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Dergimiz sayfaları içinde gördüğünüz Avukat Turhan Arun Sokak Sağlıklaştırması Projesi, Seyhan 
Belediyesinin Tarihi Kentler Birliğinden ödül almış (Nuri Has Pasajı restorasyon projesi  ile birlikte), 
kısa zamanda  Seyhan KUTEB tarafından uygulaması tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramında açılış yapılmış bir kent armağanıdır. Beklediğimiz odur ki, sokağa cephesi olan parklar 
da bitirilerek daha kuvvetli bir etkisi olsun.
Büyükşehir Belediyesi KUTEB ise, aşağıda fotoğraflarını gördüğünüz, kendi binası olarak kullandığı,
İçinde de-dışında da olmaktan müthiş bir haz alınan yapı.. Küçük bir tadımlık olarak size bazı 
fotoğraflarını eklemek istedik.
Nicedir ihmal edilmiş Koruma Bölgemizin, son 3-5 yıllık hızlı adımlarının devamını,  buralara 
ulaşabilmekle başlayan,  işlevini rehabilte etmekle  süren köklü değişim adımlarını hasretle 
bekliyoruz.
Tüm kurumlara ve emek verenlere, gözden kaçırmayanlara teşekkürler..
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Karayolu şebekesinde 3 m genişliğindeki bir şeritte saatte 400-600 otomobil ve 600-800 kişi 
taşınabilirken, aynı şeritte 6-7 bin bisiklet düzeyinde bir kapasite yaratılabilmektedir. Bisiklet park 
alanlarını da daha verimli kullanmakta ve bir tek otomobilin park ettiği alana 16 bisiklet park 
edebilmektedir. İşe, okula veya alışverişe gitmek gibi günlük hayatta sık yapılan seyahatlerde 
bisikleti kullanmak, gün içinde yapılması gereken ancak bir türlü fırsat bulunamayan egzersizlerin 
ek bir masraf ve zaman ayırmadan yapılmasını sağlamaktadır. Çoğunlukla kısa ve orta mesafeli 
yolculuklarda kullanılan bisiklet farklı amaçlar için yapılan yolculuklara hizmet edebilmekte ve 
bisikletin kullanıldığı yolculukların amacı, ulaşım, hobi gezi gibi, ülkeler ve kentler arasında 
değişiklik göstermektedir.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

1. GİRİŞ
Bisiklet, ulaşım özellikleri açısından 
otomobile benzeyen bir bireysel 
u l a ş ı m  a r a c ı d ı r .  O t o m o b i l 
yolculuklarında olduğu gibi, bisiklet 
s ü r ü c ü s ü  h e r h a n g i  b i r  z a m a n 
tarifesine bağlı olmadan (otobüs, 
metro vb. toplu taşım araçlarında 
olduğu gibi aracın kalkış ve geçiş 
saatlerini beklemeden) kendi istediği 
zamanda yolculuk yapabilmektedir. 
S ü r ü c ü  g ü z e r g a h ı n ı  k e n d i 
belirlemekte, otomobilde olduğu gibi 
ka p ı d a n  ka p ı ya  b e k l e m e s i z  ve 
aktarmasız yolculuk yapabilmektedir. 
Bu özellikleri  sayesinde, bisiklet 
ulaşımı hızlı ve gecikmesiz seyahat 
olanağı sağlamaktadır.  Bisiklet 
yolculukları, araçlı yolculuklar içinde 
en düşük maliyetle gerçekleştirilen 
yolculuklardır. Bisikletin göreli olarak 
ilk yatırım maliyetlerinin ve işletme ve 
bakım giderlerinin de çok düşük 
olması sayesinde, toplam giderlerin, 
toplu taşım maliyetlerinden bile 
düşük olduğu söylenebilir. 
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Bu sayede bisiklet, dar gelirli 
kesimlerin özel otomobili gibi 
kullanılabilmektedir. Bisiklet 
k u l l a n ı m ı  b e d e n  g ü c ü y l e 
gerçekleştirildiği için ilave        
b i r  y a k ı t  v e  m o t o r  
gerektirmemektedir.
 
B i s i k l e t ,  e n e r j i  k u l l a n ı m ı 
açısından yaya da dahil olmak 
üzere tüm ulaşım türleri içerisinde 
enerjiyi en etkin kullanan araç 
olarak öne çıkmaktadır. Herhangi bir 
motor ve yakıt kullanmayan bisikletin 
çevreye olumsuz etkisi bulunmamakta; 
gürültü ve hava kirliliği yaratmamaktadır. 
Bisiklet, gerek hareket halinde gerekse 
durduğunda fazla bir alan gerektirmediği 
için hem karayolu platformu üzerinde hem de 
park edildiğinde diğer taşıtlardan çok daha az 
düzeyde alan ihtiyacı ortaya çıkmakta, yol 
yüzeyleri ve park alanları çok daha verimli ve 
yüksek kapasitede kullanılabilmektedir. 



1992 Olimpiyatları Barselona’nın kıyı şeridinin ticari, rekreasyonel ve kültürel aktivite merkezi 
olmasını hızlandırmıştır. Depolar, demiryolları ve endüstrinin diğer izleri etkinliğin hazırlanması, 
şehrin sahile doğru açılması adına yıkılmıştır. Barselona’nın ilk ayrılmış bisiklet yolları Olimpiyatlar 
için oluşturulmuş, Barselona sahillerini Olimpik Liman’a bağlayan 7 km uzunluğunda bir bisiklet 
yolu uygulanmıştır Sahil kıyısında bulunan ağ şu an 181 km’yi kaplamakta, bu da şehrin %70’ini 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte bisiklet, Barselona’daki tüm araç kullanımlarının %4’ünü 
oluşturmaktadır ve kentte en hızlı büyüyen ulaşım türü konumundadır. 2007 senesinde başlayan 
“Bicing” programı, bisiklet paylaşımı bisiklet kullanımını teşvik etmek konusunda önemli bir rol 
oynamaktadır . “Bicing” kullanıcıları her yıl 14 milyon kullanım gerçekleştirmekte, bu da 
Barselona’daki tüm bisiklet   kullanımının
%36’sına denk gelmektedir. Şu anda, nüfusun %59’u bisiklet ağına 200 metreden daha kısa bir 
mesafede (yürüyerek yaklaşık bir dakika) ve %64’ü “bicing” istasyonuna 200 metre mesafede 
yaşamaktadır. Gelecek yıllarda şehirde bisiklet ağının genişletilmesi ve arttırılması 
planlanmaktadır.
New York kentinde ise, ulaşım ve hobi amaçlı bisiklet kullanımını arttırmak amacıyla altyapı sistemi 
geliştirilmiş ve bisikletli ulaşım konusunda yol güvenliğini arttırmaya yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Şehrin bisiklet ağını genişletmek için Ulaşım ve Planlama Departmanı, su 
kenarında yer alan alanları bu çerçevede düzenlemiş ve sokaklarda ayırıcılı bisiklet yollarının 
uygulanmasını sağlanmıştır. New York City’de 1400 km’lik bisiklet ağı oluşturulmuş, böylelikle 
şehirde bisiklet kullanımı 2000 senesinden bu yana iki katına çıkmıştır. 1990-2008 yılları arasında 
bisiklet yolcusu sayısı %153 oranında artmıştır. Ulaşım ve Planlama Departmanı, bisiklet ağını 
2030 senesine kadar 2900 km’ye genişletmeyi planlamaktadır.

2. YURTDIŞI ÖRNEKLERİ

Yurtdışından örneklere bakıldığında 
g a y r i s a fi  m i l l i  h a s ı l a  o r a n ı 
bakımından Türkiye’yi geçmiş zengin 
ülkelerde, 7’den 70’e herkesin otomobil 
yerine bisikleti günlük ulaşımda 
kullanmaları bilinen bir gerçektir. Bu 
konuda halkın talebinin yanı sıra 
hükümetin ve yerel yönetimlerin 
p o l i t i k a l a r ı  d a  b ü y ü k  r o l 
oynamaktadır. Günlük ulaşımda 
bisikleti sıkça kullanan İngiltere’de 
Ulaştırma Bakanlığının uygulamaları 
bu konuda örnek sayı labi lecek 
niteliktedir. 1999’da bisiklet ulaşımı 
i ç i n  “ E v d e n  İ ş e   B i s i k l e t l e ”  
kampanyasını  başlatan  bakanlık   
bugün 400.000 kişiyi kampanyaya 
d a h i l  e d e re k  b a ş a r ı ya  u l a ş m ı ş 
durumdadır. 300 km’nin üzerinde 
bisiklet altyapısıyla Rio de Janeiro, 
Latin Amerika’nın en bisiklet dostu 
ş e h i r l e r i n d e n  b i r i s i  o l a r a k 
görülmektedir. Şehir “Rio, Bisikletin 
Başkenti” kampanyası ile bisiklet 
altyapısını yaygınlaştırmaya ve 
bis ik let  kul lanımını  ar tt ı rmaya 
o d a k l a n m ı ş t ı r .  “ R i o,  B i s i k l e t i n 
Başkenti” kampanyası, bisikletin 
re k re a s yo n  ya  d a  h o b i  a m a ç l ı 
kullanımından çok bir ulaşım aracı 
o l a r a k  k u l l a n ı m ı n ı n  ö n e m i n i 
v u r g u l a m a k t a d ı r .  P r o g r a m 
kapsamında 2016’ya kadar yatırım 
masraflarının 40,8 milyon dolara 
ulaşması beklenmekte ve bisiklet 
altyapısının 450 km’ye çıkarılması 
hedeflenmektedir. Şekil 1-  Yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu Şekil 2 - Dar yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu (daraltılmış)

 







3. YASAL ÇERÇEVE
14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği’nde, bisiklet yolları, uygulama imar planında ve varsa ulaşım ana planında gösterilir 
denilmektedir.
03.11.2015 tarih ve 29521 sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Şehir İçi Yollarda 
Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” 
ve ekleri ile de amaç, esas, ilke ve standartlar belirlenmiştir.

MEVCUT BİSİKLET YOLLARI
Bisiklet yolları, yol platformunun bir bölümünün yol çizgisi ya da ilave olarak farklı renk ve 
özeliklerdeki kaplama malzemesi ile taşıt trafiğinden ayrılarak bisikletlerin kullanımına tahsis 
edilmesiyle oluşmaktadır. Bisiklet şeritleri; genellikle yolun sağ tarafında, yol platformu ile yaya 
kaldırımı arasında bir tampon bölge teşkil edecek şekilde planlanmaktadır.
Adana’da mevcut bisiklet yolları, dört farklı türde düzenlenmiştir. Bunlar; 1. İki yönlü yollarda, yolun 
her iki tarafında, taşıt trafiği ile aynı yönde, tek yönlü olarak,
2. İki yönlü yollarda, yolun tek tarafında, taşıt trafiği ile aynı yönde, tek yönlü olarak, 3. İki yönlü 
yollarda, yolun tek tarafında, çift yönlü olarak, 4. Yeşil alan içerisinde, nehrin her iki yakasında tek 
yönlü olarak uygulanmıştır. Aşağıdaki tabloda, Adana’da ulaşım, hobi ve gezi amaçlı kullanılan 
mevcut bisiklet yollarının türleri, uzunluğu, yönleri ve genişliği belirtilmiştir.



Mevcut bisiklet yollarında, kavşak geçişlerinde güvenliği sağlama, zemin düzeltme ve boyama gibi 
sağlıklaştırma/iyileştirmeler yapılmalı ve bütüncül çerçevede istasyon/park yerleri belirlenmelidir.

ÖNERİ BİSİKLET YOLLARI
Bisikletin kent içi ulaşımda kullanımının yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda bütünleşik ve 
kentsel ölçekte ulaşım amaçlı kullanımının, yanısıra hobi/gezi amaçlı da kullanılabilecek öneri 
bisiklet yollarının türleri, uzunluğu, yönleri ve genişliği aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4. SONUÇ
5. Sonuç olarak bisiklet, kent içi 
ulaşımda düşük yatırım ve işletme 
maliyetinin yanı sıra çevreye dost, kısa 
ve or ta mesafel i  yolculuk larda 
kullanılabilecek; hem kente hem de 
k ul lanıcıya önemli  kazanımlar 
s a ğ l a y a n ,  k u l l a n ı m ı n ı n 
yaygınlaştırılması gereken bir ulaşım 
aracı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bisikletin kent içi ulaşımın bir kesintisiz 
bir elemanı olarak algılanması, 
bisikletin diğer ulaşım sistemleri ile 
b ü t ü n l e ş t i r i l m e s i  v e  b i s i k l e t 
a l t y a p ı s ı n ı n  i y i l e ş t i r i l m e s i 
gerekmektedir. Bu kapsamda da 
öncelikle yetki sahibi kurumlar olan 
B ü y ü k ş e h i r  B e l e d i y e s i  v e  İ l ç e 
Belediyeleri ile ilgili STK’lar koordineli 
bir biçimde çalışmalıdır. Standartlar 
uygulanmaya çalışılırken, Adana’nın 
yerel kısıt ve olanakları göz ardı 
edilmemeli ve en uygun şartlarda 
b i s i k l e t  y o l u  d ü z e n l e m e l e r i 
gerçekleştirilmelidir.

      

    

ADANA KENT İÇİ BİSİKLET  YOLLARI 
(METRAJ

 
ÇİZELGESİ)

 

 
BULVAR-CADDE

 
ADI

 
GÜZERGAH 

UZUNLUĞU

 

(m)

 

YÖN/KONUM

 
GENİŞLİK

(m)

1

 

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı

 

12000

 

ÇİFT YÖN /

 

KALDIRIM

 

3-4

2

 

Kasım Gülek Bulvarı

 

2800

 

TEK YÖN /

 

Y.YOLU

 

2

4

 

Eski Baraj Civarı

 

7000

 

TEK YÖN / NEHİR KENARI

 

2

3

 

Öğretmenler

 

Bulvarı

 

2700

 

ÇİFT YÖN /

 

KALDIRIM

 

3-4

2

 

Alparslan Türkeş Bulvarı

 

1200

 

TEK YÖN /

 

KALDIRIM

 

2

3 Adnan Menderes Bulvarı 3100 ÇİFT YÖN / KALDIRIM 2.5

TOPLAM MEVCUT ~29000 m

 

 

BULVAR-CADDE

 

ADI

 

GÜZERGAH 
UZUNLUĞU

 

(m)

 
YÖN/KONUM

 

GENİŞ-

 

LİK (m)

 

1

 

Turgut Özal

 

Bulvarı

 

13500

 

ÇİFT YÖN /

 

KALDIRIM

 

2-3

 

3
 

Dr. Sadık Ahmet
 

Bulvarı
 

3000
 

ÇİFT YÖN /
 

KALDIRIM
 

3
 

2
 

Büyükşehir Yürüyüş
 

Yolu
 

1300
 

TEK YÖN /
 

Y.YOLU
 

2
 

 TOPLAM ÖNERİ ~18000 m   

 

Kom�syon Üyeler�:
Tan KANMAZ

Özkal YÜREĞİR
Gökçe ÇELİK

“ADANA Büyükşeh�r Beled�yes� Kent Estet�ğ� Kurulu” 17 Ek�m toplantısı özet�.
-Planlama Gurubu Bileşenleri, İl ve ilçe Belediyelerinin ilgili bölüm- lerinden 
oluşacak komisyonun oluşturulmasına ve acilen toplanmasına karar verildi.
-Adana Büyükşehir Belediyesi. Birinci ve İkinci Etap olarak planladığı 18 Kilometrelik 
Yol Güzergahını Tartışmaya  açtı.
-Vaatler, temenniler detaylar tartışıldı.
-Komisyonun acilen SÜRDÜRÜLEBİLİR BİSİKLET ULAŞIMININ ihtiyacı olacak ve imar 
planlarına işlenecek “Master Plan Güzergahlarını” Çalışmaya başlayıp hayata 
geçirmesine ve belirlenen güzergahların tarih hedefli proğrama almasına karar 
verildi.



BELEDİYE UYGULAMALARI

Binlerce yıllık bir höyük üzerine tarihin 
çeşitli dönemlerinde  farklı kültürlerin 
yerleştiği sürekli bir yaşam alanı 
olmuş TEPEBAĞ...
Geçmişinde Adananın en gözde 
yerleşim yerleri olan ancak 1998 
Adana depreminin yıkıcı etkileri ile 
merkezi ve yerel yönetimlerin ilgisizliği 
sonucunda büyük ölçüde çöküntü 
alanları  hal ine gelmiş olan bu 
bölgeler, zemin katları iş yerleri,üst 
katları boş metruk halde çürümeye 
yüz tutmuş tarihi yapılar ve sahipsiz 
sokaklardan oluşmaktadır. Çöküntü 
alanlarının sahip olduğu her türlü 
kokuşmuşluk bu bölgeleri  şehir 
yaşamından koparmış durumdadır. 
Geçmişinde kentin ticaret merkezi 
olan bu bölge Kuzey Adana da gelişen 
yoğun yerleşim nedeniyle sürekli 
olumsuz göç alıp vererek önemini 
kaybetmiş konut yerleşiminin ve 
alternatif olarak dokuya uygun Kültür 
ve Turizm yoğunluklu  bir canlanma 
geliştirilemediği içinde bölgedeki tüm 
sorunlar devam etmiştir.
2014 yılında başlanılmış ve yarım 
kalmış olan Av.Turhan ARUN sokak 
projeleri 2015 yılında kurulan Seyhan 
KUDEB tarafından  tamamlanarak 
yapım işlemlerine başlanmıştır.

