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Değerli Standard okuyucuları,

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında pilot uy-

gulamasını Kocaeli’de başlattığımız 

‘Kalite Günleri’ adını taşıyan kalite se-

ferberliğimizi karşılaştığımız yoğun ilgi 

nedeniyle sürdürme ve yaygınlaştırma 

kararı aldık. Bu doğrultuda önümüz-

deki günlerde başta Bursa ve Antalya 

olmak üzere birçok şehrimizde bu et-

kinliği sürdürmeye devam edeceğiz. 

Bu etkinliği ülkemizde kalite ve stan-

dard bilinci oluşturmak ve bunları yay-

gınlaştırmak amacıyla düzenliyoruz. 

Maalesef ülkemizde kalite ve standard 

olgularının önemi henüz yeterince anlaşılmadığı ya da anlatılmadığı gibi üretim süreçleri ile 

tüketim tutumlarında öncelikli bir konuma gelememiştir. Bu da üretici açısından ekonomi 

ve prestij kaybı; tüketici açısından ise güven ve para kaybı ile sağlık riski oluşturmaktadır. 

Üreticimizin ulusal ve uluslararası ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini 

yükseltmek TSE’nin asli misyonudur. Ancak kalite ve standardizasyon zemininde bu mis-

yonu yerine getirebilir ve sürdürülebilir kılabiliriz. Unutmayalım ki hepimiz birer tüketiciyiz 

ve aldığımız ürünün belli standardlara ve kaliteye uygunluğunu bizim tutumlarımız belirle-

yecektir.

Değerli okuyucular,  TSE olarak ithalat ve ihracatta başta gözetim-muayene konusunda 

olmak üzere mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar yaşıyorduk. Bu sıkıntılar da sanayicilerimi-

ze maalesef hem zaman kaybı hem de ekonomik kayıp olarak yansıyordu. TSE olarak bu 

sorunu çözmek, hem de uygunluk değerlendirmede küresel pazardan pay alabilmek için 

“menşeinde belgelendirme” ve “yükleme öncesi gözetim” hizmeti vermek için yola çıktık. 

İlk ofisimizi Şangay’da açtık. Önümüzdeki günlerde Hamburg başta olmak üzere çok 

sayıda ülke ve bölgede yeni ofislerimiz hizmete girecektir.

Çalışma ofislerimiz aracılığı ile belgelendirme ve gözetim hizmetleri menşeinde verilerek 

bir yandan gümrüklerde bekleme sürelerinin azaltılması sağlanırken, diğer yandan da ka-

litesiz ürünün gümrüklere gelmesini engellemeyi amaçlıyoruz. Tabi ki bu sistem sadece 

ülkemize yapılan ithalatla sınırlı kalmayacak, diğer ülkelerce yapılan ithalatlara da hizmet 

verilecektir. Bu sayede TSE’nin yurt dışı belgelendirme gelirlerinde ciddi bir artış olacağı 

gibi bugüne kadar yapmadığımız yükleme öncesi gözetimi de yaparak yeni gelir kalemleri 

oluşturacağız.

TSE olarak uygunluk değerlendirme pazarında “küresel aktör” olmak için çıktığımız yolda 

her türlü öneriye ve iş birliğine açığız.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 1991 yılından bu 
yana Avrupa Birliği Standard Kuruluşları olan CEN (Av-
rupa Standardizasyon Komitesi) ve CENELEC’e (Avru-
pa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi) bağlı üye 
statüsünde üye idi.

Avrupa Birliği’ne üyeliği süreci çerçevesinde 1996 yı-
lından itibaren Avrupa standardlarının Türk standardı 
olarak uyumlaştırılması çalışmalarını başlatan TSE,  bu 
konuda % 99 oranında uyum sağladı.  

Ancak tam üye olmaması sebebiyle, CEN ve 
CENELEC’in standard hazırlama faaliyetlerinde oy 
hakkı olmayan TSE’nin standardizasyon çalışmaların-
da da söz hakkı bulunmamaktaydı.

TSE, bu süreçte çalışmalarını bağlı üye statüsü ile sür-
dürmüş, ancak CEN ve CENELEC’e tam üye olan ül-
keler ile paralel bir çalışma düzeni oluşturmuştur.

Bu çerçevede 5 Ağustos 2010 tarihinde söz konusu 
kuruluşlara tam üyelik için resmi başvuru yapan Ensti-
tü, bu başvurunun ardından CEN ve CENELEC Ortak 
Yönetim Merkezi tarafından belirlenen bir heyet tara-
fından tam üyelik şartlarına uygunluğun tespit edilmesi 
amacıyla Ocak 2011’de tetkik edildi. Tetkik bulguları 
çerçevesinde yapılan düzeltme ve düzenleme çalışma-
ları tatminkâr bulunarak, söz konusu heyet tarafından 
hazırlanan bir rapor CEN ve CENELEC yönetimlerine 
sunuldu ve Enstitümüzün tam üyeliği bu kuruluşların 
genel kurul gündemlerine alınarak kabul edildi.

Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Hulusi Şentürk’ün 
konuya ilişkin açıklamaları  şöyle: 

“24 Kasım 2011 tarihinde Brüksel’de yapılan 38. Ola-
ğanüstü CEN Genel Kurul toplantısı sonucunda ha-
zırlanan raporda, TSE’nin CEN’e tam üyeliği kabul 
edilmiştir. CENELEC üyeliğimiz ise CENELEC Üyeleri 
arasında yazışma yoluyla yapılan oylama ile 28 Kasım 
2011 tarihi itibarıyla kabul edilmiştir. 1 Ocak 2012 tari-
hinden itibaren üyeliğimiz fiili olarak başlamıştır.

Böylece, yaklaşık 20 yıldır bağlı üyesi bulunduğumuz 
bu kuruluşlardaki üyelik statümüz tam üyeliğe çıkartıl-
mıştır.

TSE’nin tam üye olmasıyla birlikte, sanayicilerimiz sa-
dece yayınlanan standardı uygulama durumunda ol-
mayacak, aynı zamanda CEN ve CENELEC standard 
hazırlama çalışmalarına oy hakkı sahibi olarak katılarak 
standardın hazırlanma sürecinde etkin olarak yer ala-
bilecektir. Ayrıca, Genel Kurul, İdari kurul gibi yönetim/
idari komitelerine katılarak oy kullanma ve diğer ida-
ri organlarına (İdari Kurul Danışma Komiteleri, Teknik 
Kurul, CCB, CEN Bilgi Teknolojileri Grubu) üye olarak 
aday gösterme hakkına da sahip olacaktır.

"Tüm sanayicilerimizin standard hazırlama 
çalışmalarına ihtisas kurulları ve ayna komiteler 
vasıtasıyla etkin katılımını bekliyoruz."
CEN ve CENELEC’te oy hakkı, ülkelerin nüfuslarına 
göre orantılı olarak verilmektedir. TSE, tam üyeliği ile 
mevcut durumda en yüksek oy oranına sahip Alman-
ya, Fransa, İtalya ve İngiltere’nin muadil kuruluşları ile 
eşit oy oranına sahip 5 ülkeden biri olmuştur. 

Türk sanayisi için çok önemli bir adım olan tam üyelik 
kararı sanayicilerimizin standard hazırlama çalışmala-
rına etkin katılımı ile bir anlam bulacaktır. Bu nedenle 
tüm sanayicilerimizin standard hazırlama çalışmalarına 
ihtisas kurulları ve ayna komiteler vasıtasıyla etkin katı-
lımını bekliyoruz.”

TSE Avrupa Standardizasyon Kuruluşları 
CEN ve CENELEC’in Tam Üyesi

TSE, En Çok Oya Sahip 5 Ülke Kuruluşundan Biri 
Olarak Avrupa Standardlarının Hazırlanmasında 
Anahtar Rol Oynayacak.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk: “TSE’nin CEN 
ve CENELEC’e tam üye olmasıyla birlikte, 
sanayicilerimiz sadece yayınlanan standardı 
uygulama durumunda olmayacak, aynı 
zamanda sahip olduğu oy hakkı ile standardların 
hazırlanmasında belirleyici konumda olacaktır.” 
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Türk Standardları Enstitüsü,
“Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler” Alanında
Türkiye’nin Lideri

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen eTR ödüllerine Türk Stan-
dardları Enstitüsü,  BelgeNET Projesi ile katıldı. Proje 
ile TSE, tüm kategorilerde başvuru yapan 33 kamu 
kuruluşunu geride bırakarak Kamudan İş Dünyasına     
e-Hizmetler dalında, TÜBİTAK’la birlikte 2 finalistten biri 
oldu. Türk Standardları Enstitüsü, 19 Aralık 2011 ta-
rihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştiri-
len  elektronik oylamada ise birinciliği elde etti. TSE’nin 
ödülünü TSE Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Pelit, 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’dan aldı. 

TÜSİAD ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye’nin bilgi 
toplumuna geçişinin, eTürkiye dönüşümünün hızla ger-
çekleşmesine bağlı olduğu inancından hareketle 2003 
yılından bu yana “eTR Ödülleri ve Kongresi”ni düzenle-
mektedir. Bu etkinlik ile kamu yönetiminde, ekonomide 
ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet 
gücünün artırılmasını sağlayacak eTR dönüşümüne 
katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

BelgeNET Projesi, TSE belgeli ve ithalatçı firmalara 
başvurularını elektronik veya mobil imza ile internet 
üzerinden yapılması imkânını sağlayarak, iş süreçle-
rini kısaltmış, etkinlik, verimlilik ve şeffaflığı artırmış, 
zaman, personel, kağıt ve özellikle ithalatçı firmaların 
gümrükteki bekleme sürelerini azaltarak para tasar-
rufu sağlamıştır. Proje TSE’nin sunduğu hizmetlerden 
Ürün Belgelendirme, Hizmet Belgelendirme, Direktifler 
(CE Belgesi), Araç Proje, Araç Tip Onay ile Gözetim 
ve Muayene (İthalat) işlemlerinde, firmaların e-imzalı 

online başvurusundan TSE belgesi alma aşamasına  
kadar olan iş süreçlerini yönetme imkânını, gelişmiş 
yetkilendirme ve loglama işlemleri kullanarak,  birbirleri 
ile entegre 6 ayrı modül halinde  sunmakta ve “TSE 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi” ile entegre çalışa-
rak evrak kayıt ve havale işlemlerinde zaman kazandır-
maktadır. Firmalar ödemelerini internet üzerinden kredi 
kartı kullanarak yapabilmekte ve başvuru aşamalarını 
sistemden takip edebilmektedirler. Süreç ile ilgili gerekli 
bilgiler e-posta veya sms ile ilgilinin adresine gönderil-
mektedir. BelgeNET Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Nüfus Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü web servisleri ile çalışmaktadır.  Bel-
geNET Projesi ile yaklaşık 60.000 belgeli firmanın aylık 
ortalama 7000 başvurusu sonuçlandırılmaktadır.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk’ün konuya ilişkin açıkla-
maları şöyle:

“Türk Standardları Enstitüsü, Türk sanayicisinin küre-
selleşen dünyada ulusal ve uluslararası düzeyde tica-
retini kolaylaştıran, verdiği hizmetlerle Türkiye’nin kalite 
altyapısını geliştiren ve mal ve hizmet üretiminde dünya 
standardlarına uyumunu sağlayan çok önemli bir kuru-
luştur. Kalite, belgelendirme, kalibrasyon ve metroloji 
alanlarında verdiğimiz hizmetler ve eğitimlerle ülkemizin 
bu alanda öncü kuruluşu konumundayız. BelgeNET 
Projesi ile çok önemli rakiplerimizi geride bırakarak ka-
zandığımız bu birincilik, TSE’nin e-Türkiye dönüşümün-
de öncü kuruluş olduğunu ortaya koymuştur. ”
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Baş-
kanlığı ile Türk Standardları Ensitüsü (TSE) 9001: 
2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması yönünde 
protokol imzalayan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Hulusi Şentürk ve beraberindeki heyet KKTC 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Hasan Bozer ve KKTC Başbakanı İr-
sen Küçük’ü ziyaret etti. 

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu kabulde yaptığı 
konuşmada, KKTC Din İşleri Dairesi ile TSE’yi imza-
ladıkları protokolden dolayı tebrik etti. Eroğlu, TSE’nin 
Avrupa Birliği Standardizasyon Komitesi’ne (CEN) tam 
üye olmasının oldukça önemli olduğunu ifade ederek 
standardların mutlaka yükseltilmesi ve belli seviyeye 
getirilmesi gerektiğini kaydetti. Din İşleri Dairesi’nin 

standardlarını yükseltmek istemesinin önemine vurgu 
yapan Eroğlu, her şeyi daha mükemmel yapma gay-
retinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eroğlu, 
KKTC Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın öğretim 
görevliliğinden gelen titiz yanının, TSE ile çalışmaların-
daki başarıya katkıda bulunacağından emin olduğunu 
kaydetti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, ‘’Bu 
ilki KKTC’de gerçekleştirmiş olmanız önemli ve anlam-
lıdır. Bu, Din İşleri Başkanımızın ne kadar çağdaş, ileriyi 
gören birisi olduğunun da bir örneğidir’’ dedi.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ziyaretteki konuşmasında, 
TSE’nin Avrupa Birliği Standardizasyon Komitesi (CEN) 
ve Avrupa Birliği Elektroteknik Standardizasyon 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, 
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan 
Bozer ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük’ü 
Ziyaret Etti
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Başbakan İrsen Küçük’ün kabulünde ise basına gö-
rüntü verilirken açıklama yapılmadı.

TSE ve KKTC Din İşleri Dairesi Kalite Yönetim 
Sistemi Belgelendirmesi için protokol imzaladı…

KKTC Din İşleri Dairesi ile TSE, KKTC Din İşleri 
Başkanlığı’nın TSE EN ISO 9001: 2008 Kalite Yöne-
tim Sistemi Belgesi ile belgelendirilmesi için  protokol 
imzaladı. Protokolü, KKTC Din İşleri Başkanı Doç. Dr. 
Talip Atalay ile TSE Başkanı Hulusi Şentürk imzaladı.

Doç. Dr. Talip Atalay, kurum olarak ölçülebilir hizmet 
standardlarına sahip olmak istediklerini belirterek, 
“şeffaf, denetlenebilir ve belirli bir kalite standardında 
hizmet vermek istiyoruz. İslam dininin ruhunda zaten 
standard ve düzen var. Ölçülebilir bir kalite standardı, 
bir sistem oluşturabilmek hem bizim açımızdan iyileş-
meyi teşvik edici bir role sahip olacak hem de bizden 
hizmet bekleyen insanlarımızın bize güvenini sağlaya-
cak. Çünkü nasıl hizmet alacaklarını, ne hizmeti ala-
caklarını şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde bilecekler” 
dedi.

Kurumsallaşmanın ilk ayağının iyi çalışan bir sistem 
oluşturmak olduğunu, sistemi olan sağlam bir kurum 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Baş-
kanlığı ile Türk Standardları Ensitüsü (TSE) 9001: 2008 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması yönünde pro-
tokol imzalayan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Hulusi Şentürk ve beraberindeki heyet KKTC 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Hasan Bozer ve KKTC Başbakanı İr-
sen Küçük’ü ziyaret etti. 

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu kabulde yaptığı 
konuşmada, KKTC Din İşleri Dairesi ile TSE’yi imza-
ladıkları protokolden dolayı tebrik etti. Eroğlu, TSE’nin 
Avrupa Birliği Standardizasyon Komitesi’ne (CEN) tam 
üye olmasının oldukça önemli olduğunu ifade ederek 
standardların mutlaka yükseltilmesi ve belli seviyeye 
getirilmesi gerektiğini kaydetti. Din İşleri Dairesi’nin 
standardlarını yükseltmek istemesinin önemine vurgu 
yapan Eroğlu, her şeyi daha mükemmel yapma gay-
retinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eroğlu, 
KKTC Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın öğretim 
görevliliğinden gelen titiz yanının, TSE ile çalışmaların-
daki başarıya katkıda bulunacağından emin olduğunu 
kaydetti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, ‘’Bu 
ilki KKTC’de gerçekleştirmiş olmanız önemli ve anlam-
lıdır. Bu, Din İşleri Başkanımızın ne kadar çağdaş, ileriyi 
gören birisi olduğunun da bir örneğidir’’ dedi.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ziyaretteki konuşmasında, 
TSE’nin Avrupa Birliği Standardizasyon Komitesi (CEN) 
ve Avrupa Birliği Elektroteknik Standardizasyon 
Komitesi’ne (CENELEC) tam üye kabul edildiğini söyle-
di. AB’ye tam üye olan ilk Türk kuruluşu olduklarına işa-
ret eden Şentürk, ‘’TSE artık bir AB kuruluşudur. 
TSE’den alınacak her türlü bilgi ve belgeler artık AB 
pazarlarında tartışmasız geçerli bir belge’’ dedi.
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oluşturmak istediklerini kaydeden Atalay, bu bağlamda 
TSE’nin kendilerine bir kapı açtığını söyledi.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk de bilgileri dahilinde dün-
yada ilk kez bir dini kuruluşun kalite yönetim sistemine 
geçtiğine işaret ederek, “çalışmamızın temeli, burada 
verilen dini hizmetlerin müşteri memnuniyeti açısından 
daha kaliteli düzeye erişilebilmesi için yönetim yapısının 
sistemleştirilmesi, bu sistemlerin  dokümante edilmesi 
ve herkesin oluşan bu sisteme uygun olarak çalışması. 
Yani Ahmet hocaya göre bir dini hizmet şekli, Mehmet 
hocaya göre dini hizmet şeklinin ayrı olduğu bir yapı-
dan artık herkesin standarda uygun hizmetleri sundu-
ğu bir yapıya geçilmiş olacak’’ dedi.  

Kalite yönetim sisteminin temelinde müşteriyi memnun 
etmek, sunulan ürünü veya hizmeti en iyi şekilde yap-
mak yani kaliteyi yükseltmek, çalışanların eğitiminde 
süreklilik ve devamlılık,  çalışanlar arasında sürekli fikir 
alışverişi yaparak beraber karar alma mekanizmasını 
devreye sokmak, her gün bir önceki günden daha iyi 
yapmak, yapılan her işi ölçerek değerlendirmek oldu-
ğunu kaydeden Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu değerlerin kaynağına bakıyoruz, müşteri memnuni-
yeti diyoruz, dinimiz ‘müşteriyi aldatan bizden değildir’ 
diyor. Hatta o yüzden esnafımız dükkanında, müşteri 
velinimetimdir’ diye yazar. Eğitim dedik, ‘’ilim Çin’de 
de olsa gidip alınız’ buyruluyor. Hatta Hazreti Ali ‘bana 
bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyor. Dolayısıy-
la kalite yönetim sistemleri tamamen dinimizin ortaya 
koyduğu değerler üzerine inşa edilmiş, ancak biz bu 
değerlerin önemine vakıf olmadığımız için Japonlar bu 
değerleri almış, uluslararası yönetim sistemi haline ge-
tirmiş. Biz de ‘Japonlar ne güzel yapmış’ diyerek almı-
şız, bir de bakmışız ki aslında bizim öz evladımız. Şimdi 
işte öz evlat baba evine geri dönmüş oluyor.’’

TSE, KKTC’de Ticaret ve Sanayi Odaları ile bel-
gelendirme ve eğitim protokolleri imzaladı…

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) dü-

zenelen hizmet protokollerini düzenlenen törenle TSE 
Başkanı Hulusi Şentürk ile KTSO Başkanı Ali Çıralı ve 
KTTO Başkanı Günay Çerkez imzaladı.

Protokoller, TSE’nin odalar için yönetim sistemleri ve 
kişisel gelişim konularında eğitim hizmetlerinin sağlan-
ması ile TSE’nin kalibrasyon, sistem belgelendirme ve 
diğer hizmetlerinin sağlanması için gerekli düzenleme-
lerin yapılmasını, diğer iş birliği konularına ilişkin uygu-
lama koşullarını, sorumlulukları ve iş birliği kurallarını 
içeriyor.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, protokolleri imzalarken 
yaptığı açıklamada, TSE’nin, 36 bin standardla hizmet 
veren, kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşla-
rından biri olduğunu belirterek, Avrupa Standardizas-
yon Kuruluşları CEN ve CENELEC’e tam üyeliğinin 
ardından Enstitünün verdiği hizmetlerin AB standardla-
rında olduğunun da onaylanmış olduğunu söyledi.

Protokoller kapsamında oda üyelerine indirimlerin söz 
konusu olacağını kaydeden Şentürk, “TSE’nin verdi-
ği belgeler Avrupa Birliği’nde akreditedir. TSE olarak 
akla gelecek her konuda belge verecek kapasitedeyiz” 
dedi.

KTSO Başkanı Ali Çıralı,  protokollerin özellikle üretim 
yapan sanayicilerin standardlara erişiminde, kalitelerini 
yükseltmelerinde yardımcı olacağını söyledi. Bu stan-
dardlara erişimde uygulanan ücretlerin, oda üyelerine 
daha indirimli bir tarifeyle sunulacağını ifade eden Çıra-
lı, ‘’Bu, üreticilerin standardlarını yükseltme yönünde iyi 
bir adım olacak” dedi.

KTTO Başkanı Günay Çerkez de imzalanan protokolle 
3 bine yakın üyeye gerekli seminer ve eğitimlerin verile-
ceğini belirterek, “Dünya ile kucaklaşmak istiyoruz, bu 
nedenle her konuda uluslararası standardları yakala-
mak istiyoruz” dedi. TSE’nin çalışmalarının gurur verici 
düzeyde olduğunu ifade eden KTTO Başkanı Günay 
Çerkez, protokol ve verecekleri destekten dolayı TSE 
Başkanı Hulusi Şentürk’e teşekkür etti.
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TSE Başkanı Hulusi Şentürk’ün ev sahipliğinde 
20 Aralık 2011 tarihinde İzmir Hilton Oteli’nde gerçek-
leştirilen Altın Ambalaj Yarışması ödül törenine; İzmir 
Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, İzmir Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Geza Dologh, İzmir Es-
naf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Zekeriya Mut-
lu, İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürü Selami Sol-
maz, TSE Genel Sekreter İdari Yardımcısı Ahmet Pelit 
ve ambalaj sektörünün temsilcileri katıldı.

Törende Kum Sanatçısı Veysel Çelikdemir’in Kum Gös-
terisi beğeni ile izlendi. 

Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Hulusi Şentürk; 
törende yaptığı konuşmada CEN ve CENELEC’e tam 

üyeliğin onaylanmasıyla  beraber,  standardlara uyum 
sağlayan değil, bizzat standard hazırlayan kurum ha-
line gelindiğini vurguladı. 

“STANDARD SAVAŞINI BİRLİKTE KAZANALIM”
TSE Başkanı Hulusi Şentürk, TSE’nin Kasım ayında Av-
rupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elekt-
roteknik Standardizasyon Komitesi’ne (CENELEC) tam 
üye olarak kabul edildiğini belirterek, ‘’Bugüne kadar 
Avrupalılar standard hazırladı, biz tercüme edip, adap-
te ettik. Kasım ayında tam üyeliğimizin onaylanmasıyla 
beraber artık standardlara uyum sağlayan değil, biz-
zat hazırlayan kurum haline geldik. Bundan sonra AB 
tarafından hazırlanan her türlü standard, TSE’nin de 
oylarıyla katkı sağlayacağı standardlardır. Biz Alman-
ya, İtalya, Fransa gibi ülkelerle eşit oy hakkına sahibiz. 
En çok oy hakkı olan 5 ülkeden biriyiz. Dolayısıyla biz 
olmadan Avrupa’da standard yayınlanması mümkün 
görünmüyor. Bunu Türkiye ekonomisinin avantajına 
çevirmemiz gerekir. Üretim tekniğine uygun standard-
lar hazırlanması için sanayicimizin katkısını bekliyoruz.  
Türk sanayicisini haklarını savunmaya, sahip çıkmaya 
davet ediyorum. Aslında dünyada ekonomik mücade-
le, standardlar savaşı halindedir. Bizim yıllar sonra ilk 
defa bu savaşta üstünlük kazanma imkânımız oldu. Bu 
imkânı iyi değerlendirelim’’ dedi.

Şentürk, TSE’nin milli bir kuruluş olarak dünya gene-
linde de iddialı olduğunu belirtti. TSE’nin uluslararası 
tanınırlığı noktasında kamuoyunda bilgi yetersizliği 
bulunduğunu kaydeden Şentürk, ‘’Enstitü, Uluslara-

Türkiye’nin En İyi Ambalajları Ödüllerini Aldı
Ülkemizin tek ambalaj merkezi olan TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 1988 yılından 
beri her yıl düzenlenen ve bu yıl yirmidördüncüsü gerçekleştirilen ‘Altın Ambalaj’ Yarışmasında dere-
ceye giren firmalar ödüllerini aldı. 
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rası Standardlar Organizasyonu ISO’ya ve Uluslarara-
sı Elektroteknik Standardlar Komisyonu IEC’ye 1956 
yılından beri tam üye. Geçen Kasım ayında CEN ve 
CENELEC’e tam üye olarak kabul edildi. Böylelikle 
AB’ye tam üye olabilen ilk kurum haline geldi. TSE, yurt 
dışında da akredite olmuş, güvenilir, iddialı bir kurum-
dur’’ diye konuştu.

“AMBALAJDA DÜNYA MARKASI”
TSE Altın Ambalaj Yarışması önemine dikkat çeken 
Şentürk; “Ambalaj, çağdaş yaşamımızın vazgeçilmez 
unsuru, günümüzün yükselen değeridir. Ambalajlama 
üretim ve dağıtımla olan yakın ilişkisi nedeniyle çeşitli 
üretim alt sektörüyle olduğu kadar günümüzde işlet-
me, pazarlama ve ambalaj materyali üreten yan sanayi 
kollarını da ilgilendiren geniş kapsamlı bir konu haline 
gelmiştir. Ambalaj sektörü temsilcileri yarışmamıza ka-
tılarak geliştirdikleri son ürünlerini, emeklerini bizlerle 
paylaşıyorlar. Bizler de yarışmamız aracılığıyla onların 
özenerek ürettikleri ürünlerine, emeklerine değer kat-
mak için çabalıyoruz. İşte bugün hep birlikte bu değerli 
çalışmaları görüp ödüllerimizi dağıtacağız. 24 firmamız  
ürettikleri 46 ürünü için ödül alacaklar. Firmalarımızın 
bu başarıları uluslararası alanda da devam etti. Dünya 
Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği World Star Ambalaj 
Yarışması’nda TSE üzerinden yarışmaya katılan 13 
ürünümüzden, 6’sı dereceyle ayrıldı. Gururla belirtmek 
isterim ki; Japonya’dan sonra, 17 ürünü ile en çok ödül 
alan ikinci ülke olduk. Ambalajın gerek iç piyasada, ge-
rekse yurt dışında önem kazandığı bu dönemde güç-
lerimizi birleştirmeliyiz. Ambalaj Sanayicileri Derneği de 
geçen yıl itibarıyle benzer bir ambalaj yarışması düzen-
lemeye başladı. Buradan sesleniyorum, iki ayrı ambalaj 
yarışması düzenlemekten vazgeçelim. Tek çatı altında 
daha güçlü bir ambalaj yarışması düzenleyelim’’ dedi.

İzmir Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, ürünün sunumun-
da ambalajın çok önemli bir unsur olduğunu belirterek, 
ambalajın iyi olmasının sanayicinin daha iyi iş yapması-
nı sağladığını söyledi.

‘’Altın Ambalaj’’ ödülü almaya hak kazanan firmalar;

- Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve Ticaret AŞ, 

- Assan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 

- Camiş Ambalaj Sanayi AŞ, 

- Coca-Cola İçecek AŞ, 

- Dentaş Kağıt Sanayi AŞ,

- Dentaş Ambalaj ve Kağıt AŞ, 

- Doğadan Gıda AŞ, Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret AŞ, 

- Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ, 

- Gampaş Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, 

- İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ, 

- Kaat’i Kağıttan Ürünler – Benal Korkmaz, 

- Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, 

- Korozo Ambalaj Sanayi,

- Kütahya Porselen Sanayi AŞ Ambalaj Fabrikası, 

- Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi AŞ, 

- Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, 

- Özge Plastik Ambalaj Sanayi Ltd. Şti, 

- Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ,

- Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ticaret AŞ, 

- Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, 

- Tasarım Üssü Ltd. Şti., 

- Teknopak Ambalaj Ltd.Şti., 

- Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
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“Kocaeli’de Kalite Günleri ” eğitim programı 12-16 Ara-
lık 2011 tarihlerinde Gebze Kalite Kampüsü’nde baş-
ladı.

TSE EN ISO 9001, 27001, 17025, 50001, 10002, 
22000, 18001, 14001 standardlarına yönelik Kalite Yö-
netim Sistemleri, Elektriksel  Kalibrasyon, FSSc 22000 
Genel Metroloji ve Kalibrasyon, Hacim Kalibrasyonu, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derece-
lendirme, Proseslerin Yönetimi Etkileşimi ve İyileştirme 
Teknikleri   konularındaki eğitimlere ülkemizin güzide 
kuruluşlarından 500 civarında katılımcı katıldı.

Eğitim Organizasyonu münasebetiyle katılımcılara  yö-
nelik bir konuşma yapan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, 
ülkemizde ilk defa yaklaşık 500 kişinin Kalite Yönetim 
Sistemleri konusunda sertifikalı bir eğitime katıldığına 
ve bunun adeta bir rekor olduğuna  dikkat çekti.

TSE Başkanı Hulusi Şentürk konuşmasında şunları 
söyledi;

‘’Bugün burada bir rekora imza atıyoruz. İnşallah bu-
gün kıracağımız bu rekor bundan sonra kıracağımız 
rekorlara bir başlangıç teşkil edecektir. Türk Standard-
ları Enstitüsü ülkemizde Kalite Yönetim Sistemlerini ilk 
getiren kuruluş olduğu gibi, bu sistemlerin yaygınlaştı-
rılması için çaba veren öncü bir kuruluştur.

Bir hafta boyunca eğitim alaca-
ğınız uzmanlarımız gerçekten her 
biri kendi alanında tartışmasız 
üstünlüğe sahip değerli arka-
daşlarımızdır ve bu eğitimlerin 
sizlere çok şey katacağına inanı-
yorum. Ancak müsaadenizle bir 
kaç hususu da sizlerle paylaş-
mak istiyorum. İster sanayicimiz 
olsun, ister ticari kuruluşlarımız 
olsun, ister kamu kuruluşlarımız 
olsun ne yazık ki Türk Standard-
ları Enstitüsü’nü çok tanımıyorlar. 
Türk Standardları Enstitüsünü 
belge veren bir kuruluş olarak 
algılıyorlar. Oysa şu an içinde 
bulunduğumuz kampüs sadece 
Balkanların, Orta Doğunun en 
büyük laboratuvar kampüsüdür. 
TSE’nin Ankara’daki labora-
tuvarları Kayseri, Denizli, İzmir, 

Bursa laboratuvarlarıyla Türkiye’nin en güçlü alt yapı-
sına sahip kuruluşudur. Ve bu laboratuvarlarımız sa-
nayicimizin hizmetindedir. Aynı zamanda Kalibrasyon 
hizmetlerinde de Türkiye’nin en büyük kuruluşu olarak 
hizmet vermekteyiz. Ancak ne hikmetse TSE sadece 
verdiği belgelerle tanınıyor. O belgelerle ilgili tanınmışlık 
oranı da ciddi eksiklikler içeriyor.

Türk Standardları Enstitüsü’nün vermiş olduğu bel-
geler uluslararası geçerliliği olan belgelerdir, sadece 
Türkiye’de geçerliliği olan belgeler değildir. Yani  adını 
ezbere bildiğimiz LOYD’ların, TÜV’lerin, İNTERTEK’le-
rin, SGS’lerin verdiği belge neyse TSE’nin de verdiği 
belge odur. Onların verdiği belgeler nerede geçerliyse 
TSE’nin verdiği belgeler de orada geçerlidir.

Ancak komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş 
misali ne hikmetse bu kuruluşların vermiş olduğu bel-
geler biraz daha itibarlı zannediliyor. Oysa durum hiç 
de öyle değil. Ve şu an kamuoyu ile paylaşacağımız 
bir gelişmeyi de ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Geçtiğimiz ayın 24’ünde CEN ve 28’inde CENELEC, 
Türk Standardları Enstitüsü’nü tam üye kabul etti. CEN 
Avrupa Standardlar Kuruluşunun kısaltılmışıdır. CENE-
LEC de Avrupa Elektroteknik standardlar kuruluşunun 
kısaltılmışıdır. Yani Avrupa Birliği’nin Standardlar Kuru-
luşlarıdır. Yıllardır bu teşkilatlara 2. dereceden üye olan 
TSE de geçtiğimiz ayın sonunda her iki kuruluş tarafın-
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“Kocaeli’de Kalite Günleri”  
Eğitim Organizasyonu Başladı
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dan tam üye olarak kabul edildi. Böylece TSE Avrupa 
Birliği’ne üye olan ilk kuruluş olma hüviyetini kazandı. 
Bu artık TSE’nün gerek yapısı, gerek işlevleri itibarıyla 
Avrupa Standardlarını yakaladığının en açık göstergesi-
dir. Tabii geçtiğimiz aylarda sizinle paylaşmadığımız IQ-
net üyeliğimiz var. IQnet’te Uluslararası Belgelendirme 
ağıdır. 36 ülkenin ağa bağlı olduğu IQnet'e TSE geçti-
ğimiz Haziran ayında tam üye oldu. Ve bu ülkelerin ta-
mamında TSE’nün belge verme yetkisi var. Dolayısıyla 
TSE sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faa-
liyet gösteren, verdiği belgelerde küresel çapta geçer-
liliği olan  bir kuruluştur. 1600 çalışanıyla devasa labo-
ratuvar alt yapısıyla ülkemizde sanayicimizin ve ticaret 
erbabımızın gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu 
yüzden de her geçen gün akreditasyon ağırlığımızı ge-
liştirmek çabası içerisindeyiz. Çünkü ülkemizdeki öncü 
kuruluş olma hüviyetimizi devam ettirmemiz gerekiyor. 

Kalite Yönetim Sistemleri yüreğinizi vermediğiniz taktir-
de sadece bol bol doküman yazacağınız, duvarları slo-
ganlarla süsleyeceğimiz kağıt parçalarından öteye ge-
çemez. Kalite Yönetim Sistemlerinin gerçek anlamda 
kuruluşlarımıza kaliteyi getirebilmesi için önce inanma-
mız ve yüreğimizi ortaya koymamız gerekir. Bunun için 
öncelikle kurum çalışanlarının buna inanması gerekir. 
Kurum ve çalışanlarından kastımsa öncelikle patron-
lardan genel müdürlere, genel müdürlerden müdürlere 
ya da kamu kurumları için konuşuyorsak başkanlara, 
başkan yardımcılarına kadar üst yönetim inanmadığı 
sürece, başarılı olmamız mümkün değildir. Üst yöneti-
min inanmasının göstergesi ise üst yönetimin çalışanla-
ra gösterdiği saygı ve güven demektir. Eğer yöneticiler 
çalıştıkları personeli sadece maaş verdikleri insanlar 
olarak görüyorsa o kurumda ağzınızla kuş tutsanız ka-

liteyi yakalamanız mümkün değildir. Kalite önce insanı 
insan olarak görmeyi gerektirir. Bir kurumun çalışanla-
rı yoktur, o kurumda var olan insanlar vardır. Ve verim 
alabileceğiniz tek faktör, insan faktörüdür. Bunun dışın-
daki hiçbir faktörden insan olmadan verim alamazsı-
nız. En ileri teknolojiyle üretilmiş bir makinayı bile insan 
çalıştıracağına o makinayı çalıştıran insanla ölçülebilir. 
En güçlü finans kaynaklarınızı kullanacak olan insandır. 
Dolayısıyla insanın verimliliğiyle ortaya çıkacak kaynaklar.

