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ÖNSÖZ 

Demir çelik üretimi için Aralık 1934 yılında kurulan 

Karabük şehrinin kent dokusu endüstriye yönelik kurulmuş işçi 

ve mühendis konutları ile ve çalışanların sosyal imkânlardan 

yararlanmasına imkân verecek sosyal, kültürel, fiziksel ve eğitim 

yapılarından oluşturulmuştur. Yenişehir bölgesi olarak 

adlandırılan bu yerleşke, Türkiye’nin modernleşme ve 

endüstrileşme yolunda kurulan ilk yerleşimlerinden biri olup, 

kurulduğu döneme göre kentsel ihtiyaçların karşılanması 

bağlamında mimari bir dönüm noktası olma niteliği taşır.  

Bu kent endüstrileşmeye bağlı olarak hızla büyümüş ve 

bununla birlikte ek kentsel mekân ihtiyaçları da doğmuştur. 

İhtiyaç duyulan kentsel mekânlardan biri de kent meydanıdır. Bu 

meydan için yerel yönetim tarafından uygun görülen yerde 

Karabük Demir-Çelik Fabrikaları’na ait konut yerleşkelerinden 

biri olan 100 Evler bulunmasının ardından, meydanın inşasına 

yönelik bu konutların yıkımına karar verilmiştir.  

Yeni kent meydanı tasarımı hakkında çok fazla yorum ve 

haber olsa da makale veya tasarımsal eleştirileri oldukça azdır. 

Oysaki endüstri kenti Karabük için önerilen ve inşa edilen 

meydanın tasarım ve kullanım eleştirileri ile yeni bir tasarım 
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önerisine ihtiyacı bulunmakta ve meydan üzerinde konuşulmayı 

hak etmektedir. Bu nedenle bu kitap, Karabük Kent Meydanı’nın 

mevcut durumunu kentsel ve mekânsal olarak analiz ederek, 

yetersizlikleri üzerinden yeni tasarım önerileri sunmayı 

hedeflemektedir. Çok fazla sert zeminle iklimsel koşullara uyum 

sağlamada zorlanan, kullanıcı sayısını sadece belirli gün ve 

etkinliklerde artırabilen meydan için yeni tasarım önerilerinin 

getirilmesini amaçlayan kitap Karabük Üniversitesi Mimarlık 

Bölümü Yaz Dönemi Mimari Proje VI dersi kapsamında Doç. Dr. 

Merve Tuna Kayılı’nın yürütücülüğünde geliştirilen mimari proje 

önerilerinin bir seçkisinden oluşmaktadır.  

Yazarlar 

Doç. Dr. Merve TUNA KAYILI 

Doç. Dr. Beyza ONUR 
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BÖLÜM 1 

KARABÜK KENT MEYDANI 
 

Karabük Kent meydanı endüstri kenti Karabük’ün meydan 

ihtiyacından doğmuş, istenen meydan için yerel yönetim 

tarafından uygun görülen yerde Karabük Demir-Çelik 

Fabrikaları’na ait konut yerleşkelerinden biri olan 100 Evler 

bulunmasının ardından, meydanın inşasına yönelik bu konutların 

yıkımına karar verilmiştir. Şekil 1’de Karabük Kent Meydanı’nın 

inşasından önce bulunan 100 evler yerleşkesi görülebilmektedir.  

 

Şekil 1. 100 evler yerleşkesi 

Kaynak: https://www.karabuk.bel.tr/fotograflar.asp?m=2&k=253 
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100 evler yerleşkesi Kardemir Demir Çelik Fabrikası 

işçilerinin barınması için yapılmış olup yeşil oranının yüksek 

olduğu bir konut yerleşimidir. Bu yerleşimin kentin büyümesi ile 

ortaya çıkan ticaret aksı ile sosyal ve kültürel aksın ortasında 

kalması, meydan için düşünülen alana yakıştırılması ile ilişkili 

olmuştur. Meydan kamusallık ve çevrelenme gibi ilkeler ile 

tanımlanırken, Karabük Kent Meydanı kurulum yeri açısından 

uygun olsa da, tasarımsal hatalar nedeniyle bu ilkelerle uyum 

gösterememiştir. 2014 yılından itibaren kullanıma açılan ve 14 

Mayıs 2015 tarihinde de resmi açılışının yapıldığı (Saraçoğlu ve 

Qurraie, 2021) meydanda özellikle yüksek oranda sert zemin 

tasarımı öne çıkmaktadır (Şekil 2). Bu durum kentsel ısı adası 

oranının artmasına ve kentsel yeşil dokunun azalmasına da neden 

olmaktadır. Özellikle yaz aylarında korunaklı mekân yüzeyinin 

yetersiz olması ile resmi törenler için ayrılan zamanda bile 

meydanın kullanım sayısında ciddi oranda düşüşler 

görülmektedir (Şekil 3).  
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Şekil 2. Karabük Kent Meydanı 

Kaynak: https://www.karabuk.bel.tr/fotograflar.asp?m=2&k=253 

 

Şekil 3. Karabük Kent Meydanı 

Kaynak: https://www.karabuk.bel.tr/fotograflar.asp?m=2&k=253 
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KARABÜK KENT MEYDANI VE PROJE ALANI 

