

The performance evaluation/follow-up model, which is put forward as a result of all 

these stages, provides future solutions to the performance of traditional houses and 

helps to take the necessary measures. It reveals the difference between the current 

state and the desired future state. It helps to ensure the sustainability of traditional 

residences. It questions the success of the re-functionalization effort. It allows to 

define, analyze and measure all improvement stages according to the targets. 
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