Seyhan İlçe Beled�yes�
KUDEB 

Av.Turhan Arun Sokak
SAĞLIKLAŞTIRMASI



N�ç�n Av. Turhan Arun Sokak?
- Adana Koruma Amaçlı İmar planı 
sınırları içinde en eski sivil mimarlık 
örneklerinin yoğun olduğu Tepebağ 
ve Kayalıbağ mahallelerine sınır teşkil 
eden ve planda Protokol yolu olarak 
adlandırılan Av. Turhan ARUN sokak 
hem Özel proje alanında yer alması 
hem de Tepebağ höyük kazılarının 
bitişiğinde olması ayrıca yukarıda 
anlatılan olumsuzlukların sona 
erdirilmesi için bir başlangıç noktası 
olarak seçilmiştir.
Av. Turhan ARUN sokak da 2015 
Martında başlayan çalışmalar  1. Etap 
olarak İnönü caddesinden başlayarak 
Musa Bali konağına kadar olan 
bölgede cephe sağlıklaştırması ve 450 
m .  u z u n l u ğ u n d a k i  s o k a ğ ı n 
tamamında ise alt yapı,aydınlatma 
ve zemin kaplamalarının yapılması 
ş e k l i n d e   Ç u k u r o v a  K a l k ı n m a 
Ajansının  yaptığı ciddi katkı ile devam 
e t m i ş  v e  2 0 1 7  H a z i r a n ı n d a 
sonuçlanmıştır.
- 450 m. Uzunluğundaki bu sokakta 
aralarında Yeşil mescit,Gazipaşa 
mektebi,ve sivil mimarlık örneklerinin 
bulunduğu 11 adet tescilli, 47 adet 
tescilsiz yapı bulunmaktadır. Koruma 
kurulu onaylı projesi gereği tescilli 
yapıların restore edilmesi 2. Etap işlerle 
devam edecektir, diğer yapılarda ise 
tescilli olmamasına rağmen dönem 
ö z e l l i k l e r i  t a ş ı y a n  y a p ı l a r ı n            
ce p h e  s a ğ l ı k l a ş t ı r m a  i ş l e m l e r i 
tamamlanmıştır.

Bu sokakta daha önceki yıllarda özellikle matbaa reklam vb. imalathaneler faaliyet göstermekte 
iken 1998 ve 2016 yılında kabul edilen Koruma İmar plan notlarında belirtildiği şekilde 
imalathaneler yerine motel, ev pansiyonculuğu, lokanta, el sanatları, vb. perakende ticaret 
mekanları yer alacaktır. Bu nedenle de sokakta ki tüm ruhsasız işletmeler kapatılmış ve bahsedilen 
işlerin yapılacağı işletmeler açılması için teşvik ve tanıtımlar yapılmaktadır.



Ramazanoğullarının önde gelen Türkmen beylerinden Musa Balî Bey tarafından yaptırılmış yaklaşık yedi yüz yıllık konağın kemerli kısmının 
temellerinde antik dönem taşlarının kullanıldığı görülmektedir. Av.Turhan ARUN sokağın adeta bileziği olan bu yapı Adanadaki tek örnektir.Vakıflar 
bölge müdürlüğü tarafından butik otel olarak restorasyon projeleri yapılan eserin özellikle kemer kısmındaki hasar endişe vericidir.Vakıflar Bölge 
Mügürlüğü ile Seyhan Belediyesi arasında yapılan protokolle konağın dış cephe ve çatı ve kemer onarımına en kısa zamanda başlanacaktır

MUSA BALÎ KONAĞI

Hazırlayan
Murat ULAŞ





GEZİ YORUM

Mimarlar Odası  ve Ticaret Odası 42. 
grubun birlikte düzenlediği Berlin 
g e z i s i ;  d e t a y l a r d a k i  u s t a l ı ğ ı 
görebilme, dönemini temsil eden 
mimar ve binalarını  keşfedebilme 
adına  müthişti, diyebilirim. 
Uçaktan inmeden gördüğümüz 
sınırsız yeşillik doğanın bu memlekete 
s u n d u ğ u  a y r ı c a l ı k t ı  s a n k i . 
Gidebileceğimiz her binayı, sokağı, 
meydanı  bize önceden harita destekli 
b i l d i r e n  O d a  B a ş k a n ı m ı z ı n  
ç a l ı ş m a l a r ı  v e  o r a d a  g ö n ü l l ü  
rehberlik eden Yekta Bey’in tanıtımı,  
işimizi   çok  kolaylaştırdı. Otelin Doğu 
Berlin  Alexander Platz’da  olması, tam 
da o havayı teneffüs ettirdi diyebilirim. 
Geniş meydan ve caddeler, binaların 
nizamı, dizilişi  gibi …
Berlin, içinden nehir geçen kentlere 
güzel bir örnek. Nehir turu esnasında 
gördüğümüz önemli binalar ,nehrin 
sahipsiz olmadığını söylüyor gibiydi. 
İ ş t e  b u  b i n a l a r d a n  b i r i  o l a n 
Parlamento Binası, Fransızların savaş 
tazminatlar ıy la  yaptır ı lmış  ve 
sonradan da çatısına cam kubbe ilave 
edilmiş. Gezmek isterseniz kısıtlı 
zamanınız olmamalı .
        

Berlin



 Alexanderplatz bölgesindeki 365 m’lik 

T V  k u l e s i n i n  ö n ü n d e n  g e ç e r e k 

UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi 

içerisinde bulunan ‘Berliner Dom’ 

Bölgesini ziyaret ettik. Müzeler Adası 

olarak da anılan bu bölgede, Bergama 

( b i z i m  B e r g a m a )   M ü z e s i  d e 

bulunmakta. Bu Müzenin önündeki 

nehre bakan mütevazı binalardan 

b i r i n d e  M e r k e l ’ i n  o t u r d u ğ u n u 

öğrenmek ise ilginçti. Müzelerde eserler 

kadar sunumları da dikkat çekiciydi. 

Ye n i d e n  a ya k l a n d ı ra ca k l a r ı  b i r 

Müzenin yapım aşamalarını detaylı 

şekilde sunmaları, bulunduğu tarihi 

bölgenin maketini yapmış olmaları, 

ş e ff a fl ı ğ ı n  v e  y a p ı l a r ı n a  o l a n 

saygılarının göstergesiydi. Berlin’in 

s e m b o l l e r i n d e n  B r a n d e n b u r g 

Kapısın’a doğru giderken yol boyu 

dizilmiş bitişik nizam yapıların çatı ve 

pencerelerini incelerken, kimi zaman 

10-12m konsolların altından geçerken, 

Frank Gehry’nin Pariser  binasına 

bakarken, Academy of Arts‘ ın eğimli 

zemininde yürürken işin   mühendislik  

boyutunu kıyaslamadan yapamadım. 

Peter Eisenman’ın tasarladığı değişik 

b o y u t l a r d a k i  t e m s i l i  m e z a r 

taşlarından oluşan Yahudi Anıtı 

yaşananlara gönderme yapıyordu. 

D i ğ e r  b i r  b ö l g e d e  L i b e s k i n d ’i n 

t a s a r l a d ı ğ ı  Ya h u d i  M ü z e s i  i s e 

geçmişlerini, dinlerini, acılarını mimari 

bir anlatımla temel tasar dersine örnek 

nitelikte sunuyordu. Hatta bir ara 

binadan dışarı çıkabilecek miyiz 

hissiyatı bile oluşturdu diyebilirim.       



Değişik bölgelerde bırakılan meşhur 

Berlin Duvarı’nın ibretlik kalıntılarına 

biz de tanıklık ettik bu arada..

Check point ’de Peter  E iseman’ın 

binasını, Aldo Rossi’nin bir dizi konut 

yapısından renkli ve iç avlulu Apt’nı 

görmek heyecan vericiydi. Berlin 

sokaklarının önemli detaylarından biri 

de yer döşemesi, su oluğu ve mazgal 

gibi detaylarında gizliydi. 

Berlin Mimarlar Odası ziyaretimizde 

O d a  B a ş ka n ı  d a h i l  d ö r t  b a ya n 

m i m a r l a  ka r ş ı l a n m a k ,   d e ğ e r l i 

binalarını gezebilmek, karşılıklı olarak 

g r u p ç a  s o h b e t  e d e b i l m e k  ç o k 

anlamlıydı. Mimarların elini taşın 

altına fazlasıyla koymaları, özellikle 

basının Odanın arkasında olması ve 

de savaştan çıkmış o etkileyici binayı 

Mimarlar Odasına dönüştürmüş 

olmaları farklarıydı, diyebilirim.

 Bisiklet yolları ve raylı sistemin trafiği 

rahatlattığı kesindi. Akşam saatlerinde 

şehrin ıssızlaşması ve pazar günleri 

nerdeyse açık hiçbir mağaza ve market 

bulunmaması ise gezinin sevimsiz 

kısmıydı.

Dünya Kültür Merkezi, Mies Van der 

Rohe’nin çelik binası, Sony Center, 

Bauhause Archive, Berlin Flarmoni 

,Oscar Niemeyer ‘ın İnterbau Apt,Alvar 

Aalto ‘unun apt ı  ve daha birçok yapıyı 

görebilmek, müthişti.

Emeği  geçen herkese gönülden 

teşekkürler!





Türk Evinin Atrium’u: TOPAK EV
ARAŞTIRMA

Tarihteki ilk yapı bir konut olup 
ATRİUM adı ile kayıtlara geçmiştir. En 
yalın, en temel işlevleri karşılayan bu 
yapının Türk Geleneğindeki karşılığı 
hala  kullanımda olan çadırlarımızdır. 
Çadırlarımız:
 1) Kara çadır; (Kıl çadır)
2) Alaçık, yanların yerden başlayarak 
kaba taş ile örüldüğü, üst tarafın ağaç 
ve kamış çubuklarla örülerek keçe 
kaplandığı yarım kubbe şeklinde bir 
yapıdır.
3) Topak ev  Olarak çeşitlenir.
Topak ev: Emirdağ yöresinde de 
rastlanan Topak ev, bin yılı aşkın bir 
s ü r e d i r,  Tü r k l e r i n ,  M o ğ o l l a r ı n , 
Kırgızların, Özbeklerin, Kazakların; 
M a n ç u r y a ' d a n  A n a d o l u ' y a , 
Urallar'dan; Afganistan'a kadar 
uzanan dünyanın dör tte bir ini 
oluşturan alanda, Türklerin "yurt", 
"topak ev", Kırgızların "kiyiz üy-keçe ev" 
adlandırdığı, yuvarlak ve tavanı 
kubbeli ve açık olan bir çadır tipidir. Bu 
tip yapılar, yan duvarları ve tavanı 
olmak üzere iki kısımdan meydana 
gelir. Yan duvarlarına "kerege", "derim", 
"kanat", çatı tekerleğine "Düğnük"     
a d ı  v e r i l i r .  K e r e g e  b i r b i r l e r i n i         
uygun yerlerinden ince kayışlarla 
bağlanmıştır. 

Gün�z BAYKAM

Fotoğra�ar: Hal�l SARIIŞIK

Göçebe  Türk Çadırlarına
Yakut�stan ve Nogay Örnekler� 

Toplandığı zaman birbiri üzerine gelerek bir demet oluşturan kerege kucakta kolaylıkla taşınabilir. 
Kurulacak yer belirlendiğinde, bu keregeler açılarak bir yuvarlak teşkil edecek şekilde bağlanır ve 2- 
2,5 metre yüksekliğinde bir kafes meydana getirilir. Kanatların bir yerinde güneşin doğduğu yöne 
gelmek üzere bir kapı çerçevesi konulur. Bu kapıya "eşik" adı verilir, tepede ışık ve hava almak üzere 
yuvarlak bir delik vardır. "Tünlük"-Tün gece demektir-, denilen bu delik, yanan ateşin dumanının 
dışarıya çıkmasını sağlar. Geceleri ve yağmurlu havalarda bu delik keçe ile örtülür. Eşit üzerine asılan 
örtü geceleri ve fena havalarda indirilir.



Çadırın iskeleti genellikle söğüt ya da 
çam ağacından ıslak veya ısıtılarak 
b ü k ü l e n  ç ı t a l a r d a n  y a p ı l ı r . 
Koyunyününden yapılan keçeler 
derimler için dikdörtgen, kubbenin 
yanları için iki tane ortası oyuk yarım 
daire ve tepesi için yuvarlak ya da kare 
şeklinde yapılır. Çadır kurulduktan 
sonra her tarafı saran geniş kuşaklar 
ile çadırın her yeri sarılarak rüzgâra 
karşı direnci arttırılır. Bundan sonra 
çadırın duvarları dışarıdan "çiy" adı 
verilen boyalı yün veya ipek sarılmış 
olan kamış sazlarından yapılmış hazır 
bir örtü ile sarılır.
Tü r k i ye ' d e k i  ça d ı r  ö r n e k l e r i  i l e           
i lgili  terimler, bunların Horasan 
T ü r k m e n l e r i n d e n  g e l d i ğ i n i 
göstermektedir. Çadırın ortasında, 
soğuk havalarda ateş yakılan bir yer 
bulunur, Buna "korluk" denilir. Kapının 
karşısında bulunan kısma ise "tor" adı 
verilir.  Burada yükler (sandıklar, 
h u r ç l a r,  h a ra r l a r,  h e y b e l e r  v e 
bohçalar) yer alır. Bunların önüne 
halılar serilir. Asıl ve reis çadırlarına (ak 
ev) derler. Zengin insanların topak 
evlerinde, duvarlara halılar asılır. 



Bir çadır genellikle beş parçadan 
meydana gelir, büyükleri yedi parça 
olur. Kanatlar yan yana getirilerek 
dikilir. Bunun için kanatlar düzgünce 
bir yere serilir. Kanatların dar kenarları 
saçaklıdır. Bir tarafında, kanadın 
saçakları arasından düzgün birer 
a ğ a ç  g e ç i r i l e r e k  b u  a ğ a ç l a r ı n 
başlarına uzun birer ip bağlanır. Bu 
ipler, her kanat için ayrıca hazırlanmış 
bir kazığa, bir kaç kişi tarafından 
asılmak ve iyice gerdirilmek suretiyle 
bağlanır ve kazıklara çakılır. Bu şekilde 
g e r d i r i l e n  k a n a t l a r  u s t a  b i r i s i 
tarafından dikil ir.  Çadırı  herkes 
dikemez. Bu bir tecrübe ve ustalık işidir. 
Kanatlar dikilirken, diğer bir kimse, 
kanatlarda kırışıklık kalmaması için 
kalın bir sopa ile kanatlara devamlı 
olarak vurur.

Çadır dikilirken muhakkak bir koyun 
veya davar kesilir ve orada çadırı 
dikmeye yardım edenlere yemek 
verilir[2]. Üst kısımda stillerin üzerine 
gelen 15-20 cm eninde bir şerit çadırın 
etrafını dolaşır ki buna bazı yörelerde 
" S a ça k "  d e n i l m e k t e d i r.  S i t i l  ve 
kapaklar, çadırın ön, arka ve yanlarını 
örten parçalardır. Çadıra cepheden 
bakıldığında en baştaki direğe "ön 
direk" sırasıyla aynı hizada ve ortadaki 
direğe "Orta direk", en arkadakine ise 
"arka direk" denilir. Çadırın tabanında 
hasır, onun üzerinde ise çadırın 
büyüklüğüne göre bir veya daha fazla 
keçe, dokuma yaygılar bulunur.



İ lk  defa dokunup kurulan,  yeni 
kullanılan çadır az da olsa yağmuru 
geçirir.
Yağmur esnasında veya yağmurdan 
sonra çadır stil ve kapakları özellikle 
üst ör tü iç taraftan süpürge ile 
süpürülür. Çadırın içindeki ocakta 
çıkan dumanların isleri gözlere yapışır 
ve çadır yağmuru geçirmez hale gelir. 
Bir çadırın ömrü yaklaşık olarak 25-30 
yıl kadardır. 

Kara çadır’ı kadın dokur ve kadın diker 
ve kadın toplar. Ama topak ev, keçenin 
yapımı dâhil tamamı ile erkeğe aittir. 
Türkler Orta Asya'da iken kadının 
ailede büyük bir önemi vardı, ama 
Türklerin, Araplar ile ilişkilerinin 
neticesinde kadın ikinci plana düşerek 
ve her türlü iş kendilerine bırakılmıştı. 
Kara çadır sıcaktan, Topak ev ise 
soğuk ve rutubetten korunmak için 
ideal bir mesken yapısıdır. Her ikisinin 
de taşınması, kurulması, yapımı kolay, 
gerektiğinde bölmeler ile ayrılabildiği 
için, göçebe toplumlar tarafından 
tercih edilmektedir. Kara çadır, keçe 
kılından yapılırken, Topak ev keçeden, 
koyunyününden yapılmaktadır.       



Topak ev tütekliği ile, Erzurum Geleneksel Türk Evindeki tüteklik karşılaştırması.  Daha birçok benzerlik gibi, göçebelikten  yerleşikliğe geçilmesinde, 
üstelik ortaasyadan Anadoluya uzanan bir coğrafyada  aynı  işlevin aynı isimle kullanılması  gelenek dediğimiz  yıllara dayanan müthiş bir kültür 
birikiminin örneğidir.

Erzurum Erzurum

Yakut�stanYakut�stan



Nogay’ların Arabalı Çadırları

Topak evlerin göç sırasında  gerek yolda, gerekse konulacak yerde kullanılmak üzere geliştirilen Arabalı çadırlar:

Topak evde yaşamak bir zorunluluk değil, doğada kırda yaşamı 
tercih biçimidir. Yandaki fotoğrafta görüldüğü gibi teknolojik tüm 
olanaklardan yararlanılmakta günün koşullarını, geleneğini 
bırakmadan yaşamaya devam etmektedirler. 



İngiltere’de Yeniden İşlevlendirilen Bir Yapının

Çevresel Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Analizler

ARAŞTIRMA

Lisans, Y. Lisans ve Doktora eğitimini 
1982-1996 yılları arasında İstanbul 
Te k n i k  Ü n i v e r s i t e s i   M i m a r l ı k 
bölümünde tamamlamıştır. Mezun 
olduktan sonra, İ.Ü. Çapa Diş hekimliği 
fakültesinde şantiye şefi ve çeşitli 
mimari proje bürolarında tasarımcı 
olarak görev yapmıştır.  Halen, Ç.Ü. 
MMF Mimarlık Bölümü öğretim üyesi 
olup, Adana’nın çevresel kalitesini 
iyileştirme konusunda yaptığı doktora 
çal ışması  sonrasında,  yur t  d ış ı 
deneyimlerinden de yola çıkarak, 
kentteki yaşamın daha sürdürülebilir 
olması  yönündeki (enerji korunumlu, 
iklim dengeli ve bioklimatik ilkeler 
doğrultusunda konut modelleri 
o l u ş t u r m a  v b . )  a r a ş t ı r m a  v e 
incelemelerine  devam etmektedir.