Karabük Kent Meydanı bünyesinde nikah salonu, kafe, 

amfi tiyatro oturma düzeni, belediyeye ait bir kiosk ve birkaç 

pergola bulunmaktadır. Oysaki kentin içindeki merkezi konumu 

(Şekil 4) ve ulaşım aksı dikkate alındığında, meydanın daha fazla 

işleve sahip olması gerekmektedir. Kent meydanının kullanım 

oranının ve kullanıcı sayısının düşük olması, kentin sosyal ve 

kültürel aktivitelere imkân tanıyabilecek yeterli miktarda 

mekânının olmaması nedeniyle, kent meydanının “Kent 

Meydanı/Kongre ve Kültür Merkezi” olması yolunda proje 

önerilerinin geliştirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu 

bağlamda kent meydanının mevcut halinin kültür ve kongre 

merkezi ile meydan ilişkisi ekseninde yeniden düşünülerek ele 

alınması istenmiştir. 

 

Şekil 4. Karabük Kent Meydanı’nın kent içindeki konumu (Görselleştiren: 

Cahit Gümüştaş) 
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Proje önerilerinin getirileceği proje alanı (Şekil 5) mimarlık 

bölümü öğrencileri ile paylaşılmış ve mekânsal ihtiyaç programı 

belirlenmiştir. Bu programa göre; 

- Ana Giriş – Fuayeler (200 m2): Kültür merkezinin ana 

girişi ve kabul alanı olarak da kullanılan bu alanlarda danışma, 

sürekli satış yapılabilecek satış stantları ve geçici sergileme 

birimleri yer almalıdır. 

- Gösteri Mekânları (700 m2+isteğe bağlı %20 artırılabilir): 

Gösteriler, uluslararası kongre, konferans ve konserleri 

düzenlemeye olanak sağlayan ve koltuk kapasitesi, kullanıcı 

yoğunluğu düşünülerek belirlenen çok amaçlı salon, küçük salon 

ve bunların gerektirdiği yardımcı birimleri (sahne arkası 

mekânları, çalışma odaları, vb.) kapsamalıdır. 

- Sergileme Mekânları (300 m2): Geçici sergilemenin 

yapıldığı açk ya da kapalı alanlar, kalıcı sergileme için tasarlanan 

müze bölümü (kent müzesi, resim-heykel müzesi) ve bunlara ait 

servis mekânlarını (depo, arşiv vb.) içermelidir. 

- Eğitim Mekânları (100 m2): Yetişkinler ve çocuklar için 

kütüphane ve kütüphaneye ait mekânları (okuma salonları, süreli 

yayınlar salonu, arşiv, kitap deposu, idari ve teknik bölümler vb.) 

içermelidir. 
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- Atölyeler ve Çalışma Salonları (200 m2): Sanatsal ve 

kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği mekânlardır. Bu mekânlar, 

resim, heykel, seramik, el sanatları, fotoğrafçılık gibi etkinliklerin 

gerçekleştirildiği atölyeler ile bale, halk oyunları, müzik vb. 

çalışmaların yapıldığı salonlardır. 

- Kafeterya (200 m2): Giriş holü ve fuayelerle ilişkili ve 

kolay ulaşılabilir olması istenen mekânlardır. Açık ve kapalı 

oturma alanları, mutfak, depo gibi bölümleri içermelidir. 

- Yönetim Mekânları (100 m2): Kültür merkezinin işletmesi 

ve yönetimi için ayrılmış mekânlardır. 

- Teknik Mekânlar: Kültür merkezi binasının tümüne 

hizmet veren ısı merkezi, havalandırma merkezi, trafo ve 

jeneratör bölümü, ana tablo odası, kompresör odası, elektronik 

kontrol merkezi, kapalı devre TV bölümü, yangın ve güvenlik 

merkezi, çamaşırhane, bakım, onarım ve tamir atölyeleri, 

teknisyen odaları ve depolardan oluşmalıdır 

-Açık ve kapalı otopark 

-Yarı açık alanlar ve rekreasyon alanları tasarlanmalıdır. 

Kent meydanının ulaşımına (Şekil 6) ve yakın çevresinin 

kat yüksekliğine (Şekil 7) yönelik yapılan analizler 
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incelendiğinde meydanın çevresinin 1. ve 2. derece yollarla ve 4-

6 kat yüksekliğindeki yapılarla çevrelendiği gözlenmektedir. 

Meydanın güneşlenme analizi incelendiğinde ise, meydanın 

kuzey-güney aksında yer alması nedeniyle, ana cadde ve ticari 

akstan güneşlendiği görülmektedir (Şekil 8). 