Öyleyse kalite, insandan yüksek verim alabilmeyi 
amaçlayan bir sistemdir. Kalitenin temelinde insan var-
dır. Peki insandan nasıl verim alabilirsiniz? İnsandan 
verim almanızın tek bir yolu karşınızdakini insan yerine 
koymaktır. Personel değil, maaş vererek günde sekiz 
saat satın aldığımız kişiler değil, insan sizin gibi aklı olan, 
sizin gibi yüreği olan, sevdaları olan, özlemleri olan, 
hasletleri olan insan, karşınızdaki bir insan. Onu insan 
olarak gördüğümüzde, ona insan gibi davrandığımızda 
o zaman hayal bile edemeyeceğiniz verimlilikleri ondan 
elde edebilirsiniz. Çünkü her insan bir dünyadır, her 
insan bir değerdir. Birikimiyle, bilgisiyle, bakış açısıyla 
insan, eşsiz bir varlık. Eşsiz bir varlığın verimliliğinin üst 
sınırı da yoktur. Herşeyin verimliliğinde bir üst sınır var-
dır. Kapasitesi bellidir. Bir makinanın kapasitesi saatte 
on ürün üretmektir. Biriminin bin ürün üretmek olabilir. 
İnsan kapasitesinin sınırı yoktur. Sınırsız kapasite sahibi 
insandan verim almayı düşünemeyen yöneticilerin ku-
rumlarında kaliteyi yakalamaları mümkün değildir.

Eğitim programlarının yanı sıra etkinlik kapsamında Et-
kili İletişim ve Takım Çalışması (Oğuz Saygın ), Ekono-
miye ve İş Dünyasına İstatistiksel Bakış (Prof. Dr. Erkan 
Işığıçok) ve Gıda ve Hijyen (Prof. Dr. Mustafa Tayar ) 
konulu seminerler de gerçekleştirildi.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Çin’in Şanghay kentinde temsilcilik açtı. Açılış törenine TSE Başkanı Hulusi 
Şentürk, Şanghay Başkonsolosu Deniz Eke, Şanghay Ticaret Ataşeleri Halil Afşarata ve Serdar Afşar, TSE Genel 
Sekreteri Üzeyir Karagöz, TSE Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Cevdet Özmen, TSE Gözetim ve Muayene Merkezi 
Başkanı Abidin Kuyumcu, Çinli yetkililer ile Türk ve Çin işadamları katıldı. 

Açılış töreninde bir konuşma yapan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, yapılan mevzuat değişikliğiyle artık dünyanın 
her yerinde belgelendirme yapabileceklerini 
söyledi. Şanghay’da açtıkları temsilciliğin TSE 
adına yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu 
belirten Şentürk, “yakın zamanda Avrupa baş-
ta olmak üzere diğer ülkelerde de hızlı bir şe-
kilde temsilciliklerimizi açacağız. Türkiye 2023 
vizyonu doğrultusunda küresel bir güç olmak 
istiyor. Türkiye’nin küresel güç olabilmesi için 
Türkiye’nin kurumlarının da küresel güç olması 
gerekir. İşte TSE küresel güç olma vizyonuyla 
bu çalışmaları yapıyor” dedi.

TSE Çin’de Belgelendirme Faaliyetlerine Başlıyor
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Boydak Holding şirketlerinden Merkez Çelik A.Ş.’nin 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile birlikte yürüttüğü 
çalışma kapsamında, Türkiye’de ilk defa mobilya sek-
töründe 10 tedarikçi firma, TSE ISO EN 9001:2008 
Kalite Yönetimi Sistem Belgesi almaya hak kazandı.

TSE ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetimi Sistem Belge-
si alan firmalara belgelerinin verilmesi için Kayseri Hil-
ton Otel’de düzenlenen törende konuşan TSE Başkanı 
Hulusi Şentürk, kalite yönetiminin tam ve sağlıklı ola-
bilmesi için tedarikçilerin de bu Kalite Yönetim Sistemi 
halkasının içine alınması gerektiğini vurguladı.

Şentürk, üretim sürecinde önemli bir yeri olan teda-
rikçilerin kalite odaklı çalışmasıyla birlikte, son mamul 
üründe de kalite artışı sağlanacağını belirterek, “Mer-
kez Çelik A.Ş, ülkemizde ilk olarak bunu başardı ve ça-
lıştığı 10 tedarikçi firmanın kalite belgesi almasını sağla-
dı. Üretimin her aşamasında yakalanan kalite, müşteri 
memnuniyetini ve uluslararası pazarlarda da daha ko-
lay rekabeti beraberinde getiriyor” dedi.

Türkiye’nin büyüme rakamlarının son yıllarda önemli bir 
gelişme kaydettiğine değinen Şentürk, “Türk insanının 
delice bir cesareti var. Dünyada başka hiçbir milletin 
girmek istemeyeceği alanlara da giriyor ve bunda da 
başarılı oluyor. Türkiye’nin büyüme rakamlarının altında 
Türk insanının bu delice cesareti var” diye konuştu.

Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su 
Memduh Boydak da TSE’nin Boydak Holding’in ça-
lışmalarında ve başarılarında büyük payı olduğunu be-
lirterek, “biz TSE ile diyaloğa girdikten sonra işlerimiz 
açıldı, gelişti” dedi.

TSE ile olan iş birliklerinde TSE’nin her zaman yapıcı 
şekilde desteğini gördüklerini vurgulayan Boydak, TSE 
standardlarını uygulayarak bulundukları noktaya gel-
diklerini ifade etti.

Merkez Çelik A.Ş. Genel Müdürü Namık Kemal Ulu-
soy ise yan sanayileri güçlü olmayan sektörlerin belli 
bir noktadan öteye gidemediklerini belirterek “zincir, en 
zayıf halkası kadar güçlüdür. Bizim amacımız ve başlı-
ca görevimiz, faaliyet alanımız olan mobilya sektörünün 
tüm aktörlerinin dahil olduğu topyekün bir yenilenmeyi 
ve ilerlemeyi birlikte sağlamaktır” dedi.

Konuşmaların ardından, TSE Başkanı Hulusi Şentürk, 
Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su 
Memduh Boydak’a çalışmalarından dolayı kalite plake-
ti verdi. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Şükrü Boydak da Hulusi Şentürk’e günün önemine bi-
naen plaket takdim etti.

Merkez Çelik A.Ş.’nin İş Birliği Yaptığı 
Tedarikçi 10 Firma, 
TSE Kalite Yönetimi Sistem Belgesi Aldı
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Türk Standardları Enstitüsüne yıllarını veren arkadaşlarımızla vedalaşmanın hüznünü yaşadık. Tam 144  arkada-
şımız aynı anda emekli oldular. Bazıları 25 yılı geride bırakmıştı, bazıları 30, bazıları ise daha da fazla… TSE’de 
geçen bir ömür… kâh güldük hep beraber, kâh ağladık, kimi zaman iş yüzünden birbirimize kızdık, ama sonra 
hiçbir şey olmamış gibi, kardeşler arasında olduğu gibi kocaman gülümsedik birbirimize. 

Emekli olan arkadaşlarımız için bir veda töreni düzenledik. Başarılı hizmetlerinden dolayı  Enstitümüz yönetimi 
tarafından kendilerine plaket ve teşekkür belgeleri sunuldu. Törende  söz  alan arkadaşlarımız, duygularını, yaşa-
dıklarını, anılarını paylaştılar bizlerle. Hepsine sonsuz teşekkür ediyor, hayatlarının bundan sonraki kısmında sağlık, 
mutluluk, huzur diliyoruz. 

Hoşçakalın…

Emekli Olan Arkadaşlarımızı Uğurladık
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Standardizasyonun belirli bir faaliyetle ilgili olarak üre-
ticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağlayacağı faydaların 
bilincinden hareketle, her türlü madde ve mamuller ile 
usul ve hizmet standardlarını hazırlamak amacıyla ku-
rulmuş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE), ulusla-
rarası ve bölgesel standardizasyon faaliyetlerini de aktif 
olarak takip etmektedir.

TSE bu faaliyetlerini, Uluslarası Standardizasyon Teşki-
latları ISO ve IEC ile 1956 yılından bugüne tam üye ola-
rak yürütürken, Avrupa’daki bölgesel standardizasyon 
teşkilatları CEN ve CENELEC ile ise 1991 yılından bu 
tarafa bağlı üye olarak yürütmekteydi. 

Ancak, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları CEN ve 
CENELEC’e 21 yıllık bağlı üyelik statüsü 01 Ocak 2012 
tarihinden itibaren değişerek tam üye statüsüne kavuş-
turulmuş ve standardizasyon alanında TSE Avrupa Bir-
liğine girmiştir. 

AVRUPA STANDARDİZASYON KURULUŞLARI

CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi)

Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması ile birlik-
te Avrupa’da malların serbest dolaşıma sağlayacağı 
destek nedeniyle, Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil 
ülkelerin ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) üye-
si ülkelerin ulusal standard kuruluşlarının üye olduğu 
bölgesel bir standardizasyon birliği olarak 1961 yılında 
CEN kurulmuştur.  

CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon 
Komitesi)

CENELEC, CENELCOM (Avrupa Elektroteknik Stan-
dartlar Koordinasyon Komitesi) ve CENEL (Avrupa 
Elektrik Standartları Koordinasyon Komitesi) isimli iki 
Avrupa kuruluşunun birleşmesiyle 1973 yılında kurul-
muş, CEN ile benzer üyelik yapısına sahip, elektrotek-
nik alanında bölgesel bir standardizasyon birliğidir.

Avrupa Standardizasyon Kuruluşları 
CEN ve CENELEC’e 
TSE’nin Tam Üyelik Süreci

Alp Nuri TEKİN
TSE, Uluslararası Standardlar Müdürlüğü

Ramazan USTA
TSE, Standard Hazırlama Merkezi Başkanı
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CEN ve CENELEC’İN Üyelik Yapısı

Kuruluş 
Adı Üyeleri Teknik 

Komiteleri

Toplam Yayın 
Sayısı

(Aralık 2010 
itibarıyla)

CEN

• 32 ulusal üye 
• -27 AB üyesi: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cum., 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, 
Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, 
İsveç, İngiltere

       -3 EFTA üyesi: İzlanda, Norveç, İsviçre
       -Hırvatistan ve Türkiye
• 2 Danışman Kurum (EC, EFTA)
• 7 Bağlantılı Üye
• 19 Bağlı Üye

• 299 teknik komite
• 57 alt komite
• 1411 çalışma 

grubu
• 26 aktif CEN 

çalıştayı

14134

CENELEC

• 32 ulusal üye 
• -27 AB üyesi: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cum., 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, 
Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, 
İsveç, İngiltere

       -3 EFTA üyesi: İzlanda, Norveç, İsviçre
       -Hırvatistan ve Türkiye
• 49 Iş birliği ortağı
• 12 Bağlı Üye

• 73 teknik komite
• 220 çalışma grubu
• 24 Teknik Kurul iş 

gücü grubu
5128

1. Ulusal Üyeler

Ulusal üyeler; 

• CEN/CENELEC yönetim/politika komitelerine katıl-
ma ve oy verme hakkına sahiptirler. 

• Olağanüstü Genel Kurul toplantısı isteyebilirler. 

• Askıya almadan muaf tutulmayı, A-sapması talep 
edebilirler. 

• Kendi ülkelerinde, teknik komiteler için delegasyon 
oluştururlar. 

• Avrupa standardlarını oylarlar ve ulusal standard ola-
rak kabul ederler ve çelişkili ulusal standardları yürür-
lükten kaldırırlar. 

• Komitelere sekretarya tahsis ederler. 

• Mali yükümlülüklerini yerine getirerek (üyelik aidatları) 
çalışmaların % 50’den fazlasını finanse ederler. 

• Gerekli olduğunda ulusal çalışmalarını askıya alırlar. 

• EEC 98/34 Direktifine uygun olarak yeni ulusal proje-
lerini CEN/CENELEC Yönetim Merkezine bildirirler. 

• Her ülkenin ağırlıklı oyu vardır.

2.  Bağlantılı Üyeler ve Danışman Kurumlar (CEN’e 
özgü) : 

CEN yapısına özgü ortak üyelik, belirli sanayi sektör-

lerini, tüketicileri, çevrecileri, işçileri ve küçük ve orta 
ölçekli işletmeleri temsil eden kuruluşlardan oluşur. 
CEN’in 7 bağlantılı üyesi vardır. 

Bağlantılı üyeler;

• Genel Kurul’a oy hakkı olmadan katılabilirler.

• Politika konuları görüşüldüğünde Yönetim Kurulu’na, 
Teknik Kurula veya herhangi bir teknik organın top-
lantısına iştirak edebilirler. 

• Taslak standardlar dâhil tüm ilgili bilgi ve doküman-
tasyona ulaşabilirler. 

Danışman kurumlar Avrupa kuruluşları olan Avrupa 
Komisyonu ve EFTA Sekretaryasıdır. 

3. İş Birliği Ortakları (CENELEC’e özgü) : 

Elektroteknik alanının bir sektöründe veya alt sektörün-
de varlık gösteren ve yeterli düzeyde temsil derecesine 
sahip bağımsız bir Avrupa ya da uluslararası kuruluş, 
CENELEC’in iş birliği ortağıdır. Halen 49 iş birliği ortağı 
bulunmaktadır. 

İş birliği ortağı;

• Mevcut ve gelecek standard programları konusunda 
görüş verir.

• Olası iş birliği konularında taslak hazırlar.

Tablo 1: CEN ve CENELEC Yapısı
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• Standardizasyon konusunda güçlüklerle karşılaşıl-
ması durumunda CENELEC’e yardım eder.

• Kabul edilen Avrupa Standardlarının (EN) yasal so-
nuçlarına dair uzman tavsiyesinde bulunur. 

İş birliği kuruluşundan alınan bütün öneriler ve katkı-
lar CENELEC Teknik Kurulu’nun ilgili organının top-
lantısında gündeme getirilir. 

4. Bağlı üyeler (CEN-CENELEC):

AB’ye ya da EFTA’ya katılmak için resmen veya potan-
siyel aday olan ve AB ve EFTA ile teknik, bilimsel, eko-
nomik, politik ve sosyal koşullar açısından yakın ilişkileri 
olan ülkelerin standard kuruluşları CEN ve CENELEC’in 
bağlı üyesidir. 

Bağlı üyeler;

• EN’leri kendi dilinde veya resmi CEN/CENELEC dil-
lerinden birinde ulusal standard olarak kabul eder.

• Çelişkili ulusal standardını yürürlükten kaldırır. 

• Mali yükümlülükler de dahil CEN/CENELEC Statü-
sünde belirtilen kurallara uyar. 

• Yeni ulusal projelerini CEN/CENELEC Yönetim Mer-
kezine bildirir. 

• Ulusal çalışmalarda askıya alma prosedürünü uygular. 

• Yapısal değişiklikler veya diğer konularda 
CEN/CENELEC Yönetim Merkezini bilgilendirir. 

• CEN/CENELEC Genel Kurulu’na, sektör faaliyetleri-
ne ve CEN Belgelendirme Kurulu’na oy hakkı olmak-
sızın katılır. 

• Kriterleri yerine getirdiğinde CEN/CENELEC ulusal 
üyesi olur. 

• CEN/CENELEC teknik komitelerine ve alt komiteleri-
ne gözlemci olarak katılır. 

• Taslak Avrupa standardlarının (prEN) mütalaa aşa-
masında, yazım hatalarına dair görüş verebilir. 

• Ulusal standard olarak kabul edilmiş EN’leri satabilir. 

• CEN yayınlarını, basın bültenlerini ve CEN/CENELEC 
Yönetim Merkezlerinin dağıttığı her türlü bilgiyi alır.

CEN’in İdari Yapısı

1. CEN Genel Kurulu (General Assembly – AG)

CEN’in üst idari makamıdır. Genel Kurul’a CEN Başka-
nı başkanlık eder. Genel Kurul, CEN ulusal üyeleri ile oy 
hakkı olmayan iş birliği üyelerinden oluşur. Bağlı üyeler, 
iş birliği kuruluşları, CENELEC, ETSI, ISO ve danışman 
kurumlar gözlemci olarak katılabilir. Genel Kurul, bütçe, 
üyelik ve personel atamasından sorumludur. Yılda bir 

kez toplanır. Olağanüstü genel kurul toplanması talep 
edilebilir. 

2. CEN Yönetim Kurulu (Administrative Board - CA) 

CEN’in işleyişinden sorumlu yetkili organdır. Ulusal üye 
temsilcileri, CEN Başkanı ve Başkan Yardımcıları, bir 
Belçikalı temsilci, danışmanlar ve bağlantılı üyelerden 
müteşekkildir. Ülke temsilcileri Genel Kurul tarafından 
iki yıllığına atanır, aynı temsilci sonraki dönemler için 
tekrar seçilebilir. 

3. Yönetim Kurulu Danışma Komiteleri (CA Con 
 sultative Committees)

CEN’in dış politikası ile ilgili CA kararlarının hazırlanma-
sından ve izlenmesinden sorumlu Dış Politika Danışma 
Komitesi (Consultative Committee for External Policy) 
ve mali politika konuları, bütçe ve planlama faaliyetleri 
ile ilgili CA kararlarının hazırlanmasından ve izlenmesin-
den sorumlu Mali Konular Danışma Komitesi (Consul-
tative Committee Financial Affairs), Yönetim Kuruluna 
bağlıdır. Her iki organ da CA üyeleri arasından aday 
gösterilen 9 üyeden (Politikadan sorumlu Başkan Yar-
dımcısı dahil) müteşekkildir.

4. CEN Belgelendirme Kurulu (CEN Certification 
Board – CCB)

CA Dış Politika Danışma Komitesi yoluyla Yönetim 
Kurulu’na (CA) bağlıdır. Belgelendirme amaçlı uygunluk 
değerlendirmesi çalışmalarından sorumludur. Başkan, 
her bir CEN ulusal üyesinin atadığı bir daimi delege ve 
bir yardımcı, Keymark sistemini uygulayan CEN bağlı 
üyelerinin atadığı bir daimi delege ve bir yardımcı de-
lege, CEN Bağlantılı üyelerinden en fazla 6 temsilcisi, 
sanayi sektörlerinden en fazla üç temsilci, laboratuvar 
ve muayene kuruluşlarından en fazla iki temsilciden 
müteşekkildir. Başkanın veya en az iki üyenin talebi 
doğrultusunda toplantı düzenlenir.

5. CEN Teknik Kurulu (BT – Technical Board)

Standard programını denetler ve programın teknik ko-
miteler, diğer organlar ve Yönetim Merkezi tarafından 
zamanında yürütülmesini sağlar. Standard çalışmala-
rının planlanması, koordinasyonu, işleyiş kuralları ve 
organizasyonundan sorumludur; CEN teknik politika-
larını ve stratejilerini onaylar, teknik komite iş planlarını 
onaylar; yeni proje tekliflerini değerlendirir; durdurma 
yükümlülüklerini uygulamaya koyar; standardların ya-
yın tarihlerini ve çakışan ulusal standardların yürürlük-
ten kaldırılma tarihlerini belirler. CEN Teknik Başkan 
Yardımcısı Teknik Kurul başkanıdır. Teknik Komite Yö-
netim Grubu (TCMG – BT Technical Committee Mana-
gement Group) başkanı ve CEN ulusal üyelerinin birer 



daimi delegesinden müteşekkildir. Ele alınan konuların 
büyük çoğunluğu, yazışma usulüyle karar alma yoluy-
la gerçekleşir. Başkanın ya da en az iki üyenin talebi 
doğrultusunda CEN-CENELEC Yönetim Merkezi tara-
fından toplantı da düzenlenebilir.

CENELEC’İN İdari Yapısı

1. CENELEC Genel Kurulu (General Assembly – AG)

CENELEC’in üst idari makamıdır. Genel Kurul’a CE-
NELEC Başkanı başkanlık eder. Kurum içindeki en üst 
karar verme organıdır. Genel Kurul, CENELEC üyesi 
ülkelerin ulusal elektroteknik komitelerinin delegeler-
den oluşur. Genel Kurul, CENELEC politikalarını belir-
ler. Olağan genel kurul yılda bir kez toplanır. Başkanın 
daveti ile olağanüstü genel kurul toplanabilir. 

2. CENELEC Yönetim Kurulu (CLC/CA)

CENELEC’in işleyişinden sorumlu yetkili organdır. Ge-
nel Kurul gündemini hazırlar. Genel Kurul tarafın-
dan alınmış kararların düzgün uygulanmasını sağ-
lar. CENELEC Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kuru-
luna da başkanlık eder. Genel Kurul tarafından atanan 
9 üye ve CENELEC Başkanı, Başkan Yardımcıları ve 
Seçilmiş Başkandan müteşekkildir. Yönetim Kurulu al-
tında çalışan iki danışma organı vardır; mali konulardan 
sorumlu FINPOL (The Financial Policy Committee) ve 
EN ve diğer yayınlara dair ticari konulardan sorumlu 
ortak CEN/CENELEC Danışma Komitesi JCAG (Joint 
Commercial Advisory Group).

3. CENELEC Teknik Kurulu (BT – Technical Board)

Standard programını denetler ve programın teknik 
komiteler, diğer organlar ve Yönetim Merkezi (CCMC) 
tarafından zamanında yürütülmesini sağlar. Standard 
çalışmalarının planlanması, koordinasyonu, işleyiş ku-
ralları ve organizasyonundan sorumludur; CENELEC 
teknik politikalarını ve stratejilerini onaylar, teknik ko-
mite iş planlarını onaylar, yeni proje tekliflerini değer-
lendirir, durdurma yükümlülüklerini uygulamaya ko-
yar, standardların yayın tarihlerini ve çakışan ulusal 
standardların yürürlükten kaldırılma tarihlerini belirler. 
CENELEC Başkanı, Teknik Kurulun da başkanıdır. Ku-
rul, CENELEC üyelerinin birer daimi delegesi, bir dizi 
gözlemci ve Başkan’dan oluşur. Yılda üç kez toplanır. 

4. CEN-CENELEC Yönetim Merkezi – (CEN-
CENELEC Management Centre – CCMC)

CEN ve CENELEC’in idari işlerini yürütmekten sorum-
ludur ve merkezi Brüksel’dedir. Türk Standardları Ensti-
tüsü 1991 yılından itibaren Avrupa Birliği Standard Ku-

ruluşları olan CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) 
ve CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon 
Komitesi) ile ilişkilerini bağlı üye statüsünde sürdür-
mekteydi.

TSE’NİN CEN VE CENELEC’E TAM ÜYELİK SÜRECİ

CEN ve CENELEC ile ilişkilerini 1991 yılından itibaren 
bağlı üye statüsünde sürdürmekte olan Enstitümüz, 
geçen 20 yıllık süre zarfında tam üyelik için yoğun çaba 
harcamış, ancak çeşitli sebeplerden dolayı söz konusu 
kuruluşlara tam üyelik gerçekleştirilememiştir.

Ülkemizde 2002-2007 yılları arasında AB MEDA prog-
ramı çerçevesinde yürütülen ve Gümrük Birliği Anlaş-
ması gereğince AB teknik mevzuatını uyumlaştırmak 
ve uygulamakla görevlendirilen kamu kuruluşlarımız 
ile anılan mevzuata uygun faaliyet yürütecek olan özel 
sektöre teknik destek sağlaması amaçlanan Türkiye’de 
Kalite Altyapısının Desteklenmesi (TKAD) Projesinin alt 
projelerinden birisi olarak “TSE’nin CEN/CENELEC ku-
ruluşlarına tam üyeliği” ve “TSE’de AB üyesi ülkeler-
deki standard kuruluşları ile eşdeğer bir ulusal sistem 
kurulması” amaçları için Ocak 2005’te başlayan ve 30 
ay süren “MEDA/SUSPIT Standardizasyonun Destek-
lenmesi” Projesi uygulanmıştır. 

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyeliği ile ilgili çalışmaların 
1995 yılından itibaren yoğunluk kazanmasıyla birlikte, 
Enstitümüz 1996 yılından itibaren Avrupa standardla-
rının Türk standardı olarak uyumlaştırılmasına öncelik 
vermiş ve bu çerçevede Avrupa standardları % 99 
oranında Türk Standardı olarak kabul edilmiştir. Avrupa 
standardlarını Türk Standardı olarak kabul eden Ens-
titümüzün CEN ve CENELEC’e tam üye olamaması 
sebebiyle, söz konusu kuruluşların standard hazırlama 
faaliyetlerinde söz söyleme hakkı ve dolayısıyla oy hak-
kı bulunmamaktaydı. TSE, bağlı üye olunduğu tarihten 
itibaren standard çalışmalarını CEN ve CENELEC’e 
tam üye ülkeler ile paralellik arz edecek şekilde sürdür-
meye gayret göstermiş ve bu çerçevede MEDA Projesi 
ile bu süreci tamamlamak için gerekli olan eğitimleri 
alarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

TSE’NİN CEN VE CENELEC’E TAM ÜYELİĞİNİN 
ÖNEMİ

TSE’nin CEN ve CENELEC’e tam üyeliği iki yönden 
önem arz etmektedir. Birincisi; sanayicilerimiz kendi 
üretimleriyle ilgili olan Avrupa standardları hakkında an-
cak standard yayınlandıktan sonra haberdar olmakta 
ve dolayısıyla hazırlanması aşamasında veya kabulü 
aşamalarında herhangi bir katkı sağlamadıkları sonra-
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dan haberdar oldukları bir standarda göre üretim yap-
mak zorunda kalmaktaydılar.

TSE’nin söz konusu kuruluşlara tam üye olmasıyla bir-
likte, sanayicilerimiz sadece standardı uygulamak zo-
runda olmayacak, aynı zamanda Avrupa standardları-
nın hazırlanma sürecine katkı sağlayabilecek ve ayrıca 
standardın kabulünde de oy hakkına sahip olabilecektir.

İkincisi ise ülkemizin AB üyeliği sürecidir. Ülkemiz ile AB 
arasında yürütülen müzakere fasıllarından birincisi olan 
“Malların Serbest Dolaşımı” faslının “Yatay ve Prosedür-
ler Tedbirler” başlıklı ilk bölümünün “Standardizasyon” 
başlıklı (b) bendinde, standardizasyon alanında görev 
yapan Enstitümüzün rolü içerisinde “CEN, CENELEC, 
ETSI ve ulusal standard kuruluşlarına üyelik için uğra-
şılmalı, bu kurumlara üyelik için gereken kriterler yerine 
getirilmeli” denilmektedir. TSE’nin CEN ve CENELEC’e 
tam üyeliği için gereken kriterlerin sağlanması, ülkemi-
zin AB üyeliği için gereken şartlardan birisiydi.

Bu çerçevede, Enstitümüz 5 Ağustos 2010 tarihinde söz 
konusu kuruluşlara tam üyelik için resmi başvurusunu 
yapmış ve bu başvurunun ardından CEN ve CENELEC 
Ortak Yönetim Merkezi tarafından belirlenen bir heyet, 
TSE Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığının her iki 
kuruluşun tam üyelik şartlarına uygunluğunu tespit et-
mek amacıyla 17-19 Ocak 2011 tarihleri arasında bir 
tetkik gerçekleştirmiştir. Tetkik bulguları çerçevesinde 
yapılan düzeltme ve düzenleme çalışmaları tatminkâr 
bulunarak söz konusu heyet tarafından hazırlanan bir 
rapor CEN ve CENELEC yönetimlerine sunulmuş ve 
Enstitümüzün tam üyeliği bu kuruluşların genel kurul 
gündemlerine alınmıştır.

Bu aşamadan sonra, 24 Kasım 2011 tarihinde 
Brüksel’de yapılan 38. Olağanüstü CEN Genel Ku-
rul toplantısı sonucunda hazırlanan raporda, TSE’nin 
CEN’e tam üyeliği kabul edilmiştir. CENELEC üyeliği-
miz ise CENELEC üyeleri arasında yazışma yoluyla ya-
pılan oylama ile 28 Kasım 2011 tarihi itibarıyla TSE’nin 
tam üyeliği kabul edilmiştir.

TSE’NİN CEN VE CENELEC’E TAM ÜYELİK 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Enstitümüzün CEN ve CENELEC’e tam üyeliği; mali 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ulusal çalışma için 
durdurma prosedürünün (İş programına yeni konu, 
revizyon, tadil konularının alınması aşamasında ve sü-
reçlerde devam eden aşamalarda konu ile ilgili Avrupa 
Standard tasarısı çalışması olması durumunda çalış-
manın durdurulması ve Avrupa standard çalışmalarının 
izlenmesi prosedürü) uygulanması, Avrupa standardla-

rı (EN) ile çelişen ulusal standardların yürürlükten kaldı-
rılması, ilgili tüm tarafların standardizasyon çalışmaları-
na dengeli olarak katılımlarının sağlanması, zamanında 
oylama yapılması, CEN ve CENELEC yayınlarının bu 
kuruluşların politikalarına uygun olarak dağıtımı ve sa-
tışı, vb. gibi bazı sorumlulukları da beraberinde getire-
cektir.

TSE’NİN CEN VE CENELEC’E TAM ÜYELİĞİNİN 
SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

TSE’nin tam üye olmasıyla birlikte, sanayicilerimiz sa-
dece yayınlanan standardı uygulama durumunda ol-
mayacak, aynı zamanda CEN ve CENELEC standard 
hazırlama çalışmalarına oy hakkı sahibi olarak katılarak 
standardın hazırlanma sürecinde etkin olarak yer ala-
bilecektir. Ayrıca, Genel Kurul, İdari Kurul gibi yönetim/
idari komitelerine katılarak oy kullanma ve diğer ida-
ri organlarına (İdari Kurul Danışma Komiteleri, Teknik 
Kurul, CCB, CEN Bilgi Teknolojileri Grubu) üye olarak 
aday gösterme hakkına da sahip olacaktır.

CEN ve CENELEC’te oy hakkı, ülkelerin nüfusları-
na göre orantılı olarak verilmektedir. TSE, tam üyeliği 
ile mevcut durumda en yüksek oy oranına sahip 4 
ülke olan Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere ile eşit 
oy oranına sahip 5 ülkeden biri olmuştur. Nüfus ola-
rak bakıldığında ülkemiz, bu kuruluşlara tam üye olan 
Almanya’dan sonra en büyük ikinci ülkedir.

SONUÇ

Sonuç olarak, CEN CENELEC tam üyeliğinin ülkemi-
ze fayda sağlamasının en önemli metodunun standard 
çalışmalarına etkin katılımın sağlanması olduğu unutul-
mamalıdır. 

Bu nedenle ülkemizdeki tüm ilgili taraflar; CEN ve 
CENELEC’in standard hazırlama aşamalarında görev 
almak için birbirleriyle yarışmalıdırlar. 

Yine ilgili taraflar; Avrupa pazarlarına giriş pasaportu 
olan standardların hazırlanmasını sağlayan taraf olmalı, 
hazırlanan standardlara görüş vermeli, Ayna Komitele-
re üye olmalı, gerektiğinde ülkemiz şartlarına, ticari ya-
pısına, kültürüne uymayan standardların çalışmalarını 
durdurmalı ve artık CEN/CENELEC sektörel komitele-
rinde başkan veya sekretaryalık görevlerine talip olarak 
Avrupa Standard Teşkilatlarının Standard çalışmalarını 
yönetmelidirler.

Zaman; Avrupa’nın standardlarına uyma zamanı değil, 
Avrupayı bizim standardlarımıza uydurma zamanıdır.
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Türk Standardları Enstitüsü, Türk sanayicisinin 
küreselleşen dünyada ulusal ve uluslararası dü-
zeyde ticaretini kolaylaştıran, verdiği hizmetlerle 
Türkiye’nin kalite altyapısını geliştiren ve mal ve 
hizmet üretiminde dünya standardlarına uyumunu 
sağlayan ve Kalite, Belgelendirme, Kalibrasyon ve 
Metroloji alanlarında verdiği hizmetler-eğitimlerle 
ülkemizin bu alanda öncü kuruluşu konumunda-
dır. TSE öncülük yaptığı ve  eTR Ödülü  kazanan 
çalışmalarından biri olan BelgeNET Projesi ile  
e-Türkiye dönüşümünde öncü kuruluş olduğunu 
ortaya koymuş bulunmaktadır.

BelgeNET Projesi, Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE) tarafından verilen belgelendirme hizmetle-
rinden ürün belgelendirme, hizmet belgelendirme, 
ithalat uygunluk değerlendirme, araç proje faali-
yetleri ve araç tip onay teknik servis hizmetlerinin 
elektronik ortamda verilmesi amacı ile başlatıldı. 

TSE, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bel-
gelendirme faaliyeti yürütmektedir. Bunlara TSE, 
TSEK belgelendirmesi, CE işareti uygunluk de-
ğerlendirme faaliyetleri, TSE-HAR belgelendirme-
si örnek verilebilir. Bu belgelendirme faaliyetleri 
başvuru, başvurunun değerlendirmesi, inceleme, 
karar ve belge takibi gibi süreçleri içermektedir. 
BelgeNET Projesi ile TSE’den belgelendirme hiz-
meti almak isteyen kuruluşların elektronik ortamda 
başvuru yapmaları sağlanmıştır. Başvurulara Elekt-
ronik Belge Yönetim Sisteminden otomatik evrak 

numarası verilerek bu evrak numarası ile başvuru-
ların durumu takip edilebilmektedir. Ayrıca her bir 
süreç ile ilgili müşteriler e-posta ve talep etmeleri 
durumunda sms ile bilgilendirilmektedir.   

BelgeNET sistemi içerisinde bulunan modülleri bi-
raz detaylandırmak istersek:

ARAÇ PROJE MODÜLÜ:

Araç Proje Müdürlüğü’nden verilen AİTM Münfe-
rit Tadilat/İmalat, AİTM Münferit İthalat, AİTM Seri 
Tadilat, AİTM Seri İmalat, Atık Taşıma, Karayolu 
Uygunluk, LPG Seri Tadilat, LPG Tehlikeli Madde 
Taşıma, İthal Araçların Gümrük İncelemesi, Tek-
nik Dosya Uygunluk belgelerinin başvurularının; 
Yeni Başvuru, Unvan Değişikliği, Adres Değişikliği, 
Belge İptali, Belge Revizyonu, Tip Onay Numarası 
Güncelleme, Kapsam Genişletme başvuru türlerin-
de elektronik ortamda e-imza ile firmalardan alın-
ması hedeflenmiş olup bunlardan AİTM Münferit 
Tadilat/İmalat, AİTM Münferit İthalat, AİTM 
Seri Tadilat, AİTM Seri İmalat,  Karayolu Uy-
gunluk, LPG Seri Tadilat başvuruları sistem üze-
rinden alınmaya başlamış, diğer başvuru türleri için 
çalışmalar sürdürülmektedir.