Doç.  Dr.  Serp�l ÇERÇİ

1. GİRİŞ
Dünyadaki  birçok ülke, düşük emisyon geliştirme stratejileri tasarlamakta ve uygulamaktadır.  Bu 
stratejiler, uzun vadeli sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği etkilerine karşı koruma 
yanısıra,  sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma düzeyini artırmayı da hedeflemektedir (LEDS GP, 
2016).  Örneğin, 1992'de yapılan küresel ‘Dünya Zirvesi'ni takiben iklim değişikliğinin etkilerini 
hafifletmeye yardımcı olmak için, UK hükümeti sponsorluğunda birçok organizasyon başlatılmıştır 
(Dawson, 2008).  Bunlardan ‘Code Sustainable House’*, ‘Energy Saving Trust’ gibi organizasyonlar  
yayınladıkları birçok kılavuz ve yönergelerle, İngiltere'deki konutlarda, daha yüksek enerji verimliliği 
seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir dizi teknik çözümler sunmaktadır. Bu kılavuzlar, 
yapıya uygun gün/güneş ışığı kalitesinin ve/veya düşük ve sıfır karbon (LZC) üretim teknolojilerinin 
uygulama maliyetlerini, teknik ve pratik sınırlamaların entegrasyonunu; projelendirme sürecinin ilk 
aşamasında, tasarıma nasıl dahil edileceğine dair yol gösterici nitelikte önemli bilgiler içermektedir 
(EST, 2017). Bu çalışma kapsamında,  İngiltere’de şu anda yürürlükte olan bir dizi politikanın 
yönerge ve ilkelerine göre mimarlık hizmetlerinin yapıldığı, Londra’daki özel bir şirketin 
uygulamalarından bazı örnekler verilecektir.  2011-2012 yıllarında “What_architecture” mimarlık 
ofisinde, bu makale yazarının da  araştırmacı ve gözlemci olarak dahil olduğu yeniden 
işlevlendirilen bir yapının, sürdürülebilir olma konusunda çeşitli aşamaları incelenmiş olup, bu 
aşamalar aşağıda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır.

1.1.Çalışma Alanının Tanıtımı
Çalışma alanı, Doğu Londra’da, çürümekte olan eski bir metro (Shoreditch Overground) 
istasyonudur.  Dikdörtgen formlu, tek katlı ve 297 m2 olan eski istasyon, üç dört katlı binaların 
olduğu yoğun kentsel bir “koruma alanı”nda yer alır. Çevresinde çok sayıda küçük işletmeleri 
barındıran ticari mekânlar ve bu ticari fonksyonların üstünde apartmanlar bulunmaktadır. Yapılar 
arasında gizlenmiş ve görünmez halde olan eski yapı, belirli bir esneklik ve yenilenme sınırı içinde 
yükseltilmiştir (Şekil 1, 2, 3). 
Mevcut yapının özgün formu değiştirilmeden projelendirilen yapıda;
-bodrum ve zemin seviyelerinde 3 adet “ticari birim”, 
-mevcut yapı üzerine eklenen, toplam 15 daire içeren 5 katlı “konaklama birimi” ve 
-en üst katta ise “kreş birimi” yer almaktadır. 
Topluma yeniden kazandırma projesi kapsamında, eski yapının yükseltilmesi ile çevresine ulaşan 
‘güneş ışığı kalitesi ve gölgeleme etkisi’ incelenmiş, yapılan analizler sonucunda, yapının kat 
yüksekliğinin ve biçimsel özelliğinin uygun olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.  Eski yapıya 
eklemlenen yüksek nitelikteki konut biriminin her dairesi “Sürdürülebilir Evler Standardı* nın, Kod 
4’ünü sağlayan “Yaşam Boyu Evler” ile uyumludur.  

Çukurova Ünvers�tes�
MMF M�marlık Bölümü



Şek�l 1. Yeniden İşlevlendirilerek Önerilen İstasyon Binasının Üç Boyut Çalışmaları

Şek�l 2. Öneri Yapının Boy Kesiti                                                                           Şek�l 3. Öneri Yapının Konut Birimine ait Kat Planı (1, 2 ve 3 Yatak Odalı Daireler) 

Daireler, tabandan tavana ve mümkün olan (% 35) maksimum pencere düzenleri ile üç yönden manzaralı ve bol doğal ışığa sahiptir.  Yapının yerel 
kimliğine bağlı kalarak, tarihsel öneminin ortaya çıkarılması ve günümüz gereksinmelerini karşılayacak şekilde projelendirilmesi ana amaç olmuş; 
ayrıntılı olarak hazırlanmış öneri proje, raporları ile birlikte, 2011 Aralık ayında ‘Londra İlçe Konseyi’ne sunulmuştur (Çerçi, Hoete, 2013, 2014).      



2.  ÖNERİ YAPININ, ÇEVRESEL ETKİLERİNİ AZALTMAYI HEDEFLEYEN ANALİZLER
Yapıya uygulanan analizler, aşağıdaki gibidir.
1- Tasarım Alternatiflerinin Analizi ; Farklı Varyasyon ve Senaryoların Tanımlanması - Enerji Performans Verimliliği,
2- Çevresel Analizler ve Simülasyonlar  -  Ecotect Analysis* 
* Gölge ve Yansımalar; Farklı gün, saat ve konumdaki güneşin, mekân içerisine ne ölçüde  ulaştığının tesbiti, 
* Gölgeleyici ve Güneş Kırıcı Tasarım; Pencerelerde en uygun gölgeleme için gölgeleyici eleman formunu yaratma,
* Güneş Radyasyonu ; Bina kütlesi ve yüksekliği ile bina dışındaki alanların güneşten yararlanma durumunun tesbiti, 
*Günışığına Erişim ; Analizlerin, ‘BREEAM dayligthing’ kredi yeterliliğine göre yapılması ve her mekan için ‘glaze (kamaşma) faktörü’nün 
hesaplanması,
* Doğal Havalandırma Potansiyeli ; Çevre hava akımlarını görüntüleme ile binaya gerekli mekanik havalandırma ve soğutma hesaplarının 
yapılması,
* Akustik; Cephe, cam sistemi, ses yalıtımı (35dB) ve titreşim değerlendirme ile gürültü azaltıcı önlemlerin tesbiti,
3- Bina Enerji ve Karbon Analizleri  ; ‘Green Building Studio’ web servisine erişimle, enerji, su, karbon emisyonunun hesaplanması,  
* Enerji kullanımı ve karbon azaltımı için aydınlatma, havalandırma  vb. için elektrik ve yakıt azaltımı ile yıllık enerji kullanımı; Düşük ve Sıfır Karbon 
(LCZ) teknolojilerinin uygulanması, 
* Karbon Emisyonunu Raporlama ; Binanın üretmiş olduğu CO2 oranı, 
* Fotovoltaik (PV) Potansiyeli ; Binanın ne kadar elektrik enerjisi üretilebileceği, yıllık radyasyon verilerine göre PV konumunun tesbiti, 
4- Koruma Raporu; Yapının fiziksel durumundan ziyade, sosyal yapısı, anıları yaşatma, nostalji oluşturma için kültürel kimliği tarih ve mirası 
koruma),  
Bu çalışmada bu analizlerden;
1-Gün Işığı Etkisinin Değerlendirilmesi,   
2-Düşük ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin Uygulanabilirliği, Enerji ve Karbon Analizleri  ile ilgili olarak bazı özet bilgiler verilecektir.

2.1.  “Gün Işığı Etk�s�n�n Değerlend�r�lmes�”ne Da�r Anal�zler
Eski binanın yeniden yapılandırılması sırasında, gerekli görülen günışığı, gölgeleme, ışık kirliliği ve güneş parlamasına ilişkin analizler yapılmış ; 
yükseltilerek tasarlanacak yeni yapının, çevresinin ‘güneş ışığı’ haklarını koruyarak inşa edilmesinin olanakları araştırılmıştır. 
‘Güneş Kabuğu’* yöntemi kullanılarak, yeni yapının komşu binalar üzerindeki “Gölgeleme Etkisi ve Güneşe Erişimi” karşılaştırmalı olarak, ulusal ve 
bölgesel politika ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Ayrıca, binanın gün/güneş ışığından yararlanma düzeyini artırma, maksimum enerji 
verimliliği ve kullanıcı konforunu sağlamanın amaçlandığı bu çalışmada, yapının oluşturacağı ‘istenmeyen gölgeleme etkisi’ minimum düzeyde 
tutulmaya çalışılmıştır.

2.1.1. Ulusal Yasa ve İlkeler
Öneri proje, aşağıda özetlenmiş olan İngiltere’deki ulusal ve bölgesel politika ilkeleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Bunlardan bir kısmı, ‘Temiz 
Mahalleler ve 2005 Çevre Yasası’ (EPA), ‘Londra Planı’ (ML), ‘LBTH’, ‘İngiliz Mimarlık ve Yapılı Çevre Komisyonu’ (CABE), ‘Aydınlatma Mühendisleri 
Enstitüsü’ (ILE), ‘Bina Araştırma Kurumu’ (BRE) gibi kurum ve kuruluşlardır.
Bu politika ilkeleri, yapıların, rüzgar, güneş, yansıma ve gölgeleme açısından mikroklima etkilerine duyarlı olması, gün ışığının optimize edilmesi,  
komşu binaların gün ışığı ve güneş koşulları üzerindeki etkisini ele alan ilkelerdir.  



2.1.2  Çalışmanın Yöntem� ve Anal�zler
Yapı alanının “gölge hattı” grafiğini çıkarmak için CAD tabanlı bilgisayar programı kullanılmıştır. Yerleşimin enlem, boylam ve komşu binaların 
boyut ve biçimleri ile ilgili veriler sabitlenerek, istenen saat, gün, ay ve konuma göre, güneş diyagramları ve gölge verimi çizelgeleri çıkarılmıştır.  
Çalışma alanı, güneşin bir yıllık devinimine bağlı olarak incelenmiş ve öneri yapının çevresine oluşturacağı istenmeyen  gölgeleme etkisi minimum 
düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yöntemi aşağıdaki gibidir:
* Londra için en sıcak - soğuk dönemler ve güneşin hareketleri,
* Güneş ışınlarından faydalanma, korunma ve gölgeleme dikkate alınarak, bina kat yüksekliğinin saptanması,
* Gölgelemelerin karşılaştırmalı analizi ve önerilerin geliştirilmesidir.  
Analizler aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapılmıştır .
a) BRE Yönergeler� (kullanıcılar için ışık ve gölgelemeye dair ilkeleri içerir) 
b) Kalıcı ve Geç�c� Gölgeleme (gölgelemenin etki seviyesini belirler)
d) Güneş Parlaklığı (öneri proje, güneş parlaklığı riskini en aza indirmek için, yansıtıcı olmayan bir camın kullanımı ile “hafifletme” işleminin gerekli 
olduğunu ortaya koyar).

e) Öner� Yapının Gölgeleme Etk�s�
Gölgeleme hakkında, öneri yapının çevreye etkisinin 
analizleri ,  bi lgisayarda modeller  aracıl ığıyla 
gerçek leşt i r i lmişt i r.  O ptimal  ‘güneş kabuğu’ 
oluşturularak, öneri yapının, yıl boyunca, gün 
doğumundan
gün batımına kadar, ayrıntılı bir zaman çizelgesini 
oluşturmak için, tüm istatistiklerin grafik çizimleri 
yapılmış ve çok sayıda gölgeleme simülasyonları 
yapılmıştır. 

S�mülasyonlardan Bazı Örnekler;
21 Mart: Sabah erken, sadece 10 dk. ve ikindi 40 dk. 
boyunca, öneri  yapının gölgesi  i le kaplanan 
gölgelemeyi göstermektedir. 21 Mart’taki gölgeleme, 
ilk ve sonbahar boyunca, etkinin en düşük seviyede 
olacağını gösterir (Res�m 1a, 1b).
21 Haz�ran: Öneri yapı ile kaplanan 21 Haziran’daki 
gölgeleme, sadece sabahları görünür ve 07.00’ye 
kadar etkilidir. Yaz boyunca etki, güneşin doğumunun 
(04.00-07.00) ardından sadece birkaç saat için (1-3 
saat) olacağını gösterır. Ayrıca yılın bu zamanında, 
gölge oldukça hızlı hareket eder (Res�m 2a, 2b).



Aralık ve Mart ayları arasında ise neredeyse tüm gün boyunca çevredeki binalar üzerine bir gölge oluşacaktır. Bu durum kış aylarında güneşin düşük açısının 

binalardan daha uzun bir gölge oluşturması gerçeğine dayanır.  Bu çalışmada, özetlenerek ve sadece bir kısmının verildiği analizlerin sonucuna göre ; öneri 

yapının, ‘kat yüksekliği’ ve ‘biçimsel özelliği’nin komşu binalara, “kalıcı olmayan bir gölgeleme” yarattığı saptanmıştır. Bu istatistiklerin, ‘BRE Yönergeleri’ 

doğrultusunda, günışığı konusunda “ihmal edilebilir etki” olarak nitelenmesi nedeniyle, yapının çevresine güneşe erişim anlamında bir olumsuzluk 

yaratmayacağı; dolayısıyla çevresinin günışığı haklarını koruyarak, yapıyı inşa etmenin mümkün olacağı bulgulanmış ve öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca, 

öneri yapının çevresine vereceği “gölgelemenin potansiyel etkileri, hafifletme önlemleri, günışığı, ışık kirliliği ve güneş parlaması” sonucunda ortaya çıkan 

“Kalıcı Etkiler”, bir tablo üzerinde özetlenmiştir.

2.1.3.   Sonuç ve Öner�ler 
Bu çalışmanın sonuçlarına göre, öneri binanın yoğunluğunun uygun ve inşa edilebilir olduğunu; binanın daha yüksek olması durumunda ise, gölgeleme 

etkisinin artacağını; dolayısıyla insanların yaşam konforunu olumsuz etkileyeceğini söylemek mümkündür. Bu çalışmadaki analizlerin benzerlerini, farklı 

iklim koşulları ve bölgelerde, karşılaştırmalı modellemelerle yapmak mümkündür. Türkiye’de imar yönetmeliklerinin genel içeriğine ve tasarım anlayışlarına 

bakıldığında, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma konusunun gözardı edildiği anlaşılmaktadır. Bunun sonucu olarak, binaların 

yerleşim yerinin genel iklim karakterine bağlı olmadan tasarlandığı; yüksek yapıların çevresinde yer alan yapıların güneşe erişim konusunu inceleyen 

çalışmaların çok az olduğu; imar planlarında tanımlanan yoğunluk, çekme mesafesi vb. değerlerin güneşlenmeden gerektiği kadar yararlanmayı 

sağlayamadığı görülmektedir.  Bu çalışma, Türkiye’de master planların hazırlanması aşamasında yapıların güneşten yararlanma konusunda, yapılacak 

uygulamalara veri oluşturabilir ve ilgili yasalar çerçevesinde, yapı-kent-çevre ilişkisi kapsamında yapıcı çözümler geliştirmesi beklenebilir (Çerçi, Hoete, 

2013, 65-69)

2. 2.  “Düşük ve Sıfır Karbon (LZC) Teknoloj�ler�n�n Uygulanması”na Yönel�k  Anal�zler
Bu bölümde, 1.546.11 m2 taban alanına sahip ‘istasyon binasında ‘Yenilenebilir Enerji’ teknolojisi uygulanmış ve üreteceği tahmini CO2 emisyonlarına ait 

bir değerlendirme yapılmıştır. Yenilenebilir  kaynaklarla minimum ölçüde enerji kullanmayı esas alan mimarlık şirketi, yapının CO2 emisyon salınımını 

belirlemesi için, bir ‘Enerji Şirketi’ni danışman olarak görevlendirmiş ve planlama sürecine katkısı sağlanmıştır. 

Öneri yapının,  tahmini enerji talebi ve CO2 emisyonlarının değerlendirilmesi için izlenen yöntem ve konular aşağıdaki gibidir.

-Düşük ve Sıfır Karbon (LZC) enerji kaynakları, ‘Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği’, emisyon değerlendirme vb. konulara  güncel araştırmaların yapılması,

-İngiltere’nin emisyon azaltma hedefleri, ulusal ve yerel politikalarının incelenmesi, 

-Önerilen yapıda, LZC teknolojilerinin kullanımı ile enerji tasarrufu sağlamak için, yapıya uygun nitelikte enerji stratejilerinin seçilmesi, 

-Yapının, ticari ve konut birimlerinde mekan / su ısıtma, aydınlatma vb. kullanımlar ile ortaya çıkan emisyon miktarı; daha sonra bu emisyonun 

azaltılmasında, LZC teknolojilerinin katkısının hesaplanması,   

-Elde edilen CO2 emisyon oranlarının, UK’da, şu anda geçerli olan ‘Bina Yönetmeliği’ ve ‘Sürdürülebilir Konut Yönetmeliği’nde belirtilen ‘hedef oran’lar ile 

uyumunu kontrol etmek için  karşılaştırmaların yapılması, 

-Yapının enerji talebi ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik alınan önlemlerin tartışılması ve ek önerilerin getirilmesidir.