 

Şekil 5. Proje alanı (Karabük Kent Meydanı Görselleştiren: Cahit Gümüştaş) 
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Şekil 6. Karabük Kent Meydanı’nın kent içindeki ulaşım analizi 

(Görselleştiren: Cahit Gümüştaş) 

 

 

 

Şekil 7. Karabük Kent Meydanı’nın kentsel çevresi kat analizi (Görselleştiren: 

Cahit Gümüştaş) 
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Şekil 8. Karabük Kent Meydanı’nın kentsel çevresi kat analizi (Görselleştiren: 

Cahit Gümüştaş) 

 

Proje alanının fonksiyon analizi incelendiğinde ticaret 

aksının bulunduğu ticaret merkezleri, kamusal aksta yer alan 

kütüphane, PTT binası ve emniyet genel müdürlüğü gibi kamu 

yapıları görülmektedir. Meydanın yakınında bir otopark ve bir 

ibadet yapısı ile yeşil alan bulunmaktadır (Şekil 9). 
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Şekil 9. Karabük Kent Meydanı kentsel çevresine yönelik fonksiyon analizi 

(Görselleştiren: Cahit Gümüştaş) 
 

Proje alanı ve ihtiyaç programı sonrasında tasarlanacak 

Kültür ve Kongre Merkezi ile Kent Meydanı projesinde öne 

çıkması beklenen maddeler şu şekilde sıralanabilmektedir: 

 Kamusal alanlar, kent mirası açısından önemlidir,  

 Kamusal alanlar, kent dokusunda mimari ve estetik 

açıdan güçlü elemanlardır. 

 Eğitimsel rolü önem teşkil eder,  

 Sosyal etkileşim açısından önemlidir,  

 Toplumsal gelişimi güçlendirir,  
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 Bireylerde oluşan psikososyal gerilmeleri dengeler,  

 Toplumun zaman geçirmesine olanak tanır,  

 Çevresel gelişim içinde ekonomik bir değer üstlenir 

(Wooley, 2003; Buldaç, 2022).  
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PROJE ÖNERİLERİ 

BİYOFİLİK GEÇİT… 

Tasarım: Abdelvahid Hisseine 

Tasarımın çıkış noktasını “biyofili” kavramı oluşturmuştur. 

“Biyofilik tasarım”, insan-doğa ilişkisi temeline dayanmakta ve 

üst bilinç seviyesinde oluşturulabilecek insan-doğa-mekân 

etkileşimini sağlamlaştırmasıyla, bu ilişkinin bir kültüre 

dönüştürülmesine olanak sağlayan özellikleri ile önemli 

görülmektedir (Şenozan, 2018). Bir diğer tanıma göre, “biyofilik 

tasarım; doğa, yaşam ve mimari teorinin hem insana hem de 

doğaya saygılı şekilde yaşanabilir bir yapı parçası tasarlamak için 

bir araya geldiği yenilikçi bir bakışın parçasıdır (Bayraktaroğlu, 

2013). Biyofilik tasarımın gereği olarak; insanın yaşadığı yapılı 

çevreye doğal elemanlar ve unsurların getirilmesi, insan-doğa 

ilişkisinin sürdürülmesi ve tasarımda organik yapılanmaların yer 

alması hedeflenmiştir. Biyofilik tasarımın mekâna 

uygulanabilmesi için doğal ışık ve doğal malzeme, iklim 

koşullarına uygun konum belirleme, bitki kullanımı gibi birçok 

ölçüt vardır (İrfanoğlu, 2022). Buna göre, bu projenin ilk eskiz 

çalışmalarında ve tasarımın ilk şekillenme sürecinde, katı, rijit 

hatlar yerine, bağlamsallıktan beslenen, topografyaya uyumlu ve 
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yaya hareketinin kolaylaştırılmasını ana öncül olarak tercih eden 

bir yaklaşım benimsenmiştir (Şekil 10). 

 

Şekil 10. Tasarım kurgusu diyagramı 

 Bu ön kabullerle birlikte, Karabük Valiliği ve Kares AVM 

arasında bulunan tasarım alanında, toplanma, sosyal 

gereksinimleri karşılama, tören yapma gibi ana işlevlerin 

karşılandığı bir alan yaratılmıştır. Bunun yanında, arazi 

sınırlarındaki Zonguldak caddesi ve Ömer Lütfi Özaytaç caddesi 

arasında yer alan 16 metrelik kot farkı geniş yaya platformları 

(%7 eğim) ile bağlanmaktadır. Bu yaya platformu yaya ulaşımına 

çözüm getirirken aynı zamanda alt kotta yer alan açık mekânlar 

için bir üst örtü haline gelmektedir (Şekil 11). 
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Şekil 11. Proje önerisi 

Tasarımda önemsenen bir diğer nokta ise, tasarım alanıyla 

kamusal-sosyal aks (Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi), ticaret aksı 

(Albay Karaoğlanoğlu Caddesi) ve çevreyolu aksı (Zonguldak 

Caddesi) arasında kurduğu bağlantılardır. Böylece yaya 

akışındaki mevcut mesafeler optimum değere getirilmeye 

çalışılmıştır. Tasarım alanındaki otopark yetersizliği sorunu 

yapılan analiz çalışmalarında ortaya koyulduğundan, tasarımda 

bu sorunu çözmeye yönelik olarak kapalı otopark sistemi 

önerilmiştir. Kot farkının yarattığı olanaktan faydalanarak 

oluşturulan iki katlı kapalı otopark, tasarım alanının ihtiyaç 

duyduğu sayıyı karşılayabilmektedir. Tasarım alanında 

oluşturulan açık mekanların (tören, meydan, dinlenme ve 

rekreasyon), yarı açık mekanların (amfi alanı) ve kapalı 
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mekânların (gösteri merkezi, eğitim birimi, idari birim, kafeterya, 

sergi) biçimlenişinde üst örtü görevi gören yaya platformunun 

amorf formu, kapalı mekanların formunun belirlenmesinde 

yönlendirici bir etken olmuştur (Şekil 12). 