Firmadan başvuru sırasında istenen bilgi ve belgeler:

√ Daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nün ASBIS Pro-
jesinde kullanılabilmesi amacıyla Araç Uygunluk 
bilgilerinin alınması,  
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SİBelgeNET Projesi

Ümgül ÇETİN
Bilgisayar Mühendisi

TSE, Yazılım Geliştirme ve  
Uygulama Müdürü

Türk Standardları Enstitüsü, TÜSİAD ile Türkiye Bilişim 
Vakfı tarafından düzenlenen “9. eTürkiye (eTR) Ödülleri”nde 
TSE, BelgeNET Projesi ile  “KAMUDAN İŞ DÜNYASINA 
e-HİZMETLER”  alanında birincilik ödülüne layık görüldü.
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√ Başvuru sırasında inceleme için gerekli olan evrak-
ların firmadan elektronik olarak alınması. 

Başvurunun yapılması ve gerekli evrakların sisteme 
yüklenmesinin ardından Araç Proje Müdürlüğü içeri-
sinde iş süreçleri başlamış oluyor.

√ Araç Proje Müdürü'ne gelen başvuruların ilgili uz-
mana yönlendirilmesi.

√ Uzmanın inceleme bilgilerini girerek onay vermesi 
ve başvurunun komisyona dahil edilmesi.

√ Sistemde komisyon toplantısının üyeleri ile birlikte 
oluşturulması, komisyon gündem ve karar raporla-
rının yazdırılması.

√ Komisyondan olumlu karar çıkan başvuruların Tip 
Onay Sözleşmelerinin ve Belgelerinin oluşturulma-
sı ve yazdırılması.

√ Gerektiği zaman firma yetkililerine veya TSE perso-
neline bilgilendirme amaçlı mail veya SMS gönde-
rilmesi.  

ARAÇ TİP ONAY MODÜLÜ:
Araç Tip Onay Modülü, Araç Tip Onay Müdürlüğü’nden 
verilen Teknik Servis ve WMI belgelerinin başvuru-
larının; Tip Onayı, AİTM, Çok Aşamalı Tip Onay ve 
Kapsam Genişletme başvurularının sisteme girilme-
sinin ardından Araç Tip Onay Müdürü tarafından ilgili 
uzmana yönlendirilmesi, uzmanın inceleme bilgilerini 
girerek onay vermesi, WMI başvuru ise SAE’nin ona-
yına göndermesi ve onaydan dönen WMI numarası-
nın, SAE onay tarihi ve mail içeriği ile birlikte sisteme 
kaydedilmesine imkân vermektedir.

Gerektiği zaman firma yetkililerine veya TSE perso-
neline bilgilendirme amaçlı mail veya SMS gönderil-
mesi.

HİZMET BELGELENDİRME MODÜLÜ:
Hizmet Belgelendirme Modülü, Hizmet Yeterlilik ve 
Laboratuvar belgelerini içerir. Hizmet Belgesi için 
sistem üzerinden başvuru alımları başlamış olup La-
boratuvar Belgesi için çalışmalar devan etmektedir. 
Firmalar için bir başvuru süreci, uzmanlar için iş akışı 
sağlar. Firma sistem üzerinden yeni başvuru, ithalat-
çı/imalatçı eklenmesi, standard/kriter değişikliği, ad-
res değişikliği, marka/sınıf değişikliği, vize başvurula-
rı yapabilmektedir. Firma sisteme kaydolur ve gelen 
aktivasyon maili ile hesabını aktive eder. Sisteme giriş 
yapar ve hangi firma için başvuru yapacağını belirler. 
Firma adres bilgileri, fatura bilgilerini girdikten sonra 
kapsamında bulunacak standardları, standardın al-
tındaki yetkili servisleri, marka ve sınıfları seçer. Baş-
vuru onaylandığında TSE Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi’nden (EBYS) de evrak numarası alır. Firma 
onaylamadığı yarım kalan başvurularını görüntüleyip 

devam ettirebilir. Sistem üzerinden görev tarihleri için 
teyit verebilir. Şikayet/İtiraz/Talepte bulunabilir. Firma 
başvurusunu bitirdiğinde birimin idari personelleri 
başvuruyu görüp evrakları ve başvuru formunu kont-
rol ederler. Eksik varsa firmaya geri gönderebilirler. 
İdari personel başvuruyu onayladığında müdür baş-
vuruyu görür. Vize işlemi yapılacaksa son inceleme 
tarihini görür ve üzerinden iki yıldan fazla geçmediy-
se idari personele belgeyi tanımlaması için gönderir. 
Farklı bir tür başvuruysa ya da 2 yılı geçtiyse uzmana 
havale işlemi yapar. Uzman kendisine havale edilen 
başvuruları görür. İncelemeleri için görev oluşturur ve 
firmadan görev teyidi ister. Sistem üzerinden görev 
olurunu çıktı olarak alabilir ya da EBYS’ye göndere-
rek müdürün görmesini sağlayabilir.  

Birim personeli yürürlükte, askıda, fesih olan belgele-
ri listeleyebilir, vize tarihi gelen ya da askı tarihi gelen 
firmalara sistem üzerinden mail gönderip vizelerini 
yaptırmalarını isteyebilir. Firma için ücret hesaplama-
sı yapabilir ve fatura oluşturabilir. Herhangi bir belge 
için eski incelemelerini görüntüleyebilir. 

ÜRÜN BELGELENDİRME MODÜLÜ:
Ürün Belgelendirme Modülü, içinde TSE, TSEK, CC, 
HAR, CB, CCA-NTR, EMC, Ex belgeleri ile ilgili iş-
lemleri içerir ve 5 alt bölümden oluşur; Başvuru İş-
lemleri, İnceleme İşlemleri, Komisyon İşlemleri, Takip 
İşlemleri, Uzman İşlemleri. Modül firmaların marka 
müracaatı, kapsam değişikliği, üretim yeri değişikliği, 
adres değişikliği başvurularını online olarak yapma-
larını sağlar. Firma öncelikle sisteme kaydolur, kar-
şılığında kendisine TSE Mesaj Sistemi kullanılarak 
aktivasyon maili gönderilir. Firma başvuruları bölümü 
Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı›nın başvuru 
formları esas alınarak oluşturulmuştur. Firma yetkili-
si başvurusu ile ilgili adres, fatura, ürün, standard/
kriter, tip/sınıf bilgilerini girer. Firmanın önceden bir 
belgesi varsa ve bu belge üzerinde işlem yapılacak-
sa bu bilgileri girmesine gerek kalmadan eski belge 
numarasını girip devam edebilecektir. Başvuruda ge-
rekli evrakları sisteme yükler. Başvurusunu elektronik 
imza ile imzalar ve onaylar. Bu başvuru TSE Elekt-
ronik Belge Yönetim Sisteminden (EBYS) evrak nu-
marası alır. Firma yarım kalan başvurularını listeleyip 
üzerinde değişiklik yapabilir. Firma sistem üzerinden 
deney sonuçlarına itiraz yapabilir, şikâyette ya da ta-
leplerde bulunabilir. Başvurusu onaylandıktan sonra 
başvurunun her aşamasında firmaya sms ya da mail 
gönderilir ve başvurusunun durumundan haberdar 
edilir. Proje üzerinden Planlama Müdürlüğü onayla-
nan başvuruları görebilir ve ilgili birime yönlendirir. 
İlgili birim müdürü firmaların başvuru formlarını gö-
rüntüler ve başvurudaki her ürün için ayrı ayrı uzman 
ataması yapabilir. Müdür uzman ataması yaptığında 



başvuru EBYS üzerinden de uzmana havale edilir. 
Havale işlemiyle birlikte uzmana bu işlemi bildiren bir 
e-posta atılır. Uzman sisteme girdiğinde hangi işlem-
ler için belgelendirme, hangi işlemler için inceleme 
uzmanı olarak atandığını görebilir. Belgelendirme uz-
manları başvurular için görev oluşturabilir ve bu gö-
rev için inceleme uzmanı belirleyebilir. Oluşturdukları 
görev ile ilgili görev olurunu çıktı olarak alabilir veya 
EBYS›ye göndererek müdürlerinin görmelerini sağla-
yabilirler. Oluşturdukları görevin tarihini firma teyit al 
işlemi ile firmaya gönderirler. Firmaya bu işlem ile ilgili 
bir sms gönderilmektedir. Firma sistemden bu tarihi 
onaylar veya sebep bildirerek reddeder. Uzmanlar 
görevden geldiklerinde görev ile ilgili tarih bilgilerini ve 
giderlerini sisteme girerler. Görev eklerini yüklerler ve 
ilgili standardın soru listelerini doldururlar. Numune 
ve deney bilgilerini girerler. Deney raporlarını sisteme 
yüklerler. Belgelendirme uzmanı görev bilgilerine göre 
inceleme bilgilerini, kapsamı, firma tarafından eksik 
ya da yanlış yazıldıysa ürün bilgilerini girer. Sistem-
den üretim yeri inceleme,  proje takip, deney talep, 
sonuç değerlendirme formlarını dökebilirler. İncele-
me ile ilgili işlemleri bittiğinde incelemeyi kapatır ve 
birimlerinde toplanacak en yakın komisyon toplan-
tısına dahil ederler. Komisyona sunduklarını incele-
meleri Gündem Formu, karar önerilerini Karar Formu 
olarak çıktı alırlar. Komisyon kararına göre firmaya 
belge verilecekse idari personelin sayfasına incele-
me düşer ve idari personel buradan belgeyi tanımlar.  
Belge ve sözleşmeleri sistem üzerinde oluşturur ve 
çıktılarını alır. Uzmanlar istedikleri firma ile ilgili eski 
inceleme bilgilerine ulaşabilir, vizesi gelen, askı tarihi 
gelen firmaları listeleyebilirler. Askıda, fesihli belgeleri 
listeleyebilirler. Bir incelemenin hangi uzmanda oldu-
ğu bilgisini görüntüleyebilirler. Firmalar için müracaat 
yasağı oluşturabilirler. Firmalara muhasebe sistemi 
ile entegre şekilde fatura oluşturabilirler.  Ara kontrol 
planlaması ya da firma şikâyet/itiraz talepleri üstüne 
yeni inceleme planı yapabilirler. 

Proje dinamik bir yapıya sahiptir. Kullanıcılar yeni 
tanımlanan standardları Standard Programının veri 
tabanından çekebilirler. Standardlarının hangi ürün 
grubuna ait olduğunu belirleyebilirler, standard soru 
listeleri oluşturabilirler, başvuru ve inceleme ekleri, 
kriterler, belge türleri tanımlayabilirler. 

DİREKTİFLER MÜDÜRLÜĞÜ:
CE İşareti Uygunluk Değerlendirmesi konusunda 
Ürün Belgelendirme Merkezi altındaki Direktifler 
Müdürlüğü’ne 11 farklı belge için yapılan başvuru-
ların sistem  üzerinden elektronik imza kullanılarak 
online olarak alınması, sistemden alınan başvuruların 
elektronik belge yönetim sistemi ile entegre olarak 
evrak kaydının tutulması, başvuran firmaların baş-

vuru süreçlerinin takibini yapabilmesi, başvuru ve 
değerlendirme sürecinde ortaya çıkan durumlarla 
ilgili gerekli bilgilendirmenin e-posta ve sms yoluyla 
ilgililere iletilmesi, TSE personelinin Uygunluk Değer-
lendirme başvurusunu ön inceleme işlemini tamam-
layarak gerek görülürse firmaya sistem üzerinden 
başvurusunun güncellenmek üzere geri gönderilme-
si, ön incelemeden geçen başvuruların ilgili CE yö-
netmeliklerinin uzmanları tarafından üretim yerlerinde 
inceleme ve numune alma işlemlerini sisteme işle-
mesi, numunelerin deney sonuçlarının sisteme kay-
dı, değerlendirme sonunda Uygunluk Değerlendirme 
Komisyonunun toplantı bilgilerinin ve toplantı karar-
larının sistemde kaydı, toplantı kararlarına ve ilgili yö-
netmeliklere uygun olarak  11 farklı belge türünün  
sistemden tanımlanması ve çıktı alınması  sağlanma-
sı, verilen belgelerin geçerlilik  takibi hedeflenmiştir.

Başvuru yapacak firma yetkilileri sistemde ilk aşa-
mada hesap açtıktan sonra, açtıkları hesap ile baş-
vurularını e-imzalı ve e-imzasız yapabilmekte ve 
değerlendirme sürecinin adımlarını takip edebilmek-
tedirler. TSE personeli ise belirli bir hiyerarşik yapı 
içinde başvuruyu değerlendirmekte ve değerlendir-
me sonucunda talep edilen belge sistemden çıktısı 
alabilmektedir. Verilen belgenin geçerliliğinin takibi 
ve gözetim işlemleri de sistem üzerinden devam et-
mektedir.

SİSTEM MODÜLÜ:
Sistem Modülü, Ürün Belgelendirme Merkezi Sistem 
Yönetim Müdürlüğü için hazırlanmıştır. Bu modül 
Uzman, Anket, Düzenleyici/Önleyici Faaliyet (DÖF), 
Dokümanlar, Hedef Takip, İç Tetkik, Eğitim, Yönetim 
Gözden Geçirme toplantıları (YGGT) alt bölümlerini 
kapsar. Uzman bölümü, uzmanın kişisel bilgilerinin, 
aldığı ve verdiği eğitim bilgilerinin, birim ve vekalet 
bilgilerinin, kategorisinin, sektör deneyimlerinin, la-
boratuvar deneyimlerinin bulunduğu bölümdür. Bu 
kısım uzmanın saha performans bilgilerini de tutar 
ve performans değerlendirme formu oluşturur. Bu 
bölüm ayrıca idari personel bilgilerini de tutar. Sis-
tem üzerinden müdürlerin vekalet verme işlemleri 
de yapılabilmektedir.  Anket Sistemi dinamik anket 
oluşturmaya olanak verir. Eklenen soruların çeşit-
lerine (çoktan seçmeli/text alanlı vs) ve ağırlıklarına 
göre anket oluşturmaya izin verir. Böylece sistem 
sadece anket değil sınav oluşturulmasına da olanak 
sağlamaktadır. DÖF bölümü personelin gördüğü ek-
siklerle ilgili düzenleyici ve önleyici faaliyet talebinde 
bulunmasına olanak verir. Talebi birime ve yönetim 
temsilcisine iletilir. Müdür ve yönetim temsilcisi uy-
gun görülürse faaliyeti gerçekleştirmesi için sistem 
üzerinden bir uzman atanır. Faaliyet gerçekleştirilir, 
sonuçları yazılır. Yönetim temsilcisinin değerlendir-
mesi sonucunda hedefine ulaşıp ulaşmama duru-
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muna göre yeni bir DÖF oluşturulabilir. Dokümanlar 
bölümünde sistem dokümanları yüklenebilir. Eğitim 
bölümünde personel için içeriden ve dışarıdan eğitim 
planlamaları yapılabilir. Hedef takip bölümünde her-
hangi bir birim için periyodik hedefler oluşturulabilir. 
Aşamaları takip edilebilir, sonunda değerlendirme ya-
pılabilir, amacına ulaşma durumu saptanır. Revizyonu 
sistem üzerinden yapılabilir. İç tetkik bölümünde her-
hangi bir birime tetkik düzenlenebilir, tetkik uzmanları 
atanabilir, tetkiklerin raporları sisteme yüklenebilir. Bir 
birime yapılan eski tetkikler takip edilebilir. YGGT bö-
lümünde yeni Yönetim Gözden Geçirme toplantıları 
düzenlenebilir, katılımcıları belirlenebilir, sonunda çı-
kan kararlar sisteme kaydedilir.

İTHALAT MODÜLÜ:
İthalatçı firmaların İthalatNET Sistemi üzerinden onli-
ne olarak ilgili Gözetim ve Muayane birimlerine farklı 
mevzuatlar için 11 farklı beyan türüne uygun bilgilerin 
sisteme kaydı, elektronik imza kullanarak veya kullan-
madan başvuruların firma yetkilisi tarafından onaylan-
ması, sistemden alınan başvuruların elektronik belge 
yönetim sistemi ile entegre olarak evrak kaydının tu-
tulması, yapılan başvuruların TSE personeli tarafından 
incelenmesi ve uygun görülenler için teknik inceleme 
sürecinin başlatılması, uygun görülmeyen başvurular 
için başvuru yapan firma yetkililerini e-posta ve mail 
yoluyla haberdar ederek başvurusunu güncellemesi-
nin istenmesi, ithalata konu olan ürünlerle ilgili güm-
rükte numune bilgilerinin sisteme girilerek laboratuvar 
sonuçlarının sisteme işlenmesi, istenilen belge türü-
ne göre değerlendirmenin sonuçlandırılarak 12 farklı  
belge türünden uygun olanın başvuran firma ve güm-
rük görevlilerine verilecek şekilde düzenlenmesi, bu 
süreç içinde değerlendirme sürecinde ortaya çıkan 
bildirimlerin TSE personeline ve başvuruda bulunan 
firma yetkilisine e-posta veya sms yoluyla iletilmesi 
sağlanmıştır. Ayrıca sistemin izlenebilirlik ve güvenlik 
seviyesini artırmak için detaylı log yapısı içermektedir. 

İthalatçı firma veya temsilcisi gerekli bilgilerini siste-
me girerek hesap açabilmekte ve bu hesap üzerin-
den  Gözetim Muayane Daire Başkanlığı›nın görevi 
dahilindeki her türlü hizmete erişebilmekte, başvuru 
ve belgelendirme süreçlerinin takibini yapabilmekte-
dir. Gözetim ve Muayane birimlerine bağlı personel 
sisteme girilen başvuruların değerlendirmesini iş akı-
şına göre sürdürebilmekte ve geçmişe yönelik kayıt-
ları kolayca izleyebilmektedir. İthalat yapan firmaların 
ve ithalata konu olan ürünlerin değerlendirmesini ya-
pacak personelin zaman alan iş yükü büyük ölçüde 
hafifleyecektir. Dış ticaretimiz açısından büyük önem 
arz eden ithalatı yapılan ürünlerin değerlendirmesi ve 
takibinin daha güvenilir bir ortamda sürdürülmesi için 
çalışmalar yapılmakta olup bu çalışmalar hızla devam 
edecektir.

BelgeNET Sistemi ile kayıt altına alınan her bir iş süre-
ci ile izlenebilir, ölçülebilir veriler ile verimliliğin ve şef-
faflığın maksimum düzeye çekilmesi hedeflenmiştir. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici ve Rekabeti 
Koruma Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu Satış 
Sonrası Hizmet Belgesi ve Garanti belgeleri ile TSE 
tarafından verilen Hizmet Belgeleri verme aşamasın-
da veri paylaşımları sağlanmıştır.  Diğer e-devlet pro-
jeleri ve BelgeNET ile veri paylaşımları planlanmıştır. 
(Emniyet Genel Müdürlüğü (Asbis), Noterler Birliği, 
Makine Mühendisleri Odası, Dış Ticaret Müsteşarlığı…)

BelgeNET sistemine www.tse.org.tr sayfasında 
e-hizmetler menüsünden “Online Başvuru” (http://
belge.tse.org.tr/index.aspx) linkinden ulaşılabilmek-
tedir. BelgeNET sisteminin kullanımı ile ilgili görsel ve 
yazılı kullanım kılavuzları hazırlanmıştır. Örneğin kuru-
luşların nasıl başvuru yapacağını anlatan video inter-
net sitesinde kullanıma sunulmuştur. 

BelgeNET sistemi ile:
√ Elektronik imza veya  mobil imza ile 7/24 saat baş-

vuru imkânı sağlanmış, sıra bekleme ortadan kaldı-
rılmış, 

√ Elektronik imza ile kağıt kullanımı azaltılmış,
√ SMS ve E Posta ile firmanın süreç hakkında sürekli 

bilgilendirilmesi ve süreçteki her aşamayı izleyebil-
mesi sağlanmış,

√ İthalatçı firmaların gümrükteki bekleme sürelerini 
azaltılarak para tasarrufu sağlamış,

√ Aracılara bağımlılık durumu ortadan kaldırılmış,
√ Kredi kartı entegrasyonu ile ödeme ve ödeme kont-

rol işlemleri hızlandırılmış,
√ Başvuruların sonuçlandırılma süresi azaltılmış,
√ Birim zamanda yanıtlanabilen başvuru kapasitesi 

artırılmış,
√ Başvurudan Belge'ye ulaşan sürecin sayısal olarak 

izlenebilir hale getirilmesi sağlanmıştır.
√ Yönetim Bilgi ve Karar Destek sistemleri için altyapı 

oluşturulmuştur.
√ BelgeNET Projesi ile yaklaşık 60.000 belgeli firma-

nın aylık ortalama 7000 başvurusu sonuçlandırıl-
maktadır.
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TÜSİAD ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye’nin 
bilgi toplumuna geçişinin, eTürkiye dönüşümünün 
hızla gerçekleşmesine bağlı olduğu inancından ha-
reketle 2003 yılından bu yana “eTR Ödülleri ve 
Kongresi”ni düzenlemektedir. Bu etkinlik ile kamu 
yönetiminde, ekonomide ve toplumsal yaşamda 
kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılma-
sını sağlayacak eTR dönüşümüne katkıda bulunul-
ması amaçlanmaktadır. 

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen eTR ödüllerine Türk 
Standardları Enstitüsü, BelgeNET Projesi ile 
katıldı. Proje ile TSE, tüm kategorilerde başvu-
ru yapan 33 kamu kuruluşunu geride bırakarak 
Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler dalında, 
TÜBİTAK’la birlikte 2 finalistten biri oldu. Türk Stan-
dardları Enstitüsü, 19 Aralık 2011 tarihinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen   elektronik 
oylamada ise birinciliği elde etti.

PROJEYE EMEK VERENLER

BelgeNET Projesini Yazılım Geliştirme ve Uygulama Müdürlüğünden 4 Personelimiz ile yürütmekteyiz.

Sevgi ARSLAN
Bilgisayar Mühendisi

Celaleddin BİRKAN
Bilgisayar Mühendisi

Duygu ÖZDEM
Bilgisayar Mühendisi

Oğuz ÜNLÜ
Bilgisayar Programcısı
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Hande Zeynep ALTINOK
Araştırma Görevlisi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
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Mekân 
Kullanımında 
Özgürlük: 
Esneklik



Belirli bir ihtiyaç doğrultusunda malzemeyi niteliksel 
olarak değiştirme eylemine sahip olan insan; tasarla-
yarak ve üreterek kendisine yapma bir çevre oluşturma 
yeteneğiyle yer aldığı her mekânı değiştirebilmektedir. 
Bu bağlamda tasarım; teknolojiyi biçimlendiren, somut 
bir ürüne çeviren, belli bir bilgi ve deneyim birikimini 
içeriğinde barındıran bir organize etme yöntemi olarak 
tanımlanabilmektedir. Buna göre “kullanıcı”nın yaşa-
mında fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden herhangi 
bir rahatsızlık duymadan, teknoloji alanındaki gelişme-
lerle desteklenen ve zaman içinde değişen ihtiyaçları-
na cevap verebilen esneklikte iç mekânlar oluşturma, 
tasarımın hedefleri arasında sayılabilmektedir. Özellikle 
kullanıcısı belirsiz iç mekânlarda tasarım, esnekliği be-
raberinde getirmektedir.

Kullanıcıların ihtiyaçlarının ve gerçekleştirmek iste-
diklerinin değişimi; iç mekânlarda karşılanan fonksi-
yonların ve bunları destekleyen teknik sistemlerin de 
değişmesine neden olmaktadır.  Karşılanabildiğinde 
insana mutluluk veren bir duygu olarak karşımıza çıkan 
ihtiyaç kavramı, herhangi bir duruma göre özel olma-
mak-genel olmak anlamına gelen belirsizlik ile birlikte 
düsünülerek; konut iç mekân ve donatı elemanlarında 
esneklik, uyabilirlik ve değişebilirlik kavramlarından söz 
edilmesine neden olmuştur. Bu durumda konut içinde 
istenen esneklik ihtiyacının kaynağı, kullanıcı özellik-
lerinin ve geleceğin belirsiz oluşu olarak açıklanabil-
mektedir. Kültürel, ekonomik ve kullanıcı faktörlerine 
göre şekillenen tasarımların; aydınlatma, iklimlendirme, 
malzeme ve üretim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı 
olarak değişimleri gözlenmektedir.

Yaşanan döneme, dönemin siyasi, ekonomik, sosyal 
özelliklerine ve teknoloji alanındaki ilerlemelere bağlı 
olarak esneklik kavramı sürekli bir değişim içinde yer 
almaktadır. Tarih boyunca kullanıcısı bulunduğu yöre-
nin yerel malzemeleriyle, gelişen teknolojinin getirdiği 
yeni imkânlarla veya ekonomik durumundaki deği-
şimlerle birlikte mekân anlayışında ve mekânı kullanım 
şekillerinde farklılıklar göstermiştir. Barınaktan çadıra, 
göçebelikten sabit mekânlara, daire formlardan daha 
köşeli formlara ve sonra tamamen farklı organik form-
lara dayalı konutlarında esneklik ihtiyacını karşılamaya 
yönelik uygulamalar yapmıştır. Bu değişikliklerin sebe-
bi, duyduğu gereksinimler, çevresel, ekonomik ve tek-
nolojik farklılıklar olmuştur.

Bu anlamda esnekliğin başarılı uygulamalarından biri 
olan Geleneksel Türk Evi’nde görülen en büyük özel-
lik, konutta bulunan odaların çok amaçlı kullanıma yö-
nelik olarak tasarlanmasına rağmen, ortada kullanılan 
donatı elemanlarının sayıca az olması ve iç mekânların 
sadeliğidir. Her odada yemek yenilebilmekte, yatıla-
bilmekte, yıkanılabilmekte ve hatta yemek pişirilebil-
mektedir. Tüm bu eylemlere cevap verebilen konutta, 
doğruca toprağa, rabıtaların üzerine serilen dokuma-
lar veya sedirlerin üzerine konulan minderler, gündüz 
toplanıp gece serilerek oturma ve istenildiğinde yatma 
ihtiyacını karşılamaktadır. Bulunulan mekânın ne tür bir 
fonksiyona cevap vereceği gece-gündüz kullanımına 
bağlı olarak farklılık göstermektedir. 

Kültürel farklılıklar başlığı altında inceleyebileceğimiz 
Geleneksel Japon Evi’nin iç mekân düzenlemesinde 

Geleneksel Türk 
Evi’nde oturma 
alanının ve oturma 
birimlerinin 
farklı fonksiyonlara 
göre kullanımı
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ise; esneklik, odaların birbirine eklenerek şekillendiril-
mesi ile değil tek bir odanın genişletilmesi ile sağlan-
maktadır. Mevsim farklılıklarına göre değişen konut iç 
mekânı aynı zamanda değişen günlük ihtiyaçlara ve 
eylemlere de uyum sağlayabilmektedir. Odaların bü-
yüklükleri “tatami” adı verilen halılara bağlı olarak şekil-
lenmektedir. Dolayısıyla oda büyüklüğünden bahsedi-
lirken tatami sayısı kullanılmaktadır. 

Teknoloji destekli gelişimini olumlu yönde hızlandıran 
esneklik anlayışında Luigi Colani ve Hanse Haus’un 
tasarlayıp hayata geçirdikleri Rotor House; minimum 
boyutlarda maximum işlevi yerine getirmeye olanak 
sağlayacak bir konut projesi olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Projenin ana fikri; uzaktan kumanda ile 360º dö-
nebilen dairesel bir hacim içinde yeme, uyuma, arınma 
eylemlerini karşılamak ve konutun geri kalan kısmını 
nötr bırakarak farklı ihtiyaçlar için gerekli olabilecek 
alanlar oluşturmaktır.

Esnekliğin uygulama şekillerinden biri olan tesisat bir-
likteliğinden söz etmenin mümkün olduğu projede, 
aynı zamanda plastik malzeme teknolojisindeki geliş-
melerden de yararlanılmış ve istenilen eğrisel formların 
süreklilik içinde mekânı sarması sağlanmıştır. 

 
Luigi Colani ve Hanse Haus tasarımı, Rotor House

Günümüzde esneklik kavramını ön planda tutarak nötr 
mekânlar bırakmak, sıkça karşımıza çıkan yaklaşım-
lardan biridir. Örnek olarak Tokujin Yoshioka tasarımı 
konut projesi verilebilir. Fonksiyonların istenildiği zaman 
ortaya çıkarılarak kullanılmasını sağlayan uygulamada, 
kapaklar arkasına mutfak, çalışma, depolama vb. alan-
lar gizlenmiş ve sistem mekânı düşey olarak bölecek 
şekilde tasarlanmıştır. Zeminde ve tavanda oluşturulan 
kanallar içinde hareket eden kayar-katlanır kapaklarla 
mekân içinde ayırım yapılabilmekte ve bu sayede özel-
leşen hacimler mekânın genelinden ayrılmaktadır.

Teknoloji; yerinde ve ihtiyaca uygun olarak kullanılabildiğinde, tasarımla doğru şekilde bütünleştirilebildiğinde bir 
araç; aynı zamanda da yeni imkânlar kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşanan hızlı gelişmeler sonunda 
mekânlarda kurulan düzenler sorgulanmakta ve aksayan yönler düzeltilmektedir. Bunlara bağlı olarak teknik 
sistem sosyal sisteme uyumlu hale getirilmektedir.

 

 

 

Tokujin Yoshioka tasarımı konut projesi
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Teknoloji alanındaki gelişmeleri projelerine yansıtan tasarımcılardan biri olan Andrew Maynard; Fluid Habitation 
Projesinde yapı elemanlarından bağımsız modülleri gerektiği zaman istenilen yere taşınabilme özelliğine sahip 
olarak tasarlamıştır. Her modül içinde bir fonksiyon ve onu gerçekleştirmek için gerekli olan donatı elemanları yer 
almaktadır. Artan ihtiyaçlara bağlı olarak konutun genel planının ölçülerine eklemeler yapılabilmektedir. Birimler 
için seçilen malzemenin hafif olması ile kullanıcı modülleri bir yerden başka bir yere rahatça taşıyabilmekte, ken-
dine ait özel alanlar oluşturabilmektedir. Aynı tasarımcının malzeme ve teknolojinin sınırlarını zorladığı diğer bir 
tasarımı olan Holl House projesinde ise; büyüme esnekliğinden söz edilebilmektedir. Kapalı bir kutu gibi gözüken 
tasarım aslında kullanıcının bir konuttan beklentisi olan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahip olarak 
düşünülmüştür. Açılan bölümler kimi yerde balkon, teras, doğrama, taşıyıcı, kimi yerde ise kapalı hacimleri oluş-
turmaktadır.

 
Andrew Maynard tasarımı, Fluid Habitation

Esneklik odaklı projelere bakıldığında, oldukça karmaşık bir olgu olan tasarımın gerçekleşmesinde diğer bilim 
dallarındaki çalışmaların da göz önüne alınması gerektiği görülmektedir. Bu durum tasarımın ilk aşamasından 
itibaren sosyal, kültürel ve ekonomik bulgularla birlikte, kullanılması düşünülen malzeme ve yapım yöntemlerinin 
düşünülmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Teknik alandaki ilerlemeler yalnızca eski malzemenin uygun koşul-
ları oluşturacak şekilde kullanılmasını içermemekte, aynı zamanda yeni biçim ve taşıyıcı olanaklarını artırabilecek 
yeni malzemenin de ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Andrew Maynard tasarımı, Holl House
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Teknolojinin ergonomiyi 
desteklemesiyle birlikte 
form, malzeme ve de-
taylara daha fazla 
önem verilerek her kul-
lanıcıya göre özelleşe-
bilen esnek mobilya ta-
sarımları da mekânın 
çok yönlü kullanımını 
destekler şekilde tasar-

lanmaya başlanmıştır. Artık tek bir ürün farklı kullanım-
lara imkân verecek şekilde düşünülmektedir. 

Oturma elemanı tasarımında olduğu gibi, malzemenin 
sahip olduğu esnek yapısı sayesinde kıvrımlar dönüş-
türülebilmekte, kullanıcı sayısı ve kullanım alternatifleri 
geliştirilebilmektedir.  

 

Emanuel Magini tasarım, Campeggi

Esneklik sayesinde mekân içinde gerçekleşen deği-
şimlerle kullanıcılar yeni ve farklı mekân algılarına gide-
bilmektedirler. Mekân içinde kullanılan renk, malzeme, 
doku ve aydınlatma değişimi destekler biçimde bir ara-
ya gelebilmekte ve mekân tasarım bütünlüğü istenilen 
şekilde yeniden kurulabilmektedir.

Esneklik ve teknolojinin birbirini destekleyerek ilerlediği 
günümüz tasarımlarında geleceğe yönelik fikir proje-
lerinden de söz etmek mümkündür. Mobil olarak ta-
şınması düşünülen ve beraberinde sabit mekân fikrine 
karşı olan tasarım örneği, her fonksiyon için farklı ve 
canlı renkler seçilerek akordeon çalışma mantığında 
oldukça yoğun bir esneklik imkânı taşımaktadır. Sistem 
yarım daire formu içinde kurulan ray boyunca açılarak 
yatma, salon, banyo, çalışma vb. alanlara ayrılmakta-
dır. Parçaların açılması ve böylece kapladıkları alanların 

büyümesi ihtiyaca yönelik kullanımı da mümkün hale 
getirebilecek şekilde düşünülmüştür.

Hızlı nüfus artışıyla beraber, kişi başına düşen alanının 
giderek azalmasına bağlı olarak pekçok mekânın kulla-
nımında değişiklikler görülmektedir. Artık tek bir fonksi-
yona cevap verebilen iç mekân ve donatı elemanı anla-
yışı yerini çok amaçlı kullanım isteğine bırakmaktadır. 
Esnek strüktür, esnek boşluk kullanımları sayesinde 
boyut değişimleri, kullanıcı değişimleri, teknoloji deği-
şimlerini karşılayabilecek iç mekânların yakın gelecekte 
daha da artacağı düşünülmektedir. 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 

İç Mimarlık Bölümü

Bugünün toplumundaki önemli değişimler, ürünle-
rin ve çevrelerin evrensel olarak daha kullanılabilir 
olmasını sağlayan yeni bir tasarım yaklaşımının ge-
rekliliğini ortaya koymaktadır. Gelişen teknoloji ile 
birlikte insanların daha uzun süre ve daha bağım-
sız olarak yaşamaya başlamaları, geleneksel tasa-
rım anlayışının yeniden ele alınması zorunluluğunu 
ortaya koymuştur. 