2.2.1.  LZC Teknoloj�ler�
‘Sıfır Karbon’ olarak da bilinen yenilenebilir (tükenmeyen)  kaynaklardan yararlanmak için rüzgar türbinleri, fotovoltaik (PV), küçük ölçekli hidroelektrik, 

biyokütle kazanları vb. teknolojiler kullanılmaktadır.  Fosil kaynakların, geleneksel alternatiflere göre çok daha verimli şekilde kullanılan ve böylece daha az 

karbon emisyonu üreten düşük karbon kaynaklardan (DLZCT, 2010, 4-12) ise, hava ve toprak kaynaklı ısı pompaları, birleşik ısı ve enerji sistemleri (CHP) vb. 

teknolojiler aracılığıyla yararlanılmaktadır. Isı ve enerji üretmek için, bu teknolojilerin binalara monte edilmesi ile yapının kullanımı sırasında ortaya çıkan 

karbon emisyonlarını ve enerji maliyetlerini yaklaşık olarak % 20 azaltabilmek mümkün olabilmektedir (LZCES, 2006, 9-27).  



Ayrıca, yapı kabuğunun termal nitelikleri ve malzeme özellikleri de artırılarak, binanın üreteceği  CO2 emisyoununu  azaltmak ve ısı kayıplarını 

sınırlandırmak mümkün olmaktadır (CSH, 2008, 4). LZC teknolojilerinin binalara uygulanabilirliği, yapı alanının özellikleri, konumu, yönlenme, topoğrafya, 

yapı boyutu, enerji gereksinim profili ve şebeke gaz durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. 

LZC enerji kaynaklarından maximum ölçüde yararlanmak için, bu teknolojiler ile ilgili kullanılan terminoloji, temel prensipler ve yönetmelikler hakkında  

yeterli bilgi ve bilince sahip olmak gerekmektedir.  Örneğin, UK’da ‘Bina Araştırma Kurumu’ (BRE), ‘İngiliz Mimarlar Birliği’ (RIBA)  gibi kuruluşlar tarafından, 

ulusal ve uluslararası düzeyde rehberlik hizmetleri ve eğitimler yoğun olarak verilmektedir (LZCES, 2006)(breeam.org).  Bu hizmetlerin tümü, UK’ nın, 

emisyon azaltılmasına yönelik hedefleri çerçevesinde oluşturdukları ulusal, bölgesel ve yerel politika ilkeleri baz alınarak gerçekleştirilmektedir. 

Bu ilkelerin bir kısmı aşağıda özetlenmiştir. 

* Londra Yerel Politikaları ; Konutlarda ısıtma, aydınlatma vb. kullanımlar ile ortaya çıkan CO2 emisyonlarının atmosfere salınımını sınırlamak için  bir 

‘Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği’ oluşturulmuştur.

* Londra Planı Yenilenebilir Enerji Politikası 2011;  İl ve ilçe belediyeleri, yenilenebilir enerji üretimi ile binalarda % 20 CO2 emisyon azaltımını; konutlar için ise 

‘Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği’nin (Kasım  2010 hedeflerine göre) % 25 CO2 emisyon azaltımını dikkate almalıdır. 

2.2.2.  Sürdürüleb�l�r Konutlar Yönetmel�ğ�
Konutların enerji seviyesini değerlendirmede dünyada önder ülke durumunda olan İngiltere hükümetinin  iklim değişikliği ile mücadele planında, 2016 

yılına kadar,  kullanılan toplam enerjinin %20 sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedeflemiş ve bu amaçla, 2006 yılında ‘Sürdürülebilir Konutlar’ ile 

ilgili bir yönetmelik yayınlamıştır.  Bu yönetmelik, yeni konutların, tasarım ve inşaat sonrası olmak üzere, iki aşamalı bir süreçte enerji performansını 

değerlendirir ve  planlama-uygulama kuralları, ulusal standartlar ve enerji stratejilerine yönelik ilkeler ile yol gösterici bir özelliğe sahiptir. Yönetmelik, bir 

konut tasarımında genel sürdürülebilirlik performansını ‘9 kategori’ ile değerlendirir.  Bunlar ; Enerji ve Karbondioksit Emisyonları,  Su (Sıcak) Kullanımı,  

Malzeme,  Yüzey Suyu Kaçakları,  Atıklar,  Kirlilik,  Sağlık -Konfor,  Yönetim ve Ekolojidir.  Bu başlıklar ile değerlendirilen binalar, 1’ den 6’ya kadar seviyeler ile 

tanımlanmaktadır. 2006 ‘Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği’nde belirlenen bu seviyeler, bir konutun enerji ve su verimliliği için minimum standartları 

gösterir.  Dolayısı ile, konutta enerji ve sıcak su kullanımına ait elde edilen yüzde oranlarının, ‘Standart Değer’lerden daha iyi olması hedeflenir.  Bunun için, 

konutun kullanımı sırasında ortaya çıkan emisyonun, bu ‘standart model’deki oranlar ile karşılaştırılması gerekmektedir. 

Son düzenlenen 2010 ‘Yapı Yönetmeliği’ne göre, özel sektörde 3. Seviye (%25) zorunlu  tutulmaktadır.  Seviyeleri artırmaya yönelik çalışmalar ile yeni yapılan 

tüm binalarda, 2013’den itibaren  4. Seviye (%44) ve 2016’da ise 6. seviye (net sıfır karbon) hedeflenmektedir  (Çerçi, Hoete, 2014, 223-240).

2.2.3.   Sürdürüleb�l�r  Konutların ‘Em�syon Değerlend�rmes�
Tasarımın ilk evresinde, ‘Sürdürülebilir Konut Yönetmeliği’nde, her seviye için belirlenmiş olan özelliklerin esas alınması ve buna göre CO2 emisyon 

azaltımında enerjiyi tasarruf eden çözümlerin üretilmesi gerekmektedir.  ‘Sürdürülebilir  Konutlar’ ve ‘Bina Yönetmelikleri-Bölüm L’de, ‘yakıt ve enerji 

tasarrufu’ na ait önlemler şöyle açıklanmıştır.

a)Tasarımda, ‘Yapı Kabuğunun Enerji Verimliliği’ için  çatı, zemin, duvar, pencere ve kapıların U - değerlerinin düşürülmesi vb. parametreler ile ısıl 

performansın optimize edilmesi (örneğin, yazın aşırı ısınmayı azaltmak için, havalandırma, güneş kırıcı elemanlar kullanımı, yönlenme) ; LZC 

teknolojilerinin kullanımı ile, mekan ısıtma - soğutma, sıcak su hizmetleri, aydınlatma ve havalandırma ile ortaya çıkan emisyon değerlerinin azaltılması 

(örneğin, yüksek verimlikte yoğuşmalı kazan kullanımı) vb. önlemlerdir.

b) Kullanıcıların yakıt ve enerji kullanımlarının minimimize edilmesi : Üstte söz edilen önlemlerle, yapıda azaltılmaya çalışılan emisyon miktarının hesabı 

yapılır.  Yapı yönetmeliği, yeni konutların ve ticari binaların, emisyon oranlarının hesabı ve yakıt tasarrufuna yönelik yol gösterici bazı tanımlamalar ve 

kurallardan söz eder. 



Buna göre; bir ‘Konutun ve/veya ‘Binanın Emisyon Oranı’, ‘Hedef Emisyon Oranı’ ndan daha az veya eşit olmalıdır.  Hesaplamalar için devlet tarafından 

onaylanmış ‘enerji tüketim analizi’ni yapan bilgisayar (SAP ve SBEM gibi enerji simülasyon yazılımları) programları kullanılır. ‘LZC Teknolojileri’ yoluyla 

yapıda kullanılan enerjinin en az CO2 ve maliyetler ile elde edilmesi ilkesine dayanan bu programlar,  hedef emisyon oranlarına uygunluğu kanıtlayan  

önemli değerlendirme yöntemleridir.  Bu programlara  girdi olarak, yapı boyutları, malzeme U değerleri - ısı kaybı (duvar, çatı, pencere) ile, havalandırma, 

mekan / su ısıtma, aydınlatma ekipmanları vb. bilgiler verilerek konut veya binada ne kadar enerjinin kullanıldığı ve ortaya çıkan CO2 emisyonun miktarı 

hesaplanır, daha sonra bu CO2 emisyonun ve toplam enerji miktarının azaltılması için kullanılan LZC teknolojilerinin katkısı hesaplanır.  Elde edilen 

emisyon oranları,  yönetmelikte belirtilen ‘Hedef Emisyon Oranları’ na uygun olmalıdır. Projenin henüz öneri aşamasında iken, emisyon salınımının kontrol 

edilmesi ile alınan önlemlerin yeterliliğini anlamak ve gerektiğinde hedef seviyeyi yükseltmek mümkün olmaktadır.  

UK’ nın emisyon azaltımına yönelik 2010 hedeflerinde belirlediği, konutlarda minimum ‘3. Seviye’nin sağlanması şartının olması nedeni ile öneri yapının 

konut birimi için ‘3. Seviye’ye ait özellikler dikkate alınmıştır. Planlama sırasında,  bu seviye için öngörülen özelliklerden, duvar, pencere ve çatıda termal 

verimliliği geliştirmek, doğal havalandırma sağlamak gibi pasif iklimlendirme önlemleri  alınmıştır. Ayrıca, LZC teknolojileri vasıtası ile enerjiyi tasarruf eden 

çözümler üretilmeye çalışılmış ve bu amaçla bu teknolojilerin yapıya uygun olup olmadığının bir araştırması yapılmıştır.

2.2.4.  Öner� Yapıya ‘Uygulanab�l�r’ Düşük  ve Sıfır Karbon (LZC) Teknoloj�ler� 
Üstte açıklanan yöntem dahilinde ve yerel planlama politika gereksinimlerine uygun olarak yapılan analizlerde LZC teknolojilerinin, öneri yapıya 

uygulanabilirliği,  birçok kritere göre değerlendirilmiştir.  En önemli kriterler ise,  yapının yapılacağı arazinin kentsel konumu,  yerel planlama gereksinimleri, 

LZC teknoloji yatırımı için geri ödeme periyodu, işletme ve bakım maliyetleri olarak kabul edilmiştir.  

-Sıfır karbon emisyona sahip Fotovoltaik (PV) sistemler; Günümüzde en yaygın olarak kullanılan ve güneş enerjisini elektriğe dönüştüren özelliğe sahiptirler. 

Hücrelerden oluşan bu sistemler, güneye bakan sabit bir açıda ve düz yüzeyli olarak binaya monte edilebilir.  Yeni bir konutta % 10 karbon emisyon azaltımı 

için bu sistemlerin en az 0.3-0.5 kWpeak kapasite aralığında olması gerekmektedir.

-Düşük karbon emisyonuna sahip sistemler ; Hava kaynaklı ısı pompaları (ASHP), kombi kazanlar, elektrik şarj ve ısıtıcı teknolojileridir. 

* ASHP, dış havadaki ısıyı emme ve daha sonra bu ısıyı radyatörlere, yerden ısıtma sistemlerine veya sıcak hava konvektörlerine vererek evin sıcak su 

gereksinimi için kullanılan ve fazla bakım gerektirmeyen sistemlerdir.

* Kombi kazanlar, son derece verimli bir su ısıtma sistemi olup her birimin kendi gereksinimine göre ısıtma olanağı verir.  Yüksek verimli yoğuşmalı kazanlar, 

standart verimli kazanlara göre (yıllık ortalama) %20 daha fazla CO2 emisyon azaltma kapasitesine sahiptir. İngiltere'de kullanılan ‘Mevsimsel Verimlilikte 

Ev Kazanları’ (SEDBUK) ile 90% üzerinde verim almak mümkündür (boilers.org.uk/).

Yapıya monte edilen bu teknolojiler vasıtası ile elde edilecek enerjinin, mekan / su ısıtma, vb. amaçlarla kullanılması ve böylece binanın üreteceği karbon 

emisyonlarının ve enerji maliyetlerinin minimum düzeye indirilmesi hedeflenmiştir.  Çalışmada, öncelikle, ‘Konut Birimi’, daha sonra ‘Alışveriş ve Kreş 

Birimleri’ne ait emisyon oranları belirlenmiş ve getireceği yararlar aşağıda açıklanmıştır. 

2.2.5   Enerj� Stratej�ler�n�n Oluşturulması ve Em�syon Anal�zler�n�n Yapılması

a) ‘Konut B�r�m�’ ne a�t Em�syonlar ve Enerj� Gereks�n�m�
Planlamanın ilk evresinde ‘Konut Birimi’ nin 3. Seviyeyi  elde edebilmesi için pasif planlama  önlemleri yanısıra, yapıda kullanılacak LZC stratejisine karar 

vermek için birçok enerji stratejisi araştırılmıştır.  Bunlar arasından UK’da en yaygın olarak  kullanılan ’3 strateji’ belirlenmiş ve ‘Seçenek 1, 2 ve 3’ olarak 

aşağıda açıklanmıştır (Tablo 1).



Tasarım sırasında alınan ve enerji performansını etkileyen (binanın geometrisi, doğal havalandırma,  duvar, pencere ve çatının ısıl performansı, yapı 

kabuğunda ısı köprülerinin azaltılması vb.) tüm konular hesaplamaya dahil edilerek; mekan ve su ısıtma vb. kullanımlar ile ortaya çıkan ‘emisyon miktarı’ 

hesaplanmıştır.  Daha sonra elde edilen emisyonun ve toplam enerji miktarının azaltılmasında, yenilenebilir bir teknoloji olan  ‘PV sistemleri’nin katkısı 

hesaplanmıştır.  Güneye bakan yönde ve düz yüzeyli olarak binaya monte edilen PV sistemler ile güneş enerjisi elektriğe dönüştürülerek en az % 10 karbon 

emisyon azaltımına katkı yapması düşünülmüştür. Elde edilen emisyon oranları, hedef oranlar ile karşılaştırılmış ve 3 seçeneğe ait sonuçlar  aşağıda 

açıklanmıştır.

-SEÇENEK 1:  (Ortak kullanımlı) ASHP + 13kWp PV (daire sahibi sistemi) stratejisinde;  Konut birimi için ortalama % 83,02 CO2 azalma ile tasarruf 

sağlanacaktır.

-SEÇENEK 2: (Daire başına) Gazlı kombi kazanı + 14.7kWp PV (daire sahibi sistemi) stratejisinde; Konut birimi için ortalama % 48,75 CO2 azalma ile tasarruf 

sağlanacaktır.

-SEÇENEK 3 ; (Daire başına) Elektrik şarjlı ısıtıcılar ve anlık sıcak su sistemi + 14.05kWp PV (daire sahibi sistemi) stratejisinde; Konut birimi için ortalama % 

36.71 CO2 azalma ile tasarruf sağlanacaktır.

Seçeneklerin tümünde; 

- 245W veya 260W olan PV güneş paneli kullanımına  göre,  güneye bakan çatı eğimi üzerinde 50-60 hücre sayısına sahip paneller kullanılmıştır. 

- PV teknolojisi sayesinde kendi elektriğini üretmesi sonucu, şebekeye (25 yıl boyunca) satabilme olanağı verilmiştir. 

Her üç seçenekte de, ‘Yenilenebilir Enerji’ kullanımı yoluyla, toplam enerji gereksiniminin  % 20 - 28 oranında karşılandığı bulgulanmıştır.

Konu  Kombi Kazan  
Verim Yüzdesi  

Fotovoltaik  (PV) 
(Mülk Sahibi Sistemi) 

Elektrikli 
HızlıSu Isıtıcı 

Isı 
Pompası 
(ASHP) 

Konut Birimi  
Seçenek 1   

---  
245W veya 260W, 50-
54 hücre sayısına sahip 
PV (13.00 kWp 
kapasiteli) 

 
--- 

Ortak hava 
kaynaklı 

Seçenek 2  Gaz Kombi k. %91 
Mevsimsel verimlilik  
(Daire başına)  

245W veya 260W, 57-
60 hücre sayısına sahip 
PV (14.70 kWp) 

 
--- 

 
--- 

Seçenek 3   
---  

245W veya 260W, 50-
54 hücre sayısına sahip 
PV (14.05 kWp 
kapasiteli)  

Anlık elekt. su 
ısıtıcı ve depo 
(Daire başına) 

 
-- 

 

Ticari Birimler  
Bodrum kat 
Alışveriş birimi 
(1 adet)  

Gazlı Isıtma kazanı   
%90  Mevsimsel 
verimlilik  

245 veya 260W ,  15-16  
hücre sayısına sahip PV 
(3.74 kWp kapasiteli) 

Anlık elektrikli 
su ısıtıcı 

 
--- 

Zeminkat 
Alışveriş 
birimleri (2 ad)  

Gazlı Isıtma Kaz. 
%90  
Mevsimsel verimlilik  

245W veya 260W  10-
11 hücre sayısına sahip 
PV (2.42 kWp kapasiteli) 

Anlık elektrikli 
su ısıtıcı 

 
--- 

Kreş birimi  
(1 adet)  

Isıtma kazanı %90  
Mevsimsel  verimlilik  

 
--- 

Anlık lektrikli 
su ısıtıcı 

 
--- 

 Tablo 1.  Öneri Yapının LZC Teknolojisine ait Belirlenen Stratejiler



Sonuçları, ‘standart yüzdeler’ ile karşılaştırdığımızda, (Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliğinin 2010 yılı düzenlemesine göre) emisyon hedeflerinde 

minimum % 25 CO2 olarak belirlediği (3. Seviye) emisyon oranından daha yüksek yüzdeler elde ettiği görülmektedir. 

1. ve 2. seçeneğin emisyon oranı, oldukça iyi bir sonuç elde etmiş olsa da, öneri  yapının enerji stratejisinin ‘Seçenek 3 - Elektrikli ısıtıcılar ve PV’ olmasına karar 

verilmiştir.  

Bunun nedenleri aşağıdaki gibidir;

-1. Seçenekte bulunan ASHP teknolojisi, işlevsellik  ve kontrol açısından inşaat sektörü ve genel kamuoyunda çok iyi anlaşılamamıştır.  Bu nedenle, konut 

emisyon oranını büyük ölçüde azaltmakta ise de, sorunlar yaratabileceği düşüncesi ile tercih edilmemiştir.

-‘Seçenek 3’ çözümü,  diğer teknolojilere kıyasla, daha temiz ve daha az müdaheleyi gerektirmektedir.  