 

Şekil 12. Açık ve kapalı mekânların yerleşimi 

Gösteri merkezi, kafeterya ve okuma-dinlenme alanlarının 

yakın ilişki kurduğu üçgende sosyal faaliyetlerin yürütülmesi 

sağlanmaktadır. Gösteri merkezinin üst katında atölyeler idari 

birimler konumlandırılmıştır. Gösteri merkezinin üst fuayesi ile 

sergi fuayesi bakışımlı olarak üst kota (+6.00) yerleştirilmiştir. 

Böylece fuayeler arasında ilişki ve geçiş kolaylığı sağlanmıştır ve 

kentin önemli akslarından yaya platformu aracılığıyla bu 

fuayelere direkt girişler kolaylaştırılmıştır (Şekil 13). 
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Tasarımda önerilen kapalı mekânların form ve gabarileri 

birbirine yakın ölçülerde tutulmuştur. Böylece kütleler arasında 

hem biçim hem de yükseklik bağlamında dil birliği yaratılmak 

istenmiştir (Şekil 14). 

 

Şekil 13. Zemin ve birinci kat planları 

 

Şekil 14. Güney, Doğu ve Batı Cepheler 
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Tasarım alanının yaklaşık 1/2’lik kısmı yeşil alan ve 

rekreasyona ayrılmıştır. Tasarım öncesinde yapılan analizler 

sonucu, bir sanayi kenti olan Karabük’ün özellikle kent 

merkezindeki yeşil alan açığı sorunu keşfedilmiştir. Bu sorunu 

çözmeye yönelik olarak yarı açık ve kapalı mekânların dışında 

kalan alanlarda ağaçlandırılmış yeşil alanlar önerilmiştir (Şekil 

15). 

 

Şekil 15. Proje Vaziyet planı ve perspektifler 
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YEŞİL KABUK… 

Tasarım: Cahit GÜMÜŞTAŞ 

Tasarımın ana kurgusu, yeşil bir kentsel kabuktan 

oluşmaktadır. Kenti oluşturan yapılar ve kentin o bölgesinde 

beton baskısının yüksek olması yeşil alan eksikliğini öne çıkarmış 

ve yapılacak meydanın sert zemin bakımından yüksek olmasının 

bu durumu daha da artıracak olması yeşil bir kabuk ile hem 

meydanı hem de sosyal ve kültürel aktiviteleri kabuğun altında 

toplayan bir yeşil kabuğu gerektirmiştir. Kentler, sahip olduğu 

doğal, sosyal ve yapılı çevre arasındaki ilişki ve etkileşim ile 

anlam kazanmaktadır. Doğal çevre kentteki doğa ile 

ilişkilendirilirken, sosyal çevre de bulunduğu bölgenin kültürel 

yapısı ile ilişkilendirilmelidir. Tasarımda kültürel, doğal, ağsal ve 

mekânsal aktivitelerle donatılmış kabuk altının interaktif kentsel 

belleğe katkı sunması beklenmiştir (Şekil 16).  

Her bina iç ve dış arasında bir arakesit olarak işlev yapan 

‘mimari kabuk’ ile tanımlanır. Günümüzde değişen ‘bağlam’ 

anlayışı, kabuğun anlamsal ve tanımsal olarak ifadesinin 

değişmesine neden olmuştur (Düzgün ve Polatoğlu, 2016). 

Alejandro Zaera-Polo, özellikle binanın dışarısı ile içerisi 

arasındaki sınıra odaklanmaktadır. Zaera-Polo’nun Kabul ettiği 

kabuk bir ‘kılıf’(envelope) olarak kabul edilir ve hacimleri 
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biçimlendirip sınırları belirleyen yüzeyler bütünü olarak 

anlatılmaktadır. Ona göre kabuk, dış ve iç arasındaki ayrımı 

metalaştıran, özel ve genel arasına sınır koyan temel bir mimari 

ögedir ve cepheyi tanımladığında, çevresel ve bölgesel rolüne ek, 

bir temsil aracı olarak da işlev görür (Zaera-Polo, 2008). Bu 

bağlamda proje yer alan yeşil kabuk, sosyal ve kültürel mekanları, 

açık ve yarı açık alanları örten bir şekilde kurgulanmış ve proje 

alanının büyük bir bölümünü kapsamasıyla kentin temsil aracı 

haline de gelmiştir (Şekil 17).  

 

Şekil 16. Proje fikri kavramsal şema 

 



KARABÜK KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJE ÖNERİLERİ | 24 

 

 

Şekil 17. Proje işlev diyagramı ve oluşum şeması 

 

Proje alanının büyük bir kısmını kapsayan yeşil kabuk 

Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi kotu olan +16.00 kotu ile 

Zonguldak Caddesi’nin kotunu birbirine bağlayan bir geçit 

işlevindedir. Bu geçit kent merkezine kentsel bir yeşil alan 

sunmakla birlikte (Şekil 20), kent meydanının kentli tarafından 

daha fazla kullanılmasını ve sahiplenilmesini de sağlayacaktır. 