Geleneksel olarak tasarımcılar “ortalama insan” 
kavramıyla tasarım yapma eğilimindedirler. Aynı 
şekilde var olan tasarım prensipleri de genelde or-
talama ergonomik ölçülerde ve ortalama kapasite-
lerdeki kadın veya erkek kullanıcılar esas alınarak 
oluşturulur. Fakat açık olan bir şey vardır ki, her 
insan ortalamadan az veya çok farklıdır. İnsanlar 
hareket kapasiteleri, görme, işitme yetenekleri 
ve ergonomik ölçüleri açısından farklılık gösterir-
ler. Kollarındaki kuvvetleri, fiziksel dayanıklılıkları 
ve zihinsel yetenekleri birbirinden farklıdır. Yaşlılık, 
hastalıklar ve geçici sakatlıklardan dolayı hareket 
kabiliyetleri kısıtlanan insanlar vardır. Bazı insanlar 
ise doğuştan veya sonradan hareket yeteneklerini 
tamamıyla kaybetmiş olduklarından tekerlekli san-
dalye kullanırlar. Sonuç olarak bütün kullanıcılar 
fiziksel yetenekleri açısından birbirlerinden farklıdır. 
Kişilerin farklı ihtiyaçları için farklı tasarımlar yap-
mak yerine herkes tarafından kullanılabilir ürünler 
tasarlamanın yani tasarlanan ürünlerin, yapıların 
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ve çevrelerin farklı ölçülere ve yeteneklere sahip bütün 
kullanıcı grupları tarafından eşit şartlarda kullanılabilir 
olmasının önemi anlaşılmaya başlanmıştır. 

Dünyada son 20-30 yıl boyunca herkes tarafından kul-
lanılabilirlik yönünde sürekli bir gelişim yaşanmaktadır. 
Bu gelişim en çok, uygun yaşam standardına sahip ol-
ması gereken kamusal yapılar ve konutlarda görülmek-
tedir. Özellikle ulaşılabilirlik kavramı, tasarlanan ürünle-
rin ilk aşamasına katılmaktadır. İlk olarak 1950’lerdeki 
engelsiz tasarım hareketi ile kamu politikalarında ve 
tasarım uygulamalarında yöntem değişimi başlamıştır. 
Çevredeki fiziksel engellerin hareket güçlüğü çeken 
insanlar için bir sorun olduğu gerçeği kabul edilmiş 
ve engelsiz yapılar için ulusal standardların gelişmesi 
sağlanmıştır. 1970’lerde çevresel engeller kaldırılırken 
herkesin fonksiyonel kapasitesini artıracak, ulaşılabilir-
likten daha geniş ve daha evrensel olan yeni bir kavram 
öne sürülmüştür. Bu yeni kavram “evrensel tasarım”dır. 

Evrensel Tasarım Kavramı
Amerika Birleşik Devletleri’nde “Evrensel-Universal”, 
Avrupa ülkelerinde “Kapsayıcı-Inclusive” olarak adlan-
dırılan bu tasarım yaklaşımı farklı ölçülere ve yetenekle-
re sahip engelli olan veya olmayan insanlar, çocuklar ve 
yaşlıların ürünleri ve çevreleri kullanım yollarını eşitleme-
yi amaçlamaktadır. Evrensel tasarımın tanımı ve pren-
sipleri Amerika’daki North Carolina Üniversitesi’nde 
bu konuda çalışan  “The Center for Universal Design” 
isimli grup tarafından geliştirilmiştir. Bu grubun çalış-
maları ileriye dönük bir adım getirmektedir. “The Center 
for Universal Design” evrensel tasarımı ve bu kavramın 
amacını aşağıdaki şekilde tanımlamıştır:

“Evrensel tasarım uyarlama veya özel tasarım 
gerektirmeyen, mümkün olabildiği kadar bütün 
insanlar tarafından kullanılabilen ürünler ve çev-
renin tasarımıdır” (Wolfang ve Ostroff, 2001).

“Evrensel tasarım kavramının amacı, çok az eks-
tra maliyetle veya ekstra maliyet gerekmeksizin 
daha fazla insan tarafından daha kullanılabilir 
ürünler, iletişimler ve yapısal çevreler oluşturarak 
herkes için yaşamı kolaylaştırmaktır. Evrensel 
tasarım kavramı tüm yaşlardaki, ölçülerdeki ve 
yeteneklerdeki bütün insanları hedef almaktadır” 
(Wolfang ve Ostroff, 2001).

Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen 
ağır bedensel ve ruhsal travmalar sonucunda geçici 
veya kalıcı engelleri ile birlikte yaşamak zorunda kalan 
insanların sayısı azımsanmayacak ölçüde arttığından 
varlıkları önemsenmeye başlanmış ve toplum içinde 
yer edinebilmeleri, sosyal ve çalışma hayatlarını sür-
dürebilmeleri için birçok uluslararası kuruluş ve devlet  

bu yönde çalışmalar başlatmıştır. Ulaşılabilir-Engelsiz 
tasarım, uyarlanabilen tasarım ve evrensel tasarım gibi 
kavramlar sırasıyla gelişmiştir. Ürünler ve çevrelerdeki 
ulaşılabilirliği elde etmede kullanılan bu kavramlardan 
evrensel tasarım kavramının ayrımını yapmak önemlidir. 

Engelsiz-Ulaşılabilir tasarım, ürünlerin ve yapıların en-
gelli insanlar tarafından kullanılabilir ve ulaşılabilir olma-
sı anlamına gelmektedir. Uyarlanabilir tasarım özel kul-
lanıcıların ihtiyaçları için kolaylıkla adapte olabilen özel-
likleri taşıyan ürünler ve çevrelerin tasarımıdır. Uyarla-
nabilir tasarım çözümlerinin ayırt edilen özelliği, ürün ve 
çevreyi daha kullanılabilir yapmak için var olan ürün ve 
çevreye uyarlama ve ilave etme zorunluluğunun olma-
sıdır. Evrensel tasarım ise ürünlerin ve yapıların engelli 
insanları da kapsayan herkes tarafından kullanılabilir ve 
ulaşılabilir olması anlamına gelmektedir. Engelsiz-Ula-
şılabilir tasarım, engelli insanlar için ayrı kolaylıklar sağ-
lama eğilimine sahiptir, mesela girişte merdivenin yan 
tarafında rampa başlatılması veya tekerlekli sandalye 
ile ulaşılabilen tuvalet kabinleri engelsiz-ulaşılabilir ta-
sarıma örnek gösterilebilir. Diğer taraftan evrensel ta-
sarım, hem engelli insanlara hem de nüfusun geri kalan 
kısmına yardım eden bir çözüm sağlar. Bundan başka 
evrensel tasarım hem daha yaşlı insanların hem genç 
insanların, hem kadınların hem erkeklerin, hem sağ eli-
ni kullanan kişilerin hem de sol elini kullanan kişilerin 
ihtiyaçlarına cevap verme anlamına gelmektedir. Giriş 
evrensel olarak tasarlandığında bütününde merdivene 
sahip olmamalıdır. Tekerlekli sandalye kullanan insanlar 
için sadece bir tane tuvalet kabini tasarlamak yerine, 
evrensel tasarımlı tuvalet mekânı daha geniş açıklıklı 
kabinleri ve muhtemelen ilave edilen özel hizmet için 
ayrılmış yerleri, mesela bebeklerin altını değiştirmek için 
ayrılmış yerleri kapsamalıdır. 

Son yıllarda ulaşılabilir tasarıma alternatif olarak evren-
sel tasarıma ilgi artmaktadır. Bunun sebepleri şöyle sı-
ralanmıştır (Steinfeld, 1994):

•  Engelleriyle birlikte yaşamak zorunda olan insanla-
rın sayısındaki artış,

•  Yaşam süresinin uzaması,

•  Engelli nüfusunun satın alma gücünün artması, 

•  Yardımcı teknolojilerin yetersizliklerinin farkına varıl-
ması,

• Ürünlerin ve çevrenin yaşlı insanların isteklerine ce-
vap vermeyecek şekilde tasarlanması. 

Evresel tasarım herkesin, her zaman, her nesneye ve 
her yere erişilebilirliği düşüncesidir. Herkesi kucaklayan, 
barındıran, cömert ruhlu ve detayları önemseyen çev-
re, bina ve ürün tasarımıdır. Evrensel tasarım, mümkün 
olan en fazla sayıda kullanıcıya bağımsızlık sağlayan, 
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kullanıcıların özel gereksinimlerine uyum sağlayan, es-
tetik olarak üstün, kullanıcılara bilgi veren, sürdürülebilir 
tasarımdır (Cavington ve Hannah, 1997).

Evrensel tasarımın amacı, yapıların, dış mekânların 
ve iletişim araçlarının kullanımında herkesin mümkün 
olduğu kadar aynı fiziksel çözümleri kullanmalarına 
imkân veren teori, prensipler ve çözümlerin gelişimini 
sağlamaktır. İnsanların ürünleri ve çevreleri kullanım 
yollarını eşitlemektedir. Eşit statü, eşit davranış ve eşit 
değer, evrensel tasarımın fikirlerinin merkezidir. Evren-
sel tasarım kavramı, herkes için tasarımı, yaşam boyu 
tasarımı veya insan merkezli tasarımı kapsayan bir ad-
landırmadır.

Evrensel tasarımcılar çeşitli kullanıcı grupları için tasa-
rım yaparken çalışmaları süresince alışılmış esaslar ile 
herkes tarafından kullanılabilirlik özelliğini bütünleştirir-
ler. Bu yaklaşım tarzı sık sık ihmal edilen pek çok kulla-
nıcı grubunu tasarıma daha fazla dahil etmede tasarım 
yöntemine rehberlik eder (çocuklar, yaşlılar, kısa boylu 
insanlar, güçsüz insanlar vb.). Bütün ihtiyaçların eşit 
olarak karşılandığı tasarımdır ve tasarımın uygulama-
sında daha fazla kullanılabilirlik faktörü istenmektedir. 

Yirminci yüzyıl boyunca nüfus, yasa ve ekonomideki 
değişimler, yaşlılar ve engellere sahip insanlar arasın-
daki sosyal değişimler, filizlenen bir tohum gibi ortaya 
çıkan daha sonra derin ve güçlü bir şekilde köklenen 
evrensel tasarımın başlangıç noktasını oluşturmuştur.                                                                                                                            
Evrensel tasarım yaygınlaştığı oranda kullanıcılarına 
faydalı olacaktır. Gelişen her yeni düşüncenin, pratik 
açıklıkta tespit edilmiş ve hızlı bir şekilde yayılmasına 
yardım eden prensiplere ihtiyacı vardır. Evrensel tasa-
rım prensiplerinin ve onunla ilişkili rehberlerin amacı 
evrensel tasarım kavramını kapsamlı bir biçimde ifade 
etmektir.

Evrensel Tasarım Prensipleri
Evrensel tasarım prensipleri çevreyi, ürünleri ve iletişimi 
kapsayan bütün tasarım disiplinlerinde uygulanan te-
mel prensiplerdir. Prensipler tasarım yöntemlerine reh-
berlik ederler, tasarımın sistematik değerlendirilmesine 
izin verirler ve daha fazla kullanılabilir tasarım çözümleri 
hakkında hem tasarımcıların hem de tüketicilerin eğitil-
mesine yardım ederler.

“The Center of Universal Design” mimarlardan, endüst-
ri tasarımcılarından, mühendislerden ve çevre tasarım-
cılarından oluşan çalışma grubu ile evrensel tasarım 
prensiplerini belirlemek için bir araya geldi. Bu pren-
sipler bütün tasarım disiplinleri ve bütün insanlar için 
uygulandı. Prensipler varolan tasarımların değerlen-
dirilmesi, tasarım ürününe rehberlik edilmesi ve daha 
fazla kullanılabilir ürünler ve çevreler hakkında tasarım-

cılar ve müşterilerin eğitilmesi için kullanıldı. Prensip-
ler mümkün olduğu kadar çok kullanıcının ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek özelliklerle daha iyi bütünleşmesinde 
tasarımcılara rehber niteliği taşımaktadır. 

1995 yılının Aralık ayında “The Center for Universal De-
sign” evrensel tasarım prensiplerinin birinci versiyonunu 
yayınladı. Bunu ikincisi takip etti. İkinci versiyondaki yedi 
prensip aşağıdaki gibidir (Wolfang ve Ostroff, 2001):

Prensip 1:  Eşit Kullanım 

Prensip 2:  Kullanımda Esneklik

Prensip 3:  Basit ve Sezgisel Kullanım

Prensip 4:  Algılanabilir Bilgilendirme

Prensip 5:  Tasarımda Hata Payı

Prensip 6:  Düşük Fiziksel Güç Harcanması

Prensip 7:  Yaklaşım ve Kullanım İçin Boyut ve Alan 
Sağlanması

Bu prensiplerin her biri tanımlandı ve bunu prensiplere 
bağlı kalınan tasarımda olması gereken ana elemanları 
tanımlayan rehber grubu takip etti. Prensiplerin biçim-
lendirilmesi aşağıdaki gibidir (Wolfang ve Ostroff, 2001):

•  Prensibin Adı:  Prensipteki anahtar kavramın kısa 
ifadesini kapsar.

•  Prensibin Tanımı: Tasarım için prensibin temel tali-
matının kısa tarifidir.

•  Prensibin Rehberleri: Prensiplere bağlı kalan tasa-
rımda mevcut olan ögelerin listesidir.

•  Örnekler: Prensiplerin uygulanmış fotoğraflı örnek-
leridir. 

1. Eşit Kullanım Prensibi 

Eşit kullanım, tasarımın farklı yeteneklere sahip insanlar 
için kullanılabilir ve satın alınabilir olması anlamına ge-
lir. Ayrıca, ayrım yapmadan bütün kullanıcılar için eşit 
olan hizmetler sağlanması, mahremiyetin korunması ve 
tasarımın genellikle çekici düşünülmesi anlamına gelir. 
Tasarım çok farklı yetenekleri olan insanlar tarafından 
kullanılabilir olmalıdır. Bu hem ürün tasarımı için, hem 
de mekân tasarımı için geçerlidir. 

1. Bütün kullanıcılar için kullanımın aynı değerde olma-
sı sağlanmalıdır. Mümkünse her zaman aynı, müm-
kün olmadığı zaman eşdeğer kullanım olmalıdır.

2. Bütün kullanıcılar için ayrımcılıktan kaçınılmalıdır. 

3. Mahremiyet, güvenlik ve emniyet için şartlar bütün 
kullanıcılar için elde edilebilir eşitlikte olmalıdır.

4. Tasarım bütün kullanıcılara aynı çekicilikte sunulmalıdır.
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Resim 1. Eşit Kullanım Prensibi Örnekleri (Lavine, 2003)

Resim 1’de yer alan ilk örnekte görülen kamusal alandaki telefonların, farklı yüksekliklere yerleştirilmiş olması 
oturan veya ayakta duran kullanıcılar için eşit kullanım imkânı sağlar. İkinci örnekteki alışveriş merkezinin sensörlü 
kapısı bütün alışveriş eden kullanıcılar için,özellikle elleri dolu olan kişiler için kullanışlıdır. Son resimde yer alan 
para çekmek için kullanılan ATM’nin eğimli ekranı, çeşitli boylardaki ve durumlardaki müşterilerin kullanımına 
imkân vererek eşit gizlilikte işlem yapmalarını sağlar.

2. Kullanımda Esneklik Prensibi
Kullanımda esneklik, tasarımın kişisel tercihler ve yeteneklerin geniş alanını barındırmasını sağlar. Tasarım kişisel 
tercihler ve yetenekler konusunda geniş seçenekler içermelidir. Kullanıcıların kendileri için uygun olan tercihi 
yapabilmeleri için gereklidir.  

1.  Tasarımda kullanıcılar için kullanım şekillerinde seçme hakkı sağlanmalıdır.
2. Tasarım kullanıcılar için erişim ve kullanımda hem sağ hem de sol el kullanımına imkân vermelidir.
3. Tasarımın doğru ve dikkatli bir şekilde kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
4. Tasarımın kullanıcıların hızına uyma yeteneği sağlanmalıdır.

          
Resim 2. Kullanımda Esneklik Prensibi Örnekleri (Story ve diğ.,1998)

Resim 2’de yer alan ilk örnekteki mutfak evyesinin yüksekliğinin otomatik olarak ayarlanabilir olması, kullanıcılara 
ayakta veya oturarak çalışma seçeneği sunar.  İkinci resimdeki bıçak, hem sağ hem de sol el ile kullanılabilecek 
biçimde tasarlanmıştır. Son resimdeki kamusal telefon ses kontrolü ve kullanma talimatı özellikleri ile duyma ve 
görme zorluğu çeken kullanıcılara telefonu kullanırken yardımcı olur.



3. Basit ve Sezgisel Kullanım Prensibi

Basit ve sezgisel kullanım, tasarımın veya hizmetin kullanıcının tecrübesine, bilgisine, yabancı dil yeteneğine veya 
mevcut konsantrasyon seviyesine bakmaksızın kolay anlaşılabilir olmasını sağlar. Tasarımda basitliği sağlama 
gereksiz karmaşıklığı gidermeyle, tutarlı biçimde bilgi sağlamayla ve okuryazarlık ve yabancı dil becerilerinin sevi-
yelerine göre hareket edilmesiyle gerçekleşir. Tasarımın kolay anlaşılabilmesi için basit ve kolay algılanabilir olması 
gerekmektedir. Aşağıda prensibin rehberleri ve bu rehberlerle ilgili örnekler yer almaktadır:

1. Tasarımda gereksiz karmaşıklık ortadan kaldırılmalıdır.
1. Tasarımda kullanıcı beklentileri ve sezgileri dikkate alınmalıdır. 
1. Tasarımda kullanıcıların okuma yazma seviyeleri ve yabancı dil becerileri dikkate alınmalıdır.
1. Tasarımda bilgi düzeninin, önemine göre yoğunlaştırılarak kullanılması gerekmektedir.
1. Tasarım, iş süresince veya bitiminde etkili uyarıcıların devrede olmasını sağlamalıdır.

        
Resim 3. Basit ve Sezgisel Kullanım Prensibi Örnekleri (Story ve diğ.,1998)

Resim 3’teki ilk örnekte yer alan telefon, büyük tuşları ve okunabilir rakamları ile kullanımda karmaşayı ortadan 
kaldırır. İkinci resimdeki bataryanın manivela şeklindeki açma kapama elemanının, çalışma şekli herkes tarafından 
kolayca algılanabilir. Son resimdeki bilet makinesinin çalışama şekli farklı biçimlerdeki (görülebilir, duyulabilir) bilgi 
yöntemleri ile açıklanmıştır. 

4. Algılanabilir Bilgilendirme Prensibi

Algılanabilir bilgilendirme, çevredeki koşullara ve kullanıcının duyusal yeteneklerine bakmaksızın bilginin etkili 
bir şekilde nakledilmesi anlamına gelir. Algılanabilir bilgilendirmenin kaliteli olması bilgi dağıtımında farklı tarzların 
kullanımı, dikkati çeken gerekli bilgi, açık ve kolay açıklamalar verme ve duyusal kısıtlamalara sahip insanların 
tüm dikkatlerini verebilmeleri için ulaşılabilir tarzda bilgi sağlama ile gerçekleşir. Aşağıda prensibin rehberleri ve bu 
rehberlerle ilgili örnekler yer almaktadır:

1. Tasarım için gerekli olan bilgilendirmede farklı anlatımlar kullanılmalıdır (resimli, sesli, dokunma duyusuyla algı-
lanabilen).

1. Tasarım için gerekli bilgilendirmenin maksimum anlaşılabilirlikte olması sağlanmalıdır.

1. Tasarımda kullanılan elemanlar tanımlanabilecek şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Bu yönlendirme ve kılavuz 
oluşturma ile gerçekleşir.

1. Tasarım duyusal kısıtlamalara sahip insanlar tarafından kullanılan tekniklerden veya araçlardan daha iyi olan 
çözümler getirmelidir. 
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Resim 4. Algılanabilir Bilgilendirme Prensibi Örnekleri (Story ve diğ.,1998)

Resim 4’teki ilk örnekte görülen tuvaletlerin yerini gösteren tabela, görülebilen, duyulabilen ve dokunma duyu-
suyla algılanabilen bilgi sağlar. İkinci resimdeki yuvarlak duvar termostatı, iki derece sıcaklık aralığında görsel bilgi, 
dokunma duyusuyla algılanabilen harfle belirtme ve duyulabilir bir sesle stop etme özelliklerini kapsar. Son resim-
de gösterilen bebek küvetinde kullanılan elemanlar arasındaki renkte, parlaklıkta ve dokuda kullanılan kontrast 
özellikler, ailelere bebeklerini emniyetle yerleştirmede yardımcı olur.  

5. Tasarımda Hata Payı Prensibi

Tasarım kaza eseri olan planlanmamış hareketler sonucunda oluşan tehlikeleri veya kötü sonuçları mümkün ol-
duğu kadar azaltıyorsa, bu evrensel tasarımın tasarımda hata payı prensibidir. Evrensel tasarım tüm kullanıcıları 
tehlike ve kazalara karşı korumalıdır. Aşağıda prensibin rehberleri ve bu rehberlerle ilgili örnekler yer almaktadır:

1. Tasarımda kullanılan elemanlar tehlikeleri ve hataları mümkün olduğu kadar azaltacak şekilde düzenlenmelidir. 
En çok kullanılan elemanlar için ulaşılabilirlik sağlanmalı, tehlikeli elemanlar yok edilmeli, izole edilmeli veya bu 
elemanlara karşı korunma sağlanmalıdır. 

1. Tasarım, oluşabilecek tehlikeler ve hatalar konusunda uyarı sağlamalıdır. 

1. Tasarım, oluşabilecek hatalara ve tehlikelere karşı koruma özelliklerini sağlamalıdır.

1. Tasarımda, dikkat isteyen işlerdeki hareketleri sınırlayıcı önlemler geliştirilmelidir.

      
Resim 5. Tasarımda Hata Payı Prensibi Örnekleri (Story ve diğ.,1998)

Resim 5’teki ilk örnekte görülen rampanın kenarlarındaki yükselti ve korkuluk yoldan çıkma riskini azaltır. İkinci 
resimde görülen bilgisayar yazılımındaki “geri al” seçeneği kullanıcı hatalarının düzeltilmesine imkân verir. 

6. Düşük Fiziksel Güç Kullanımı Prensibi

Düşük fiziksel güç harcanması, kullanıcıların minimum yorgunluk ile randımanlı ve rahat bir şekilde ürün ve 
mekânları kullanabilmeleri anlamına gelir. Kesin ve apaçık bir ifadeyle kullanıcı hep kendini tekrar eden hareket-
lerden kaçınmalı ve başından sonuna kadar aynı şekilde sürdürülen fiziksel gücü azaltmalıdır. Tasarım ürünleri ve 



mekânlar minimum güçle konforlu bir şekilde kullanılabilmeli, mekân ve çevre minimum güç harcanacak şekilde 
ulaşılabilir olmalıdır. Aşağıda prensibin rehberleri ve bu rehberlerle ilgili örnekler yer almaktadır:

1. Tasarım, kullanıcıların doğal vücut yapıları ile kullanabilmelerine imkân vermelidir. 
2. Tasarım çalıştırılırken makul ölçüleri aşmayacak şekilde güç kullanımı sağlanmalıdır.
3. Tekrar eden hareketler mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır.
4. Tasarımın uzun süreli fiziksel güç harcanmasını azaltacak şekilde bir yaklaşımı olmalıdır. 

      
Resim 6. Düşük Fiziksel Güç Kullanımı Prensibi Örnekleri (Story ve diğ.,1998)

Resim 6’daki ilk örnekte yer alan manivela şeklindeki kapı kulpu, topuz şeklindeki kulplardan farklı olarak yumruk 
veya dirsek ile daha az enerji harcanarak çalıştırılabilir. İkinci resimdeki kavanoz açmak için tasarlanmış olan apa-
rat daha az kuvvet ile daha kolay kullanım sağlar. 

7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Boyut ve Mekân Sağlanması Prensibi

Yaklaşım ve kullanım için boyut ve mekân sağlandığı zaman mekân ve ürün, beden ölçüsüne, durumuna veya 
devingenliğine bakmaksızın bütün kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar. Oturan veya ayakta duran kullanıcı için rahat-
lık sağlanmalıdır, yardımcı araçlar ve kişisel yardım için yeterli alan sağlanmalıdır. Aşağıda prensibin rehberleri ve 
bu rehberlerle ilgili örnekler yer almaktadır:

1. Oturan veya ayakta olan her kullanıcının önemli elemanları görebilmeleri için engelsiz bakış açısı sağlanmalıdır. 
2. Oturan veya ayakta olan her kullanıcının bütün elemanlara rahat uzanması sağlanmalıdır.
3. Tasarım farklı el ölçülerine ve kavrama özelliklerine uyum sağlamalıdır.
4. Kişisel yardım veya yardımcı araçların kullanımına imkân sağlanması için gerekli alan sağlanmalıdır.

        
Resim 7. Yaklaşım İçin Boyut ve Mekân Sağlanması Prensibi Örnekleri (Story ve diğ.,1998)
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Resim 7’deki ilk örnekte görülen hastanedeki hemşi-
re bankosunun alçaltılmış bölümü farklı boylara sahip 
hastalar için görüş hizası sağlar. İkinci örnekte yer alan 
metro istasyonundaki geniş geçiş aralığı, hem teker-
lekli sandalye kullanan insanlar hem de paketlerini veya 
bagajlarını taşıyan kişiler için kullanışlıdır. Son resimdeki 
mutfak depolama elemanının çevresinde bırakılan alan, 
çekmecelerin kullanımında kullanıcının beden ölçüsü-
ne, durumuna ve hareket kabiliyetine bakmaksızın ya-
naşma, uzanma, hareket ettirme ve kullanma sağlar ve 
rafa koymada bütün depolama parçalarına tam erişim 
sağlar. Çekmece raflarına her iki taraftan uzanılabilir. 
Dışarı çekilebilmesi tekerlekli sandalye kullanıcılarının 
paralel olarak yaklaşmalarına izin verir ve geleneksel 
depolama elemanlarında dizler için gerekli olan alan 
ihtiyacını yok eder.

Evrensel tasarım prensipleri ile iyi tasarım için bütün 
ölçütlerin sağlaması ve her zaman her yerde kullanı-
labilir tasarımın sağlanması kastedilmektedir. Evrensel 
tasarımın bu prensipleri uygulanırken kullanılabilirliğe 
daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Tasarımcı-
lar pek çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşıladığı kadar bu 
ihtiyaçları daha iyi tamamlayan özellikte olan rehberleri 
önerirler. Bu rehberler çevre, bina, mekân donatılırken, 
ürün tasarlanırken veya yeniden düzenlenirken evren-
sel tasarım ilkelerinin düşünülmesi tasarlanması için 
hazırlanmıştır. 

Sonuç 
Evrensel tasarım kavramında, yapıların, dış mekânların, 
iletişim araçlarının ve ürünlerin kullanımında herkesin 
mümkün olduğu kadar aynı fiziksel çözümlerden fay-
dalanabilmeleri amaçlanmaktadır. Evrensel tasarım, 
engelli insanlar ya da diğer kullanıcı grupları için ger-
çekleştirilen özelleşmiş ayrımcı çözümlere karşı çıkar. 
Eşit statü, eşit davranış ve eşit değer, anahtar kavram-
lardır. 

Kullanıcının yetenekleri ve çevrenin sağladığı imkânlar 
arasındaki eşitsizlik sebebiyle, kullanıcılar çoğu zaman 
kısıtlanır. Ürünlerin, yapıların ve çevrelerin evrensel ta-
sarımı yoluyla bu kısıtlanmanın üstesinden gelinmelidir. 
“Ortalama kullanıcının” temel alındığı çevre ve ürünlerin 
tasarımı özel tasarıma olan ihtiyacı artıracaktır. Gerçek-
leştirilen özel çözümler genellikle daha pahalı ve daha 
karmaşık olacaktır. Evrensel tasarımın temelinde bütün 
ürünlerin, yapıların ve çevrenin mümkün olabildiği ka-
dar çok eşit şartlarda kullanılabilir olması vardır. 

Yaşam ortamlarının ve bu ortamlarda kullanılacak 
ürünlerin tasarımında kullanıcı faktörü önemlidir. Engelli 
insanları da kapsayan, bütün kullanıcı gruplarının, ba-
rınma, eğitim, çalışma ve eğlence gibi yaşamın müm-
kün olduğu kadar farklı alanlarına, özel çözümler veya 

önlemler ile sınırlandırılmadan aynı imkânlar ile katılım-
ları sağlanmalıdır. Evrensel tasarım, mümkün olduğu 
kadar bütün insanlar tarafından kullanılabilen ürünlerin 
ve çevrenin gelişimini sağlayan yaklaşım tarzıdır. 

Kaynaklar

1. ASLAKSEN, F., BERGH, S., BRINGA, O.R. & HEG-
GEM, E.K., 1997, Universal Design: Planning and 
Design for All, The Norwegian State Counsil on Di-
sability, Oslo

2. BODUROĞLU, Ş., 2005, Konutlarda Evrensel Ta-
sarım Kavramı ve Örnekler Üzerinde Analizi, Sanat-
ta Yeterlik Tezi, M.S.G.S.Ü

3. CAVINGTON, A. ve HANNAH, B., 1997, Access By 
Design, Van Nostrand  Reinhold, New York

4. CLARKSON, J, COLEMAN, R., KEATES, S. ve 
LEBBON, C., 2003, Inclusive Design:Design For 
The Whole Population, Springer, London, 

5. CONNELL, B.R., 1997,  The Principles of Universal 
Design, The Center for Universal Design, N.C. Sta-
te University, Raleigh

6. HACIHASANOĞLU, I., Mayıs 2003,  Evrensel Tasa-
rım, Tasarım Kuram, Sayı:3, S:93-101

7. LAVINE, D., 2003, Universal Design Newyork 2, 
Center for Inclusive Design&Environmental Access, 
University at Buffalo, The Satate University of New-
york, 0-9714202-3-8

8. LİEBROCK, S., ve BEHAR, S., 1993, Beautiful Bar-
rier-Free: A Visual Guide To Accessibility, Van Nost-
rand Reinhold, New York 

9. MACE, R., 1990, Definitions: Accessible, Adaptab-
le, and Universal Design, The Center for Universal 
Design, N.C.State University, Raleigh

10. MUELLER, J.L., 1998, Case Studies on Universal 
Design, The Center For Universal Design, N.C.State 
University, Raleigh,

11. DANFORD, G. Ve TAUKE, B.(Ed.), 2001, Universal 
Design New York, A City of New York Office of the 
Mayor Publication, New York, 0-9714202-0-3

12. PREİSER, W.F.E. ve OSTROFF, E., 2001, Universal 
Design Handbook, McGraw-Hill, S: 10.3-10.7

13. STEINFELD, E., 1994, The Concept of Universal 
Design, Sixth Ibero-American Conference on Ac-
cessibility, Center for Indepent Living Rio de Jane-
rio

14. STORY, M.F., MUELLER, J.L. ve MACE, R.L., 
1998, The Universal Design File, The Center for 
Universal Design, N.C. State University

38



39 OCAK  2012

SE
KT

Ö
RE

L 
D

EĞ
ER

LE
N

D
İR

M
E

Yrd. Doç. Dr. Ö. Osman DEMİRBAŞ
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Dekan Yardımcısı

İç Mimarlık 
Disiplinine 
Genel Bir 
Bakış:
Sektörel 
Değerlendirme



40

 

Iç mimarlık disiplini ülkemizdeki profesyonel eğitiminin 
başlangıcı dikkate alındığında hiç de yeni sayılamaya-
cak bir meslek.  Ancak yine de disiplinin kamudaki al-
gısı ve yaygın bilinirliği kuşkusuz ki son dönemde yük-
selişe geçti. Dolayısıyla halen birçok kişiye göre yeni 
ve genç bir meslek. Sanat ve mimarlık tarihi açısından 
baktığımızda, uygulama olarak ilk bilinçli iç mekân ta-
sarımının Çatalhöyük’e kadar uzandığını, günümüzde-
ki uygulamaya yakın yaklaşımının Orta Çağ’da önem-
senen dekorasyon kavramı ile geliştiğini söyleyebiliriz 
(Kaptan, 1998). Ancak 20. yüzyıla kadar uygulamada 
olmasına rağmen, başka uzmanların ellerinde şekil 
alan bu meslek (Piotrowski, 1989), yeni yüzyılla birlikte 
kendi söylemini yakalamaya başlayıp ayrı bir disiplin 
kimliğini kazanmıştır (Demirbaş, 2010).

Günümüzde halen en eski mesleğin ne olduğu ko-
nusunda farklı fikirler ortaya konulmaktadır. Kimilerine 

lere göre sürekli yer değiştirmeleri, başka deyişle bir 
tür göçebe hayatı yaşamaları göz önüne alındığında, 
en eski meslek belki de lojistik olarak kendini göster-
cektir. Bunlardan hangisinin geçerli olduğunun cevabı-
nı bu çalışma kapsamında ortaya çıkarmak amaçlan-
mamaktadır, ancak tüm bu ilk insansı eylemlerin farklı 
manipülasyonlarla  her türlü mesleğe mal edilmesi de 
mümkün görünmektedir. Bu bakış açısıyla amacını aş-
madan şu sonucu çıkarmak da olasıdır; barınma ve 
sığınak arayışında ilk çözüm mağralara girmek veya 
ağaçlara tırmanmak olduğu'na göre, inşa etmekten 
önce çevreden yararlanma çabasının geldiğini söyle-
yebiliriz. Bu eylemin devamı ise kullanılan bu çevre-
lerin korunma, saklanma, iletişim gibi farklı amaçlarla 
kullanıcısı tarafından müdehalelere uğrayıp yeniden 
düzelenmesi ya da dönüştürülmesi sonucunu orta-
ya çıkarmıştır. Bazen iletişim, bazen kutsal bir amaç 
veya büyü için yapılmış da olsa, mağra resimleriyle 

göre ilkel insanın barınma ve korunma amacıyla ortaya 
koyduğu sığınak ve barınak arayışı doğrultusunda en 
kadim meslek mimarlık, kimilerine göre ise yukarıda 
belirtilen amaç doğrultusunda ortaya koyduğu eylem-
ler ve gelişmeler ışığındaki medenileşme sürecindeki 
tüm keşifleri mühendislik alanına gönderme yapmak-
tadır. Oysa özellikle Alt Paleotik dönemdeki insanların 
toplayıcı ve avcı olma özellikleri ve iklimsel değişiklik-

(Resim 1) insanoğlunun ilk sanatçı atalarının, yaşam 
mekânlarını kişiselleştirme, güzelleştirme, düzenleme 
ve benzeri eylemler doğrultusunda bir çevre düzenle-
mesi çabasını gösterdikleri çok açıktır (Wadley, 2010; 
Curtis, 2007).