-Kurulum, bakım ve işletim olarak da, en ekonomik ve risk oranı düşük olan bir çözümdür. 

Her üç seçenek için de, tercih edilen PV teknolojisi, diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında daha sessizdir. Ayrıca, PV sistemler vasıtasıyla elde edilen enerjinin 

şebekeye satılması ve konut sahiplerine iyi bir gelir sağlaması gibi üstün özellikleri de vardır.

b)  Alışver�ş ve Kreş B�r�mler�ne a�t Em�syonlar ve Enerj� Gereks�n�m�
 Öneri alışveriş ve kreş birimleri için UK’ da, ticari olarak en yaygın olarak kullanılan enerji stratejileri tercih edilmiş ve değerlendirilme işlemi için, SBEM 

simülasyon yazılım programı kullanılmıştır.   

Tablo 1’ den de görüldüğü gibi enerji stratejisi olarak: gazlı ısıtma kazanı + anlık elektrikli su ısıtıcılar  + PV (mülk sahibi sistemi) kullanılmış ve aşağıdaki 

emisyon oranları elde edilmiştir.  

-Alışveriş birimleri : yaklaşık % 33 CO2,  emisyon azalımı sağlanmıştır.  

Üç alışveriş birimi için de, 245W veya 260W olan  PV güneş panelleri seçilmiş ve güneye bakan çatı eğimi üzerine yerleştirilmiştir. 

-Kreş Biriminde ise sadece,  gazlı ısıtma kazanı + anlık elektrikli su ısıtıcıları kullanılmış ve  bu strateji ile % 22.9 CO2  emisyon azalımı sağlanmıştır.

Öneri yapıda ortaya çıkan CO2 emisyon oranlarının, UK’da, şu anda geçerli olan ‘Bina Yönetmelikleri’ ndeki hedef oranlar ile uyumlu olup olmadığını 

anlamak için,  karşılaştırmalar yapılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

-Konut birimi, minimum hedef olan % 25 CO2 oranının üzerinde bir oran elde etmiştir (2013’de itibaren %44 , 2016’da ise net sıfır CO2 hedeflenmektedir). 

-Ticari birimlere ait yapılan emisyon değerlendirmesi sonucunda ise, minimum hedef olan % 20 CO2 oranının üzerinde bir oran elde edilmiştir.

Karşılaştırma sonrasında, öneri yapıya ait emisyon oranlarının, bu  yönetmeliklerde belirtilen asgari hedeflerden daha yüksek yüzdelere sahip olduğu tespit 

edilmiştir.  

Özetle, bina için önerilen enerji sratejilerinin, 

-Ulaşılan sonuçları olumlu etkilediği ve yapının tüketeceği enerji konusunda istenilen uygunlukta amaçlarına ulaştığı anlaşılmaktadır.   

-Binada tüketilecek olan CO2 miktarındaki azalmanın, ‘UK’nın 2010 emisyon hedefini (minimum % 20 CO2) yerine getirdiği ortaya konmuştur.  

Bu çalışmanın sonuçlarının İngiltere’ye sağlayacağı yararlar şöyledir ; 

-UK’nın 2010 yılı min % 20 CO2 azalma hedefini yerine getirmiş olacaktır. 

-Enerjiyi tasarruf ederek yakıt faturalarına olumlu yansıması sağlanacaktır. 

-İngiltere’deki konut sektörünün kalitesini artırmaya katkı sağlayacaktır (konfor ve memnuniyeti artırma, yapının kimlik bilgilerinde yükselme vb.). 

-Sera gazı emisyonlarında azalma, dolayısı ile, çevresel endişenin de azalmasına karşı olumlu bir etkisi olacaktır (Çerçi, Hoete, 2014, 223-240). 



3.   GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
WWF (Dünya Doğa Yaşam Vakfı)’ nin global vizyonu, 2050 yılına kadar enerji arzının % 100’ünün yenilenebilir enerjiden karşılanmasıdır.  Küresel ısınmanın 

potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin, bu vizyondan oldukça uzak bir noktada olduğu ; (WWF,  2011, 2) 

(ippc.cevreorman.gov.tr) bu yüzden, gelecek 20 yılda sera gazı salımlarını azaltması amacıyla; üretimden tüketime,  enerji verimliliğini katılımcı bir 

yaklaşımla arttırması gerekli görülmektedir.

Bu yararların bir çoğu, Türkiye için de geçerli olmakla beraber, getireceği diğer yararlar şöyledir; 

-‘Sürdürülebilir Konutlar’ la ilgili bu yöndeki çalışmaların eksikliği nedeni ile yol gösterici olması,

-Gelecekteki konut gelişiminin, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha iyi adapte olması, 

-Yenilenebilir enerji konusunda standartların ve mevcut yasaların gelişimini teşvik etmesi,   bilinç düzeyini artırma vb. konularda katkı sağlaması 

beklenmektedir.

**Ecotect Analysis 2010 ;  Mimar ve tasarımcıların kolay kullanımı ve sonuçları çabuk ve görsel şekilde alabilmeleri için geliştirilen yazılımdır. Çevresel 

faktörlerin binaya etkisinden detaylandırma projelerine kadar tüm aşamalarda sürdürülebilir tasarım analiz araçları, geniş çapta simülasyon ile birlikte 

bina performansına etkisi olacak tüm faktörleri hızlıca görüp daha doğru tasarım kararları alabilir. 

**Güneş Kabuğu ; Binalarda ve kentsel dokularda güneşe erişimin sağlanmasına ilişkin esasları belirlemek üzere, “Güneş Kabuğu” (Solar Envelope) yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu yöntem, belli bir (t) zaman diliminde, yakın çevresinde yer alan komşu binalara gölge oluşturmayan bir binanın hacimsel 

sınırları olan ve böylece enerjiyi korumayı, doğal ışığa ve iyi bir yaşam kalitesine erişmeyi sağlayan bir 

yöntemdir. “Güneş Kabuğu” yöntemi içinde bütün tasarım çözümleri mümkündür. Bu sınırlar içinde

tasarlanmış bir bina, yakın çevresinde yer alan komşu binalara gölge düşürmeyerek güneşe erişim olanaklarına engel oluşturmaz.

**Sürdürülebilir Evler (Code Sustainale Homes-CSH): İngiltere’de BRE Global Eko ev şemasına dayalı yeni evlerde sertifikalandırma için bir çevresel 

değerlendirme (atık, kirlilik malzeme vb.) yöntemidir. 6 kategoride zorunlu performans gereksinimlerine sahiptir. Bkz. Department for Communities and 

Local Government, 2010, “The Code for Sustainable Homes”, Londra, ss.10-15.www.planningportal.gov.uk [22.11.2012] 
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SEMBOL ve KISALTMALAR 
ASHP (Air Source Heating Pump) Hava Kaynaklı Isı Pompaları 
BRE (Building Research Establishment) Yapı Araştırma Kurumu 
BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) İngiliz Yapı Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu 
BER (Building Emission Rate) Bina Emisyon Oranı 
CHP (Combine heating and Power) Kombine Isı ve Güç 
CO2 (Carbondioxite) Karbondioksit DER (Dwelling Emission Rate) Konut Emisyon Oranı 
LZC (Low or Zero Carbon) Düşük ve Sıfır Karbon 
PV (Photovoltaic) Fotovoltaik 
SAP (Standart Assessment Procedure) Standart Enerji Değerlendirme Prosedürü 
SBEM (Simplified Building Energy Modal) Basitleştirilmiş Yapı Enerji Modeli 
SEDBUK (Seasonal Efficiency of Domestic Boilers) Mevsimlik Evsel Kazan Verimliliği 
TER (Target Emission Rate) Hedef Emisyon Oranı 
UK (United Kingdom) Birleşik Kırallık 
U-değeri Yapı elemanından geçen ısı hızının ölçüsü
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Yapı Elemanı Olarak 

Fotovoltaik Panel Kullanımı Ve Aydınlatma;

İlköğretim Yapısı Örneği

Küresel enerji tüketiminin nerdeyse yarısının binalar tarafından yapılması nedeniyle enerji, sürdürülebilir mimarlık için en önemli konulardan biri 
haline gelmiştir. Sürdürülebilir mimarlığının ilgilendiği alanların içinde enerji harcamalarının azaltılması, alternatif enerji kaynaklarının 
araştırılması, enerji kullanımı sonucunda oluşan atıkların geri dönüşümü, enerjide yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi konular bulunmaktadır.  
Yapılarda aydınlatma için harcanan enerji miktarı göz önüne alındığında yapılar için sürdürülebilir aydınlatma kavramının kaçınılmaz olduğu 
görülmektedir. Sürdürülebilirlik aydınlatma kavramı, “Illuminating Engineers Society (IES)” ve “International Association of Lighting Designers 
(IALD)” tarafından “görsel çevrenin niceliksel ihtiyaçlarının doğal çevreye en az etki ile karşılanması” olarak tanımlanmaktadır. Doğaya en az zararı 
vererek bina aydınlatma sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, aydınlatma elemanı ölçeğinde, bina ölçeğinde ve yerleşim 
ölçeğinde alınacak kararlarla mümkün olmaktadır. Aydınlatma konusunda enerjinin daha etkin olarak kullanılmasının yanında kullanıcıların 
görsel performansını sağlayacak gereksinimlerden ödün verilmemesi gerekmektedir. Gelecekte yapıların enerjilerini kendileri üretmeleri ve doğaya 
en az zararı vererek gelecek nesillere kaynakların aktarılması amaçlanmaktadır. Yapıların mimarisi ile bütünleşebilecek biçimde tasarlanacak çatı 
ve cephelere yerleştirilen fotovoltaik (FV) sistemler aracılığıyla yenilenebilir enerji elde edilerek bu enerji aydınlatma için kullanılabilir.
Bu çalışmada Güneş enerjisi potansiyeli, FV sistemler ve FV sistemlerin mimaride kullanımına değinilmiş ardından, bir tip ilköğretim yapısında yapı 
elemanı olarak fotovoltaik (FV) sistem kullanımına yönelik öneriler yapılmıştır. FV panellerin okul binalarında kullanımına yönelik çatı kaplaması, 
cephe kaplaması ve güneş kıran olmak üzere 3 farklı kullanım senaryosu oluşturulmuş ve bu senaryoların güneş enerjisi potansiyelleri 
hesaplanmıştır.
Çalışmanın amacı Güneş’ten elde edilecek enerjinin yapay aydınlatmada kullanılmasıyla enerji tasarruf potansiyellerinin ortaya konulması ve elde 
edilecek verilerle benzer özellikteki yapılara örnek oluşturmaktır. 
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Dünya nüfusundaki artış ve teknolojik gelişmelerle birlikte dünya enerji tüketiminin her yıl artması, yeni kaynaklar ve çözümler aranmasına neden 

olmaktadır. Enerji tüketimini kontrol altında tutmak, yüksek enerji maliyetlerini azaltmak, artan nüfusla beraber ortaya çıkan sera gazı (CO2) 

emisyonlarının azalmasını ve günümüz kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için  “Sürdürülebilir Mimarlık” kapsamında mimarlara da 

büyük sorumluluk düşmektedir. Uluslararası Enerji Ajansının 2014 yılı verilerine göre aydınlatma için harcanan elektrik enerjisi, küresel elektrik tüketiminin 

yaklaşık % 20'sini temsil etmektedir. Konutlarda harcanan enerjinin yaklaşık %12’si, konut dışı kullanımlarda ise %25-%40’ını “Aydınlatma” için tüketilen 

enerji miktarı oluşturmaktadır. Bu nedenle yapıların yapay aydınlatma yükünün azaltılarak enerjiyi etkin bir biçimde kullanan aydınlatma sistemlerinin 

tasarlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı güncel bir konu haline gelmiştir.  Bina aydınlatma sistemlerinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı, aydınlatma elemanı ölçeğinden başlayarak, yapı elemanı, bina ve yerleşim ölçeklerinde alınacak kararlarla mümkün 
olmaktadır.
Sürdürülebilir mimarlığın giderek önem kazandığı günümüzde, gelecekte yapıların enerjilerini kendileri üretmeleri ve doğaya en az zararı vererek 
gelecek nesillere kaynakların aktarılması amaçlanmaktadır.  Yapıların mimarisi ile bütünleşebilecek biçimde tasarlanacak çatı ve cephelere 
yerleştirilen güneş enerjisi sistemleri (solar termal, fotovoltaik) aracılığıyla yenilenebilir enerji elde edilerek bu enerji aydınlatma için kullanılabilir.

MİMARİDE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANMA
Sürdürülebilirlik tanımının temelinde yatan “gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya” bırakabilmek için fosil enerji kaynaklarına olan 
bağımlılıktan kurtulmak kaçınılmaz bir gerçektir. Fosil yakıtların çevreye verdiği olumsuz etkiler ve tükenebilirlikleri göz önüne alındığında 
yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi daha da artmaktadır.  
Dünyada kullanım potansiyeli en fazla olan yenilenebilir enerji kaynağı güneştir. Yeryüzüne düşen güneş ışığının enerji miktarı,  dünya enerji 
ihtiyacının yaklaşık 10 bin katıdır. Dünyanın tüm enerji ihtiyacını karşılamak için güneş ışığı enerjisinin sadece %0,01’inin değerlendirilmesi 
yeterlidir 

Şek�l 1. 

Yenilenebilir enerji kaynakları

potansiyelleri ve mevcut enerji 

rezervleri 
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Dünyadaki fosil yakıtların azalması, dünya nüfusundaki artış ve teknolojik gelişmelerle birlikte enerji ihtiyacının sürekli artması her yıl enerji açığı miktarını 

artırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları bu açığı gidermenin en temiz ve en güvenilir yolu olduğu kabul edilmektedir.

Güneş enerjisi ile elektrik üretmek dünyada oldukça yaygın olan bir sistemdir. Yenilenebilir kaynaklar içinde enerji potansiyeli en fazla olan Güneş 

enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmıştır. Almanya, Amerika, İtalya, Çin gibi ülkeler güneş enerjisine 

yıllardır yatırım yapmaktadır. Güneş enerji sistemleri alanındaki teknolojik gelişmeler, yatırım maliyetlerinin düşmesi ve devlet tarafından verilen teşvikler 

güneş enerjisine olan ilgiyi giderek arttırmaktadır. Günümüzde tüketilen enerjinin çoğunun binalar tarafından tüketildiği göz önüne alındığında 

tasarımcıların binaları tüketen değil üreten yapılar olarak tasarlaması kaçınılmaz bir durumdur. 

Enerjiyi mümkün olduğunca koruyan, enerjiyi verimli kullanan ve çevresine en az zararı veren yapılar üretmek tasarımcıların birincil hedefi 
olmalıdır. 
Güneş enerjisi, güçlü potansiyeli, her yere ulaşabilmesi ve yapılarda değişik amaçlar için kullanılabilmesi nedeniyle mimaride de en çok tercih edilen 
kaynaklardan biri konumundadır. 
Mimaride güneş enerjisinden etken (aktif ) ve edilgen (pasif ) olmak üzere iki şekilde yararlanılabilir.
Edilgen sistemler, yapının tasarım özelliklerinden faydalanılarak güneş enerjisinin yapıya alınması ve ısı elde edilmesi ilkesine dayanmaktadır. 
Güneş pencereleri, kış bahçeleri, trombe duvar, çatı havuzları gibi uygulamalar edilgen sistemlere örnek olarak verilebilir

Şek�l 2.  Edilgen Sistemler
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Etken sistemler, güneş enerjisinden amaca göre üretilmiş toplaçlar aracılığıyla yutulan güneş ışınımını, istenen biçimdeki enerjiye dönüştürüp bunun 

yapıda kullanımına olanak veren mekanik ve/ya elektronik elemanların bütününden oluşan sistemler olarak tanımlanabilir. Etken sistemlere örnek olarak 

güneş enerjili ısıtma sistemleri (toplaçlar) elektrik enerjisi üreten sistemler (fotovoltaik sistemler) ve ısı ve elektriği aynı anda üretebilen güneş enerji sistemleri 

verilebilir.

FOTOVOLTAİK (FV) SİSTEMLER
Fotovoltaik kelimesi, yunanca ışık anlamına gelen “photo” ve gerilimin birimi olan “volt” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Binalarda 
ısıtma ve aydınlatma başta olmak üzere pek çok donanımın ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını veya bir kısmını günışığından/güneşten 
karşılayabilme kapasitesini anlatmak için kullanılmakta olup, ışıktan elektrik üreten fotovoltaik hücrelerin pratik uygulaması ile ilgili araştırma ve 
teknolojilerde kullanılan genel bir terimdir.  Burada sözü edilen ışık, doğal ya da yapay yollarla elde edilmiş olabilir. Güneş ve gök ışığının 
birleşiminden oluşan “gün ışığı” fotovoltaik hücreler aracılığı ile elektrik enerjisine dönüşür. Fotovoltaik hücreler üzerlerine gelen ışığı elektrik 
akımına dönüştürebilen yarı-iletken malzemelerden oluşan düzeneklerdir. Bunlar, güneş pilleri, güneş panelleri vb. çeşitli adlarla 
adlandırılabilmekte ve değişik özelliklerde üretilebilmektedir.

Şek�l 3.  Etken Sistemler

Şek�l 4. Fotovoltaik hücre, modül, panel ve solar dizisi 

Işıktan elektrik üreten tüm birim ve alt sistemlerin bütünü fotovoltaik sistem olarak adlandırılır. 
Fotovoltaik sistemler, enerji ihtiyacının özelliklerine, ekonomik koşullara ve bağlanılan elektrik 
şebekesi koşullarına göre birçok farklı biçimde oluşabilir. Bu sistemler, yapılanması ne olursa olsun 
maliyet, ömür, verim, geri ödeme, çevre konuları, güvenilirlik vb. açılardan optimum bir etkinlik 
sağlamalıdır. Fotovoltaik sistemler temelde, fotovoltaik hücreler ve bunlardan üretilen doğru akımı 
(Direct Current, DC) alternatif akıma (Alternative Current, AC) dönüştüren elemanlar (inverter) 
olmak üzere iki bölümden meydana gelir (Şekil 5). Kullanım amaçlarına göre, üretilen elektriğinin 
miktarını ölçen sayaç, üretilen elektriği depolayabilen akü, elektrik panosu, şarj regülatörü, vb. 
elemanlar sisteme ilave edilebilir.
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Fotovoltaik sistemler kullanım şekillerine göre, şebekeden bağımsız (off-grid), şebekeye bağlı (on-grid), ve hibrit sistemler olmak üzere sınıflandırılabilir. 