Kabuğun sarmadığı mekânda yer alan açık alan ise Alpay 

Karaoğlanoğlu Caddesi ticari aksının karşısında yer alması 

nedeniyle ticari aksı kullananların açık meydandan hızlıca 

yararlanabilmesini sağlamaktadır (Şekil 18 ve 19). 
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Şekil 18. Vaziyet planı 

 

Şekil 19. Yeşil kabuk yerleşimi  
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Şekil 20. Kabuk ve kentsel yeşil alan kurgusu  

 

Tasarım alanında oluşturulan kapalı mekânların (gösteri 

merkezi, eğitim birimi, idari birim, kafeterya, sergi) 

biçimlenişinde yeşil kabuğun kapladığı alan kapalı mekânların 

esnek formunun belirlenmesinde yönlendirici bir etken olmuştur. 

Gösteri merkezi, derslikler, kafeterya ve okuma-dinlenme 

alanlarının yakın ilişki kurduğu üçgende zemin düzleminde bütün 

sosyal faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmaktadır. Böylece bütün 

birimlere ulaşım zemin düzleminden sağlanabilmekte, kullanıcı 

bu mekânlara aynı düzlem üzerinde ulaşabilmektedir (Şekil 22). 

Kabukta açılan yırtıklar iç mekânın aydınlatma ihtiyacına katkıda 

bulunurken, iç mekânın gökyüzü ile bağlantısını kurarak mekân 

kullanımını keyifli bir hale getirmektedir (Şekil 21). 
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Şekil 22. İç mekân ve gökyüzü bağlantısı 

 

Şekil 22. Zemin kat planı 
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Büyük ve küçük gösteri merkezinin arazinin eğimine 

paralel olarak yerleştirilmesi mekân işlevi ile bağlamın uyumlu 

olmasını sağlamaktadır. Kesitlerden de görülebileceği gibi (Şekil 

23), bağlamın gereksinimlerine uyumlu olarak nitelendirilebilen 

proje hem insan ölçeğiyle uyumlu bir kurguyu gözetmekte (Şekil 

24) hem de inşa kazı maliyetlerinin önüne geçmeyi 

hedeflemektedir. 

 

Şekil 23. Kesitler 
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Şekil 24. Perspektifler 
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BİYOFİLİK SARMAL… 

Tasarım: Melisa OKUTGEN 

Endüstri devrimi sonrası değişen yapı teknolojileriyle 

mimarlık mekanik bir karaktere dönüşürken, yirminci yüzyılın 

önde gelen mimarları, mimarlığı doğayla bütünleştirme çabası 

içerisine girmişlerdir. Doğayla uyumlu mimarlık yaklaşımı, bu 

dönemde “organik mimarlık” adı altında tartışılmış ve 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımı tanımlamak için organik 

kelimesini ilk defa kullanan Wright, “organiklik” tutumunun 

tasarımcı için kaçınılmaz olduğunu belirtir ve doğanın kendi 

biçimlerini mükemmelleştirdiğini savunur. Ayrıca, doğadaki bu 

mükemmel biçimlenişin, içten dışa doğru olduğunu iddia eder. 

Yapıların, kurulduğu yerden dışarı doğru gelişen ve çevresine 

uyumlu bir biçime kavuşmuş bir görünüme sahip olması 

gerektiğini belirtir. İçten dışa doğru olan bu gelişmede, işlev 

biçimden önce gelmelidir ancak biçimle bir uyum içerisinde var 

olmalıdır (Wright, 1908; Beyaztaş, 2012). Kısacası, organik 

mimaride doğada parça-bütün ilişkisinin mükemmel bir uyumla 

var olduğu ve bu ilişkinin mimaride de olması gerektiğine işaret 

edilir. Böylece, her bir parça işlevini en iyi şekilde yerine 

getirmek için mükemmel bir şekilde biçimlenerek bütünü 

oluştururlar. Mimari bütünsellik, var olan her parçanın birliği 

sağlamak için kesin olarak doğru yerde bulunmasıyla gerçekleşir. 
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Bütün, parçaların toplamından ziyade, her bir parçanın birbiriyle 

doğru eklemlenmesi ile sağlanır (Senosiain, 2003; Beyaztaş, 

2012). Organik mimari akımının bir diğer önemli mimari olan 

Alvar Aalto, modern mimarinin tekdüzeliğe dayalı 

standardizasyonunun kırılmasının yolunun doğada olduğunu 

belirtir. Aalto’ya göre doğadaki en küçük organizma olan hücre 

ve hücre topluluklarının bir araya gelerek yarattığı daha üst 

organizmalardaki çeşitlilik, seri üretim ürünü mimarlıkta aranan 

farklılaşmaya bir model olabilmektedir (Mennin, 2003). 