İnsanoğlunun önceleri sadece ihtiyaçları, sonrasında 
ise tercihleri de doğrultusunda hayata geçirdiği bu ey-
lem, çevrenin yaşam koşullarına göre biçimlendirilmesi 

Resim 1. Üst Paleotik dönemden bir örnek: Altamira Mağrası, İspanya (Fotoğraf Kaynak: www.squidoo.com/squid50)
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ve iyileştirilmesi esaslarına dayanmaktadır. Iç mimarlık 
mesleği de birçok meslek gibi bu ilk insan eyleminin 
gelişiminin bir sonucudur kuşkusuz. İç Mimarlık mes-
leği doğrudan son kullanıcının yakın yaşam çevresine 
odaklanan ve mutlak olarak kulanıcının ihtiyaçlarına ve 
konforuna yönelik bir tasarım etkinliğidir. Dolayısıyla is-
minin getirdiği ilk çağrışım sonucu ortaya çıkan ‘iç’ ve 
‘dış’ algısı, ne yazıktır ki, çoğu zaman oldukça yersiz bir 
yanılsama oluşturmakta ve disipliner tartışmaları rota-
sından çıkaran bir durum ortaya koymaktadır. 

Burada önemli olan iç mimarlık mesleğinin disipliner 
olarak formasyonunu ve durduğu yeri doğru saptaya-
bilmektir. İç Mimarlık veya iç mekân tasarımının sektö-
rel bir değerlendirmesi için kuşkusuz ki mesleğin tanımı 
ve eğitimi konusunda genel bir giriş yapmak faydalı 
olacaktır. Bu bilgi doğrultusunda, mesleğin zaman 
içerisindeki algısal değişimi, bilinirlik ve popüleritesinin 
artması ve bugün ülkedeki durumunun genel bir profili 
oluşturulabilinir.

İç Mimarlık Nedir?

Genel tanımıyla iç mimarlık; iç mekânların fonksiyon 
ve kalitesini doğrudan ilgilendiren tasarım problem-
lerini belirleyen, araştıran ve yaratıcı biçimde çözen, 
iç mekânlarla ilgili programlama, tasarım analizi, alan 
planlaması, estetik değerlendirme, şantiye denetimi ve 
iç mimari konstrüksiyon, yapı sistemleri ve elemanları, 
ilgili yönetmelikler, uygun araç, malzeme ve her türlü iç 
mekân donatılarıyla ilgili özel bilgi kullanımına yönelik 
kamuya hizmet veren meslek alanıdır. Iç mimarlar, ya-

şam kalitesini artırmak ve kamunun yaşam çevresini ve 
kullanıcıların sağlığını, güvenliğini ve refahını korumak 
için iç mekânlara ilişkin tasarım hizmeti veren, çizimler 
ve dokümanlar hazırlayan profesyonellerdir (IFI, 2012). 
Günümüzde bu tanımlamalara artık sürdürülebilir ve 
ekolojik yaklaşımlar da dahil edilmektedir.

Türkiye’de Iç Mimarlık Disiplini’nin Yapılanma 
Süreci

Ülkemizde formal olarak iç mimarlık eğitimi, 1882’de 
kurulan ve bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi olan Sanayi-i Nefise Mektebi Şahane ile 
başladı. 1914 yılında kurulan Tezyinat (Süsleme) Bö-
lümü altında 1929 yılında ‘Dahili Tezyinat Atölyesi’ bu-
günkü adıyla ‘Iç mimarlık Atölyesi’ ilk ayrılmış disipliner 
eğitim olarak başladı. Daha sonra 1957 yılında bugün-
kü adı Marmara Üniversitesi olan Tatbiki Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin kurulmasıyla ikinci iç mimarlık programı 
‘Mobilya ve İç Mimarlık Bölümü’ adıyla hayata geçmişir 
(Kaptan, 2003).  

1954 yılında TMMOB Yasasının çıkmasıyla Mimarlar 
Odası kurulmuş ve iç mimarlar bu oda bünyesinde bir 
de dernek olarak ilk örgütlü çalışmalarına başlamışlar, 
daha sonra 1976 yılında ayrılarak TMMOB çatısı altın-
da bağımsız bir meslek odası olarak resmi kimlik ka-
zanmışlardır (Yücel, 2010).

1980 yılından başlayarak değişen sosyal, siyasi ve 
ekonomik durum neticesinde malzeme ve teknoloji 
transferindeki ivmelenme ile iç mimarlık daha gözde bir 
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meslek haline gelmiş, farklı kentlerde yeni iç mimarlık 
bölümleri açılmaya başlanmıştır. 1984 yılında kurulan ilk 
vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi Güzel Sanat-

lar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi altında açılan Iç mi-
marlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Türkiye’deki ilk vakıf 
üniversitesi iç mimarlık programı olmanın yanı sıra Çev-

Tablo 1. Türkiye’deki İç Mimarlık Programları (Kaynak ÖSYM 2011 Kılavuzu)
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re Tasarımı kavramını da kullanıma sokan ilk program 
olmuştur. 1990’ların ikinci yarısıyla birlikte ardı arkası-
na açılan vakıf üniversiteleri bünyesindeki iç mimarlık 
programları ve mesleğin yükselen talebi doğrultusunda 
devlet üniversitelerinde de açılan yeni programlarla gü-
nümüzde üniversitelerin en popüler bölümlerinden biri 
haline gelmiştir (Demirbaş, 2011). 

Bugün; Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar ve Tasarım, 
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Mimarlık, Mü-
hendislik ve Mimarlık Fakülteleri altında eğitimini ha-
len Türkiye’de sürdüren 35’ten fazla program vardır 
(Tablo1). Bu programların kimisi özel yetenek sınavıyla 
kimisi ise merkezi üniversite öğrenci seçme sınavıyla 
öğrenci kabul etmektedir. 

Sektörün Yapısı

Yukarıda verilen tanımlamaların ışığında iç mimarlık 
disiplinin güzel sanatlar alanından yapıyla ilgili alanlar 
arasında farklı birçok sektörle belirli oranlarda ilişkisi 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Başka bir de-
yişle birçok disiplinle eşzamanlı ve sürekli ilişkisi olan, 
çok yönlü bir disiplindir iç mimarlık. Süsleme ve de-
korasyon eylemiyle bir uzmanlık olarak ortaya çıkan, 
günümüzde ise aydınlatma, akustik, iklimlendirme, 
herkes için tasarım gibi birçok yeni açılımları ile kendi 
uzmanlıklarını oluşturmuş ve mesleki icra için mutlaka 
başka disiplinlerle ve uzmanlıklarla iş birliği yapan bir 
meslek alanıdır. 

Yukarıda bahis edildiği üzere Bilkent Üniversitesi kap-
samında açılan Iç mimarlık ve Çevre Tasarımı progra-
mıyla birlikte meslek yeni bir açılıma kavuşmuştur. Her 

ne kadar Çevre Tasarımı açılımı çoğu zaman yanlış yo-
rumlanıp, bahçe düzenlemesi gibi göreceli olarak yan-
lış anlaşılmış olsa da, mesleğin tanımının sadece “içe-
risi” üzerine değil doğrudan kullanıcı yaşam çevresine 
odaklı olma durumunu vurgulaması açısından önemli 
yeni bir tanımlama ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla İç 
Mimarlık; yavan olarak sadece mimarlığın içi değil, 
tamamen kullanıcı odaklı daha iyi yaşam şartları için 
mekân tasarlayan ve hayata geçiren meslek alanı ola-
rak kimliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca mesleğin sanat 
ve estetik yönü de yadsınamaz bir başka mesleki açılı-
mı beraberinde getirmektedir.

Ülkemizde halen mesleğin disipliner kimliği ve temsi-
liyetiyle ilgili önemli belirsizlikler ve anlaşmazlıklar süre 
gelmektedir. Bunun başında yasal düzenlemelerdeki 
yetersizlikler sonucu meslek icrasını bu disiplinin eği-
timini almış kişilerin dışında kişilerin de yapıyor olması 
bu sürecin ortaya çıkmasının en temel sebebidir. Ki-
milerine göre “ev hanımı” uğraşı olarak kabul edilen iç 
mimarlık mesleği bu sebeble belirsiz bir profil oluştur-
maktadır. Tabi ki bu benzetme ve ortaya çıkan durum 
kabul edilemez bir durumdur. Mesleğin formal yapısı ve 
ilgisi gerekli mevzuatlarla, mesleğin ülkemizdeki şu an 
için tek yetkili örgütü olan TMMOB İçmimarlar Odası 
(İÇMO) tarafından yapılmaktadır. İÇMO’nun yürüttüğü 
bu çalışmalar kapsamında meslek tanımlaması, mes-
leğin alanlarının belirlenmesi, mesleğin ve meslektaşın 
haklarının korunması haricinde mesleğin eğitimi ve uy-
gulaması açısından da bir takım standardları belirleye-
cek çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda yaptığı 
çalışmalar ve girişimlerle özellikle son 10 yılda büyük 
aşama sağlayan İÇMO, özellikle asgari iç mimarlık hiz-
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metleri bedelleri, iç mimari çizim ve sunum standardları 
ve iç mimari bilirkişilik hizmetleri alanlarında çok önemli 
çalışmalar yapmış ve bu mekanizmaları büyük ölçüde 
işler hale getirmiştir. Özellikle bilirkişilik konusunda aç-
tığı kursla iç mimarlık alanında yetkili bilirkişilik eğitimi 
vermiş ve özellikle yasal uzlaşmazlıklarda çok önemli 
rolü olan, disiplinin kendi eğitimli bilirkişilerini ortaya çı-
karmıştır. Bu kursların belirli dönemlerde yeniden açı-
larak ilgili hizmeti sağlayacak birçok yeni meslektaşın 
eğitimi planlanmaktadır. Gelen talep de kuşkusuz ki bu 
girişimin ne denli yerinde olduğunun en büyük göster-
gesidir. 

İÇMO, mesleki formasyon ve yasal düzenleme çalış-
maları haricinde, mesleğin ileri taşınmasına yönelik de 
ulusal ve uluslararası birçok faliyeti sürdürmektedir.  Bu 
bağlamda kuşkusuz ki iç mimarlık mesleğinin uluslara-
rası alanda en geniş ve yaygın örgütü olan Uluslararsı 
Iç mimarlar Federasyonu’na (IFI) tam oy hakkına sahip 
üye olarak kabul edilmesi küçümsenemez bir başarı-
dır. Üstelik önümüzdeki 2011-2013 yönetim dönemi 
için IFI Yönetim Kurulu’na bu girişimle bir Türk iç mi-
mar aday çıkarmış ve bu adayın seçilmesiyle Türkiye 
bu uluslararası kurumda bir yönetici ile de temsil hak-
kı kazanmıştır.  İÇMO mesleğin çok yönlü ve iş birlikçi 
özelliği bağlamında halen İTÜ Endüstüri Ürünleri Tasa-
rımı Bölümü öncülüğünde, Grafikerler Meslek Kurulu-
şu (GMK) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu 
(ETMK) ile ortak çalışmalar sürdürmektedir.

İç Mimarlık mesleğinin sektörel yapısına yönelik ne ya-
zık ki şu ana kadar yapılmış istatistiki bir çalışma yoktur. 
Bunun en temel sebebi, mesleğin icrasının yukarıda 
bahsedilen sebeplerden ötürü yetkili ve yetkisiz birçok 
farklı kişi tarafından meslek örgütlülüğü bağlamında 
kayıt dışı olarak yapılmasıdır. İstatistiki olmasa da mev-
cut durum üzerinden genel bir yapı sistemi oluşturmak 
mümkündür. İç Mimarlık mezunlarının sektörel dağılı-
mına bakdığımızda ana başlıklar olarak; inşaat, mo-
bilya, donatı, malzeme, eğitim ve diğer alanlar olarak 
bölündüklerini söylemek mümkündür. Bu bölünmede 
her alan kendi içinde de alt bölünmelere ayrılmaktadır. 
İnşaat sektörüne yönelen iç mimarların bir kısmı projeci 
olarak çalışırken bir kısmı şantiyecilik, denetim ve ima-
lat alanına yönelmektedir. Projeci iç mimarlar da çok 
büyük kamu projelerinde görev alabildikleri gibi daha 
küçük ölçekli projeleri de yürütebilmektedirler. Günü-
müzde projeci iç mimarlar, en çok küçük ölçekli tica-
ri mekân tasarımlarında hizmet vermektedir. Özellikle 
takip edilemez bir hızla ardı arkasına açılan alışveriş 
merkezleri bu sektörde büyük bir potansiyel oluştur-
maktadır (Resim 2). 

Resim 2. Bir fast-food restoranı tasarımı örneği, Food-Court alanı, Pa-
nora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ankara. Tasarım ve Uygulama: Ö. 
Osman Demirbaş ve Yaman Kurt (Fotoğraf: Ö. Osman Demirbaş)

Sektörün mobilya alanındaki faaliyetini, üretici ve satı-
cı olarak iki ayrı grupta tanımlamak mümkündür. Bazı 
örneklerde üretim ve satış ardışık ve beraber yürümek-
tedir. Bugün ülkemizden çıkmış ve dünyada da çok 
önemli yer edinmiş birçok mobilya tasarımcısı iç mimar 
bulunmaktadır. Öte yandan ünlü ithal markaların tem-
silcilikleri ve/veya bayiliklerini yürüten iç mimar sayısı da 
sektörde göz ardı edilemeyecek bir seviyededir.

Donatı ifadesiyle kastedilmeye çalışılan; havalandırma-
dan, aydınlatmaya; akustikten, mutfak ve banyoya ka-
dar iç mekân tasarımının vazgeçilemez ihiyaçlarına ve 
hacimlerine yönelik proje, imalat, uygulama ve satış ya-
pan iç mimarların sektördeki çalışma alanlarıdır. Bu ta-
nımlama kapsamında mutfak tasarımından uygulama-
sına, aydınlatma elemanının kendisinin tasarımından 
bir mekânın aydınlatmasına kadar birçok farklı tasarım 
etkinlik söz konusudur. Sektörün bir diğer alanı da mal-
zeme üzerinedir. Aynen öteki klasifikasyonlarda olduğu 
gibi malzemede de iamalat ve satış olmak üzere temel 
iki gruplamadan söz edilebilinir. Sektörel olarak eğitim 
başlığı özellikle son 10 yıllık dönemde büyük bir ivme 
kazanmıştır. Bir 100 yıla yakın tarihi olan mesleğin eğiti-
mi çoğunlukla mimar ve sanatçı kökenli öğretim üyeleri 
tarafından verilmiş, ancak özellikle 1990’lardan sonra 
mesleğin kendi içerisinden gelen akademisyen sayısın-
da kayda değer bir artış olmuştur.  Bugün mesleğin 
akademik ve eğitim alanlarındaki gelişimi, mesleğin 
kendi söylemini ve kuramlarını oluşturması anlamında 
daha sağlam bir duruş sergilemesini sağlamaktadır. 
Son olarak yukarıda diğer olarak adlandırılan başlık 
altında mesleği tamamen başka bir formasyonda ha-
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yata geçiren ve dünyaca tanınan iç mimarların sayısı 
da yadsınamayacak kadar fazladır. Bu meslek insanları 
çoğunlukla görsel ve plastik sanatlara yönelmekte ve 
enstalasyon, fotoğraf, film gibi farklı medyalarda işler 
üretmektedirler. Çağdaş sanatçı kimlikleriyle ortaya 
çıkardıkları ürünlerde hep mesleki altyapılarının izlerini 
görmek mümkündür (Resim 3).

 

Resim 3. Can Altay, Enstalasyon “Broken Vessels”, enstalasyon yeri 
Fantasy & Island, FRAC Corte, Korsika, Fransa (Fotoğraf Kaynak: 
http://www.arcadefinearts.com/artists’%20pages/canaltay.html)

Bunların haricinde, iç mimarlık ve iç mekân tasarımı 
kapsamında, yukarıda değinilen sınıflandırmaların hiç-
birine doğrudan dahil edilemeyen, ancak aynı anda 
birden fazla sınıflandırma içinde yer alabilecek etkinlik 
alanları da vardır. Günümüzde özellikle sahne ve sine-
ma sanatlarında, özellikle set tasarımı, sahne tasarı-
mı, aydınlatma tasarımı gibi uzmanlıklarıyla, iç mekân 
tasarımcıları bu sektörlerin vazgeçilmezleri olmaya 
başlamışlardır. Ayrıca artan bir taleple artık yat, kara-
van, uçak, tren gibi mobil ve küçük mekân tasarımları 
için de ilk adres iç mimarlar olmaktadır. Günümüz te-
nolojik gelişmeleri ve bilimin akıl almaz bir hızla ilerle-
mesi kuşkusuz yeni iç mekân problemleri tanımlarını 
da doğurmaktadır ve doğuracaktır. Bu bakış açısıyla 
görünen odur ki özellikle sanal mekân tasarımlarında 
(bilgisayar oyunları, sanal gerçeklik vb.) iç mekân tasa-
rımcıları  artık özellikle aranan meslek insanları olmaya 
başlamışlardır. Yine yakın zamandaki, özellikle ESA ve 
NASA tarafından yürütülen uzay çalışmaları da, uzay ile 
ilgili konularda tasarım, sanat ve felsefenin gerekliliğine 
vurgu yapmakta, özellikle uzay araçları ve dünya dışı 
alternatif yaşam koşulları araştırmalarında iç mekân ve 
iç mimari gün geçtikçe daha çok ilgi çeken ve ihtiyaç 
duyulan bir disiplin halini almaktadır.

Sonuç:

Yukarıda çok genel hatlarıyla yapılmaya çalışılan mes-
lek tanımı ve sektörel değerlendirmesinin  sonucu ola-
rak, iç mimarlık mesleğinin hızla değeri yükselen ve 
daha fazla ihtiyaç duyulan bir meslek olduğunu söyle-
mek mümkün. 2000’lere kadar çoğunlukla yüksek ge-
lir düzeyine sahip kesimin talep ettiği meslek dalı ola-
rak algılanmasına rağmen, günümüzde kamu yararına 
her türlü yaşam mekânı tasarımı için ihtiyaç duyulan 
bir meslek halini almıştır. İç Mimarlık ve/veya iç mekân 
tasarımı kamu için artık bir lüks değil; doğru, sağlıklı 
ve kullanıcıyı memnun eden yaşam mekânlarına sahip 
olmamız için gereken profesyonel bir disiplindir.
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Mekân, sınırlarını duyuların belirlediği uzay parçasıdır.

Söz konusu uzay parçasının kurulum aşamalarına bakıldığında kar-
şılaşılacak ilk olgu soyut geometrik biçimleniştir. Hacimsel özelliklerin 
kavranmaya başlanacağı bu biçimsel boşluk, barındıracağı işlevsel 
gereklikler uyarınca bölünerek kendi uzayı içindeki alt uzayların şe-
killendirilmesi ile bir adım ileriye taşınacaktır. Ancak halen uzay da 
soyut bir boşluk olma özelliğini taşımaya devam etmektedir.

Sınırlanan ve kendi içinde bölünen bu soyut geometrik biçimin 
mekânlaşabilmesi için kullanıcısının duyuları üzerinde nitelenebilirlik 
özelliği taşıyacak olan somut muhatapların yardımına muhtaç oldu-
ğu şüphesizdir. Soyut geometrik özelliklerinin taşımakta olduğu ni-
telikler açısından kısmen tanımlanabilir olsa da bu uzay parçalarının 
mekânlaşacak somutluğa ulaşabilmesi, insanın duyum haritası üze-
rindeki yerini işaretleyecek bir somut vücuda bürünmesine koşuttur.

Geometrik kimliği dışında okunamaz bir soyutluk içeren uzay parça-
larının bu aşamada bulması gerektiği ifade edilen vücut aracılığıyla 
atacağı somutlaşma adımının temel taşı malzemedir. 

Mekân tasarımında malzeme, mekânıyla duyusal bir ilişkiye girmeye 
başlayan insanın muhatap olduğu ilk somut bildiri elemanıdır.

Bu noktadan sonra insan tarafından tanımlanabilir somutlukta 
mekânı biçimlendirmeye başlayan malzemenin, soyut bir uzay par-
çasından deneyimlenebilir bir somut yaşam formuna ulaşması süre-
cinde geçilecek olan tüm aşamalarında mekân tasarlama eylemine 
hizmet edecek gereçler bütünü olduğu aşikârdır.

Sınırları, bölücüleri dolayısıyla geometrisinin tümü tanımlanabilir ol-
maya başlayan mekân artık kullanıcısının işlevsel ihtiyaçlarını karşı-
layacak olan eylem destek elemanlarının tasarımında da, değiştiri-
lebilir takılarının biçimlenişinde de malzemenin yapısal kuruculuk ve 
algısal bildiricilik görevlerinden yararlanmak mecburiyetindedir.

Anlaşılacağı üzere malzeme, soyutluktan kurtulduğu ilk andan çü-
rüyüp yok olacağı zamana dek mekân ve mekân parçalarının hem 
ruhu hem de bedeni olma görevini üstlenecektir.

Kimi zaman doğadan alınarak, kimi zaman ise doğa kaynaklı birer 
tasarım ürünü olarak yaşama aktarılan malzemenin hem beden, 
hem ruh olma özelliğiyle mekânı insana bildirir hale getirmesi nokta-
sında iletişime geçtiği temel insani eylemler görme ve dokunmadır. 
Malzeme bu iki eylemle kurduğu ilişkiler aracılığıyla insanın duyum 
haritası üzerindeki etkilerini işaretleyebilecektir.

Malzemenin yukarıda ifade edilen eylemelerle anlam iletme adına 
kurduğu ilişkiler ele alındığında karşılaşılacak olan temel iletici do-
kudur. 

Malzeme–insan arasındaki mekânsal iletişime bakıldığında bir ileti-
ci olarak karşılaşılacak olan dokuyu tanımlama aşamasında iki ayrı 
grupta ele almak gerekmektedir.

Doku ile ilgili olarak yapılacak ilk tanım, malzemenin yapısına ait 
özellikler bütünü olduğudur. 
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Yaratı ya da tasarı ürünü olsun mekânı somutlaştırma noktasında devreye girecek olan 
malzemenin varoluş özelliği gereği barındıracağı matematiğin diğer bir deyişle yapısını 
oluşturan birimleri arasındaki ilişkiler dizisinin dokusal bir etki oluşturarak tasarımcıya 
ve kullanıcıya duyusal bildirilerde bulunacağı şüphesizdir. Dokunun bu özelliği, malze-
me fiziği kapsamında yapılacak deneyler uyarınca somut verilerle tasarımcıya kendini 
sunacağı gibi mekân tasarımında duyusal etkiler oluşturarak da manasını iletecektir. 
Bu noktada görme ve dokunma duyuları devreye girerek iletileri manasını bulmak üze-
re zihne iteceklerdir. Malzemeyi oluşturan birimlerin birbirleriyle kurdukları bağ görme 
ve dokunma duyuları aracılığıyla insana özelliklerini sunacak, dolayısıyla da insanın söz 
konusu malzemenin duyu kaynaklı yapısal nitelikleri gereği tepki vermesini sağlaya-
caktır.

Sözü edilen husus bir anlamda insanın, kendisini malzemeyle karşılaştırması durumudur.

Bir mekân olarak doğa ele alındığında söz konusu mekânın değişmez yapı taşların-
dan biri olan insanın, ruhu ve bedeniyle bir malzeme olarak varlığını sürmekte olduğu 
ve çevresiyle kurduğu ilişkilerin de bu anlamda malzemeler arasındaki ilişkiler olarak 
tanımlanabilmesi mümkündür. Bir malzeme olarak insanın dokusal bildirisiyle, birer 
malzeme olarak çevresini oluşturan birimlerin dokusal bildirisi arasındaki kıyaslamanın 
alt metnini insanın, vücudunun matematiğiyle ilgili sahip olduğu yaşamsal bilgiler ile 
çevresini oluşturan birimlerin matematiğiyle ilgili edindiği deneyimsel bilgilerin yan yana 
gelişi biçimlendirmektedir. 

Anlaşılacağı üzere malzeme ile ilgili yapılacak olan nitelemelerin kaynağı, yapısının ma-
tematiği gereği insanın taşıdığı dokusal özelliklerdir. 

Sert–yumuşak, soğuk–sıcak, saydam–opak vb. ayrımlar, hatta malzemenin rengi dahi 
ifade edilen dokuyu (içyapıyı) belirleyen matematiğin ürünüdür.

Malzemenin dokusuyla ilgili ortaya konabilecek diğer tanım ise ikinci boyuttan üçüncü 
boyuta geçişi sağlayan yüzeysel ögeler olduğudur.

Mekân tasarımında nitelemeyi sağlayan ilk ek olan malzemelerin insanla olan bilgi alış 
verişine bakılacağı zaman karşılaşılacak önemli bildiri kaynaklarından bir diğeri ise mal-
zemenin yüzeyidir.

Dokunun malzeme yüzeyinde şekillenerek insan üzerinde algısal bir etki oluşturması 
durumunu sağlayan, kimi zaman malzeme içyapısını belirleyen matematiğin yüzeyde 
devam eden etkisi, kimi zaman ise malzeme yüzeyine yapılan müdahalelerle oluşturu-
lan tasarımlardır. 

Görsel ve dokunsal manada kendi yüzeyi ile ilgili tanımalarda bulunabilen insanın bu 
özellik rehberliğinde çevresini tanıma amacıyla yapacağı ilk hamle, muhatap olduğu 
yüzeyin niteliğini tanımlamak olacaktır.

Sözü edilen husus malzemenin tenidir.

Bir malzeme olarak insanın tensel bildirisiyle, birer malzeme olarak çevresini oluşturan 
birimlerin tensel bildirisi arasındaki kıyaslama, ifade edilen duyusal iletişimin niteliğini 
belirlemeye başlayacaktır.

Bir malzeme olarak insan ele alındığında içyapısının yüzeydeki devamlılığı ya da maruz 
kaldığı dış etkilerin yüzeyinde oluşturduğu izlerin üçüncü boyutla ilgili veriler sunması 
gibi malzeme de yukarıda bahsedildiği üzere benzer bilgiler iletmektedir.

Her iletinin zihinde birer duyusal karşılık bulması gibi, yüzeysel özelliklerin bildirdikleri 
de insanın duyum haritası üzerindeki adreslerini işaretleyeceklerdir.
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Yapı Planlama, 
Üretim ve Denetim 
Sürecinde 
İç Mimarlık

Abdullah ALKAN
TMMOB İçmimarlar Odası 20. Dönem Yönetim Kurulu, 

Genel Sekreter

Ülkemizde yaklaşık yüz yıldır eğitimi verilen İç Mimarlık mesleği, 1976 yılından 
bugüne Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği [TMMOB] çatısı altında meslek 
odası kapsamında temsil edilmektedir. 4 yıllık üniversite eğitimi almış her iç 
mimarın, 6235 sayılı TMMOB Kanunu 33. madde gereği mesleğini gerçekleş-
tirebilmesi için TMMOB İçmimarlar Odasına üye olması gerekmektedir. Mes-
lek odası kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren yasa ve yönetmeliklerle iç mimarlık uygulama ve hizmet kapsamı yasal 
olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan bu hizmet alanlarında, yine yasalar ve yönet-
meliklerdeki yetersizlikleri sonucu; hak ettiği ve ihtiyaç duyulduğu hizmetler de 
yok sayılmaktadır.

TMMOB İçmimarlar Odası Serbest İç Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil 
ve Mesleki Denetim Yönetmeliği İkinci Bölümünde, İçmimarın hizmet ve ta-
sarım alanları; iç mekân tasarımı, bu mekânların özgün hareketli-sabit mobil-
ya ve aksesuar tasarımlarından fuar standlarına, kara-hava-deniz taşıtları iç 
mekânlarından mobilya ve donatı tasarımına kadar geniş bir yelpazede detay-
larıyla tanımlanmaktadır.

Iç mimarlığın uygulama alanları ülkemizde genellikle bina içinde yer almala-
rı, iç mimarlık eğitimi içindeki olumsuz uygulamalar ve iç mimarlık mesleğinin 
terminolojisinde yer alan “mimarlık” kelimesi, en aydın ve eğitimli kişilerde bile 
mesleğin tanımı ve uygulama alanları konusunda yanlış izlenimler yaratmak-
tadır. Ancak iç mimarlık, çoğu zaman yaşamın içinden ve yaşamın süregelen 
devinimi içinde insanlarla doğrudan ilişkili olması nedeniyle birçok meslekten 
çok daha fazla insan yaşayışı ve sağlığı ile ilgilidir. Duvarlar, kapılar, renkler, 
tekstil, aydınlatma, mobilyalar, aksesuarlar vb. gibi birçok öge mekânla birlikte 
kullanıcısıyla 1/1 ölçekte ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla hem ölçek, hem tasa-
rım anlayışı hem de kullanıcı profili açısından iç mimarlık hizmetinin yaşamsal 
önemi ortadadır. Ancak ekonomi faktörü kamu yararı ve ülke çıkarları açısından 
ayrı bir önem arz eder.

Çarpıcı ve anlaşılır bir örnek olması sebebiyle; yapı üretim sürecini ele aldığı-
mızda, planlama aşamasından denetim sürecine kadar ilgili mimarlık mühen-
dislik disiplinleri bu süreçte yer almaktadır. Ancak, bunlar yanında iç mimarlık 
proje ve raporların ve iç mimarın sürecin ayrılmaz bir parçası olması bekle-
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nirken bu olağan durum çoğunlukla reddedil-
mektedir. Neden bir gereklilik vardır? Bu soru 
TMMOB İçmimarlar Odasının ve üyelerinin bir 
rant isteğinden kaynaklı değildir. Çoğunlukla 
ülke ekonomisine etkisi, tasarım, mimarlık ve 
mühendislik hizmetlerinin devamlılığının bir so-
nucu (ölçek ve son kullanıcı etkeni) ve eğitimle 
başlayan ve uygulama alanlarıyla devam eden 
(iç mimarlık eğitim ve hizmet sektörü) bir top-
lumsal sürecin gerekliliğidir.

Ülkemizde yapı sektöründe ikamet amaçlı bina-
lar üretimde başı çekmektedir. Türkiye İstatistik 
Kurumunun [TÜİK] Yapı İzin İstatistiklerine göre 
2010 yılında toplamda 53.786.831 m² inşaat 
alanı olan 361.636 daire yapılmıştır. Bu daire-
lerin değeri 30.312.312.082 TL. ile ekonomik 
etkinliği ve ülke ekonomisine katkısı oldukça 
yüksek düzeydedir. Ayrıca, T.C. Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı [TOKİ] Belediye 
Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre 
Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik 
Konut İnşaatları İhale Dosyasında bu bedelin 
%57’sini İnce İnşaat işleri olarak tanımlanmak-
tadır. Telaffuzu dahi bu denli zor bir maliyet göz 
önüne alındığında gerek plan, proje sürecinde 
gerek uygulamada yapılacak hatalar ülkemize 
çok pahalıya mal olmaktadır.

Bilginin ve iletişimin hızına yetişemediğimiz, 
malzemenin ve teknolojinin takibinin her ge-
çen gün zorlaştığı günümüz dünyasında, artık, 
uzmanlaşmanın ve birlikte üretmenin bir zo-
runluluk olduğu göz ardı edilerek, günümüzde 
hâlâ bir konuta ait iç mekânda kullanılacak tüm 
kaplama malzemelerinin, ıslak hacimler olarak 
nitelediğimiz mutfak, banyo ve tuvaletlerde kul-
lanılacak tüm mobilya, aksesuar ve armatür-
lerin, kapıların ve aksesuarlarının seçimleri ve 
projelendirilmesi yapılmamaktadır. Bu unsurlar 
çoğunlukla şematik bir biçimde mimari proje-
lerin çizim yükü altında ortaya konulmaktadır. 
Aynı şekilde, iç mekân doğru şekilde planlan-
madan ortaya çıkan elektrik ve mekanik tesisat 
projeleri amaca hizmetten çok uzaktadır. Kapı 
arkasında kalan elektrik anahtarları, bebeklerin 
bile ulaşabileceği prizler, toprak hattı olmayan 
ve aktif konuma geçtiğinde eriyen ya da zehirli 
gaz çıkaran elektrik armatürleri bu olumsuzluk-
ların sadece telaffuz edilenleridir. 

Bu projeler ile yapılan üretimlerde kontrol ve 
denetimde de ehil kişilerin yer almaması so-
nucu yaşadığımız mekânlar müteahhitlerin 

inisiyatif ve insafına kalmaktadır. Mimari proje 
ile belirlenen ıslak hacimler, mutfaklar, elektrik 
projeleriyle belirlenen tesisatlar, makine mü-
hendisiyle belirlenen ısıtma ve sıhhi tesisatları, 
çoğunlukla istenilenden uzak, ürün seçimleri 
ve bireye uygun olmayan projelendirmelerle 
kullanılması ancak değişikliklerle mümkün olan 
bir biçimde sahibine teslim edilmektedir.

Bu durumun sonucu sadece fonksiyon ve es-
tetikten uzak mekânlara hapsolmamız değil, 
bir yılda yaklaşık 17.000.000.000 TL’sını soka-
ğa atmak anlamına gelmektedir.

Bu miktar üzerinden farklı ekonomik güce sa-
hip son kullanıcının sadece % 10-15’inin dahi 
yaşama alanını kullanılır hale getirmek adına; 
kapılarının, zemin ve duvar kaplamalarının, 
mutfak dolaplarının, tezgâhın, evyenin, batar-
yanın, davlumbazın, banyolarında seramiklerin, 
lavabo, wc, duş teknesi, küvet ve kabinlerinin, 
armatürlerin, radyatörlerin ve sıhhi tesisat alt-
yapısının, aydınlatma elemanları, elektrik priz-
leri ve anahtarların dolayısı ile elektrik tesisat 
altyapısının kırımı, sökümü, atılması ve yerine 
yeniden konması yaklaşık 1.700.000.000 TL 
ile 2.550.000.000 TL arasında ürkütücü bir 
maliyeti daha beraberinde getirir.

Ülke ekonomisinde geri dönüşü ve tekrar eko-
nomiye kazandırılması mümkün olmayan atık-
lar, sokağa atılan bu miktarın dışında çevreye 
de önemli ölçüde zarar vermektedir.

Tüm ekonomik ve çevresel faktörler bir yana, 
denetimsizlik sonucu montajı hatalı yapılan bir 
lavabonun altında can veren bir çocuğumu-
zun, hastane tuvaletinde fenalaşan, kapı yan-
lış yöne açıldığı için kendisine müdahale edi-
lemeyerek yaşamını kaybeden kardeşimizin, 
bir bayram günü Konya'da yine denetimsiz 
şekilde iç mekân yenilenmesi sırasında kolon 
kesilmesi sebebi ile yıkılan Zümrüt Apartmanı 
enkazı altında kaybettiğimiz canların hayatları-
na paha biçebilir miyiz?

Bu sebepledir ki; öznesi insan olan iç mimarlık 
mesleği, yapı üretim sürecinin planlama aşa-
masından denetim sürecine kadar yoruma 
açık olmayacak şekilde ilgili yasa ve yönetme-
liklerde tanımlanmak ve tanınmak zorundadır.