Şebekeden bağımsız sistemler doğrudan elektrik şebekesine ulaşım mümkün olmadığı yerlerde tercih edilmektedir. Bu sistemlerde elde edilen enerji aküler 

yardımıyla depolanarak ihtiyaç halinde kullanılır.

Şebekeye bağlı sistemler ise son yıllarda en yaygın olan fotovoltaik sistem uygulamasıdır. Bu sistemde elde edilen elektrik enerjisinin fazlası şebekeye satılır. 

Hibrit sistemler ise güneş enerjisi dışında ikinci tip enerji kaynağının da bulunduğu sistemdir. İkinci tip enerji kaynağı rüzgar türbini, dizel motor veya elektrik 

şebekesi olabilir .

BİNAYLA BÜTÜNLEŞİK FOTOVOLTAİK (FV) SİSTEMLER 
Günümüzde, enerjinin büyük bir bölümü binalar tarafından kullanılması nedeni ile Fotovoltaik sistemlerin uygulandığı binalar giderek daha da 
önem kazanmıştır. FV sistemleri en verimli şekilde kullanabilmek için tasarım kriterlerine dikkat etmek, binada en yüksek verimi sağlayacak şekilde 
konumlandırmak ve mimari ile bütünleştirmek gereklidir. Bu olgu, bina tasarımcısı olan mimarlara büyük görev düşmesine yol açmaktadır.
Fotovoltaik sistemler yapılardan bağımsız olarak ya da binayla bütünleşik olarak kullanılabilirler. Genellikle kullanım yeri olarak bina cephe ve 
çatıları tercih edilmektedir. Böylece fotovoltaik sistemler sadece enerji üretme sistemi değil yapının bir parçası olarak da kullanılmaktadır.

Her yapının, yüzeylerine (yapı kabuğuna) yerleştirilen FV sistemler aracılığı ile enerji elde edebileceği belli bir güneş enerji potansiyeli vardır. FV 
sistemler sayesinde binaların en fazla enerji tüketim kalemlerinden biri olan yapay aydınlatma için kaynak yaratmak mümkündür. Böylece fosil 
yakıtlara bağlı kalmadan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sürdürülebilir bir aydınlatma tasarımı yapmak söz konusu olmaktadır.

Şek�l 5. Fotovoltaik Sistemlerin Çalışma Prensibi Şek�l 6. a)Binaya sonradan ilave FV sistem                                      b) Binayla bütünleşik FV sistem
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OKUL BİNALARINDA YAPI ELEMANI OLARAK FOTOVOLTAİK SİSTEM KULLANIMI
Çalışma kapsamında okul binalarında aydınlatma sistemlerinin, enerji verimli olarak tasarlanması adına “yapay aydınlatma için ihtiyaç duyulan 
enerjinin” fotovoltaik paneller aracılığı ile elde edilmesi araştırılmıştır. FV paneller sadece elektrik üretme sistemi olarak değil binanın bir parçası 
olarak düşünülmüş ve bu bağlamda öneriler getirilmiştir. 
• İlköğretim binası dersliklerinin Eylül-Haziran ayları arasındaki bir eğitim yılı boyunca yapay aydınlatma için harcadığı enerji miktarının DiaLux 
aydınlatma programı ile hesaplanması.
• İlköğretim binasına yerleştirilecek fotovoltaik paneller için verim ve tasarım açısından uygun alanların belirlenmesi.
• Kullanılan FV panellerin enerji performanslarının PVsyst programı yardımıyla hesaplanması.
• Güneş enerjisinden elde edilen enerji kazancının aydınlatma enerjisi tüketimini karşılaması açısından değerlendirmeler yapılması.   
Çalışmada Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve İstanbul’da uygulanacak olan bir “tip ilköğretim binası” ele alınmıştır. Dört katlı 
yapıda, giriş katında 2, diğer katlarda 6’şar adet olmak üzere toplam 20 adet derslik bulunmaktadır. Söz konusu eğitim yapısının 600 öğrenciye 
hizmet vermesi planlanmaktadır. Yapıya ait kat görünüş ve görseller Şekil 7’de verilmiştir.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle FV paneller için en iyi yön güneydir. Bu nedenle FV paneller ilköğretim binasının güney cephesine ve 
güneye bakan çatı yüzüne konumlandırılmıştır.
Bu amaçla binanın, 
• Güney cephesine düşey olarak 0,9m x 1,50m ölçülerinde 86 m2 cephe kaplaması,
• Güney tarafa bakan çatı yüzeyine çatıyla aynı eğimde olan 10º açıyla 0,9m x 1,50m ölçülerinde yaklaşık 156 m2 çatı kaplaması,
• Güney cephesinde bulunan pencereler için 0,4m x 1,3m boyutlarında yatayla 30º  açı yapan yaklaşık 34 m2 güneş kıran
olmak üzere polikristalin FV panellerden oluşan üç ayrı kullanım senaryosu önerilmiştir (Şekil 8). Yerleştirilen FV panellerin eğitim dönemi içinde yer 
alan Eylül-Kasım ayları arasındaki enerji üretim potansiyeli PVsyst programı aracılığıyla hesaplanmış, daha sonra yapay aydınlatma için harcanan 
enerji açısından değerlendirmeler yapılmıştır.

Şek�l 7. İlköğretim binası görselleri



DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Yapılan bu çalışmada bir ilköğretim yapısında fotovoltaik sistemlerin yapı elemanı olarak kullanılması önerilmiş ve Güneş’ten elde edilecek olan 
elektrik enerjisinin yapay aydınlatmada kullanılmasıyla enerji tasarruf potansiyellerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Yapı kabuğunda güneye 
yönlendirilerek çeşitli açılar ve boyutlarda yerleştirilen üç ayrı FV sistem önerisinden çatıya bütünleşik olarak önerilen sistemin, dersliklerin yapay 
aydınlatma enerji ihtiyacının tamamını karşıladığı görülmüştür. Cephe için önerilen sistem dersliklerin yapay aydınlatma için enerji ihtiyacının 
yaklaşık olarak %70’ini karşılarken, güneş kıran olarak önerilen sistemse yaklaşık olarak %36’sını karşıladığı görülmüştür. Sonuç olarak enerjinin 
büyük bir kısmının yapılar tarafından harcandığı günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ve kendi enerjisini üreten yapıların önemi 
giderek artmaktadır. Eğitim yapıları gibi kamu yapıları içinde büyük bir orana sahip olan bina türlerinde fotovoltaik sistemler gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması diğer yapılar için de örnek teşkil edecektir. Ayrıca eğitim yapılarında uygulanacak fotovoltaik sistemler gelecek 
nesiller açısından yenilenebilir enerjinin öneminin kavranması ve uygulamalı olarak bu sistemleri tanımaları açısından yararlı olacaktır. 
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Şek�l 8. FV panellerin binaya yerleştirme örnekleri
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ADANA MİMARLIK SERGİSİ

İZLENİMİ

SERGİ

1. Adana Mimarlık Sergisini gezdim, 
izlenimlerimi aşağıdaki başlıklar 
halinde özetlemek istiyorum:
a)Mimarlık projeleri sergisi hakkında 
b)Mimarlık meslek eğitimi
c)Mimarlığın Türk turizmine katkısı
d)Mimarlığın ülke ekonomisine katkısı
Mimarlar Odası Adana Şubesinin çok 
yerinde bir etkinlik olarak düzenlediği 
Adana mimarlık sergisini gezmek 
keyifli bir gözlem oldu benim için. 
İzlediğim eserler, mimarlık tasarım-
proje olarak ve sunumlarıyla çok emek 
verilmiş idi. Bunların çoğunlukla 
bireysel tasarım ve uygulamalar 
olduklarını, bulundukları parseller 
üzerinde başarılı ve kent dokusu 
üzerinde kalite ve buna bağlı olarak da 
rant getirisi yüksek olabileceklerini 
düşünüyorum.
Nasıl daha yaratıcı ve kolektif çalışma 
yapabiliriz diyerek, mimarlarımızın 
birden fazla ortaklı proje tasarımı 
çalıştıklarında daha başarılı, kalıcı, 
emek ve sanat değeri yüksek daha 
(rasyonel-akıllı-ekonomik) ve hatta 
evrensel niteliklerde projelerinin 
gündeme geleceğine ve hatta AR-GE 
düzeyli  uluslar arası  çalışmalar 
y a p a b i l e c e ğ i m i z e  i n a n ı y o r u m 
mimarlık meslek ve sanatına ilgi 
duyan herkesin görmesini isterdim.

Feth� DAĞLIK

M�marlık ve Tur�zm
Ülkemizin yüksek potansiyelli turizme ihtiyacı var. Birçok ülkenin milli gelirleri turizmden 
kaynaklanmaktadır. Özellikle müze-tiyatro-otel-tatil tesisleri, villa, rezidans, konut v.s. yapılar gözle 
görünür kalıcı-uzun ömürlü olmalarının yanı sıra bir şehrin, bir ülkenin sanat ve kültür aynasıdır, 
dışa vurumudur. Nasıl ki eski eserlerimizle övünüyor ve turizm diye beklentilerimiz oluyorsa, biz de 
bizden sonraki nesillerimize sanat değeri yüksek, kalıcı eserler bırakabilmeliyiz. Günü kurtarmayı 
değil ülkeye kazandırmayı hedeflemeliyiz.  Netice olarak Mimarlık eserleri iç ve dış turizme katkısı, 
kalıcı ve uzun vadeli ve ülkemiz ekonomisine katkısı genel deyimi ile bacasız fabrika misali rantı 
yüksek bir üretimdir, kalıcılıktır. Turist tüketmek için gelir. Kendi yaşadığı yer ve ortamdan farklı şeyler 
görmek, yaşamak ister. Güvenli ortamlarda dolaşmak ister. Anılarında kalacak değişik yaşamları, 
doğayı, toplumları ülkesine gittiğinde anılarını sevinerek veya buruk olarak paylaşır, anlatır, yaşar 
tavsiye eder veya pişmanlık ifade eder. Türk turizminin mimarlarımızdan beklentileri mimari değeri 
yüksek kalıcı yapıların fikir ve proje olarak yaşatılmasıdır.
M�marlık Eğ�t�m�
Mimarlık eğitimi mimarlık meslek ve sanatı insan hayatının ve toplumun tüm yaşantısını birinci 
derecede etkileyen ve yönlendiren bir kültürdür. Dünyada insanlar toplu olarak yaşamaya 
başladığında oluşan ilk sanat mimarlık olmuştur. Çünkü iki taşın üst üste konması ile oluşan ilk 
kapalı alan, MEGARON dediğimiz ilk oda bir mimarlık ürünüdür. Kısaca dünyada ilk sanat mimarlık 
olarak bilinir.
M�marlık ve Ekonom�
Ülkemizin makro ekonomisinde, mimarlık hizmeti ve uygulamalarının Türk ekonomisine katkısının 
en az %30 nispetinde olduğunu varsayıyorum ve mimarlık eğitiminin çok değerli ve evrensel 
olduğunun bilincinde olmalıyız diyorum. 
Mimarlarımızın Türk yapı sanatını, tarihteki değerlerimizin bilincinde olarak en ileri derecede 
değerlendirecekleri kanaatimi de belirterek, bu güzel sergi vesilesiyle mimarlarımızın başarılarının 
artarak devamını diliyorum. 

1. ADANA MİMARLIK SERGİSİ



Şebnem Özal - Ertaç Özal

Bodrum Narada Konutları PROJE // DESIGN

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



UFUK ÖNDER(Y.Mimar) OBA MİMARLIK LTD. ŞTİ.

BEREN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
ANAOKULU & İLKÖĞRETİM OKULU

PROJE // DESIGN

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



UFUK ÖNDER(Y.Mimar) OBA MİMARLIK LTD. ŞTİ.

BEREN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
ANAOKULU & İLKÖĞRETİM OKULU

PROJE // DESIGN

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



Arikoglu Arkitekt Ltd.

ESENTEPE KENTSEL TASARIM
ESENTEPE URBAN DESIGN

FİKİR SUNUMU

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



BASRİ GAZİ, BASRİ GAZİ MİMARLIK

REŞATBEY KONSEPT
SEYHAN / ADANA

PROJE // DESIGN

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



IŞIK PROJE

DR. M. FEYYAZ ETİZ ONKOLOJİ DAL HASTAHANESİ
DR. M. FEYYAZ ETİZ ONCOLOGY HOSPITAL

PROJE // DESIGN

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



EMİR M. MANSURİ, KESRA MANSURİ, HEDEF PROJE

BOR İNŞAAT YÖNETİM BİNASI
ADANA

PROJE // DESIGN

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



          HAKAN KISACIK, HK Mimarlık&Mühendislik

YOLBULAN METAL
İDARİ BİNA, İSKENDERUN

PROJE // DESIGN

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



Bora IŞIK  [ BoaZ Eski Eserler Koruma ve Mimarlık Ltd ]

Yeşiloba Şehitliği Restorasyon Projesi

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



QUANTUM
QUANTUM

PROJE // DESIGN

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



OĞUZ ERGEÇ, MURAT ULAŞ,  Mİ-AR MİMARLIK PROJE RESTORASYON İNŞAAT

ÇUKUROVA BİYOÇEŞİTLİLİK MÜZESİ,
ADANA

PROJE // DESIGN

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



Serhat Nisanoğlu - MMT Mimarlık

Erkan Çukurova Teknik Meslek Lisesi
Erkan Çukurova Technical Vocational High School

PROJE // DESIGN

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



BARIŞ ALTIOK ARCHITECTS

ATATÜRK SPOR SALONU (ASKİ)
ATATÜRK GYM

YAPI // BUILDING

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



YILDIRIM PROJE İNŞAAT

Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi
Sunar Nuri Çomu Business And Shopping Center

YAPI // BUILDING

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



YUSUF SERİN, YUSUF SERİN MİMARLIK ATÖLYESİ

SAPMAZ İŞ MERKEZİ,
SEYHAN / ADANA

YAPI // BUILDING

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



Ozan Tüzün, Suzan Tüzün - Atelye Mim Mimarlık

TMT Parklife Suit
TMT Parklife Suit

YAPI // BUILDING

TMMOB MİMARLAR ODASI ADANA ŞUBESİ
ADANA MİMARLIK SERGİSİ



USTALARA SAYGI

Adana’nın yakın mimarlık tarihine ışık 
tutan önemli yapıların birer birer yok 
olduğu günümüzde, döneminin 
mimarlık ortamına katkıda bulunan, 
kentimizin düşeyde ve yatayda 
yaşadığı hızlı gelişmenin başladığı 
6 0 ’ l ı  y ı l l a r d a n  b u g ü n e  k e n t i n 
g e l i ş i m i n e  y a p ı l a r ı y l a  i v m e 
kazandıran ve kentimiz için önemli bir 
değer olarak gördüğüm Zeki Yüzüak 
ve Fethi Dağlık ile ilgili bir makale 
kaleme almayı oldukça önemli 
buluyorum. Mimarlık mesleğinin, 
t e m e l  e ğ i t i m l e r i n  ya n ı  s ı ra  b i r 
anlamda �usta- çırak� il işkisine 
dayandığı kabul gören bir gerçektir. 
Özellikle deneyimleri ve geçmişten 
günümüze meslek hayatında ortaya 
koydukları yapıları ile �usta� olarak 
nitelendirebileceğimiz iki önemli 
ç ı n a r ı n  y a p ı l a r ı n ı  t a n ı m a k , 
deneyimlerini anlamanın önemini 
vurgulama amacı içerisindeyim. Bir 
diğer yandan da yazının ustalarımıza 
meslekte geçirdikleri yıllar adına bir 
saygı göstergesi olmasını umut 
ediyorum.

Arş. Gör. Nur YILMAZ

2016 yılında tamamladığım "Konut Tasarımı Sürecinde Kullanıcı Katılımı: Adana Kenti Bağlamında 
Bir Okuma (1960 - 1980)" isimli yüksek lisans tezi ışığında üretilen bu makalede, kentin kaybolan 
izlerini iki saygıdeğer mimarın yapılarında aramak amacındayım. Tez kapsamında yaptığım 
araştırmalar sırasında tanışma şansı yakaladığım Zeki Yüzüak ve Fethi Dağlık Hocalar’ımın değerli 
sohbetlerine katılmak benim için yüksek lisans tezi yazmanın ötesinde bir deneyimdi. Makalede, 
yüksek lisans tezi kapsamında araştırdığım Zeki Yüzüak ve Fethi Dağlık yapıları ile ilgili bilgiler, 
literatür araştırmaları, arşiv taramaları ve en önemlisi kendileri ile yapılan bir dizi öğreti niteliğindeki 
röportajlar ile elde ettiğim bilgilerden yararlanarak bir derleme yapmayı hedefledim. 