Bu teorik perspektiflerden yola çıkan projede, tasarımın ana 

fikri, işlevin ön planda olduğu ve organik parçaların bütünsellik 

oluşturacak biçimde bir araya getirilmesidir. Projede öncelikle, 

geniş bir yaya platformu aracılığıyla kamusal ve ticaret aksının 

kesişim noktasıyla, alt kotta bulunan sosyal aks bağlanmıştır. Bu 

platform, yaya akışını sağlamanın yanı sıra seyir platformu olarak 

da işlevlendirilmiştir. Lütfü Özaytaç Caddesi’nin (+18.00 kotu) 

iki önemli noktasından giriş alan platform, seyir ve gezi işlevi 

görmesinin yanında konferans salonu fuayesine giriş yapmaya da 

olanak sağlamaktadır ve alt kotta yer alan rekreasyon alanları için 

gölgelendirme görevi görmektedir.  
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Şekil 25. Vaziyet Planı 

+6.00 kotunda bulunan gösteri alanı ve amfi sisteminin 

gölgelendirmesini yapmakla birlikte sınırlarını belirleyen bir 

karaktere de sahiptir. -1.00 kotundaki Zonguldak Caddesi ile 

+18.00 kotunda bulunan Lütfü Özaytaç Caddesi’ni bağlayan yaya 

platformunun formu ise yapıların amorf formuna göre 

biçimlendirilmiştir (Şekil 25). 
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Şekil 26. Yapı-Yeşil-Yaya Platformu Kurgusu 

Tasarımın merkez noktasında meydan alanı (+6.00 kotu) 

bulunmaktadır. Meydanın merkezi bir noktada yer alması, 

konferans salonu, sergi alanları, sosyal alanlar ve gösteri alanına 

yaklaşımı da kolaylaştırmıştır. Tasarımda yer alan gösteri alanı, 

meydan ve sergi alanı sert zeminleri malzeme farkıyla birbirinden 

ayrılmaktadır. +6.00 kotundaki ana meydan ve gösteri alanı kentli 

tarafından yoğun olarak kullanılan ticaret aksı yönünden giriş 

almaktadır. Böylece kullanıcıların meydan ve gösteri alanlarına 

kolay bir şekilde erişimi sağlanmaktadır.  Tasarımda, otopark 

yoğunluğu olmaması için kapalı otopark sistemi önerilmiştir ve 

kot farkından yararlanılarak hem kamusal aks olan Lütfü Özaytaç 

Caddesi yönünden hem de çevre yolu aksı olan Zonguldak 
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Caddesi yönünden kapalı otopark rampaları açılmıştır. Böylece, 

tasarımın hedeflediği gibi, yapı, yeşil ve yaya platformu 

birlikteliği kurgusu sağlanmaya çalışılmıştır (Şekil 26). 

+18.00 ve -1.00 kotunu birbirine bağlayan seyir platformu 

yalnızca bir köprü oluşturma değil aynı zamanda konferans 

salonu ve fuaye birimine farklı kotlardan erişim imkanı 

sunmaktadır. Bu platform, amorf olarak tasarlanan yapıların 

sınırlarını takip ederek, +8.00 kotuna gelindiğinde bir açık sergi 

alanına dönüşmektedir. Açık sergi alanı hem atölyelerde üretilen 

ürünlerin kentliye sergilendiği hem de kafeterya gibi sosyal 

mekânları bünyesinde barındırmaktadır (Şekil 27). 

 

Şekil 27. Açık Sergi Alanı 
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Projede, konferans salonundan fuayeye +6.00 kotundan 

erişim sağlanmaktadır. İçerisinde, geçici sergi, kalıcı sergi, 

kafeterya ve diğer teknik hacimlerin bulunduğu fuaye birimi de 

diğer tüm yapılar gibi amorf formda tasarlanmıştır. Geçici ve 

kalıcı sergi mekanları arazideki kot farkı nedeniyle alt kotlarda 

yer almıştır. (Şekil 28).  

 

 

Şekil 28. Alt fuaye, sergi ve kafeterya planı (+6.00) 

Fuaye biriminin +9.00 kotunda etkileşim alanı ve idari 

birimler çözülmüştür. İdari birimler, yapı kütlesinin uç kısmına 

yerleştirilerek sadece idari çalışanların kullanımına açılmıştır. 

İdari birimlerin ve atölyelerin, konferans salonu ile doğrudan 

olmayan; ancak kontrollü bir bağlantı noktası bulunmaktadır. 

Böylece işlev bağlamında idari birimler ve atölyeler 

özelleştirilmiştir (Şekil 29).  
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Şekil 29. +9.00 kotu konferans salonu ve fuaye planı 

Fuaye biriminin üst kotunda  (+14.00) seramik, müzik ve 

heykel atölyeleri yer almaktadır (Şekil 30). Atölye alanları kendi 

içerisinde bağımsız bir birim olarak +14.00 kotuna 

yerleştirilmiştir. Böylece çalışma ve üretim alanlarını temsil eden 

atölye mekânları kendi içerisinde özelleştirilmiş ve konferans 

salonuyla direkt bağlantısı kaldırılmıştır. 
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Şekil 30. +14.00 kotu konferans salonu ve fuaye planı 

Tasarımda, konferans salonuna kentin kamusal aksı olan 

Lütfü Özaytaç Caddesi’nden giriş yapmak isteyen kullanıcılara 

yönelik olarak; +18.00 kotundan giriş olanağı sunulmuştur. 