Birlikte üretmek için,
Birlikte yaşamak için...
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Mekân, Kültür 
ve İnsan

Global ve lokal imajların birbirine karıştığı günü-
müzde kültürel değerleri anlamlandırmak zorlaş-
mıştır. Neyin yerel, neyin global olduğu artık eski 
nesillerin zihinlerinde saklıdır. Dünden günümüze, 
hangi ihtiyaçlarımızın, hangi mekânlarla karşılan-
dığı, bu mekânlarda biçimlenen imajların hangi 
anlamları barındırdığı netliğini yitirmiştir. Bu bağ-
lamda, yapılan çalışma kültürel değerlerimizin 
mekân ile etkileşimini ortaya koyduktan sonra gü-
nümüzde var olan durumu değerlendirmektedir. 
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Mekân tasarım pratiği içerisinde pek çok farklı katmanı 
barındıran bir süreçtir. Mekânı deneyimleyenlerin fizik-
sel ihtiyaçları kadar sosyal ve duygusal gereklilikleri de 
tasarım sürecinin bir parçasıdır. Bu sosyal gereklilikler 
çoğunlukla kültürel veriler tarafından yönlendirilir. Kül-
türel veriler davranış biçimlerinin oluşumunda etkilidir.  
Mekân kimliği içerisinde yer aldığı kültürden esinler ta-
şır. Tasarımcısı mekâna ait işlevsel problemleri çözer-
ken aynı zamanda kültürel kimliğin verilerinden de ya-
ralanır.  Öyle ki, Uluslararası İç Mimarlık Federasyonu 
(IFI) mesleği tanımlarken iç mekân tasarımını kültürel 
bir üretim biçimi olarak tanımlar ve tasarımcıları kül-
türel çeşitliğin ifadelerini destekleyen kişiler olarak ni-
telendirir. İç mekânlar kullanıcı ile en yoğun etkileşime 
giren yerlerdir. Başka bir deyişle, bu yerler boşluktan 
çok bir yaşam biçimi tarifler. Bu yaşam biçimleri kültü-
rel değerlerin bir ürünüdür.   

imaj oluşumu üzerine oluşturduğu modelde de kültürel 
imajların algılarımızdaki etkisi temeldir. 
 

Gerçek 
Dünya 

Algılanan 
Dünya 

Kültürel 
imajlar 

Kişisel 
imajlar 

Şekil 9. Rapoport’un Filtre Modeli (Rapoport, 1997). 

Yukarıda yer alan modelde gerçek dünya ve algılanan 
dünya arasında farklılıkları kültürel ve kişisel imajların 
oluşturdukları görülmektedir. Rapopart’a göre kültü-
rel imajlar ve kişisel imajlar gerçek dünya ve algılanan 
dünya arasında filtre görevi görmektedir. Ayrıca, ya-
pılan pek çok araştırmada farklı kültürlerde yaşayan 
insanların farklı mekân algıları olduğu belirlenmiştir. 
Altman ve Chembers’a göre kültür, çevre ve insanın 
aslında bir bütün olduğunu ve bu bütünün de sosyal 

Kültürel değerler ise uzun süreçler sonucu biçimlen-
miş, tekrarlı, ama aynı zamanda dönüşen bir değerler 
bütünüdür. Baynes‘a göre kültür “Bir topluluğun her 
üyesinin katkıda bulunduğu ve toplumun her üyesini 
yoğuran değişken bir ağdır. Bir kültürün toplamı elbet 
onun bireysel parçalarından da büyüktür; ama o ancak 
insanların eylemlerinde ve imgelerinde canlandığında 
gerçekleşir ve var olur... Kültür, belli yer ve zaman-
da var olan temel bir şeydir; bir soyutlama değildir.” 
(2004:15). Bu tanımdan yola çıkarak iç mekânların da 
soyut kültürel değerlerin yansıtıldığı somut imajlarla 
çevrelendikleri söylenebilir.  

Kültür ve Mekân Algısı
Kültürel değerler insanların mekânlarla kurdukları iliş-
kilerde son derece belirleyici etkiler taşır. Öyle ki, in-
sanlar çevrelerini içerisinde var oldukları kültürler imaj-
lar doğrultusunda değerlendirir. Raporort’un çevresel 

sistemi oluşturduğunu belirtmişlerdir (1989). Kısacası, 
kültürel değerler mekânı algılama biçimimizi değiştiren 
faktörlerden biridir. Her kültürel kimlik sosyal gereklik-
ler bağlamında birbirinden farklı işlevsel ihtiyaçlar ge-
rektirir. Örneğin bir kültürde son derece önemli olan 
mekâna ait bir veri, başka bir kültürde anlamsız olabilir. 
Böylelikle, birbirinden farklı her kültür için farklı mekân 
tasarımlarının kurgulanması gerekmektedir. 

Kültür ve Mekân Etkileşimi Üzerine Örnekler
İnsan algısında, kültür ve mekânın birebir etkileşimini 
ortaya koyan örneklerden biri Afrika’da yaşayan Mbuti 
Pigmelerinin çevresel algısının oluşumudur. Mbuti Pig-
meleri yaşamlarını çok sık yağmur ormanlarıyla kaplı 
mekânlarda geçirmektedirler. Dolayısı ile gökyüzünü 
rahatlıkla algılayamamaktadırlar, gökyüzünde olan ha-
reketleri takip edememektedirler. Böylelikle, dikey algı 
yerine, yatay algıları daha çok gelişmiştir. (Altman ve 



53 OCAK  2012

Chembers, 1989). Ayrıca, dinlerinde birçok farklı kül-
türde yer alan güneş, ay ve yıldızlara ait semboller bu-
lunmamaktadır. Bu durumun karşıtı olarak,  bitki örtü-
sü bakımından gökyüzünün rahatlıkla algılandığı Mısır 
Medeniyetinde gökyüzünde var olan unsurların hem 
dini inanışlarında, hem de güncel hayatın devamlılığı 
için sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

Rapoport’un araştırmaları da bu konuda çarpıcı ör-
nekler sunmaktadır. Bu örneklerden biri Kuzey Afrika 
yerlilerinin sosyal davranış ve mekân etkileşimi üzeri-
nedir. Köy halkı kadınlarının eve gelen su hizmetinden 
memnun olmadıkları görülmüştür. Bu memnuniyetsiz-
liğin sebebi araştırıldığında, köyde yaşayan kadınlar 
sosyalleşmek için kullandıkları mekânların toplu olarak 
kullanılan çeşmeler olduğu görülmüştür. Evlere sağla-
nan su hizmeti ile kadınların sosyalleşmek için kullan-
dıkları mekânlarından yoksun kaldıkları algılanmıştır. 

kullanıcının mekâna asıl işlevinin yanı sıra kendi kültü-
rüne özgün farklı anlamlar barındıran işlevler eklediği 
görülmektedir. 

Güvenç de şu sözleri ile bu etkileşimi desteklemek-
tedir: “Kültür dendiğinde akla önce töreler gelir. Çün-
kü kültürün sürekliliğini gelenek ve görenekler sağlar.” 
(Güvenç, 1999:102). Güvenç’e göre kültür birçok 
temel ve psikolojik ihtiyacı karşılamaktadır. Yukarıda 
sunulan örneklerde, tasarlanan mekânların temel ih-
tiyaçları karşılamalarına rağmen kullanıcıları tarafından 
tercih edilmediği görülmüştür. Bu örnekler kullanıcının 
kültürel kimliğinin tasarımda ne denli önemli bir veri 
olduğunu göstermektedirler. Bu veriler mekân kulla-
nımında kişisel tatminin temellerini oluşturmaktadırlar. 
Mekânı oluşturan imajların kendi başına soyut bir algı-
lama biçimi olmadığı kesindir. 

Dolayısıyla, sosyal davranış biçimini desteklemeyen 
bir yeniliğin kabul görmediği kesindir.  Köyde yaşayan 
kadınlar kültürlerinde yer alan bu sosyal davranış biçi-
mi ile çeşme başı mekânına işlevinin dışında bir anlam 
daha yüklemiştir. (Ayalp, 2008). 

Bir başka araştırma ise yine sosyo-kültürel davranı-
şın mekân üzerinde etkilerini yansıtmaktadır. Porto 
Riko’dan New York’a gelen göçmen kadınların ken-
dilerine verilen evlerdeki mutfak mekânlarından mem-
nuniyetsiz olduğu görülmüştür. Konutlarda işlevleri 
doğru çözümlenmiş minimum ebatlarda hacimler bu-
lunmaktadır. Ancak Porto Riko’lu kadınların mutfak 
hacmini hem yemek hazırlama, hem de arkadaşları ile 
sosyalleşme mekânı olarak kullandıkları görülmüştür. 
Ayrıca yemeği de arkadaşları önünde yapmaktadırlar. 
Porto Riko’lu kadınların kendilerine verilen bu mutfak 
hacminde sosyo-kültürel gereksinimlerini karşılayama-
dıkları için memnuniyetsizlik yaşadıkları kesindir. Yine 

Kültür, Mekân ve Anlam

Mekânın kültür ile etkileşimini anlamsal boyutta de-
ğerlendirdiğimizde de algıladığımız kadar anlamlan-
dırdığımızın da farklı olduğu görülmektedir. Her kültür 
içerisinde kendine ait farklı anlamasal kodlar barındırır. 
Umberto Eco’ya göre çevremizle anlamsal kodlar ara-
cılığı ile ilişki kurarız. 

Umberto Eco’ya göre kod kültürün belirlediği kurallar 
sistemidir. Eco mimari bir ürünün iki farklı temel işle-
ve sahip olduğunu belirtir. Bunlar gösterilen-belirtilen  
(denotation) ve anlamlandırılan-çağrışım yapan (cona-
tation) işlevlerdir. Örneğin; evin barınma işlevi belirtilen 
işlevi yüklenirken; antropolojik, tarihi, estetik bir takım 
içeriklerin ise çağrışım yapan anlamlandırmada aracı 
olan bir takım işlevler yüklenebilir. Eco’ya göre tasarla-
nan mekânlar 4 ayrı boyuta sahiptir. 
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• İfadesel- esas (expression-substance)

• İfadesel-form (expression-form)

• İçerik-esas (content-substance)

• İçerik- form (content-form) 

İfadesel esas olarak mekânın fiziksel özellikleri belir-
tilmektedir; ifadesel form da ise yapısal formlar ve de 
mimari sisteme ait karşıtlıklar; içerik esas da ise kültü-
rün içerisinde var olan bütün işlevler; içerik formda ise 
kültürün sahip olduğu mimari anlamlar kapsanmakta-
dır. Başka bir deyişle, tasarlanan mekânları tek bir işle-
vi karşıladığını düşünmek olanaksızdır. Yukarıda sunu-
lan örneklerde de kültürel anlamların mekânın biçim-
lenmesinde ne denli etkin olduğu algılanmaktadır. Eco 
tasarlanan mekânların kendi ifadelerinden ayrı olarak, 
içeriklerinde kültürel kodlar yani anlamlar barındırdığını 
belirtmiştir. Mekânlar form olarak aynı olsa da onla-
ra yüklenen anlamların kültürel kimlikler doğrultusun-
da farklılık göstereceği kesindir. Her kültür mekânlara 
farklı anlamlar yükler.

Değerlendirme ve Sonuç
Yukarıda anlatılan kavramsal içerik kültür, mekân ve 
insanın birbiri ile etkileşim içerisinde olduğunu ortaya 
koymuştur. İnsanın mekânı algılamasında kültürel de-
ğerlerin hem algısal, hem de anlamsal boyutta etkin 
olduğu görülmektedir. Bu boyutlar mekân kullanımın-
da psikolojik gereksinimleri karşılayan sosyo-kültürel 
bir ihtiyaçtır. Mekân kullanımında uzun süreli tatminin 
bu gereksinimler karşılanmadan olanaksız olduğu ke-
sindir. 

Ancak günümüzde bu kültürel değerler özgün ol-
maktan çok bütüncül bir algı yaratmaktadır. Endüstri 
devriminden sonra ortaya çıkan çoklu üretimin tasar-
lanan mekânlarda da tek tipleşmeyle doğru yönlendiği 
görülmektedir. Teknolojinin hızlı gelişimi ile uluslararası 
etkileşimin artması, kültürel değerlerin paylaşımını ko-
laylaştırdığı kadar onların yer yer değersizleşmesine de 
neden olmuştur. Öyle ki, kültürün özünde olan etkile-
şim ve dönüşüm yönünü tek tipliliğe; sürekli bir üretim 
ve tüketim anlayışına döndürmüştür. 

Adorno’ya göre “günümüzde kültür her şeye nesnellik 
bulaştırır”. Bu tümcesiyle Adorno kültürel değerlerin 
anlamsal boyutunda yaratılmak istenen bütünleştirme 
çabasına eleştirisel bir yaklaşım getirmiştir. Artık sü-
rekli tüketimi destekleyen kültürel değerler önceliklidir. 
Adorno’ya göre tüketici kültürü, kültürün yozlaşması-
dır. “Günümüzde kültür her şeye benzerlik bulaştırır. 
Filmler, radyo ve dergiler bir sistem meydana getirir. 
Bu alanların her biri kendi içinde ve hep birlikte söz 
birliği içindedir.” (2009).

Aynı yaklaşımla günümüzde üretilen mekânların da 
ortak bir estetik beğeniyle çerçevelenmeye çalışıldığı 

görülmektedir. Sürekli üretilen ve tüketilen bu beğe-
niler mekân üretiminde de rahatlıkla algılanmaktadır. 
Kullanılan formlar, bu formları tarayan malzemeler, 
renkler, desenler, dokular ve aydınlatma biçimleri gibi 
birçok tasarım elemanı genelleştirilmiş bir beğeni ürü-
nü olmuştur. Üretilen mekânlar, beğenilerin modaların 
döngüsünde yenilenmektedir. Böylelikle, tasarım ürü-
nü mekânlar özgün ve devamlıkla dönüşen mekânlar 
olmak yerine, moda doğrultusunda tüketilen ve sonla-
nan boşluklar olmuşlardır. 

Bu değersizleşme sürecinin sonlandırmak adına fark-
lı ülkelerde kültürel değerlerin özgünlüğünü korumak 
adına çalışmalara girişilmiştir. Kültürel kimliğin sürdü-
rülebilirliği kapsamında yapılan bu çalışmalar yerel de-
ğerlere dikkat çekmektedir.  Sürekli tüketimin odağın-
da kurgulanan mekân tasarımlarının, bu odaktan sıyrı-
lıp kültürel özgünlüğü destekler eğilimlere yönlenmesi 
gerekmektedir. 
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Çağdaş şehir yapılanması içerisinde, alışveriş merkez-
leri yapıları en sık karşımıza çıkan yapı tipleridir. Türkiye 
İstatistik Kurumunun Haziran 2011 tarihli verileri, ülke 
genelinde 279 alışveriş merkezinin aktif olarak kulla-
nıldığını bildirmektedir. Bu alışveriş merkezlerinin 109 
tanesi İstanbul’da, 37 tanesi Ankara’da ve 17 tanesi 
İzmir’de bulunmaktadır. Büyük şehirlerimizdeki alışveriş 
merkezi sayıları her geçen gün artmakta ve bu büyük 
kompleksler arasında mesafe 200-300 mt’ye kadar 
düşmektedir. Çağdaş kentlerimizin vazgeçilmezi olan 
alışveriş merkezleri nasıl bir toplumsal ihtiyaca cevap 
vermektedir ki sürekli bir ihtiyaç olarak var olabilmekte, 
çoğalabilmekte ve yaşayabilmektedir?      

Bu sorunun cevabını değişen toplumsal yapı, tüketim 
alışkanlıkları ve işlevleri yeniden tanımlanan alışveriş 
merkezlerinin mekânsal ve yapısal özellikleri ile açıkla-
mak mümkündür.

20. yüzyılda ortaya çıkan alışveriş merkezi ile alışveriş 
mekânları ve kent mekânları yeniden yorumlanmış ve 
yapılandırılmıştır. Bu yeni yapılanma içerisinde kentlerin 
kalbini oluşturan, kamusal ilişkilerin ve kamusal aktivi-
telerin meydana geldiği ortak mekânlar kent merkezi-
nin dışında yeniden yaratılmıştır. Bu yeni yapılanış içe-
risinde en temel biçimi ile bir ihtiyaç giderme etkinliği 
olan alışveriş etkinliği; bir rekreasyon ve boş zaman 
geçirme etkinliğine dönüşmüştür (Birol, 2005).

Baudrillard, (1997) günümüz alışveriş merkezlerinde 
yeniden kurgulanan yaşamsal pratikleri araştıran çalış-
masında, bu mekânların tüm aile fertlerine hitap edebi-
lecek eğlence ve boş zaman aktiviteleri ile zenginleştiril-
miş mekânlar olduğunu vurgulamaktadır. Baudrillard’a 
(1997) göre, alışveriş merkezleri kullanıcılarına her şeyi 
içinde barındıran küçük bir kent yaşantısı simülasyo-
nu sunarlar. Bunu sağlamak için de alışveriş merkezi 
tasarımında kenti yansıtan birçok unsur iç mekânda 
tekrar kullanırlar. Koridorlar boyunca yürünen, kentle-
rin sokaklarını andıran, etrafı dükkânlarla dolu alışveriş 
aksları, kullanıcıları genellikle kentlerdeki benzerlerini 
andıran alışveriş merkezindeki aktivitenin odağı olan 
meydanlar, şehir yaşamını iç mekânda oluşturmaya 
yönelik çabalardır (Bkz. Resim 1).

Resim 1: Alışveriş merkezi iç mekân, toplanma mekânları 

Alışveriş aktivitesi incelendiğinde, amacın sadece mal 
ve hizmet ihtiyacını karşılamak olmadığı, aynı zaman-
da alışveriş yapan bireylerin sosyalleşme ihtiyaçlarını 
da tatmin etmeleri alışveriş aktivitesini barındıran ya-
pıların çeşitli ilave fonksiyonlarla zenginleşmesine se-
bep olmuştur. Geçmişte kent merkezinde konumlanan 
örneklerin aksine, günümüz alışveriş ve sosyalleşme 
alanları; kent merkezinden uzakta, şehir mimari doku-
sundan bağımsız, kapalı kamusal alanları yaratan, her 
yaşta katılımcıya hitap eden sinema ve tiyatro imkânıyla 
bireylerin sanat ve kültür ihtiyaçlarını da tatmin eden 
alışveriş merkezlerinde yer almaktadır. Çağdaş alış-
veriş merkezlerinin eğlence pazarlaması yönünde 
olması, alışverişle eğlence arasındaki sınırları yok et-
miştir. İnsanlar yaşamayı hayal ettikleri yeni tecrübeler 
için evlerinden çıkıp bu yeni eğlence ve rekreasyon 
mekânlarında sosyalleşmeye ve iletişimde bulunmaya 
davet edilmektedirler (Sayar ve Süer 2005). 

Günümüzde, alışveriş merkezleri, birbiriyle anlamsal ve 
mekânsal olarak hiçbir ilişkisi bulunmayan atlıkarınca, 
buz pateni pisti gibi eğlence ögeleri, panaromik asan-
sörler, yürüyen merdivenler gibi teknolojik ögeler; ke-
merler, kubbeler, köprüler gibi mimari ögelerin bir araya 
geldiği gerçeküstü mekânlar haline dönüşmüşlerdir. Bu 
mekânlar içinde kurulan kamusal ilişki de aynen alışve-
riş merkezinde kurgulanan yapay dünyaya benzer bir 
şekilde kendiliğindenliğini kaybetmiştir. İklimlendirme-
sinden güvenlik kontrolüne kadar fiziksel ortama dair 
her şeyin düzenlenmiş olduğu alışveriş merkezlerinde 
kamusal ilişkiler de düzenlenir hale gelmiştir. Öyle ki, 
alışveriş merkezi içindeki satış görevlilerinden güvenlik 
personeline kadar pek çok çalışanın müşterilerle kura-
cağı ilişkiler ve söyleyeceği diyaloglar bile bu düzenle-
me içinde yer almaktadır (Sayar ve Süer, 2005) (Bkz. 
Resim 2). 

Resim 2: Alışveriş merkezi iç mekân görünüşü. 

Ritzer, (2000) alışveriş merkezlerinin tüketicileri ken-
dilerine çekme ve alışveriş merkezi içerisinde tutma 
çabalarını akılcılaştırma (rationalisation) ve büyüleme 
kavramları ile incelemektedir. Akılcılaştırma, oluşturu-



57 OCAK  2012

lan karmaşık tüketim sisteminin en etkili ve tasarruflu 
biçimde çalışmasını sağlamayı hedefleyen sistema-
tik ve yapısal unsurları içerir. Büyülenme kavramı ise 
mekânların çekici ve sihirli olarak algılanmasını sağla-
mak için tasarım unsurlarını ve hayal gücünü ön plan-
da ve etkili biçimde kullanmaktadır. Büyüleme kavramı 
ile kitlesel tüketim alanlarının tamamında ziyaretçiler 
bulundukları yerden ve zamandan kopartılmaya çalı-
şılmaktadırlar. İç mekân tasarımında kullanılan tasarım 
elemanları da mekân sınırlarını yok etmeyi ve kullanıcı-
ları yeni yaratılmış bir dünyaya taşımayı hedeflemekte-
dirler (Sayar, Süer, 2005) (Bkz. Resim 3). 

 

Resim 3: Alışveriş merkezi iç mekân görünüşü.

Çağdaş alışveriş merkezleri, mekân oluşumlarında 
kent bileşenlerini iç mekânda kullanırlar. Kent içerisin-
deki düğüm noktaları, sınırlar, yollar, bölgeler ve refe-
rans noktaları alışveriş merkezleri içerisinde yeniden 
kurgulanmış ve sosyal etkileşim mekânları oluştur-
muşlardır (White ve Sutton, 2001). Çağdaş kentleri-
mizde bireylerin rekreasyon alanları olarak seçtikleri 
alışveriş merkezlerini belirleyen çok fazla faktör vardır. 
Bu faktörler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir: yaş, 
cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyal statü gibi birçok faktör 
alışveriş merkezinin imajı ile de birleşerek seçimlerin te-
melini oluştururlar. Kişilerin alışveriş yapma, servis ve 
rekreasyon alanlarını kullanma sıklıklarının da alışveriş 
merkezinin konumu, kolay ulaşılabilirliği ve araç parkı 
olanağı sağlaması gibi koşullarla doğrudan ilgili olduğu 
tespit edilmiştir (Aktaş, 2009, 2011). Bayraktar (2005), 
alışveriş merkezlerindeki çalışmasında, alışveriş mer-
kezleri kullanıcılarının merkezlerin yakın çevrelerinden 
değil, kentin farklı yerleşimlerinden geldiklerini ve farklı 
tüketici gruplarının iletişim merkezleri halini aldığını tes-
pit etmiştir. 

Çağdaş alışveriş merkezlerinde, alışveriş merkezleri 
kullanıcıları bu mekânlara sadece alışveriş için değil 
sosyal ilişkiler kurmak, bunları geliştirmek, eğlenmek 
için de gelmektedirler. Kalabalığın ve topluluğun bir 
parçası olmak, görmek ve görülmek, vitrin gezmek, 
zaman geçirmek, yalnızlıktan ve günlük hayatın sı-
kıntılarından kurtulmak, alışveriş merkezlerinin ziya-
ret sebepleri arasında önemli yer almaktadır. Alışveriş 
merkezlerini kullanan topluluğun ait olduğu sosyal 
sınıf, ortalama gelir düzeyi gibi sosyal faktörler diğer 
kullanıcıları da doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple bu 
merkezler hizmet ettikleri sosyal grubun fiziki ve sosyal 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir gelişim içinde ol-
mak zorundadırlar. Alışveriş merkezinin atmosferi, farklı 
kullanıcı gruplarına hitap eden rekreasyon ve servis ak-
tivitelerinin çeşitliliği, alışveriş merkezlerinin seçimindeki 
önemli unsurlardandır.  Sosyal yaşamdaki, toplumsal 
düzendeki ve ekonomik sistemlerdeki gelişimler ve 
değişimler tüm toplumsal sistemleri ve yaşam tarzla-
rını da doğrudan etkilemektedir. Alışveriş merkezlerinin 
iç mekân kurguları da yeni bir rekreasyon biçimi olan 
tüketime dayalı rekreasyon kavramı içerisinde biçim-
lenmektedir. Çağdaş alışveriş merkezlerinin iç mekân 
oluşumları belli noktalarda evrensel olarak kabul edilen 
normlara ve arketiplere bağlı kalırken, belli noktalarda 
tasarımın, tasarımcının ve temel tasarım temalarının 
yönlendirmeleri ile şekillenmektedir. Ama tüm bunlarla 
beraber günümüz alışveriş merkezlerinin mekân kur-
gusu boş zamanın, paranın ve rekreasyonun tüketildiği 
bir sistemin parçası olmaya devam etmektedir. 
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İç mekân tasarımının oluşum ve gelişim 
süreci incelendiğinde, mekân kullanımı 
ilk çağlardan başlayarak tarih boyunca 
nerdeyse her kültürde bulunmaktadır. 
Ancak iç mimarlık mesleğinin profesyo-
nel oluşumuna baktığımızda ise, baş-
langıcın Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) gerçekleştiği, orada kurumsallaş-
tığı ve yine oradan dünyaya yayıldığı gö-
rülmektedir. Bu yayılım, çoğunlukla Ang-
lo-Sakson kültürünün egemen olduğu 
kıta ve ülkelerde daha etkin bir biçimde 
gözlemlenebilmektedir. 

İç Mimarlık, temellerini tarih öncesi çağ-
lardan başlayarak günümüze kadar 
gelen bir mekân geleneği üzerine yapı-
landırmıştır. Bina içindeki boşlukların ve 
alanların uygulama kapsamını oluştur-
ması nedeniyle de mimariyle ilişkilendi-
rilmektedir. Ancak, iç mimarlığın oluşum 
ve gelişim sürecindeki temel kaynaklar, 
güzel sanatlar ve ev ekonomisidir. İçmi-
marlığın güzel sanatlar ayağını oluşturan 
kapsamı, çoğunlukla insan kültürü ve in-
san beğenisi üzerine kurulurken, estetik 
arayışını ve güzellik kavramlarını temel 
sorun olarak görmektedir. Ev ekonomisi 
ise, iç mimarlığın erken dönem uygula-
malarında en az güzel sanatlar kadar et-
kin bir rol üstlenmiştir. Bu bölümler, 19. 
yüzyılda ABD, Kanada ve İngiltere’de ku-
rulmuş, aile ve toplum yönetimi, tüketici 
eğitimi, kurumsal yönetim, iç tasarım, ev 
mobilyası, tekstil ürünleri, el sanatları, gi-
yim, ticari amaçla pişirme, gıda koruma-
sı, sağlık bilgisi, çocuk gelişimi, para yö-
netimi ve aile ilişkileri gibi birçok konuda 
birey, aile ve toplumları yetiştirmek (IFHE 
2011) amacıyla eğitim vermekteydi. Gü-
zel Sanatlar ve Ev Ekonomisi konuları 
içinden, bina içindeki kullanıcıları ilgilen-
diren bölümlerin bir araya getirilmesiyle 
oluşturulan iç mimarlığın kapsamında 
görülen eksiklikler nedeniyle, mimarlık 
bilgilerinin bina içindeki belirli bir bölü-
mü de katılmıştır. 20. yüzyılın başlarında 
oluşturulan bu kapsamla, uzmanlaşmış 
bireylerin yetiştirilmesi sonucu, mesleğin 
ilgi ve uygulama alanları profesyonel çer-
çevede belirlenmiştir. 

İçmimarlığın Gelişim Süreci
İç Mimarlık mesleğinin profesyonel an-
lamdaki ilk uygulamalarına, 20. yüzyılın 
ilk yıllarında ABD’nde karşılaşılmaktadır. 
O yıllarda 18. yüzyılın iç mekâna yönelik 
farklı uygulamalarının oluşturduğu yakla-
şımlardan bir sentez oluşturan Elsie De 
Wolfe ilk “İç Mekân Uygulamaları”nı ger-
çekleştirmiştir. Bunu gerçekleştirirken, 
öncelikle, sahip olduğu sanatçı kimliğinin 
edinimlerinden yararlanmıştır. Düzenle-
diği ilk mekânlardan olumlu tepkiler al-
ması sonucunda ise, profesyonel olarak 
iç mekân düzenlemelerine başlamıştır. 
Bu dönemlerde meslek iç dekorasyon 
olarak adlandırılırken, Elsie De Wolfe’dan 
önce profesyonel anlamda bağımsız ça-
lışan, uzmanlık alanı mekân ola, biri bu-
lunmamaktaydı (Tate, Smith 1986).

İç mekân düzenlemeleri, dünya gene-
linde, 20. yüzyılın ilk yarısına kadar iç 
dekorasyon tanımlamasıyla adlandırıl-
maktaydı. Hatta Türkiye’de bugünkü adı 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
olan Mektebi-i Sanayi-i Nefise-i Şahane 
Okulu’nda1 buna benzer bir yaklaşımla 
Tezyinat Bölümü kurulmuştur. 1914 yılın-
da kurulan bu bölümde göreve getirilen 
Philip Ginther Dahili Tezyinat Atölyesini 
açarak (Cezar 1983) iç mimarlık için Tür-
kiye’deki ilk adımların atılmasını sağla-
mıştır. Dahili tezyinat, yani, iç süsleme ya 
da Fransızcadan dil kültürümüze aktarıl-
dığı biçimiyle iç dekorasyon. 

Bu kavram, özellikle İkinci Dünya Savaşı 
sonlarına kadar kullanılmıştır. İki dünya 
savaşı öncesi Almanya’daki birçok eği-
tim kurumu, farklı yaklaşımlara ve yenilik-
lere imza atmaktaydı. Bunlardan biri olan 
ve 1919 yılında güzel sanatlar ve zanaat 
okullarının birleşimiyle kurulan sanat ve 
tasarım okulu Bauhaus, yeni bir eğitim 
modeli geliştirmiştir. O dönemlerde etkin 
olmaya başlayan modernizm ile sanat, 
tasarım ve zanaatkârlık arasında bir iliş-
ki kurmaya çalışmıştır (Pile 2000). Ancak 
Bauhaus eğitimi, iç mimarlık alanını za-
naat boyutuyla ele alarak “iç tasarım ma-
rangozluk” ve “iç tasarım metal atölyeleri” 

1. Resmi adı “Mektebi-i Sanayi-i Nefise-i Şahane” olan okul, 1927 yılına kadar halk arasında ve resmi yazışmalarda 
“Sanayi-i Nefise Mektebi-i Âlisi olarak anılmış, daha sonraları ise Güzel Sanatlar Akademisi olarak eğitim yaşamını sür-
dürmüştür.
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kapsamında değerlendirmiştir. Bu bakış açısı ve eğitim 
anlayışıyla Avrupa’daki iç mimarlık, ABD’nin gerisinde 
kalmıştır. Ancak savaşlar nedeniyle Avrupalı eğitim ve 
bilim adamlarının başka ülkelere geçmesi, Bauhaus 
anlayışının dünyaya yayılmasına neden olmuştur. Bir 
grup ABD’ne giderken, diğer bazı gruplar, savaşa katıl-
mayan, ama Avrupa’ya yakın olan ülkeleri tercih etmiş-
tir. Benzer bir biçimde ülkemizde de bu etki görülmüş 
ve 1957 yılında açılan Tatbiki Güzel Sanatlar Yükseko-
kulu2 danışmanlığına Stuttgart Akademisi’nden Adolf 
Schneck getirilmiştir. Bu okulda birçok bölümle birlikte 
Mobilya ve İç Mimarlık Bölümü kurulmuş ve eğitimin 
amacı; çeşitli yapıların belirli işlevlere göre iç planları-
nı; mobilya ve benzeri eşyanın tasarımlarını, uygulama 
koşullarına uygun olarak tasarlayıp çizebilmeleri (Aslıer 
1970) olarak belirlenmiştir. Adolf Schneck, bu yakla-
şımıyla Bauhaus eğitim sisteminin bir benzerini Tatbiki 
Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda uygulamıştır (Kaptan 
2003). Böylelikle Avrupa’da düşünce alt yapısı hazırla-
nan tasarım kavramı, dünya ile neredeyse eş zamanlı 
olarak ülkemizde de etkin olarak eğitimin temel yapısını 
oluşturmuştur.

Böyle bir gelişim süreci izleyen tasarım, terminoloji ola-
rak eğitim alanlarında ve meslek alanlarında kullanılır 
duruma gelmiştir. Tasarım kültürü, benzer bir biçimde 
iç mekân düzenlemesinde de etkin olmuş, yenilikçi ve 
çağcıl bir meslek görüşünün gelişmesine yol açmıştır. İç 
Mimarlık kültürünün başından itibaren farklı anlayışlarla 
ayrışan, iç dekorasyon ve iç mimarlık uygulamaları artık 
İç Tasarım (Interior Design) ve İç Mimarlık (Interior 
Architecture) kavramlarıyla anılmaya başlanmıştır. Daha 

çok gelenekçi bir yaklaşımı izleyen eğitim ve uygula-
malar için İç Tasarım kullanılırken, mimari bir yaklaşımı 
içeren ve binanın temel ögeleri dışındaki düzenlemeler 
için, iç mimarlık terminolojisi kullanılmaktadır. 

Kültür Kavramı

Iç mimarlık kültürünü tanımlayabilmek için öncelikle 
kültürün ne anlama geldiğini kısaca incelemekte yarar 
vardır. Kültür, batı dillerinde; özen göstermek anlamına 
gelen Latince colere deyiminden türeyen, Latincede 
tarım anlamına gelen culture kökünden gelmiştir (Han-
çerlioğlu 2000:231). Günlük yaşamda halk arasında 
bilgi veya bilgiyle donanmış kişiler için kullanılmaktadır. 
Kültür, en geniş tanımıyla yaşam biçimini gösterir. İn-
san-doğa ve insan-insan ilişkilerinin toplamıdır. Kültürü 
belirleyen üretim-tüketim-paylaşım ilişkileridir. Bununla 
birlikte daha çok gelenek, görenek, ortak yaşanmışlık 
ve paralel düşünme olgusuna sahip bireylerin oluş-
turduğu ortak algılama ve davranış ilkeleri geliştirmiş 
yaşamla ilgili değerlerin tümünü kapsadığı söylenebilir 
(Kaptan 2010). 

Ayrıca, felsefi açıdan da kültürü değerlendirmek ola-
sıdır. Kültür, bilginin özüne inerek orada kişinin kendi 
üretimiyle değiştirerek o kişiye uygun olarak yeniden 
yapılandırmasıyla oluşturduğu “kendi doğası” olarak 
da tanımlanabilmektedir (Hançerlioğlu 2000:231). Bu 
açıdan bakıldığında, kişinin sahip olduğu kimlik de-
ğerleriyle birlikte toplumsal konumu, bilgi düzeyi ve en 
önemlisi erdemleriyle biçimlendirdiği kendi gerçekliğini 
de oluşturmaktadır. 

2. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu günümüzde Marmara Üniversitesi adını almıştır.
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Iç mimarlık Tanımı ve Iç mimar Kavramları
Kültür kavramını tanımladıktan sonra, çoğu tartışmala-
ra konu olan ve neredeyse her kişinin ve kurumun ken-
di bilgi ve bakış açısıyla anladığı iç mimarlık ve iç mimar 
kavramlarını da tanımlamak gerekmektedir. Özellikle 
küreselleşmenin de etkisiyle, bilgilerin kontrolsüz bir 
biçimde paylaşılması, birçok kavramın içi boşaltılarak 
yeni anlamlar yüklenilmesine yol açmaktadır. Böylece 
kavramlar, egemen kültürlerin ve kurumların istekleri 
doğrultusunda değerlendirilmekte ve yeni anlamları, 
kavramların asıl özlerine yabancılaşmaktadır. Bu ne-
denle tanımlanacak olan kavramların gerçek içerikleri-
nin tam olarak anlaşılabilmesi için, uluslararası kurum-
ların kabul ettiği tanımları kullanmakta yarar vardır.