İk� Çınar: Zek� Yüzüak ve Feth� Dağlık
Zeki Yüzüak, 24 Aralık 1932 yılında Adana’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Adana’da 
tamamlamış, 1950 yılında Adana Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. Mimarlık eğitimini İstanbul 
Teknik Üniversitesinde tamamlayan Yüzüak, mezun olduğu 1956 yılından beri severek yaptığını 
ifade ettiği mimarlık mesleğine aktif olarak devam etmektedir. Yüzüak meslek hayatına, 1956-1958 
yılları arasında Adana Belediyesi’nde çalışarak başlamıştır. 1958-1959 yılları arasında askerliğini 
yapan Yüzüak, askerden dönmesiyle 1960 yılına kadar Belediye’deki görevine devam etmiştir. 1961 
yılında mimar Melahat Öngen ve Mustafa Kayalıoğlu ile ortak ofis kurmuş, 1963 yılında Öngen ile 
ortaklıktan ayrılmış, ancak 1982 yılına kadar mimar Mustafa Kayalıoğlu ile olan ortaklıklarını 
sürdürmüştür. Damadı yüksek inşaat mühendisi Abdulkadir Paksoy ile kurmuş oldukları "AK-PAK"  
isimli inşaat şirketiyle mimarlık ve mühendislik faaliyetlerini devam ettirmektedir. 
Zeki Yüzüak 1961 yılında Melahat Öngen ve Mustafa Kayalıoğlu ile ortak oldukları dönemde 
Adana Ticaret Borsası Binası’nı tasarlamıştır. Yapının cephesi ve oranları mimarın modern dilini 
yansıtmaktadır. Cephedeki ızgara şeklinde yer alan güneş kırıcılar sayesinde güneş kontrolü 
sağlanmıştır (Saban, Erman ve Ark., 2006). Yüzüak’ın bir diğer önemli yapısı ise 1964 yılında ek 
yaptığı 1949 tarihli Bekir Sapmaz Yurt Binası’dır. Yeni yapı ile özgün yapı bir iç avlu etrafında 
şekillenmiştir. Yüzüak’ın tasarladığı yeni yapı cephesindeki yatay elemanlar, net çizgiler ve girişi 
tanımlayan kolonlar yapının özgün modern niteliklerini göstermiştir (Saban, Erman ve Ark., 2006)
Fethi Dağlık 1936 yılında Adana’da doğmuş, ilkokul ve ortaokul eğitimini Adana’da tamamlamış, 
Adana Erkek Lisesi’nden ve 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun 
olmuştur. Mezun olduktan sonra bir yıl Almanya’nın Bremerhaven Belediyesi’nde çalışmış ve 1961 
yılında askerliğine başlamış olan Dağlık, 1963 yılının sonunda Adana’da kendi ofisini açmıştır. 
1967-1968 yılları arasında mimar Ömer Özü ile ortak olarak çalışmış, 1969-1972 yılları arasında 
inşaat taahhüt işleri yapmıştır. 1985-2002 arasında Mimar Samet Karyaldız ile ortak ofis açan 
Dağlık, 2002’den itibaren bireysel ofisinde mimarlık çalışmalarını sürdürmektedir

70’Lİ YILLARIN ADANA’SINA

DAMGA VURAN "İKİ ÇINAR"

Zeki Yüzüak ve Fethi Dağlık



Fethi Dağlık Adana’da sanayi yapıları, 
eğitim yapıları, apartman yapıları ve 
sosyal yapılar olmak üzere birçok 
m i m a r i  t a s a r ı m  ü r ü n ü  o r t a ya 
koymuştur. Ayrıca Dağlık, Sadıka 
S abancı  İ lkokulu (1966) ,  S ak ıp 
Sabancı Ortaokulu (1974), Emine 
Sapmaz İlkokulu (1974), Candan 
İşhanı, Osmaniye Sanayi Bölgesinde 
iplik fabrikası, Hacı Sabancı Organize 
Sanayi Bölgesinde fabrika yapıları ve 
Sabancı Sosyal Tesisleri’ni (1995) 
tasarlamıştır.  Dağlık’ın Adana’daki en 
önemli yapılarından birisi de 1966 yılı 
imar planıyla taks/kaks ve emsal 
düzeninin ilk uygulamalarından olan, 
Metin Eren ile birlikte tasarladıkları, 
Hacı Sabancı Kız öğrenci yurdudur. 
Hacı Sabancı Kız öğrenci yurdunda, 
yüksek katlı ve parçalı kütle tasarımı 
benimsenmiştir (Durukan, Karaman 
v e  A r k .  2 0 0 6 ) .  M i m a r  y a p ı y ı 
tasarlarken, dikeylik vurgusu ile bir 
silüet oluşturmuştur. Yapılan bireysel 
görüşmede yakınında bulunan Eski 
Cami minaresine gönderme yaptığını 
belirtmiştir. Dolu kütlelerin arasında 
yer alan metal güneş kırıcılar kütlede 
dikeylik vurgusunu güçlendirerek 
e s t e t i k  b i r  k a t k ı  s a ğ l a r k e n , 
mahremiyet gerekçesiyle pencere 
önlerinin kapatılmasını sağlamıştır.

Borsa Binası (Fotoğraf: Onur Erman) Bekir Sapmaz Yurdu (Yurt Arşivi, Foto Musa, 1966)  

Hacı Sabancı Kız Yurdu (Dağlık, 1977) Sabancı Sosyal Tesisleri (Durukan, Karaman ve Ark. 2006).

Adana Konut M�mar�’s�n�n Gel�ş�m�
70’li yılları analiz etmek amacıyla Adana konut mimarisinin gelişimi hakkında kısaca bilgilendirme 
yapmak faydalı görülmektedir. Tarihsel bilgilendirme 1911 yılında inşa edilen ve kentin gelişimine 
ivme veren Yeni İstasyon Binası ile başlayıp 1980’li yılların toplu konutları ile sınırlandırılmıştır. Yeni 
İstasyon Binası’nın hizmete girmesi ve devamında 1940 Jansen planıyla beraber yapılaşma kuzeye 
doğru gelişmiş, imar planının uygulanmasıyla Gazipaşa, Ziyapaşa ve Atatürk (İstasyon) caddeleri 
oluşturulmuştur. 1950’lerin sonlarına kadar bu caddelerin çevrelediği Cemalpaşa, Kurtuluş ve 
Reşatbey mahallelerinde dönemin mimarlık anlayışıyla şekillenen, bahçe içerisinde konumlanan 
ve betonarme yapım sistemiyle oluşturulmuş olan modern mimarlık örnekleri verilmeye 
başlanmıştır. 



1950’lilerin sonlarından itibaren kentte 

apartmanlarının ilk örnekleri görülmeye 

başlanmış, 1957’de Seyhan Barajı ve yeni 

ana arter olan Baraj Yolu ile kent kuzeye 

doğru gelişme göstermiştir. 1965’te 

çıkan  Kat Mülkiyeti Kanunu ve inşaat 

malzemelerinin üretimindeki artış 

a p a r t m a n l a ş m a  s ü r e c i n i 

hızlandırmıştır. Bu dönemde apartman 

yapıları 4-8 katlı olup yapılarda modern 

bir kütle anlayışı, cephelerde yatay 

bantlar, teras çatı kullanımı ve iklimsel 

özelliklerin gerektirdiği geniş balkonlar 

görülmektedir. 1970’lerden itibaren ise 

yapım üretimindeki gelişmelerle paralel 

olarak çok katlı apartmanlar yapılmaya 

başlanmıştır.  1980’lerin başından 

itibaren günümüze kadar olan süreçte, 

artan rant ve yükselen arazi değerleri 

sonucunda, çok katlı ve düşük nitelikli 

apartman yapıları inşa edilmiştir.  

Buna paralel olarak Zeki Yüzüak ve Fethi 

Dağlık’ın incelenen yapıları, Cemalpaşa, 

Kurtuluş ve Çınarlı mahallelerinde 

b u l u n a n  y a p ı l a r ,  S e y h a n  İ l ç e 

B e l e d i y e s i ’ n i n  a r ş i v i n d e k i  y a p ı 

ruhsatlarının taranması sonucunda 

tespit edilen yapılara ait elde edilen ada-

pafta-parsel numaraları ile Adana Tapu 

Kadastro İl Müdürlüğü’nde yapılan 

a ra ş t ı r m a l a r  s o n u c u n d a  o r i j i n a l 

p a f t a l a r ı n a  u l a ş ı l a b i l e n  ya p ı l a r 

arasından Mimar Zeki Yüzüak’ın Paksoy 

Evi (1963), Huzur Apartmanı (1965), 

Konak Apartmanı (1968) hakkında, 

Mimar Fethi Dağlık’ın ise Filiz Apartmanı 

(1966), Memduh Görgün Apartmanı 

(1972) ve Düşmez Apartmanı (1975) 

hakkında bilgi verilecektir. 

Zek� Yüzüak‘ın İncelenen Konut Yapıları
´´Konut, yuvadır. Konut her şeyden evvel gelir, her insan akşam oldu mu evine gelmek ister, orada 
rahat eder. Konut değil yuva demek daha doğru olur bu anlamda. Konutun insanlar üzerinde anı 
değeri vardır.´´
                                                                                                                                                                                Zeki  Yüzüak

Normal Kat Planı Giriş ( Güney) Cephesi

Fotoğraflar (Nur YILMAZ, 2016)

Cemalpaşa Mahallesi, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Adana merkez stadyumu kuzeyinde 
konumlanan yapı mimar Zeki Yüzüak’ın eşinin amcası için 1963 yılında tasarlanmıştır. Yapının 
zemin katında açık otopark, depo ve servis birimleri, birinci ve ikinci katlarda ise iki bağımsız konut 
yapısı bulunmaktadır. Yapının kütlesinde yatay ve dikey elemanlar, modern çizgiler ile dengeli bir 
şekilde kullanılmıştır. Güney (yol) cephesinde yer alan çizgisel cephe süslemesinde mimar, ressam 
Modrian’ın De Stijl akımından etkilendiğini belirtmiştir.

PAKSOY EVİ - CEMALPAŞA MAHALLESİ - 1963 



Müteahhit İsmail Kulak tarafından yaptırılan, Gazipaşa Bulvarı ile Vali Yolu Caddesi kesişimindeki köşe parselde konumlanan Huzur Apartmanı 
sekiz kattan oluşmaktadır. 1965 yılında Zeki Yüzüak tarafından tasarlanan yapının girişi, kuzey cephesi olan Vali Yolu Caddesinde bulunmaktadır. 
Huzur Apartmanı, her katta iki daireden oluşmaktadır. Kuzeydoğuda yer alan 1 numaralı daireye yarım kattan girilmektedir. Yaşam alanları, salon, 
yemek ve oturma olmak üzere açık plan şemasından oluşmaktadır. 2 numaralı dairede bulunan hizmetçi odası, mutfak ve diğer servis 
mekânlarıyla ilişkili olacak şekilde girişe yakın konumlanmıştır. Yatak odaları ve banyo özel bir koridor ile yaşama alanından ayrılmıştır. Güney 
daire ile kuzey daire mekân büyüklükleri, güney dairede yer alan hizmetçi odası ile balkon formu bakımından farklı şekilde organize edilmiştir.

HUZUR APARTMANI - CEMALPAŞA MAHALLESİ - 1965

Normal Kat Planı

Giriş ( Güney) Cephesi

Fotoğraflar (Nur YILMAZ, 2016) (Tapu Arşivinde Olan Fotoğraflar)



Zeki Yüzüak tarafından tasarlanmış olan konutların plan kurgusu ve süreç akış şemaları bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır. Plan 
şemalarının, yaşama, yatma ve servis birimlerinin birbiriyle ilişkisi bakımından değerlendirilmesi yapıldığında; yaşama alanlarının açık plan 
şeklinde çözüldüğü, mutfakların yaşam alanlarıyla yakın olacak şekilde konumlandırıldığı, servis birimleri olarak tanımlanan tuvalet ve mutfağın 
girişe yakın olarak bir arada çözüldüğü, yatak odalarının bir koridor ile ayrıldığı ve banyonun yatak koridorunda konumlandırıldığı tespit edilmiştir. 
Yukarıda sıralanan mekânsal ilkelerin, Zeki Yüzüak yapılarının ortak özellikleri olduğu ve yapıların kullanıcıları, arazileri, yapı üretimini sağlayan 
kişiler (müteahhit veya yapı sahibi) gibi faktörlerin değişmesine rağmen bu ilkelerin mimarın yapılarında geçerli olduğu tespit edilmiştir. İncelenen 
yapılarda elde edilen bulgular sonucunda mimarın modern tasarım dilinin binalara yansıtıldığı tespit edilmiştir. 

KONAK APARTMANI - CEMALPAŞA MAHALLESİ - 1968

Normal Kat Planı Giriş ( Güney) Cephesi

Fotoğraflar (Nur YILMAZ, 2016)

Mimarın 1968 yılında tasarlamış 
olduğu yapı, Vali Yolu Caddesi 
üzerinde konumlanmaktadır. Her 
katında üç daire bulunan yapı sekiz 
ka t t a n  o l u ş m a k t a d ı r.  Ya p ı n ı n 
uygulaması müteahhit İsmail Kulak 
t a r a f ı n d a n  y a p ı l m ı ş t ı r .  A y n ı 
zamanda mimarın konutu bu 
binada yer almakta ve mimar 
yapıldığı günden bu güne Konak 
Apartmanı’nda ikamet etmektedir. 
Yü z ü a k  t a r a f ı n d a n ,  t a s a r ı m 
kararlarını alırken kendi ailesinin bu 
binada yaşayacağını düşünerek, 
oda sayılarını ve tasarım krtierlerini 
bu yönde belirlediği ifade edilmiştir. 
Plan şemaları  ve  büyük lük ler i 
bakımından üç dairede farklılıklar 
g ö r ü l m ü ş t ü r .  M i m a r  f a r k l ı 
k u l l a n ı c ı l a r  i ç i n  a l t e r n a t i f 
oluşturduğunu belir tmiştir.  Üç 
dairede de salon ve yemek yeme 
a l a n ı  a ç ı k  p l a n  ş e k l i n d e 
tasarlanmıştır. Güneydoğuda yer 
alan daire ve kuzeybatıda yer alan 
d a i r e d e  h i z m e t ç i  o d a s ı  y e r 
almaktadır ve bu daireler alan olarak 
k u z e y  d a i r e d e n  d a h a  b ü y ü k 
tasarlanmıştır.



Feth� Dağlık‘ın İncelenen Konut Yapıları
´´Konut, bir mimarın yapabileceği mimarlık hizmetleri arasında en kutsal olan yapı türüdür. Çok özenli ve araştırılarak yapılması gerekir. Ailenin 
kültürüne uygun, çevresel faktörleri dikkate alan bir bütün olarak tasarlanmalıdır. Konut evdir, yuvadır. Kuşlar, nasıl ki yuvasını yaparken kendine 
göre en konforlu malzemeyi seçerek yuvasını yapar, malzeme seçiminde özen ve dikkati gösterirler.´´
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fethi Dağlık

1966 yılında Fethi Dağlık tarafından tasarlanan 
yapı, Atatürk Caddesinde inşa edilen ilk yüksek 
katlı yapılardan bir tanesidir. Bina Suphi Nadir 
Çerçi tarafından Yap-sat olarak uygulanmıştır. 
Zemin katı ticari olarak kullanılan yapı 9 kattan 
oluşmaktadır. 
Her katta üç daire bulunan Filiz Apartmanı’nın 1 
ve 2 numaralı daireleri simetriktir. Giriş holünden 
salon, mutfak ve tuvalet hacimlerine, ayrı bir 
k o r i d o r l a  y a t a k  o d a l a r ı n a  v e  b a n y o y a 
ulaşılmaktadır. 3 numaralı daireye ara kottan 
girilmektedir.

Fotoğraflar (Nur YILMAZ, 2016) (Tapu Arşivinde Olan Fotoğraflar)

FİLİZ APARTMANI - ÇINARLI MAHALLESİ - 1966

Normal Kat Planı
Giriş ( Güney) Cephesi



Memduh Görgün Apartmanı 1972 yılında tasarlanmıştır. Fethi Dağlık yapımından sonra Memduh Görgün apartmanında yaşamıştır. Yapı, 
Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Yapının müteahhitliğini, Yusuf Kavuzlu, Mehmet Baytan ve Adil Batmanoğlu ortak 
olarak üstlenmiştir. Zemin ve birinci katları ticari amaçlı olarak kullanılan bina sekiz kattan oluşmaktadır.
Her katta iki daire bulunan yapı, genel kurgusu bakımından simetriğe yakındır ancak tuvaletin yeri, banyo organizasyonu ve balkon formlarının 
farklılığı simetriyi kıran özellikler olarak görülmektedir. 1 numaralı dairede salon, mutfak ve tuvalet antreden, yatak odaları ve banyoya yatma 
koridorundan ulaşılmaktadır. 2 numaralı dairede giriş holünden salon ve mutfağa, yatak odaları, banyo ve tuvalete ise yatma koridorundan 
ulaşılmaktadır.

MEMDUH GÖRGÜN APARTMANI - CEMALPAŞA MAHALLESİ - 1965

Giriş ( Güney) Cephesi

Fotoğraflar (Nur YILMAZ, 2016)

Normal Kat Planı



1 9 7 5  y ı l ı n d a  ya p ı  K u r t u l u ş 
mahallesinde yer almaktadır. 
Arsa sahibi Ali Düşmez binayı 
kendi ailesi için yaptırmıştır. 
Zemin katın bir kısmı ticari amaçlı 
olarak kullanılan yapı 6 kattan 
oluşmaktadır.
 Her katta iki daireden oluşan yapı 
simetrik olarak tasarlanmıştır. 
Antreden mutfak, oturma odası 
ve salona ayrı  bir  koridorla 
t u va l e t ,  b a n yo  ve  i k i  ya t a k 
odasına ulaşılmaktadır. Yapı 
normal  kat  planında sahip 
olduğu diyagonel koridor sistemi 
i l e  f a r k l ı  b i r  y a k l a ş ı m 
göstermektedir.