Böylece +18.00 kotunda tasarlanan seyir platformu aynı anda 

konferans salonunun fuayesine girişi sağlamıştır (Şekil 31). 
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Şekil 31. Seyir platformu ve fuaye ilişkisi (+18.00) 

Tasarımda, kentin farklı kotlarında bulunan önemli 

aksların (kamusal aks, ticaret aksı ve çevre yolu aksı) geniş bir 

yaya platformuyla birbirine bağlanması, geçişlerin 

kolaylaştırılması ve yapısal biçimlenişlerin bunlarla uyum 

göstermesine rağmen, rekreasyon alanlarındaki detayların tekrar 

düşünülmesi tasarımda işlevselliğin tam anlamıyla sağlanması 

bakımından önemlidir. Özellikle gösteri alanı ve meydan 

alanında ihtiyaç duyulan gölgelendirme sorunu, üst kotta yer alan 

seyir platformunun gerekli yerlerde genişletilmesi yöntemiyle 

çözülebilecektir.  
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ÇELİK KABUK… 

Tasarım: Adnan ÖZARAS 

Projenin fikri, Karabük’ün bir sanayi kenti olması ve bu 

özelliğini borçlu olduğu Demir Çelik Fabrikası ve çeliğin imgesel 

anlatımıdır. 1934’te kurulan Karabük Demir Çelik Fabrikası ile 

kurulan kentin, meydanında da bu yönüne vurgu yapılması 

istenmiştir. Beton ve çeliğin bir arada kullanımı ile planlanan 

kültür ve kongre merkezi ile kent meydanının tasarımında 

Brütalizm uslübuna yönelik kararlar öne çıkmaktadır. Brütalizm, 

brüt betonun varlığı ile doğan, doksan derecelik açıların bağlı 

kalındığı, kullanılan her teknik ya da malzemenin kendisini dışa 

vurmasını şart koşmaktadır (Yurttaş, 2009: 29). Özer (2004)’ e 

göre Brütalist mimaride yapıyı oluşturan elemanlar, kendilerine 

özgü özellikleriyle olduğu gibi ortaya koyulmakta ve dıştan bu 

özellikler okunabilmektedirler. Banham aşağıda yer alan 

özelliklere sahip bir mimari yapının Brütalist bir yapı 

olabileceğini belirtmiştir;  

• Yapının kaplama veya süslemeden arındırılması: 

Birincil yapının öne çıkarılması ile ilgili bu ilkede dış 

kaplama, süsleme ve bezemelere yer verilmemesi 

gerekmektedir. 

• Malzemelerin "olduğu haliyle sunumu: Malzemeleri 

ham ya da orijinal formlarında kullanma eğilimidir. 
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Betonda, ahşap çerçeveler, derzler, ankrajlar vb. inşa 

izleri görülebilmektedir.  

• Akılda kalıcılık: Bir mimari yapının algılanmasını, 

akıllarda form ve geometri olarak akılda iz 

bırakmasını, işlev ve formun doğrulanabilmesini 

amaçlamaktadır. 

• Mimari kompozisyonun biçimsel okunabilirliği: Bir 

mimari yapı strüktürel düzende fark edilebilir 

olmalıdır. Formlar, yapıldığı yapı ve malzemelerin 

işlevsel organizasyonunu yansıtmalıdır (Banham, 

1966; Buldaç, 2022).  

 Brütalist mimari kavramları üzerinden mimari tasarımının 

kurgulandığı projede brüt beton ve çelik malzemeler ile kabuk ve 

örtü kurgusu yakalanmaya çalışılmıştır (Şekil 32, 33). 
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Şekil 32. Kabuk ve örtü kurgusu 
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Şekil 33. Yerleşim planı (Örtüsüz/Örtülü) 

Projede öncelikle, -1.00 kotundaki Zonguldak Caddesi ile 

+18.00 kotunda bulunan Lütfü Özaytaç Caddesi’ni birbirine 

bağlayan geniş bir yaya platformu Kültür ve Kongre Merkezi’ni 

merkeze alıp meydan kullanıcılarını kabukları birbirine bağlayan 

örtünün altından yapılara almaktadır (Şekil 34).  Bu sayede örtü 

ile meydanın sınırları belirlenmiş ve bir toplanma alanı 

tanımlanmıştır. Brüt beton kabuk ile çelik ağ örtüsünün bir arada 

olması ile vurgulanan endüstri kenti meydanı vurgusu meydana 

ticaret aksından girişte de devam ettirilerek giriş algısını 

artırmıştır (Şekil 35).   
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Şekil 34. Çelik ağ örtüsü altındaki meydandan yapı girişleri 

 

 

Şekil 35. Kabuk ve örtü ilişkisi 

 



KARABÜK KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJE ÖNERİLERİ | 44 

 

Tasarımın merkez noktasında öne çıkan çelik ağ örtü ve bu 

örtünün altında meydan alanı (+8.00 kotu) bulunmaktadır. 

Meydanın merkezi bir noktada yer alması ve bu meydanın 

konferans salonu, sergi alanları, sosyal alanlar ve gösteri alanına 

girişi sağlaması bu mekanlara erişimi oldukça kolaylaştırmıştır. 

+8.00 kotundaki ana meydan ve gösteri alanı kentli tarafından 

yoğun olarak kullanılan ticaret aksı yönünden giriş almaktadır. 

Böylece kullanıcıların meydan ve gösteri alanlarına kolay bir 

şekilde erişimi sağlanmaktadır.  Tasarımda, otopark yoğunluğu 

olmaması için kapalı otopark sistemi önerilmiştir ve kot farkından 

yararlanılarak hem kamusal aks olan Lütfü Özaytaç Caddesi 

yönünden hem de çevre yolu aksı olan Zonguldak Caddesi 

yönünden hem açık otoparka giriş hem de kapalı otopark 

rampaları açılmıştır. Böylece, tasarımın hedeflediği gibi, yapı, 

yeşil ve yaya platformu birlikteliği kurgusu sağlanmaya 

çalışılmıştır (Şekil 36). 