Iç mimarlık; insanların gereksinimlerini karşılamak 
amacıyla belirlenmiş mekânların pratik, estetik ve sem-
bolik işlev açılarından ele alan, insanların fiziksel ve ruh-
sal özellikleri ve eylemlerine uygun olarak iç mekânları 
tasarlayan bir meslek alanı (Kaçar 1998:56) olarak ta-
nımlanmaktadır. Bu tanım içerdiği kavramlar açısından 
uzun bir açıklama gerektirmekte ve iç mimarlık mes-
leğini çok kapsamlı bir biçimde açıklamaktadır. Ancak 
kısaca değerlendirmek gerekirse, iç mimarlık insan 
gereksinim, istek ve beğenilerini kaynak olarak kulla-
nan, hizmet sunacağı kişi ya da mekânı, kullananların 
mekânda huzurlu ve konforlu bir biçimde yaşamaları-
na olanak tanıma amacındadır. Bunu yaparken bir iç 
mimar, tanımlı alanlar, tanımlı işlevler ve en önemlisi, 
birey temeline indirgenecek nitelikte tanımlı kullanıcı 
gereksinim ve isteklerine karşılık arayan (Kaptan 2003) 
bir hizmet sunmaktadır. Bu hizmetin karşılığı estetik ve 
güzellikle ölçülürken iç mekân ve mekânı oluşturan her 
türlü ögenin kullanıcı tarafından kolay ve rahatlıkla kul-
lanabilmesini içermektedir. Bu açıdan bakıldığında iç 
mimarlık; temelde uygulamaya dayalı, kullanıcı-mekân-
işlev ilişkisinin belirli bir genel düşünce (concept) çer-
çevesinde iç mimar tarafından kurgulandığı, bir tasarım 
alanı olarak tanımlamak olasıdır (Kaptan 2003).

1963’te kurulan Uluslararası Iç mimarlar Federasyonu-IFI3, 

iç mimarı;
• İç mekânların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin 

sorunları tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını ka-
tarak çözen,

• İç mekânı tasarlayan, tasarım analizi yapan, şantiye 
denetimi, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin 
yapı bilgisi, donatı, malzeme, ekipman konusunda 
bilgi veren,

• İç mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak 
üzere eğitim ve deneyimle donanmış kişi (IFI 1997) 
olarak tanımlanmaktadır. 

Iç mimar, bu özellikleri dışında aynı zamanda bir toplum 
bilimcisi gibi, mekânı kullanacak olan bireyin kimliğini 
analiz edebilmeli, onların toplumsal ve kültürel özel-
liklerine uygun tasarımları üretebilmelidir. Dolayısıyla, 
bireylerin kültür düzeyini, davranış biçimini, zevklerini 
ve alışkanlıklarını belirleyerek tasarımlarını yönlendire-
bilecektir. Bununla birlikte iç mimar, bir psikolog gibi, 
mekânı kullanacak olan bireyin ruhsal durumunu ve 
buna bağlı davranışlarının analizini yaparak, kullanıcının 
doğru gereksinim, istek ve beğenilerini belirleyebile-
cektir. Ancak bu yolla, tasarımlarına kaynak oluştura-
cak form, renk, doku, ışık, aksesuar ve malzemelerin 
niteliğini belirleyebilecektir.

İç Mimarlık Kültürü
İç Mimarlık Kültürü’nden söz edilirken tanımların, 
mesleğin oluşumu ve tarihsel gelişiminin göz ardı 
edilmemesi gerektiği görülmektedir. Oysa iç mimarlık 
mesleğinin konu ve hizmet sunumuna bakılacak olur-
sa, genellikle bulunduğu ülkenin, yörenin, şehrin ya 
da mahallenin yansımalarını içerdiği hemen fark edi-
lebilecektir. Bu yaklaşım iç mimarlık kültürünü, yani 
bir bakıma, mesleğin özünü oluşturmaktadır. Çünkü 
mesleğin uygulandığı yer, çoğunlukla toplumun belirli 
bir bölümünün kültürel etkisi içinde kalmaktadır. Dola-
yısıyla bu kültüre aykırı ya da bu kültür dışındaki ta-
sarımların uygulanması iç mimarlık hizmetini başarısız 
kılacak, eleştirilmesine neden olacaktır. Örneğin Uzak 
Doğu ülkelerinde, genellikle yemeğin çok az öğün ve 
miktarlarda yenmesi, hem de yemek yemek için dışarı 
çıkılması nedeniyle konut mutfaklarının boyutları iyice 
küçülmüştür. Hatta bazı konutlarda mutfak için alan 
bile ayrılmamıştır. Oysa Türkiye’de çok ciddi bir mutfak 
yaşamı söz konusudur. Bu anlamda yemek pişirilmesi 
dışında mutfak, her öğünün yenildiği, özellikle aile bi-
reylerinin bir arada toplandığı bir mekânı tanımlarken, 
aynı zamanda televizyon izlenebilen, misafir kabul edi-
len, ütü yapılan, çocuk bakılan, dikiş dikilen vs. gibi çok 
işlevli bir mekân olarak da kullanılmaktadır. Dolayısıyla 
Türkiye’de mutfağı olmayan ya da çok küçük boyutla-
ra sahip mutfaklar tercih edilmemektedir. Bu ve ben-
zeri birçok nedenden dolayı, iç mimarlıkta tasarlanan 
mekânlarda, tasarıma kaynak oluşturacak veriler yaşa-
dığı toplumun kültüründen alınmaktadır. 

Ancak, iç mimarlık, eğer salt bu yerel değerler üzerin-
den yapıtlarını üretmeye başlarsa, o zaman olumsuz 
sonuçlanabilecek uygulamalara neden olabilecektir. 
Kendini tekrar eden, olanı sunan ya da bilineni gös-
teren bir boyutta iş üretilmesi olasıdır. Hatta geçmişin 
değerlerinin tekrarlanarak uygulanması ya da özenti 
ve gösterişle düzenlenmiş mekânların ortaya çıkması 

3. IFI: International Federation of Interior Architects/Interior Designers.
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söz konusu olacaktır. Buna ek olarak, yaşadığı toplu-
mu tamamen ret ederek başka toplumların değerlerini 
kaynak olarak kullanma yoluna gidilebilecektir. Her iki 
durumda da, genelde, Kültür Tıkanması olarak adlan-
dırılan bir sarmalın içine girilecektir. Bu tıkanmanın gös-
tergeleri olan nostalji, kendi kültürünü horlarken baş-
ka kültürlere hayranlık duyma ve görgüsüz zenginlikle 
(Erinç 1995:55) düzenlenmiş birçok mekânın ortaya 
çıkmasına neden olacaktır. İlgili eğitimi görmüş ve bilgi-
lerle donanmış olan iç mimar, yerel ile evrensel kültürler 
arasında bir denge kurabilecek bilgi ve meslek etiğiyle 
yetiştirilmektedir. Bunun sonucu olarak, tasarladığı ya-
pıtlarla toplumun kültürel yapısını ilerletmek ve çağcıl 
bir yapıya doğru yönlendirebilecektir. Ortaya konulan 
yapıt, gerçekleştirildiği topluma rağmen değil, toplumla 
birlikte daha doğru ve ideal bir yaşamın kurgulanmasını 
içermelidir.

İç Mimarlık, böyle bir yaklaşımla, küresel bir meslek 
geleneğini ve hizmet sunum niteliğini içinde barındır-
maktadır. Aynı zamanda, bulunduğu toplum ve yerel 
kaynaklardan beslenerek, o kültüre uygun ve o kültürü 
ilerleterek, insanların, çağa uygun bir toplumsal yaşam 
içinde yaşamlarını sürdürebilmesini sağlamaktadır. 

Iç mimarlık ve Kültür İlişkisi
Bir iç mekânın, yaşayan ve yaşanan mekân olarak ta-
nımlanabilmesi, kullanıcıların bu mekânda bulunması 
ve bu mekânı etkin bir biçimde işlevine uygun olarak 
kullanması gerekmektedir. Ne kullanıcısız bir iç mekân, 
ne de iç mekânsız bir yaşam düşünülebilir. Yaşanan 

bir iç mekâna kaynak oluşturan ve iç mimarın tasarım-
larında kullanacağı veriler, toplumsal yapının kültürü, 
kullanıcının kültürü ve tasarımcının kendi kültürünün 
oluşturduğu birleşik bir bilgi kümesidir (Kaptan 2010). 
Bu üçleme tasarım sürecinin değerlerinin oluşması için 
gerekli olan verileri sağlayan en önemli saçayağını oluş-
turmaktadır. Ürün/yapıt üretim sürecini4 de biçimlendi-
ren bu üç kaynak, mekânların birbirinden farklı düzen-
lenebilmesini ve kullanıcısına özel yorum ve sonuçların 
ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Toplumun kültürel yapısını oluşturan, aslında topluma 
egemen olan bireylerin kültür bütünlüğüdür. Tasarım-
larda, ağırlıklı olarak ahlaki yapı, davranış ve alışkan-
lıklar biçiminde kendini hissettirmektedir. Dolayısıyla 
tasarımın yapılacağı çevre ya da şehir, tasarımın genel 
çerçevesini oluşturan, fazla sorgulamaya gerek duyul-
mayan bir sınırlılık olarak kabul edilir. Ancak, kullanıcı-
nın kültürü, iç mimarlıkta tasarımı önemli bir biçimde 
yönlendirmektedir. Kullanıcıların sahip oldukları kültü-
rel özelliklere göre algıları, düşünceleri, davranışları ve 
alışkanlıkları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak beğeni 
düzeyleri, estetik deneyimleri gibi yaşam içindeki duy-
gusal etkileri de söz konusudur. Yapılacak tasarım, bu 
nedenle, kullanıcı istek ve gereksinimlerinin yanında be-
ğenilerinin de karşılanmasını sağlamalıdır. Bu tür duygu 
kalıpları, kişileri toplum içinde farklı kılan kimliği yapılan-
dırırken, tasarım için asıl önemli olan gereksinim ve be-
ğeni eksenindeki kullanıcı özelliklerini tanımlamaktadır. 
Bunlara ek olarak, kullanıcı iç mimarlıkta çoğu zaman 
işveren konumda yer alabilmektedir. Tasarım için ge-

4. Ürün/yapıt üretim süreci, tasarım, organizasyon ve uygulama aşamalarından oluşan iç mimarlık hizmet sunumunun bütününü içine alan bir süreci tanımlamak-
tadır. Bu süreç sonunda tasarlanan düşünceler taslak ya da proje ortamından üç boyutlu bir yapıya dönüştürülerek uygulanmaktadır.
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rekli mekânın ve mekânda yer alacak işlevin belirleyicisi 
konumundadır. 

Iç mimar, bütün bu sınırlılıklar, yoğun tanımlar ve her 
an gelişen ve değişen insanın etkilerine uygun olarak, 
kullanıcı tarafından belirlenen mekân ve işlevlere uygun 
olarak tasarımlarını gerçekleştirme çabası içindedir. 
Aynı zamanda, iç mekânı, sabit ve hareketli mobilyalar, 
kullanılan renk kombinasyonları, tekstil kullanımı, özel 
üretim detaylar, aydınlatma, mekânın estetik değerini 
artıran ve yaşayan kişinin kültürünün bir göstergesi 
olan sanat yapıtları ve aksesuarlar gibi birçok ögeyi 
kullanarak mekânı kullanıcısına uygun olarak tasarla-
maktadır. Artık, kullanıcının gereksinim, istek ve beğe-
nilerini mekânın bir parçası olarak bütünleştirmiş, kendi 
düşünceleri ve yaklaşımlarıyla farklı yorumlar katarak 
özgün bir yapıya kavuşturmuştur. Ortaya çıkan iç mi-
marlık yapıtı kullanıcının kültürünü kapsarken iç mima-
rın özgün tarzını gösteren ve toplumun değerlerini bir 
adım ileri götürerek geliştiren bir kültür nesnesine dö-
nüşmüştür.

Sonuç:

İç mimarın sahip olduğu bireysel kültür, yaşadığı top-
lumsal çevre, toplum içindeki konumu, eğitimi, eko-
nomik olanakları ve geliştirdiği kimliğiyle oluşmaktadır. 
Bu girdilerin göstergeleriyse; dünya görüşü, tasarım 
yaklaşımı, davranışları ve estetik bilgisidir. Bu nedenle 
iç mimarlar, dış görünüşleri, davranışları, bilgileri ve ya-
şam alışkanlıkları olarak dikkat çekmektedir. Bu aslında 
meslek kültürünün meslek adamı üzerindeki etkisidir. 
Aynı zamanda, bireylerin toplum içindeki ve dışındaki 
her davranışını biçimlendiren ve durağan olmayıp sü-

rekli bir gelişim izleyen kültür, iç mimarla birlikte mekânı 
tanımlayan, ona kimlik veren ve ortamın estetik değer-
lerini belirleyen bir olgu olmaktadır. Eğer, bu verilerin 
nitelikleri evrenselliği yakalıyor ise, o zaman mekânın 
kalıcılığından söz etmek olasıdır. Ama temel olgu, ya-
şayan ve yaşanan mekânların tasarlanabilmesidir.

Yaşayan mekânların temel öznesi insan, insanların bi-
reysel beğenisi istek ve gereksinimleridir. Dolayısıyla 
iç mimarlığın merkezinde tasarımın belirleyicisi de o 
mekânın kullanıcılarıdır. Iç mimarlar, onlar için, onların 
mekânlarını, onların istek ve gereksinimleri doğrul-
tusunda yetenek ve bilgileriyle düzenlemektedir. Bu 
aşamada, günü yakalayamayan ve mevcut bilgileriyle 
yetinmeye çalışan iç mimarlar için mesleki ve kültürel 
yabancılaşma en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Oysa 
buluşlarla oluşturulmaya çalışılan yeni farklı ve o güne 
kadar görülmemiş düşünceleri toplumla paylaşmalı, 
sahip olunan kültürel değerlerle küresel kaynakları bir-
leştirerek meslek kültürün öngördüğü üretimlerde bu-
lunabilmelidir. 
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İç 
Mekânlarda 
Renk

Bir mekâna girdiğimizde kendimizi oraya aitmişiz 
gibi hissetmemizi sağlayıp, bir diğerine adım attığı-
mız anda kendimizi dışlanmış hissetmemizi sağlaya-
bilecek kadar güçlü bir etkiye sahip olan -bir tasa-
rımcının belki de en güçlü silahı- renk doğru ellerde 
bir nimet, bilinçsiz kullanıldığında ise tam bir felaket 
haline gelebilir! Özellikle kış aylarında zamanımızın 
büyük bir kısmını geçirdiğimiz kapalı alanların üze-
rimizde olumlu ya da olumsuz etkileri büyük ölçüde 
bu mekânlarda kullanılan renk kombinasyonlarına 
bağlıdır.

Tüm tasarımcıların ve özellikle İç mimarların eğiti-
minde önemli bir rol oynayan rengin insan hayatı 
üzerindeki etkileri pek çok araştırmaya konu olmuş-
tur. İnsanlar yıllar boyunca renkler ve etkileri üze-
rinde çalışmışlardır; İngiliz fizikçi Isaac Newton’un 

1666'da güneş ışığını elmas bir prizmadan geçire-
rek renkleri ayırmasını ve gökkuşağının yedi rengini 
ortaya çıkarmasını pek çok araştırma takip etmiş ve 
nihayetinde Renk Bilimi ortaya çıkmıştır. 

Renk konusu, üç ana başlık altında incelenebilir: Fi-
ziksel, fizyolojik ve psikolojik. Fiziksel olarak insan 
gözü 380 nm ile 780 nm arasındaki dalga boylarını 
algılayabilir; elektromanyetik spektrumun bu bölü-
müne “görünen ışık” denir. Temel olarak, renk algısı 
ışığın gözün retinasına çarpması sonucunda ger-
çekleşir ve ışığın çarptığı yüzeyler tarafından kısmen 
soğurulup kısmen yansıması sayesinde renk tonları 
ortaya çıkar. Tüm dalga boyları birden aynı anda gö-
zümüze ulaşırsa bunu beyaz, hiç ışık ulaşmazsa si-
yah olarak algılarız. Fizyolojik açıdan ele alındığında, 
yapılan çalışmalar rengin insanlar üzerinde etkileri 
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olduğunu kanıtlamaktadır; örneğin kırmızının kan do-
laşımını hızlandırdığına, mavi rengin ise açlığı bastırdı-
ğına ve yatıştırıcı etkilerine dair bulgular elde edilmiştir 
. Rengin psikolojik etkileri ise en çok tartışılan konular 
arasında yer alır. Tüm renkler insan zihninde imajlar ve 
psikolojik etkiler bırakır. Renk insanları uyarır ve duygu-
larını harekete geçirir. Renk psikolojisi bu uyaranları ve 
bunlara verilen tepkileri inceler. Renklerin kullanımının 
hem insanlar üzerindeki psikolojik etkileri hem de fizyo-
lojik açıdan huzurlarının sağlanması, mekân tasarımın-
da ve ürün pazarlamasında önem taşımaktadır. Buna 
ek olarak, kişilik testlerinde, terapilerde de renkten 
yardım alınmaktadır. Her renk ile ilişkilendirilen imajlar 
olduğu söylenebilir. Bu ilişkilendirme kültürel, sosyal ya 
da kişisel nedenlere dayanabilir. 

Renkler sıcak (kırmızı, sarı, turuncu) ve soğuk (mavi, 
yeşil, mor) olarak ikiye ayrılırlar. Sıcak renkler izleyiciye 
doğru hareket eder, hem görsel hem de psikolojik açı-
dan ortamı ısıtır. Davetkârdırlar, ev sıcaklığını aşılarlar, 
optimistiktirler, iştah artırırlar. Soğuk renkler ise mesa-
felidir, izleyiciden uzaklaşır. Genellikle baskıyı azaltarak 
işleri halletmek için yeterli zaman olduğu izlenimini ya-
ratarak zihni ve bedeni sakinleştirir.

yakalamak elimizdedir. Üzerinde bölüntü olmayan en 
büyük yüzey olan tavanda beyaz ya da beyaza yakın 
renklerin kullanımı, doğru aydınlatma şekli ile birleşti-
ğinde yükseklik hissini artırır. Zeminde açık renk kulla-
nımı, üzerindeki mobilyaların rengi koyuysa öne çıkma-
larını sağlar. Duvar mobilyalara, varsa üzerindeki tablo-
lara, dolap ve raflara fon oluşturur, bu nedenle evdeki 
mobilyaların renkleri de, malzemeleri de karar verirken 
dikkate alınması gereken etkenlerdir. Ayrıca, rengin de-
ğişik ışık kaynakları altında farklı algılanmasına neden 
olan “metamerizm” faktörünün de göz önünde bulun-
durulması önemlidir.

İç mekân tasarımında renk kullanımı konusunda dikkat 
edilmesi gereken, renk kullanımında aşırılığın da azlığın 
da benzer sonuçlar yaratabileceğidir. Yapıcı etkilerini 
görebilmek için, renk ölçülü olarak kullanılmalıdır. Sebe-
bini bilmesek de bize cazip görünen, hoşumuza giden 
mekânlarda kullanılan renkler arasında uyum vardır. 
Renklerin birbirleriyle armoni içerisinde olması renk şe-
malarının  doğru kullanımından kaynaklanır. Geleneksel 
renk şemaları kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, mavi ve moru 
baz alırlar. Renk şemaları hangi renklerin biraraya gele-

Bir mekânın ilk algılanışında en önemli rolü oynayan or-
ganımız gözlerimizdir; renkler de görerek algılamanın 
önemli bir parçasıdır. Mekânlar bizimle renkler aracılığı 
ile konuşurlar. Tasarımcı bir orkestra şefidir ve renk-
ler mekânın notalarıdır. Bazen dingin bir müzik çalar 
mekân, bazen de bizi coşturan bir senfoni. Çok fazla 
rengin bir arada kullanılması çok gürültülü bir ortama 
girmeye benzer, bizi çabuk yorar, algımız şaşar. Az ya 
da hiç renk olmayan yerler ise bir noktadan sonra sıkıcı 
olur; kimse gitmek istemez. Temel tasarım elemanla-
rından biçim, desen, doku, ışık gibi renk de kullanıcı ile 
mekân arasındaki ilişkiyi şekillendirir; ortamın davetkâr 
ya da resmi bir hava kazanmasını sağlar. İç mekânlarda 
kullanılan renk ve renk tonları kullanıcıların ortamı nasıl 
algıladığını etkiler. Diyebiliriz ki, renk mekânda farklı bir 
atmosfer yaratmak ve kişilerin mekân algısını etkilemek 
için kullanılır. İç mekânların algısını etkilemek, mekânı 
ferah, tavanı yüksek göstermek, sıcak bir atmosfer 

bileceği konusunda yardımcı olurlar. Bunları 4 temelde 
gruplayabiliriz: Monokromatik, Tamamlayıcı, Bölünmüş 
tamamlayıcı renkler ve Benzer renk şemaları. 

“Monokromatik renk şeması” tek bir renk ve bu renge 
siyah, beyaz ya da gri katılmasıyla elde edilen tonlarının 
kullanıldığı renk kombinasyonlarına verilen isimdir. Bu 
şemanın tercih edildiği ortamlar dingindir, huzur verici-
dir. Uyum yakalamak kolaydır, ancak, monoton, sıkıcı 
olma tehlikesi de vardır- çünkü bir odak noktası yarat-
mak güçtür.

“Tamamlayıcı renk şeması” renk çemberinde birbirine 
zıt renklerin kullanımı ile meydana getirilir. En yüksek 
kontrasta sahip renklerin bir arada kullanılmasına da-
yandığı için bu şemanın kullanıldığı mekânlar uyarıcı et-
kiye sahiptir, heyecan yaratır. Bu nedenle uzun zaman 
geçirilmesi planlanan mekânlarda zıt renklerin eşit ağır-
lıkta kullanılması tercih edilmez. Ancak, bu zıt renklerin 
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kullanılmaması gerektiği anlamına gelmez; 
renklerden birinin miktarının azaltılması ve/
veya tonları ile oynanması gözün yorulma-
sını önlemeye yarar. 

“Bölünmüş tamamlayıcı renk şeması” bir 
rengin tamamlayıcısının her iki yanındaki 
renkler ile birlikte kullanımıdır. Tamamlayıcı 
renkler kadar güçlü bir görsel kontrasta sa-
hip olmakla birlikte daha az gerilim yaratır 
ve daha fazla nüansa izin verir; öte yandan 
monokromatik şemaya göre denge kur-
mak daha güçtür. Bu kombinasyonlarda 
tek bir sıcak rengin ve karşısındaki soğuk 
renkler ile kullanılması, odağın sıcak renge 
kaydırılmasını sağlar.

“Benzer renk şeması” renk çemberinde 
birbirinin yanında yer alan renklerin kulla-
nımı ile meydana gelir. Burada renklerden 
biri baskın renk olarak, diğerleri de şema-
yı zenginleştirmek amacıyla kullanılır. İçin-
de zıtlık olmadığından bu kombinasyonun 
tercih edildiği mekânlar tamamlayıcı renk 
şemasının kullanıldığı mekânlar kadar canlı 
değildir; bununla birlikte monokromatik şe-
maya göre daha hareketlidir. 

Renk şemalarına ek olarak, bir mekân 
için renk tercihi yapılırken dikkate alınma-
sı gereken pek çok faktör bulunmaktadır: 
Mekânın işlevi, boyutları, oranları, kullanı-
cıların özellikleri, yaşları, kişisel tercihleri, 
yapının genel tarzı, kullanılan malzemeler, 
içerideki aydınlatmanın doğal ya da yapay 
olması ya da her ikisinin birden olması, vs.  
Ev, ofis, eğitim mekânı, hastane, alışveriş 
merkezi, restoran gibi birbirinden farklı öl-
çeğe, işleve ve kullanıcı sayısına sahip yer-
ler için yapılan renk tercihleri de aynı ölçüde 
değişkendir. Farklı yaş grubundaki insanlar 
farklı miktarlarda uyaran tercih ederler, bu 
nedenle çocuk odaları, genç odaları, ebe-
veyn odaları birbirinden farklıdır. İnsanların 
beğenileri zaman içinde değişim göstere-
bilir,  trendlere bağlı olarak yaşam alanların-
da değişiklik yapmak isteyebilirler, fiziksel 
durumlarında meydana gelebilecek deği-
şimler de mekânlarda revizyona gidilmesini 
gerektirebilir. 

Bir sanat eserinde olduğu gibi 3 boyutlu 
mekânlarda da renk, duygu ve düşünceleri 
ifade etmek için kullanılır. Renk psikolojisi 
kullanıcıların gereksinimlerinin karşılanabil-
mesi açısından iç mimarlar için çok değerli 
bir araçtır. Soğuk renkler mesafe koyucu 
olarak algılanırken, sıcak renkler samimiyet 
hissi verir. Her renk, içinde hem pozitif hem 
de negatif anlamlar barındırabilir. Örneğin 
kırmızı, kan, alev ve ateş ile ilişkilendirilir, 
insana savaşı çağrıştırdığı gibi aşkı, şeh-
veti, hayatı da anımsatabilir. Mavi rehavet 
verir, güvenlik, rahatlık, meditasyon anlamı-
na geldiği gibi aynı zamanda da soğukluk 
ve ciddiyetin temsilcisi olabilir. Sarı güneşi 
çağrıştırdığı için insanda güzel hisler uyan-
dırır, ama canlı tonları büyük yüzeylerde 
kullanıldığında gözü rahatsız edebilir. Renk-
lerin genel olarak hemfikir olunan özellikle-
rinden bahsedilebilir.

KIRMIZI kanı çağrıştırır, enerjik, heyecan 
verici ve şehvetli bir renk olarak anılır. İştah 
açıcı renk olarak tanınır; tansiyonu yükseltir 
ve kan akışını hızlandırır. Bu nedenle, fast-
food restoranların hemen hemen hepsinin 
logosu kırmızı ya da tonlarındadır. Aynı ne-
denle yemek odalarında da tercih edilebilir. 
Negatif etkileri arasında saldırganlığı ve öf-
keyi artırması bulunan kırmızı, ofislerde çok 
fazla tercih edilmez. Buna ek olarak, Kuzey 
ve Doğu yönüne bakan, yani direkt güneş 
ışığı almayan mekânlara kırmızı ve tonları 
mekâna sıcaklık katması için önerilebilir.

TURUNCU cana yakınlığın ifadesi olarak 
kullanılır. İnsanların algısını en çok ve en ko-
lay etkileyen renklerden biridir. Turuncunun 
olumlu tarafı yaklaşılabilirlik ve samimiyet 
hissi vermesidir. Bir mekânda dikkat çek-
mesi istenilen eleman için tercih edilebile-
cek renktir. Eğer bu bir kapıysa insanlar o 
kapıdan içeri rahatça girebileceklerini ve 
kabul edileceklerini hissederler. Bu rengin 
bir diğer özelliği ise kullanıldığı nesnelerin 
niceliğini görsel olarak artırmasıdır; futbol 
forması turuncu olan takım sahada sayıca 
üstünmüş gibi görünür. Kalabalık görün-
mesi istenen aksesuarlar için tercih edile-
bilir. Negatif özelliği samimiyet hissi verdiği 
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için herkese açık imajı, kalite yoksunluğu, 
sıradanlık hissi vermesidir. Turuncunun bir 
diğer özelliği ise sağlıklı yiyeceklerle ilişkilen-
dirilmesi ve iştah artırmasıdır.

SARI iyimser, neşeli ve çağdaş olarak tanım-
lanabilir; bu renk aynı zamanda geçiciliğin ve 
dikkat çekiciliğin ifadesidir. Tüm taksiler rahat 
algılanabilmeleri ve diğer araçlardan ayırde-
dilebilmeleri için sarı renktedir. Sarının yaydığı 
enerji yorucu olabileceği için moda trendle-
rinde uzun süreli yer almaz. Bununla bera-
ber, dozunda kullanıldığında konsantrasyonu 
artırır. İnsan trafiğini hızlandırmak, geçişlerini 
ve çok kalmamalarını sağlamak ve tempoyu 
artırmak için sarı kullanılabilir. Mutlulukla öz-
deşleştirildiği için sarı da kırmızı ve turuncu 
gibi iştah artırır. Çocuk odasında sarının kul-
lanımı odadaki hareketliliği artıracaktır! 

YEŞİL olumlu manasında doğayı, doğallı-
ğı, yaşamı, istikrarı ve dinginliği temsil eder, 
huzur verici bir renk olarak tanımlanır. Ban-
kaların logolarında kullanılması, paranın ren-
gini çağrıştırdığı kadar güven duygusunu da 
körüklemesinden kaynaklanır. Rahatlık ve 
huzur verici bir renktir. Hastanelerde, doktor-
ların üniformalarında ve ameliyathanelerde 
yeşil bu nedenle tercih edilir. Yeşilin bir diğer 
etkisi de yaratıcılığı canlandırmasıdır. Diğer 
yandan, bazı tonları çürümeyi, zehri ve ya-
paylığı çağrıştırabilir. Doğa ile ilişkilendirildiği 
için huzur verici kabul edilir. Yeşil yiyecekler 
sağlıklı olarak nitelendirilirler.

MAVİ serinlik, mesafe, ruhanilik anlamı-
nı taşır. Sakinleştiricidir, yeşil gibi huzur 
ve dinginlik verir, çünkü kanın akışını ya-
vaşlatır. Çocuk odalarında turuncu veya 
sarı gibi uyarıcı renkler yerine mavi kul-
lanıldığında çocukların yaramazlıkları-
nın azaldığı ve sakinleştikleri gözlenmiştir.  
Ayrıca mavinin çok önemli bir diğer özelliği 
de uzaktan çok net fark edilebilmesidir. Bu 
nedenle belli bir mesafeden dikkat çekmesi 
istenen alanlar için önerilebilir. Negatif anla-
mında keder, pasifize edilmişlik, yabancılaş-
ma ya da depresyon rengi olarak değerlen-
dirilebilir. Doğal haliyle mavi renk nadir bulun-
duğu için iştah bastırıcı renk olarak görülür 
ve yiyecek firmaları tarafından tercih edilmez. 

BEYAZ Batı’da saflığı, masumiyeti ve temizli-
ği simgelerken, Uzak Doğu kültüründen ma-
temi temsil eder. Beyazın psikolojik etkilerin-
den bir diğeri de istikrar, devamlılıktır. Beyaz 
elbiseler  temiz, dürüst ve istikrarlı olduğunuz 
imajını yaratır. Mekânlarda beyazın kullanımı 
her ne kadar zor olsa da temiz, istikrarlı bir 
mekân imajı yaratmak, mekânın olduğundan 
büyük görünmesi için kullanılabilir. 

SİYAH karamsar bir renk olarak tanımlan-
makla birlikte gücü ve tutkuyu da temsil 
eder. Aynı zamanda hırsın da bir ifadesidir. 
Bu nedenle tüm makam arabaları veya güç 
simgesi olan araçlar siyahtır. Aynı zamanda 
matemi de simgelediğinden karamsarlığın 
yanı sıra üzüntüyü çağrıştırır. Dikkati dağıta-
cak unsurları minimuma indiren ve dolayısıy-
la konsantrasyon sağlamak için tercih edilen 
bir renktir. 

Sonuç olarak, bir mekânda kullanılacak 
renklere karar verilirken dikkate alınması ge-
reken pek çok faktör vardır. Bunlardan bir-
kaçı,  kullanıcıların tercihleri, kültür düzeyleri, 
sosyal çevreleri, mekânların stili ve kullanım 
amacı, yakın çevredeki/doğadaki renklerdir. 
Tüm bunlar arasında denge kurulduğunda 
insanların yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir 
şekilde sürdürebilecekleri estetik ortamlar 
kolaylıkla yaratılabilecektir.
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İnsan gücü ile üretim dönemi de diyebileceğimiz en-
düstri öncesi dönemde üretim, genellikle doğal güçle-
rin kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. Yaşama mekânı ve 
çevresinin düzenlenmesinde üretim doğrudan insan 
gücünün kullanılması ve denetimi ile olanak kazanmış-
tır (Küçükerman 1978: 29).

Endüstri öncesi ilkel toplumlarda herkesin kendi ge-
reksinimlerini karşıladığı kabulü vardır. Tarihlenebilen en 
eski yapı eylemi örneklerine M.Ö. 6800’de Anadolu’da 
Çatalhöyük’te rastlanmıştır (Nauman 1985: 368). Bu 
yerleşmeler ilkel tarımsal yapılı köylerdir. Bu çevrelerde, 
yapı eylemi, aile ekonomisinin olanakları içinde ortaya 
çıkar. Herkes kendi evinin mimarıdır (Kuban1984:59). 
Dolayısıyla tarih öncesi dönemde insan çevresini ör-
gütlerken yaptığı ürünle de yöntemli bir “yapma” ey-
lemi gerçekleştirememiştir. Ancak; toplumsal gelişi-
min belirli bir aşaması olan kentleşme ve toplumsal iş 
bölümü, yöntemli “yapma” eylemi ile beraber; mekân 
oluşturmada özel bilgi ve beceri edinmiş kişilerin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Bu durum geçimini mesleğinden 
elde eden, başka bir deyişle yaşamını direkt olarak top-
raktan elde etmeyen bir meslek adamının (tasarımcı-
mimar) prototipini ortaya çıkarmıştır (Kuban1984:59).

Yukarıda sözü edilen ve geleneksel Anadolu konut 
mekânını oluşturan bileşenler ile mekân anlayışlarını 
incelediğimizde aşağıdaki özellikler ön plana çıkmak-
tadır:

Anadolu bir yarımada ve Asya anakarasının en batı çı-
kıntısı olması nedeniyle bir köprü özelliği gösterdiğin-
den, ilk çağlardan bu yana pek çok uygarlığın yerleşme 
ve yayılma alanı olmuştur. Bunun sonucu da doğal ola-
rak değişik mekânsal görüşleri, yaşayışları ve kavram-
ları ortaya çıkarmıştır.

Sürekli olarak farklı kültürler birbiri üstüne tabakalaş-
mış ve birbirine karışmışlarsa da, Anadolu’ya özgü bir 
takım ögeler her zaman kendini göstermiştir. Ve bu 
kendine özgü ögeler daha sonraki kültür dönemlerinin 
oluşmasına etken olmuşlardır (Naumann1985:14).

Daha önce de sözü edildiği gibi Anadolu›da en eski 
konut yerleşiminin M.Ö. 6800'de Çatalhöyük’te olduğu 
saptanmıştır. Bu yerleşimdeki konut birimlerinin temel 
formu dik açılı olmayan dörtgenlerdir. Konut birimlerin-
de ana odanın dar kenarlarından bir ya da her ikisi-
ne erzak deposu işlevini gören yan odalar eklenerek 
değişik mekân olanakları geliştirilmiştir. Mekânların iç 
düzeni; ocak, merdiven, oturma ve yatma ögelerinden 
oluşmuş kendi içinde yeterli, bağımsız birimler olarak 
oluşmuştur  (Erdim, 1980) (Şekil: 1-2).