Fotoğraflar (Nur YILMAZ, 2016)

DÜŞMEZ APARTMANI - KURTULUŞ MAHALLESİ - 1975

Doğu CephesiNormal Kat Planı

Fethi Dağlık konutlarının plan kurgusu ve süreç akış şemaları bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır. Plan şemalarının, yaşama, yatma ve servis 
birimlerinin birbiriyle ilişkisi bakımından değerlendirilmesi yapıldığında, yaşama alanlarının özelleşmiş bir mekân olarak çözüldüğü, mutfağın 
yaşam alanıyla yakın olarak konumlandırıldığı, servis birimleri olarak tanımlanan tuvalet ve mutfağın girişe yakın olarak bir arada çözüldüğü, 
yatak odalarının bir koridor ile ayrıldığı ve banyonun yatak odalarına ulaşan koridorda konumlandırıldığı tespit edilmiştir. Yukarıda sıralanan 
mekânsal ilkelerin, Fethi Dağlık yapılarının ortak özellikleri olduğu ve yapıların kullanıcıları, arazileri, yapı üretimini sağlayan kişiler (müteahhit veya 
yapı sahibi) gibi faktörlerin değişmesine rağmen bu ilkelerin mimarın yapılarında geçerli olduğu tespit edilmiştir. İncelenen yapılarda elde edilen 
bulgular sonucunda mimarın modern tasarım dilinin binalara yansıttığı görülmüştür. 
Sonuç olarak bu iki değerli ustamızın yapıları, Adana’nın 70’lı yıllarının modern yüzü olan Atatürk Caddesi (Yeni İstasyon Caddesi), Cemalpaşa ve 
Kurtuluş Mahallesi’nin gelişimine ivme kazandırmıştır. Yalnızca konut yapıları değil, tasarladıkları bütün mimari yapılarda modern bir anlayışla 
yapı üretmiş ve deneyimlerini çağın ihtiyaçlarına göre şekillendirmişlerdir. 
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UNESCO dünya miraslarına girmiş 

yapıları, müzeleri,  tarihi, yeniden yapım 

s ü r e c i n d e  b a ş a r ı l ı   ş e h i r c i l i k 

uygulamaları  ve modern mimari 

örneklerinin yer aldığı,  açık hava 

müzesine dönüşmüş görülmesi gerekli 

nadir kentlerden biri olarak dikkat çeken 

Avrupa’nın sanat ve kültür merkezi 

olmaya aday  Berlin’deydik.  5-9 ekim 

2017 tarihlerinde,  Mimarlar Odası 

Adana Şubesi üyeleri ve  Adana Ticaret 

Odası’nın 42 no lu meslek grubuna 

kayıtlı olarak mesleki faaliyetlerini 

s ü r d ü r e n  ü y e l e r i n  k a t ı l ı m ı y l a 

gerçekleşen seyahat   öncesinde,  

gezinin mesleki anlamda daha verimli 

h a l e  g e l m e s i  i ç i n ,  ç e ş i t l i  k a m u 

k uruluş lar ı  i le  i r t ibata geçi lerek 

randevular talep edilmiş ve görüşme 

taleplerimizi olumlu karşılayarak 

randevu veren  Berlin Büyükelçiliği, 

Berlin Ticaret Baş Müşavirliği ve Berlin 

Mimarlar Odası ziyaretleri birinci güne 

a l ı n a ra k  g e r ç e k l e ş t i r i l d i .  B e r l i n 

B ü y ü ke l ç i l i ğ i ,  B e r l i n  T i ca re t  B a ş 

Müşavirliği’ne heyet olarak ziyaret 

edilirken Berlin Mimarlar Odası tüm 

katılımcıları aynı günün akşamında 

davet ederek güzel bir gün geçirmemizi 

sağlayarak faydalı bilgiler edinmemize 

yardımcı oldular. Oda başkanı Sayın 

Christine Edmaier ve oda sekreterinin 

sıcak ev sahipliğinde meslektaşlarımız 

ve katılımcılar ile son derece verimli bir 

görüşme gerçekleşti. 

İlk Yurtdışı Gezimiz: Berlin



İlkin modernist döneme ait yapılarını büyük bir gururla gezdirdiler.  Bir masa etrafında devam eden görüşmelerde çeşitli konularda karşılıklı 
değerlendirmelerle toplantı devam etti. Berlin’in kentsel dokusu, yapılan ve yapılmakta olan kentsel yenilemelerin yapılış süreçleri, kamusal 
alanların kullanımına ilişkin sivil toplum örgütlerinin katılım süreçleri ve bu alanların oluşturulmasına dönük uygulamalar ve kentteki boşlukların 
kamusal alanlara çevrilmesine dönük çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, mesleki uygulamalar, meslek sahiplerinin 
görev, yetki ve sorumlulukları, her iki ülkedeki meslek odalarının yerel yönetimler üzerindeki katılımcılık ve işbirliği anlamında etkisi, görev 
alanlarının tanımları üzerindeki görüşmelerde toplantının konusu oldu. Önemli mimarların ürünlerine ev sahipliği yapan bir kent olarak Berlin, 
seçkin mimarlık örneklerinin bir kentin turizm açısından nasıl olağanüstü kazanımlar elde edilebileceğinin somut örneğidir. Meslek hayatımızda 
yapılarını literatürlerden izlediğimiz Peter Eisenman, Daniel Libeskind, Norman Foster, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, OMA, 
Walter Gropius, Bruno Taut gibi ürünleriyle mimarlık literatüründe haklı bir yer bulan mimarlara ait seçkin eserlerin toplu geçidi geziye çok güzel bir 
tat kattı. Meraklılar için not; Berlin’e gitmek ve bu yapıları yerinde ziyaret etmek isteyenler, gezi güzergahlarıyla birlikte tüm yapıların işlendiği 
haritaları odamızdan temin edebilirler.



Üyelerimiz ve Çukurova Üniversitesi 
M i m a r l ı k  B ö l ü m ü  ö ğ r e n c i l e r i 
a r a s ı n d a k i  p a y l a ş ı m  v e 
dayanışmanın geliştirmesi amacıyla 
“Buluşmalar” başlığında düzenlenen 
e t k i n l i k l e r  d i z i s i  ç e r ç e v e s i n d e 
düzenlenen söyleşide konuğumuz  
Üyemiz Hakan Kısacık ’tı.  Hakan 
Kısacık “ Tasarımcı Uygulayıcı ve 
K u l l a n ı c ı  G ö z ü n d e n  Ç u k u r o va 
Kalkınma Ajansı Hizmet Binası” 
sunumunu yaptı ve katılımcılarla 
birlikte teknik gezi gerçekleştirildi.

BULUŞMALAR:
Çukurova Kalkınma Ajansı Hizmet Binası…

3. ULUSLARARASI TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU
ADANA’daydı…

Düzenleme komitesinde yönetim kurulu üyelerimizin de yer aldığı, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından "Demokrasi ve Özgürlük" temasıyla 
düzenlenen, "3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu" sürecinde, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan heykeltıraşlar ürünlerini hayata 
geçirdiler. 25.05.2017 tarihinde üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette sanatçılarla sohbet etme imkanı bulduk.



ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezuniyet töreni 5 Temmuz tarihinde mezun olan öğrenciler ve ailelerinin katıldığı tören ile 
diplomalarını aldılar. Eğitimlerini tamamlayarak aramıza katılan yeni meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI…

1.ADANA MİMARLIK SERGİSİ AÇILDI…
Şubemiz tarafından, kentimizdeki Mimari tasarım kalitesinin gelişmesini teşvik etmek, özgün mimarlık eserlerinin kazandırılmasını sağlamak; 
mimarlık algısı yaratmaya destek olmak ve mesleğin kamuoyuna tanıtılması amacıyla şube üyelerimizin katılımlarıyla düzenlenen Adana 
Mimarlık sergisi ilk kez açıldı. Fikir, uygulama veya yapı alanında ki  projelerden oluşan sergiye 16 mimar meslektaşımız, 39 proje  ve 44 pafta ile 
katıldılar. 
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesinde gerçekleşen sergi açılışı 11 Ekim 2017 tarihinde açılışı gerçekleştirilmiş ve sergi 9-15 Ekim 
2017 tarihleri arasında sergilenmiştir. 



Her yıl farklı il veya ilçelerde gerçekleştirilen mimarlık öğrencileri yaz kamplarının, Mimarlık 
disiplini kentsel-kültürel ve sosyal yaşam alanlarının planlı bir disiplinde yaşama 
kazandırılmasının yanında sanatı da içinde barından, yaşamı şekillendiren coğrafyadan 
etkilenen bir bilimsel bütünlüğün parçası olması nedeni ile çok disiplinli bir çalışma gerektiğini 
düşünmekteyiz. Mimarlık öğrencilerinin bu tür mesleki kamplarda  yer alması da 
desteklenmesi gerekli etkinlikler olarak görülmektedir.  
Şubemizle birlikte, Mimarlar Odası’nın 11 şubesi tarafından desteklenerek gerçekleşen kampa, 
32 üniversiteden 42 öğrenci ve akademisyen ve şube yönetim kurullarının üyeleri katıldı. 
Çalışmaların birçok alanda yürütüldüğü  Hekimhan Yaz Kampıyla ilgili doküman çalışmaları 
sürdürülüyor. 
22-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan ve Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 
de dört öğrencinin katılımını desteklediğimiz kampın sonunda, katılan öğrenciler 
deneyimlerini hazırladıkları sunumlarla diğer arkadaşları ile paylaştılar. 

MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPI HEKİMHAN’daydı…



Mimarlık öğrencilerinin yerinde deneyimleme yöntemiyle mimarlığı 
paylaşmaları kapsamında, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde 
katılımcı bir şekilde mekânların, alanların  düzenlenmesi için TMMOB 
Mimarlar Odası Adana Şubesi, Ankara Şubesi, Eskişehir Şubesi, 
Gaziantep Şubesi, Hatay Şubesi, İzmir Şubesi, Kayseri Şubesi, Mersin 
Şubesi, Samsun Şubesi ve Van Şubesi  tarafından Hatay’ın  Arsuz  
ilçesinde, kıyı şeridinde bulunan Belediye tarafından değerlendirilecek 
olan TCDD arazisine katılımcı bir yöntemle fikir geliştirilmesi ve Arsuz 
tarihi merkezinde koruma ve yaşatma önerilerinin şekillenmesi 
amacıyla    Arsuz “Deniz, Mekân, Doğa, Tarih” Mimarlık Öğrencileri 
Güz Kampı düzenlendi..
Eylül ayında, Arsuz'da gerçekleştirilen yaz kampına şubemizin 
destekleriyle  katılan dört Mimarlık Bölümü öğrencisi Hekimhan yaz 
okulunda olduğu gibi Arsuz Güz okulundaki deneyimlerini de öğrenci 
arkadaşlarıyla paylaşmak üzere sunumlarını hazırlıyorlar.

Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı,

Rhosus “Deniz, Mekân, Doğa, Tarih”

Başlığında

Arsuz’da Düzenlendi…



Gelişen ekonomik ve sosyal faaliyetlerle birlikte, ülke nüfusundaki artışın yanı sıra, kentsel nüfus oranının hızla 
büyümesi ve kişi başına yapılan günlük yolculuk oranlarının yükselmesi, toplam kentsel yolculuk sayılarında büyük 
artışlar ortaya çıkarmış ve sonuçta motorlu taşıt yolculuğuna dönüşmüştür. Adana ulaşımı her geçen gün daha da 
yoğunlaşmaktadır.
Bisikletin oldukça yaygın olarak kullanıldığı Avrupa ve dünya örneklerine göre topoğrafya ve iklim açısından çok daha 
avantajlı olan şehrimizde bisikletin ulaşıma alternatif olarak sunulması gerektiği düşünülmektedir. 
Bu amaçla Adana Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 26.09.2017 tarihinde bisiklet hakkında 
ulaşabildiğimiz tüm STK’lar, odalar ve üniversiteleri şubemize davet ettik ve çok sesli bir toplantı gerçekleştirdik.  
Toplantı sonrasında aldığımız kararlar üzerine STK, oda, Üniversite ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüterek 
çalışıyoruz.

İKİ TEKER ADANA

Bakanlıkça hazırlanarak 3 Temmuz 2017 yayınlanan, ancak uygulaması ertelenen “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” 30 Eylül 2017 tarihinde 
değişiklik hükümleri ile birlikte resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yayınlanan 3 Temmuz 2017 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve 30 Eylül 2017 değişiklikleri hakkında Mimarlar Odası Adana Şubesi Yasa ve 
Yönetmelik Komisyonumuz çalışma notları ve belirlediği çelişkili maddeler üzerine sunum hazırlamış ve 26.10.2017 tarihinde üyelerimize sunum 
yapıldı. Dileyen üyelerimiz söz konusu sunumu şubemizden edinebilirler. 
İlk revizyonun yayınlanmasından bu yana adeta kaos ortamına sürüklenen proje süreçlerinin daha düzenli bir ortama girmesini umut ediyoruz.  
Konu ile ilgili belediyelerde çalışan meslektaşlarımızla görüşmelerimiz ortak dil oluşturulması başlığında sürdürülmektedir. Ortak dil vurgusunu 
daha da kuvvetlendirmek amacıyla bir çalıştay hazırlığı da devam etmektedir. 
Bir yandan da Bakanlığın Mesleki hizmetler Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek seminer istenmiş ve cevap beklenmektedir. 

 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ…



“Dünya Mimarlık Günü bu yıl, 2 Ekim 2017 tarihinde “İklim Değişikliği İçin Harekete Geç” teması ile 
Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) üyesi ülkelerde çeşitli etkinlikler ile kutlandı. 2 Ekim 2017 tarihinde 
Atatürk parkı Atatürk Anıtına Çelenk konularak basın açıklaması yapıldı.
PLAKET – ROZET TÖRENİ;  Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri çerçevesinde meslekte 30-40-50 ve 60. Yıl 
anısına hazırlanan plaketler mimar meslektaşlarımıza takdim edilmiş, ardından mimarlık mesleğine 
yeni başlayan üyelerimize mimarlar odası rozetleri tören ile takılmıştır. 
Mimarlık haftası etkinlikleri çerçevesinde orta öğretimde meslek tanıtım günlerine de devam edildi. 4 
Ekim 2017 tarihinde Adana 5 Ocak Anadolu Lisesinde, 11 Ekim 2017 tarihinde Hacı Hatice Turgut 
Anadolu Lisesinde Mimar Gökçe ÇELİK tarafından mimarlık mesleği tanıtımı gerçekleştirildi. 

DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ KUTLAMALARI…

MİMARLAR BALOSU 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA YAPILDI, Ekim ayı boyunca sürdürülen etkinlikler Cumhuriyet Bayramında yapılan balo 
ile taçlandırıldı. Üyelerimizin yoğun katılım gösterdiği balomuz Hilton Otelinde gerçekleştirildi. Katkıda bulunan sponsorlarımıza teşekkür ederiz.



BURCU YILDIZ, BURAK ERŞİK, SERBEST AKBAŞ, MUHAMMET KABCI, MURAT ÇOLAKOĞLU, ENES CEMİL YAĞCI, FATMA GÖBELEK, EKİN 

KOCA, FATMA ZEHRA SARI, ERMAN TAP, YAĞIZCAN KARAKAYA, EBRU PEKDAŞ, MELİS DİCLE, RAHİME YILMAZ, BETÜL GÜL, SEHER KURT, 

EDA HALLAÇELİ, FEYZULLAH EMRE ARDIÇ, HURİYE GİZEM ÜNLÜ, ENİSE MİRCİ, ALİ GÖZÜKARA, HATİCE KÜBRA İNCE, MÜGE KENİŞ, 

KESRA MANSURİ, BÜŞRA SAYOĞLU, SÜLEYMAN ALİ ERGAN, MEHMET BESİMİ OKUR, BELİZ BÜŞRA ŞAHİN, MEHMET TERZİ, BEYZA BEGÜM 

KARA, BAŞAK ÇAĞIL DÜŞMEZ, MELTEM MENTEŞ, GÜLNAR TUĞBA TEFEK, GÜLBAHAR BENTEŞEN, CİHAN HASIRCI, FEYZA NİLAY GÖV, 

DENİZ BİÇER, ZAHİDE NUR BAYKAN, GÖZDE KÜÇÜKBAZ, MEHMET FIRAT KILINÇ, GÖKSU KARABAĞLI, LEYLA KILIÇ, ,RECEP ATILMIŞ, 

AYSUN ERCAN, FAZIL ARDA TÜLÜCE, İREM AYDIN, DAMLA ÖZONUR, ENES KÖYLÜ, KADİRCAN KÜÇÜKÇİRKİN, ,ÖMER FARUK TEPELİ, 

DAMLA ÖZİNAL, EMİNE KÜBRA YILDIZ, BETÜL GÖK, SELİN TURAÇ, TOLGA KİŞ, NAZLI EZGİ AKSOY, AYDANUR DEMİR, GÜNEŞ CEREN ATEŞ, 

HAZAL GELİŞ, TALHA MELİK TAŞKIN, SAVAŞ TAŞTAN, DERYA AVCAN SERTKAYA, PINAR ÖZCAN, BAHATTİN BOZDOĞAN, KAAN KILIÇDAĞ

PLAKET VE ROZET ALAN ÜYELERİMİZ...

İBRAHİM İŞİIŞIK ,  SELMA DALGINTEKİN
OYA SEPİCİ ,  MEHMET ÇAVUŞOĞLU
RAHMİ MURAZ ,  GÜLTEN IŞIK DIVARCI
BEKİR KAZIM AYHAN ,  İBRAHİM DEMİR
FİGEN ORTAK ,  UFUK ÖNDER
OYA GÜMÜŞ ŞAHİN ,  ŞÜKRAN AKOVA
FATMA GÜLSEN ÇAKALLI AKYAZICI
HIDIR KARA ,  NURAN YILDIRIM KÖSE
FATMA NUR ÇİFTÇİ ,  AYLA ŞAHİN
FAHRİ AYDINPL
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19 Ekim 2017 tarihinde Av. Mustafa ÇİNKILIÇ"’ın  MESLEKİ HATALAR ve SONUÇLARI" ve Dr. İstemi ORAL’ın " İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ SAĞLIĞI” konularında 
şube toplantı salonumuzda seminer gerçekleştirildi. 
Özellikle şantiye şefliği ve yapı denetim alanlarında çalışmalarını sürdüren meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen söyleşide 
konuşmacılar, sahada karşılaşılan sorunlar, önlemler ve sonuçları üzerine birikimlerini aktardılar.

MESLEKİ HATALAR ve SONUÇLARI
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Söyleşisi Yapıldı…
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