Projede, konferans salonundan fuayeye +8.00 kotundan 

erişim sağlanmaktadır. Ayrıca konferans salonunun sağ ve sol 

çeperlerinde yer alan sirkülasyon mekanlarından da arazi eğimi 

ile uyumlu olarak çıkışlar sağlanmaktadır. Bu tasarım konferans 

salonundan kullanıcıların hızlıca tahliyesinin sağlanması 

açısından önemlidir. Fuaye birimi kabuk formuna uygun olarak 
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tasarlanmıştır.  İki kabuktan oluşan kültür ve kongre merkezinin 

diğer kabuğunda ise sergi alanları, atölye ve derslikler 

çözümlenmiş, böylelikle konferans salonunun kullanıcı 

yoğunluğu ile sosyal ve kültürel eğitim mekanlarının kullanıcı 

yoğunluğunun birbirinden ayrılması ve buna bağlı olarak 

mekânsal yoğunluğun azaltılması hedeflenmiştir (Şekil 36).  

Projenin arazideki 18 m kot farkına bağlı olarak yerleşimi 

Şekil 37’de görülebilmektedir.  Eğimli platformlar ile engelli 

ulaşımının desteklendiği projede sergi ve dersliklerin yer aldığı 

kabuğun bitişi seyir platformuna dönüşerek gösteri alanı için 

oturma alanı sunmaktadır. 
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Şekil 36. Zemin kat planı 
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Şekil 37. Görünüşler 

 

Şekil 38. Perspektif 

Tasarımda, kentin farklı kotlarında bulunan önemli aksların 

(kamusal aks, ticaret aksı ve çevre yolu aksı) geniş bir yaya 

platformu ve çelik bir ağ örtüsü ile birbirine bağlanması ve 

yapısal biçimlenişlerin bu örtü ile şekilsel olarak uyumlu olması 

projenin artılarını oluşturuken rekreasyon alanlarındaki 

detayların tekrar düşünülmesi meydanın kullanım oranının 

artmasında önemlidir. Özellikle çelik ağ örütsünün dışında kalan 
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gösteri alanında ihtiyaç duyulan gölgelendirme ve yeşil alan 

ihtiyacı, sert zeminlerin yer yer yeşil alanlar ile bölünmesi ve 

çelik ağ örtünün gerekli yerlerde genişletilmesi ile 

çözülebilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 | KARABÜK KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJESİ ÖNERİLERİ 

 

KAYNAKÇA 

Bayraktaroğlu, Ö. E. (2014). Mimarlıkta ekosistem düşüncesiyle tasarlamak, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, İstanbul. 

İrfanoğlu, H.İ. (2022). Biyofilik Tasarım Kriterlerinin İç Mekân Üzerinden 

Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Şenozan, M.I. (2018). “İnsan - Mekân - Doğa Etkileşiminin Sürdürülebilir Bir 

Öğretisi Olarak Biyofilik Tasarım”, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Zaera-Polo, A. (2008) “The Politics Of The Envelope A Political Critique Of 

Materialism”, Volume #17: Content Management, pp.76-105, Netherlands: 

Archis Foundation. 

Düzgün, H., Polatoğlu, Ç. (2016). Güncel mimarlık ortamında kabuk-bağlam 

ilişkisinin sorgulanması. Megaron Dergisi, 11(1), 36. 

Beyaztaş, H. S. (2012). Mimari Tasarımda Ekolojik Bağlamda Biçim ve Doğa 

İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, İstanbul. 

Senosiain, J., 2003, Bio Architecture, Elsevier Ltd, Oxford. 

Wright, F. L., 1908, In the Cause of Architecture, 

http://www.learn.columbia.edu/courses/arch20/pdf/art_hum_reading_51.p

df 

URL 1: https://www.karabuk.bel.tr/fotograflar.asp?m=2&k=253 

Saraçoğlu-Gezer, A. M., & Qurraie, B. S. (2021). Karabük Kent 

Meydanı’ndaki “Meydan” Deneyimini Mekân Dizimi Yöntemi ile 

Değerlendirme. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım 

Dergisi, 3(1), 43-54.  

Buldaç, M. (2022). Brütalist Mimari Örneği The Barbican Centre Pilotilerinin 

Yapi Kamusal Alanlari Üzerindeki Etkisi. Pearson Journal, 7(22), 11-28. 

Wooleey, H. (2003). Urban Open Spaces. UK: London, Spon Press. 



KARABÜK KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJE ÖNERİLERİ | 50 

 

Yurttaş, F.  (2009).  20.  Yüzyıldan 21.  Yüzyıla  Malzeme  Teknoloji  ve  

Mimarlık. Mimarlıkta Malzeme Dergisi, Sayı:14 

Özer, B. (2004). Kültür Sanat Mimarlık. Dördüncü Baskı, s.219: 253-254, 

İstanbul: Yapı Yayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 | KARABÜK KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJESİ ÖNERİLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARABÜK KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJE ÖNERİLERİ | 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