Şekil 1: Çatalhöyük’te konut yerleşim düzeni 

Kaynak: R. Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı, 1975

Şekil 2: Çatalhöyük konut iç mekân düzeni

Kaynak: R. Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı, 1975

M.Ö. 3000-2000'de Batı Anadolu, M.Ö. 1000-500'de 
ise İç Anadolu'da Ana Oda+Ön Oda'dan oluşan «Me-
garon» konut tipinin ilk örnekleriyle karşılaşılmıştır. Me-
garonlar, genellikle uzun duvarların kapı duvarını aşıp 
dışarıya doğru ilerleyerek, açık bir avlu oluşturduğu 
dikdörtgen olarak şekillenmiş mekânlardır. İç düzen 
incelendiğinde; uzun dikdörtgen ana odanın ortasın-
da ocak, ana odanın önünde iki yan duvarın çıkıntı-
ları arasında kalan ön avluda da yan duvarlara bitişik 
oturma ya da uyuma sekileri gözlenmektedir (Şekil 3) 
(Erdim, 1980). Daha sonra M.Ö. 2000-1200›de Orta 
Anadolu›daki Hitit konutlarında da görülen iki katlı me-
garon mekânı, tasan niteliğini kaybetmeden etkisini 
sürdürür. Hitit mekânlarının tek farkı, konutun uzun ek-
senine koşut olarak yer alan ahşap direkli «ön geçit» 
mekânıdır. Anadolu konut geleneğinde “sofa-hayat” 
adlarını alan bu direkli ön geçirin kaynağını Hitit kültü-
ründen aldığı söylenebilir (Naumann, 1980).



Yukarıdaki örneklerini verdiğimiz eski Anadolu konut-
ları; Erdim (1980)'in de çalışmasında belirttiği gibi, çok 
çeşitli olmayan işlevsel birimlerden ya da değişmeyen 
yaşama birimlerinden oluşmaktadır. Anadolu konutuna 
kaynaklık eden bu mekânları Erdim (1980), iki temel 
işlevsel birime ayırmaktadır.

Süreklilik gösteren çekirdek konut birimlerinden ilki iki 
odalı işlevsel birimdir. Odalardan biri işlik olarak kulla-
nılan eyvan veya yan eyvan, diğeri yaşama mekânıdır  
(Şekil 4). Bu mekânların belli bir düzende yinelenmesi 
ve eklenmesiyle değişik çeşitlemelere olanak sağlan-
maktadır (Şekil 5).

İkinci temel işlevsel birim ise; daha önce sözünü etti-
ğimiz birinci tip konuttaki yan eyvanın ikiye bölünerek 
yeni bir odanın sağlandığı üç mekânlı bir konuttur (Er-
dim, 1980).

 

Şekil 3: Megaron tipi konut
Kaynak: R. Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı, 1975

Şekil 4: Çekirdek konut birimi
Kaynak: M. Erdim, Anadolu’da Geleneksel Konut Birimi, 1980

Şekil 5: Çekirdek konut birim çeşitlemeleri
Kaynak: M. Erdim, Anadolu’da Geleneksel Konut Birimi, 1980

Geleneksel Türk konutu sentezinin bu ilk ögesi ve onun 
önemli bir kaynağı olan Eski Anadolu konut geleneğini 
özetleyecek olursak; yaratıcılıkla tekrarlanan, kültürel 
bir süreklilik gösteren, bir ufak bir büyük odadan oluş-
muş çekirdek yaşama birimleridir.

Sentezin ikinci ögesini oluşturan Orta Asya köken-
li göçebe yaşam biçimi incelendiğinde; Anadolu Türk 
konutunun iç mekân ve donatısına göçebe yaşam ve 
kültürün de önemli ölçüde kaynaklık ettiği gözlemlen-
mektedir.

Kuban (1975)'e göre de geleneksel Türk mekânının 
kültürel kaynağının göçebelik olduğu, diğer bir deyişle 
Türkleşmenin toplumsal kaynağının şehirlerden çok kır-
larda olduğu kabul edilmektedir. Çünkü göçebelikten 
yerleşmeye geçişte ilk durak köydür. Bu açıdan ulusal 
geleneklerin taşıyıcısının kentlerin kozmopolit kültür or-
tamının dışında kalan göçebe kültür ve yaşamı olduğu-
nu düşünmek doğru bir yaklaşım olabilir.

İslam inancını benimsedikten sonra Anadolu’ya ge-
len ve yerleşmeye başlayan Türkler göçebe kültürü, 
İslam dünya görüşü ve Anadolu'nun yerleşik mekân 
kültürünü birleştirerek yeni bir yaşama kavramı ortaya 
çıkarmıştır. Bu yaşama kavramına kaynaklık eden en 
önemli etken; Orta Asya göçebelik yaşam kültürünün 
belirgin özelliklerinden biri olan aile toplumu niteliğidir. 
(Küçükerman 1986: 27). Sözü edilen bu yaşama kav-
ramındaki fiziksel mekânın içeriğine ilişkin önemli ipuç-
ları elde edilebilir.

Değişen doğal etkenler nedeniyle sürekli yer değiş-
tirmeyi gerektiren göçebelik kültüründe, somut an-
lamda yerleşik bir «yer kavramı» ve «yurt duygusu» 
oluşmamıştır. Bu yüzden topraktan koparılmış sınırla-
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yıcı-koruyucu yaşama mekânı olan çadır ve çevresi, 
bu kavramın yerini almıştır. Diğer bir deyişle tanımlanıp 
yaratılan soyut mekân düzeni ortaya çıkmıştır. Yaşama 
mekânının topraktan koparılması sonucu oluşan “Ba-
ğımsız Mekân” ve «Soyut Çevre» kavramları berabe-
rinde «içe dönüklük» veya «dışa kapalılık» ilkesini de 
getirmiştir (Küçükerman, 1988).

Bağımsız ve içe dönük yaşama birimleri olan çadırlar 
birbirine benzer şekilde ayrı aile topluluklarının yaşa-
yacağı mekânlar olarak düzenlenmiştir. Bir araya ge-
lişlerinde içe dönük bir çevresel ilişki oluşturmuş olan 
bu yaşama birimleri, bir anlamda «Toplumsal Merkez» 
niteliğinde olan «Orta Mekân» kavramını ortaya çıkar-
mıştır. Bu orta mekân kavramı daha sonra Geleneksel 
Anadolu Konutu'nda «sofa» olarak karşılığını bulacaktır  
(Turgut 1990: 89). (Şekil 6).

Sözü edildiği gibi göçebelik aile toplumu niteliğindedir. 
Çadırlar ise bu göçebe ailenin hareketli yaşam düzeni-
ne ve tüm gereksinmelerine uygun biçimde tasarlan-
mıştır. Bu yüzden çadırlar bir anlamda yoğunlaştırılmış 
yaşama birimleridir.

Çadırların iç mekân düzeni ve elemanları incelendiğin-
de şu kurgu ile karşılaşılmaktadır:

Ortada ısınma ve yemek pişirme amacına yönelik «ateş 
yeri» veya «korluk»; girişin karşısına gelen ve depolama 
amacına yönelik «tör» denilen bölüm; çadırın sağında 
ve solunda oturma ve yatma işlevini gören «kerevet» 
bulunmaktadır (Küçükerman 1985: 29) (Şekil 7).

Daha önce sözünü ettiğimiz gibi çadırdaki tek yaşama 
birimlerinin orta alan ilişkileri, geleneksel Türk konutun-
daki odaların sofayla ilişkilerine eş olarak görülmekte-
dir. Bu ilişkiye oda ölçeğinde baktığımızda; yoğunlaştı-
rılmış bir çevre olan odanın genel düzeninin ve işlevsel 
kurgusunun, çadırdakiyle çok benzer olan, orta alanın 
oluşması ve kullanımı olarak görülmektedir (Turgut 
1990: 89) (Şekil 8).

Göçebelik düzeninin geleneksel Türk odalarının iç dü-
zenine direkt olarak yansıyan diğer özellikleri de; ta-
şınabilen, halı, kilim, keçe gibi alt örtü; yatak, sandık, 
sedir gibi iç mekân elemanları; aynı ortamın gün içinde 
farklı eylemler için kullanılabilmesi gibi bir esneklik anla-
yışı olarak betimlenebilir (Turgut 1990: 91).

Sentezin üçüncü ayağını oluşturan Orta Asya inançları 

ve İslam dünya görüşünün Geleneksel Türk Mekânı’nın 
biçimlenişine etkisini incelediğimizde; şu sonuçlar elde 
edilebilir: İnsanın doğa koşullarına boyun eğmesi ve 
kendini yakın çevresi içinde izole etmesi; başka bir de-
yişle ruhi ve maddi kapanıştır.

Bu sonuçlar Asya inançlarındaki manevi kavramlarla İs-
lam tasavvufu arasındaki benzerlikten kaynaklanmakta-
dır. Her ikisinde de manevi tatmin ve iç yaşantı arayışı 
vardır. Bu içe dönük yaşantı sadece ev içi yaşamını so-
kaktan gizlemek ve şimdiye kadar alışılagelmiş bir ka-
nıyla kadınları yabancılardan saklamak amacıyla değil, 
Türklerin, kendi inançları sonucu yarattıkları özel çevreye 
ulaşma çabasıyla oluşmuştur (Aksoy 1963: 39).

Şekil 6: Geleneksel Anadolu Konutu’nda ve Çadırda “Ortak Alan”.
Kaynak: Ö. Küçükerman, Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi, 1985.
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Şekil 7: “Yaşam birimi” olarak biçimleniş çadırın iç düzeni ve genel 
görünümü.

Kaynak: Ö. Küçükerman, Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi, 1985.

Özet olarak yukarıda sözü edildiği gibi farklı kültürel bi-
leşenler ve normatif değerler tarihsel süreç içinde bir-
birlerinden etkilenerek kalıplaşmış mekân düzenleme 
ilkeleri olarak Geleneksel Türk Konutu ve iç düzenine 
yansımıştır. Bu mekân düzenleme ilkeleri:,

- Bağımsız mekân
- Soyut çevre
- İçe dönüklük-dışa kapalılık
- Orta mekân
- Tekrarlanabilir çekirdek birim
- Taşınabilir yaşama düzeni şeklinde sıralanabilir 

(Tablo 1).

Şekil 8:  Geleneksel oda ile çadırın mekân düzeni açısından karşılaştırılması.

Kaynak: Ö. Küçükerman, Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi, 1985.

Tablo 1: Geleneksel Anadolu Türk Konutunun biçimleniş ilkelerini oluş-
turan  kavramlar.

Kaynak: H. Turgut, Kültür-Davranış-Mekân Etkileşiminin Saptanması,1990 
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Turgut (1990)’ın oluşturduğu tabloda da gözlendiği gibi 
Endüstri Öncesi Geleneksel Türk Mekânı’nın normatif 
değerlerinde ağırlıklı olarak göçebe yaşam kültürünün 
özellikleri izlenmektedir.

Çağdaş konuttaki yaşam odası kavramının doğrudan 
karşılığı olan Türk Evindeki odaların en önemli özelliği 
kendi başlarına yapı içinde belirli eylemleri karşılayan 
birimler olmalarıdır. Çadırlar gibi her oda; oturma, ye-
mek yeme, çalışma, yatma gibi eylemlerin gerçekleştiği 
bir ortamdır. Bu eylemler için gerekli olan çevre parça-
larının bir araya gelmesiyle odalar biçimlendirilmiştir. Bu 
çevresel ögeler ise Küçükerman (1985)'e göre iki temel 
çevreden oluşmaktadır: Yaşama çevresi ve yardımcı 
çevre. Bu çevrelere plan düzleminde bakıldığında; yük-
seltilmiş çok amaçlı orta alan (seki üstü), oturma alanı, 
dış çevre ilişkileri için değişik değerlerde alt ve üst pen-
cereler, ısıtıcı için çevre, alçaltılmış dolaşım alanı (seki 
altı), açık ve kapalı kullanma alanı (yüklük, gusülhane) 
ve giriş gözlenmektedir (Şekil 9).

Yine bu çevrelere düşey kesit düzleminde bakıldığın-
da ise; yararlı kullanma alanı, yararlı çevrenin üst sınırı: 
raf ve soyutlanmış üst çevre gözlemlenir. Oda içinde 
görülen kullanma alanlarının insan boyutlarının dışına 
çıkmaması ilkesinin oluşturduğu bu iki bölümlü çevre 
çözümü Türk evinde ve odasında gelişmiş olan özgün 
bir kavram olarak belirginleşmiştir. (Küçükerman 1985: 
69) (Şekil 9). Mekân kuruluşunu etkileyen insan boyut 
ve oranları, mekânı iki temel bölüme ayıran rafın yük-
sekliğini belirlediği gibi, sedir-insan-pencere ilişkilerini, 
yüklük üst sınırında belirlemektedir.

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi; yoğunlaştırılmış 
yaşama birimleri olan odaların en önemli özelliği çok 
amaçlı ve sürekli kullanıma cevap verebilmeleridir. Bu 
amaçla (Turgut 1990: 91)'in belirttiği gibi odanın orta-
sı boş bırakılmış, «taşınabilir iç düzen» ögeleri «yastık, 
yatak, minder, denk, sandık, yer sofrası» ve benzerinin 

kullanıldıktan sonra kaldırılmaları ile odanın çok amaçlı 
ve sürekli işlev görmesi sağlanmıştır. Mekânın esnekli-
ğini artıran bir diğer faktör ise farklı kullanımlara uygun 
sabit eleman düzenidir. Örneğin sedir, oturma, uzan-
ma, yatma eylemlerine uygun sabit bir elemandır.

Odalarda karşımıza çıkan bir başka özellik ise mobilya-
nın, yapı kabuğu ve mekâna bağlı olarak gelişmiş ol-
masıdır. Ölçüleri, konumları ve yerleri belirlidir. Mobilya 
çoğu zaman yapı ile birlikte inşa edilmiştir. Seki üzerin-
de duvar boyunca uzanan sedirler ve seki altında yer 
alan dolaplar duvarla birlikte yapılmıştır. 

Tüm bunlardan şöyle bir sonuç çıkarılabilir: Türk evinde 
insan eylemleri, işlevler, mobilya, yapı kabuğu, mekân 
birbirleriyle etkileşim halindedir. Konutun mekân bütün-
lüğünü yaratan da bu etkileşimdir.
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İnsanların doğal ve yapay çevreye uyum sağlayarak 
yaşamlarını devam ettirebilmeleri çeşitli gereksinim-
leri karşılayabilmelerine bağlıdır. Bunların en önemli-
leri barınma ve savunma amaçlıdır. Zaman içerisinde 
mekân kavramı sadece barınma ve savunma amaçlı 
değil, daha rahat bir yaşama ve çalışmayı amaçla-
mıştır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte çeşitli eylemlerin 
de kapalı mekân içerisinde gerçekleşmesi, farklı ça-
lışma mekânları arayışına yöneltmiştir. Çağın bilimsel 
ve teknolojik gelişmeleri paralelinde teknik donatı ve 
imkânlardan farklı çalışma alanlarının oluşturulmasında 
faydalanılmıştır. Doğal kaynakları tüketmeden insan-
ların konforunu sağlayacak, ekolojik dengeyi bozma-
yacak, yapım aşamasında ve hatta ömrü tükendikten 
sonra yıkımı ve tekrar kullanımı aşamaları göz önünde 
bulundurarak yapıların tasarımı yapılmalıdır. Sürdü-
rülebilir tasarım çevreye duyarlı, ekonomik ve sosyal 
açıdan sorumlu olmayı gerektirir. Mimaride sürdürüle-
bilirliğin gerçekleşmesi için ekolojik dengeye zarar ver-
meyen yapı malzemeleri seçilmelidir. Yaşamını ağırlıklı 
olarak bir mekânın içinde sürdüren insanın, rahat, gü-
venli ve huzurlu olduğunu duyumsaması ise yaratılan 
ortama bağlıdır. Böylece farklı mekân biçimlenmeleri 
oluşmuştur. İlk başlarda çalışanların topluca çalıştık-
ları büro mekânları oluşturulması, çeşitli teknik donatı, 
haberleşme ve insani ilişkiler açısından farklı sorunların 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunların çözü-

mü için zamanla, çeşitli yöntem ve teknikler denenmiş, 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Günümüzde büro çalışma 
alanlarında çalışma verimini artırıcı yönde çalışmalar 
gelişim göstermektedir. Kullanım amacı doğrultusun-
da en verimli çalışma ortamının sağlandığı ve işletme 
masraflarının en aza indirildiği mekân tasarımları önem 
kazanmaktadır. Elektrik, elektronik, bilgisayar, ısıtma–
soğutma ve telefon donanımlarının istenilen hizmetleri 
karşılayabilecek ve değişen ofis anlayışına çözüm üre-
tecek esnekliğe sahip olmaları gerekmektedir.

Büyüyen ve gelişen toplumlarda gereksinimlerin art-
ması, teknolojik gelişime katkıda bulunmaktadır. Tek-
nolojinin hızla gelişmesi, toplumda da gelişime katkıda 
bulunmaktadır. Bu beklenti yapılara da yansımaktadır. 
Her beklenti gerçekleştiğinde bir değişimi beraberinde 
getirmekte ve her değişim yaşama biçiminde farklılığa 
yol açmaktadır. Yeni düzenlemelerin ortaya çıkması, 
değişebilirlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. Yapıların 
fiziksel yaşamlarının fonksiyonel yaşamlarından daha 
uzun olduğu fikri yaygındır. ( Yürekli, 1983 ) Kullanıcının 
zaman içinde farklı ihtiyaçlara gereksinim duyması ve 
bazı yapı elemanlarının, yapı bütününden daha çabuk 
yıprandığı kabul edilmektedir. 

Mevcut yapıların yeni işlevlere uyarlanmasının yanı sıra 
inşa edilecek yapıların gelecekte değişime uğrayabile-
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cekleri varsayımı, “değişebilirlik” kavramı tasarım aşa-
masında önemi ortaya çıkmaktadır. Bir mimarlık terimi 
olarak “ değişebilirlik “ karşılığında “esnek” sözcüğü-
nün kullanılması çok yaygındır. Ancak “esnek” sözcüğü 
de “değişken, uyabilir, eklenebilir veya büyüyebilir” gibi 
değişebilirliğin farklı türlerinden biridir ( Gök, 1995 ).

Esneklik, bir çözümün değişen ihtiyaçları karşılayabil-
me özelliğidir. Uyabilirlik kavramında mekân veya bile-
şen, bünyesinde herhangi bir değişme olup olmayaca-
ğı söz konusu değildir. Değişebilirlik ise; bir çözümün 
değişen ihtiyaçları karşılayabilmesi için değişebilme 
özelliğidir (Yürekli,1983).

Mimarlık alanında, bu terimler sıklıkla kullanılmakta ve 
konuyla ilgili pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu ça-
lışmalardan Tapan’a göre; “esneklik, yapı sistemini 
değiştirmeden aynı tasar ünitesinin farklı kullanıcı ih-
tiyaçlarına cevap verme yeteneği ve aynı hacimlerin 
birden fazla fonksiyon için faydalanma imkânı olarak 
tanımlamaktadır. Değişebilirliği ise; farklılaşan ihtiyaç ve 
eylemleri karşılamak için yapı sisteminin değişmesini 
gerektiren davranış olarak açıklık getirmekte ve bina 
ile sınırlı iç değişiklik ve bina dışına taşan dış değişiklik 
olarak belirtmektedir.” (Tapan, 1972).

Büro Yapılarında İç Mekân Oluşumlarının 
Planlanmasında Esnekliğin Amaçları

Mimarlığın amaçlarından biri de biçim, işlev ve tekniğin 
birbiri ile uyumunu sağlamaktır. Bu uyum durağan de-
ğil, giderek artan oranda dinamik karakterlidir. Çünkü 
günümüzde işlevler ve teknik sistemlerin değişim hızı 
giderek artmaktadır. Uyumun sürekliliğini sağlamak mi-
marlığın amaçlarından birisidir. Büro yapısının türü ne 
olursa olsun, planlama–inşaat veya kullanım süreçleri 
içinde zamanla ortaya çıkabilecek kullanım değişiklik-
leri, mekân programını farklı işleyişlere ve biçimlere zor-

lamaktadır. Bu değişimler, planlama aşamasında bazı 
önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Kullanım açısın-
dan bu esneklik ve değişebilirlik olarak tanımlanabilir. 
Herhangi bir mekâna tasarımda “esneklik” anlayışının 
kazandırılması iki amaç doğrultusunda gerçekleştirile-
bilmektedir (Yürekli, 1983).

• Mekân organizasyonunun yeniden düzenlenmesi, 

• Mekanik donanımın yenilenmesi ve ilavesi.

Mekân organizasyonunun yeniden düzenlenebilir ol-
ması, mekân performanslarının veriminde değişme-
yi gerektirebilir. Gün geçtikçe karmaşık bir görünüm 
kazanmaya başlayan yapıların tasarımında istenilen 
verimin ve kullanıcı konforunun maksimum sağlana-
bilmesi için klasik yaklaşımlar dışında yeni yaklaşımlar 
gerekmektedir. Yapı alt sistemlerindeki değişme imkânı 
mekânın organizasyon verimini etkilemektedir. Fonksi-
yon ve tekniğin hem birbiriyle, hem de form ile uyumu 
mimarlığın amacıdır. İhtiyaçlara bağlı olarak fonksiyon-
ların değişim göstermesi, yapıların fonksiyonel ömür-
lerinin kısalmasına neden olmaktadır. Değişmeyen ve 
kalıcı olan yapı elemanları temeller, kolonlar, döşemeler, 
düşey tesisat bacaları, düşey sirkülasyon elemanlarıdır. 
Bunların dışında kalan fiziksel şartları düzenleyen me-
kanik sistemler ile taşıyıcı görevi olmayan duvarlar, ça-
lışma düzlemi, teşhir elemanları değişken elemanlardır. 
Bu faktörler tasarımda da esnekliği, planlama, yapım 
ve yapı sistemi niteliklerine bağlı olarak yapımdan önce 
proje üzerinde farklı gereksinimlere yönelik düzenleme-
lere imkân vermektedir. Sökülüp–takılabilir ünitelerden 
oluşmuş düşey bölme elemanlarıyla taşıyıcı sistemin 
dış sınırlarına zarar vermeksizin farklı şekilde düzenle-
nebilir (Yürekli, 1983).

Çok genel olarak esnekliği amaçlayan yaklaşımlar 
planlama ve mekân düzenlemesinden çok konstrük-
siyon prensiplerine ağırlık vermektedir. Bu yaklaşım 
mekân organizasyonunun yeniden düzenlenmesiyle 
ilgili yaklaşımlar benimsenebilir. Çünkü mekân orga-
nizasyonunun yeniden düzenlenebilir olması, mekân 
performanslarında değişmeyi gerektirebilir. Mimari 
çevre bileşenleri, değişen ihtiyaçları karşılamak üzere 
kolayca değiştirilebilir olmalıdır. Bu değiştirilebilir bö-
lümlerin de bazılarının diğerlerinden daha sık değişme 
konusu olabileceği ve tasarımı etkileyeceği ortadadır 
(Anon, 1969).

Büro Yapılarında Yapısal Bileşenlerin 
Değiştirilme Özelikleri

Yapının kullanılış açısından yeterli olabilmesi, ihtiyaçları 
karşılayabilmesi, bina ve kullanılışın uyumlu olabilmesi 
ile mümkündür. Bu uyumun ve devamlılığın sağlanma-
sı, binanın kullanılış amacının kesin olarak tanımlandığı 
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hallerde oldukça kolaylaşmaktadır. Fakat yapının kulla-
nılışının heterojen bir yapıda olması nedeniyle karşıla-
şılan güçlükler, fonksiyon ve teknik sistemlerdeki hızlı 
değişim, mimaride uyum, değişebilirlik ve esneklik gibi 
problemleri ortaya çıkmaktadır. Bina ve kullanılışı ara-
sındaki uyumu ve devamlılığı, bu kavramların geliştiril-
melerinde temel alınmalıdır. Diğer yapılarda olduğu gibi 
büro binaları tasarımında da gerek bina, gerek mekân 
ölçeğinde sık sık değinilmektedir. Fakat değişebilirlik, 
esneklik ve dönüşebilirlik kavramlarıyla ilgili uluslararası 
ortak bir görüş mevcut değildir (Emiroğlu, 1986).

Değişebilirlik, farklılaşan ihtiyaçlar ve eylemlerin yapı 
sistemindeki değişikliklerle karşılanması; Esneklik, farklı 
kullanıcı ihtiyaçlarının yapı sisteminde değişiklik gerek-
meden karşılanması ve bir mekânın farklı amaçlar için 
kullanılabilmesi; Dönüşebilirlik ise üst düzeyde esneklik 
olarak tanımlanmaktadır. Esneklik amaçlı yaklaşımlarda 
yapının zaman içinde değişmeyecek bölümlerinin sap-
tanması gereklidir. Bunun dışındaki bölümler dinamik 
ihtiyaçlara cevap verebilecek değişebilirlikte olmalıdır. 
Bazı bölümlerin diğerlerine göre daha sık değişebilir ol-
ması, planlamada ekonomik olmasını engeller. Bu ne-
denle, değişmez ve değişebilir ayrımının yapılması bina 
tipolojisine ve değişebilirlik derecesine bağlıdır. Yapının 
temelleri, kolonları, döşemeleri, düşey tesisat bacaları 
ve dolaşım (merdiven, asansör ) elemanları değişmeye-
cek kalıcı unsurlardır. Zaman içinde değişime uğraması 
uzun süre gerektiren teknik donanım (temiz su tesisa-
tı düşey elemanları (kolonlar), elektrik tesisatı, vb.) ile 
daha kısa sürede değişimi gerekecek (teşhir, depola-
ma elemanları, çalışma zonu ) değişebilir elemanlardır. 

Bir yapının strüktürel sisteminin 50, teknik donatısının 
20 yıllık ekonomik ömürlü olduğu kabul edilirse, yapı-
nın ihtiyaçları ve eylemleri arasındaki uyumun sağlan-
masının önemi ortaya çıkmaktadır. Esneklik ve dönü-
şebilirlik, büro tasarımında farklı kullanıcı ihtiyaçlarını 
karşıladıklarında, aynı zamanda büro mekânı türlerinin 
kullanım özelliklerini de yansıtırlar. Günümüzde büro, 
çalışma alanları “derinlik" ve/veya “büyüklüklerine” 
göre tanımlanmaktadırlar. Büyüklüklerine göre temelde 
iki gruba ayrılırlar. ( Emiroğlu, 1986 )

1. Küçük büro mekânı,

2. Büyük büro mekânı.

1- Küçük (hücresel) büro mekânlarında esneklik sınırlı-
dır. Odaların birleştirilmesi veya bölünmesi esasına 
dayanmaktadır. Genellikle hafif ve sökülebilir bölücü 
duvar elemanları ile gerçekleştirilmektedir.

2- Büyük büro mekânının hücresel büro mekânına 
alternatif olmasının başlıca nedeni, hücresel büro 
mekânının sınırlı esnekliğe sahip olmasından kay-

naklanmaktadır. Fakat bu geniş mekânlarda hüc-
resel büro mekânlarına gereksinim duyulduğunda, 
bazı problemler ortaya çıkabilmektedir. Dönüşebi-
lirlik kavramı bu problemleri çözümleyerek büyük 
büro mekânlarının hücresel büro mekânlarına dö-
nüşüm yeteneğini ifade etmektedir. Dönüşebilirlik, 
tam ve kısmi dönüşebilirlik olarak iki grupta de-
ğerlendirilmektedir. Tam dönüşebilirlik, tüm büro 
mekânlarının hücresel mekânlara veya tam tersi 
olabilecek nitelikte dönüşebilmesidir. Kısmi dö-
nüşebilirlik ise bir kısım büyük büro mekânlarının 
hücresel büro mekânlarına dönüşebilmesidir. Bu 
dönüşümün sağlanabilmesi için büro mekânları dı-
şında kalan sabit alanlar (asansör, merdiven, wc., 
soyunma yerleri arşiv ve dinlenme) gibi plan içinde 
uygun yerlerde bulunmaları ve bu dönüşüme imkân 
verecek şekilde planlanmalıdır (Emiroğlu, 1986).

Derinliklerine göre;
1. Az derin büro mekânı,
2. Orta derin büro mekânı,
3. Derin büro mekânı,
4. Çok derin büro mekânı

Bu tanımlamada derinlik, çekirdek veya ana dolaşım 
alanlarından bina cephesine olan uzaklık olarak kabul 
edilmektedir (Duffy,1976).

Az derin büro mekânları, küçük büro mekânı genellik-
le “hücresel” veya “geleneksel” büro mekânı olarak da 
adlandırılmaktadır. Az derin büro mekânları genellikle 
doğal aydınlatmaya bağlı olduğundan mekân derinliği 
5,50 – 6,00 m’dır. Mekânın büyümesi tek doğrultuda 
olmaktadır. Bu mekânların enleri özellikle pencere aks-
ları ile belirlenmektedir. Bu aks ölçüleri;



• Küçük akslar 1,20 – 1,50 m.
• Büyük akslar 1,70 – 1,90 m.

Küçük akslar mekân büyüklüğünün belirlenmesinde 
daha esnek ve kullanışlıdırlar. Büroların büyüklükleri, 
çalışan kişilerin sayısına, işletme hiyerarşisi içindeki ko-
numuna göre de değişmektedir.

Büyük büro mekânının en belirgin özelliği mekân bü-
yüklüğü, derinliği, bölünmemiş olması ve bütünlüğü-
dür. Ancak bu mekânların derinlik ve büyüklük konu-
sunda belli bir ölçü standardı yoktur (Şekil–1). Büyük 
mekânların derinliği, en az 18,50 m, 20,00 m, 24,00 
m olması gerektiği önerilmektedir. Mekân büyüklüğü 
sınırları da 37,00 x 12,00 m olarak verilmektedir. Öneri-
len mekân formları dairesel ve kare formlar olup kenar-
lar arasında ½ oranının aşılmaması kabul edilmektedir 
(Emiroğlu,1986).  

Şekil–1 Mekân derinlikleri (Gorbon, F.1978 )

İlk uygulamalarda bu sınırlar çok aşılmış, büyük büro 
mekânlarının kullanım şekli işletmelerdeki iş grupları 
arasındaki yoğun haberleşmenin bulunması ve bunun 
ancak bölünmemiş mekânlarla uygun bir şekilde çö-
zümlenebileceği fikrinden kaynaklanmaktadır. Haber-
leşme, yapılan araştırmalarda büyük ölçüde grup için-
de oluşmaktadır. İş grupları, mekânların daha tanımla-
nır ve iş grupları içindeki haberleşme gereklerine uygun 
boyutlara indirilmesi fikri kabul görmüştür. Bu açıdan 
grup büro mekânı, hücresel büro mekânı ile büyük 
büro mekânı arasında bir ara çözümü oluşturmuştur. 
Grup büro mekânı temelde büyük büro mekânının kü-
çültülmüş ve parçalanmış bir şeklidir. Bu mekân için-
deki düzenlemede esnek ve ekonomik alan kullanımını 

bina formuna aktaran bir hareketliliği ortaya çıkarmak-
tadır.  Mekânsal değişim süreci büro binalarında üç tür-
de ortaya çıkmaktadır (Duffy,1977).

• –6 ay süreli değişmeler, yapının iç mekânında do-
natı elemanlarının ihtiyaca göre düzenlenmesi, bazı 
mekânların farklı kullanılması gibi basit değişmeler.

• 5–7 yılda bir olan değişiklikler, yapının iç mekânını 
oluşturan elemanların değişmeleri şeklinde ortaya 
çıkmaktadır (renk, mobilya, aydınlatma elemanları). 

• 40–160 yıllık sürede olan değişiklikler, Avrupa’da 
büro yapılarının ortalama 40 yılda ömürlerini bitirdik-
leri hesaplanmıştır. Bu sürenin sonunda bir taraftan 
kent alanlarındaki fonksiyon değişmesi, diğer taraf-
tan yapının teknik servislerinin ve yapı strüktürünün 
eskimesi sonucu gelişen gereksinimlere (konfor 
şartları vb. ) uyamaması nedeniyle yapı kullanılamaz 
olmaktadır. 

Büro yapısını oluşturan elemanların kullanım süreleri-
nin farklı oluşu da değişim sürecini etkilemektedir. Yapı 
kabuğu, büro yapısının sabit elemanlarındandır. Yapı 
kabuğunun başarılı olması, iç mekân değişmelerine 
olanak vermesi ile ilişkilidir. Çeşitli iç mekân düzenlerine 
imkân veren yapının kullanım süresi de uzun olacak ve 
yapı kolaylıkla eskimeyecektir. İç mekân düzeninin bir 
fonksiyonu yapının sabit, değişmez elemanlarının oluş-
turduğu yapı kabuğu ile kullanıcının istekleri arasındaki 
tolerans payını oluşturmaktadır. 

Büro Yapılarında Çalışma Mekânlarının Alan 
Standardları
Alan standardlarına, mekân tasarımında bina türü ne 
olursa olsun ihtiyaç vardır. Çalışma alanlarında kişi 
veya işlevlere göre ayrılan mekânların alansal açıdan 
tespit edilmesi amacıyla faydalanılmaktadır. Bu değer-
ler ön tasarım aşamasında gerekli olmaktadır (Emiroğ-
lu,1986).

Alan standardları;

• Kişi veya grupların hiyerarşik düzen içindeki ko-
numları,

• Mekân düzenlemedeki yöntemler,

• Mobilya ve donanımların

• Kişisel ihtiyaçlar gibi faktörlere bağlı olarak değiş-
mektedir.

Bunların içerisinde hiyerarşik düzen en önemlisidir. Ki-
şiler hiyerarşik kademeden ilerledikçe, kendilerine ayrı-
lan alanlar büyümekte, mobilya ve donanımların iyileş-
mektedir. Bu açıdan bakıldığında alanların büyüklüğü, 
kişilerin hiyerarşik sistem içindeki statülerini de ortaya 
koymaktadır. 
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Çalışma alanlarında, kişi veya gruplara ayrılacak alan-
ların büyüklüklerinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
tespit edilmeleri gerekir. Her çalışma alanı dört ana bi-
leşenden oluşmaktadır. (Emiroğlu,1986)

• Kullanım alanı,

• İç dolaşım alanı,

• Dış dolaşım alanı, 

• Büro mekânı sistemine uyum için ek alanıdır.

Kullanım alanının büyüklüğü, kişinin statüsüne, ziyaret-
çi yoğunluğuna, donatı elemanlarının büyüklüğüne ve 
evrakların depolanma şekline bağlıdır. Alt kademe per-
sonel için kullanım alanı 2,80 m²’dir. Gerçek çalışma 
alanının bulunabilmesi için iç ve dış dolaşım alanları ile 
ek alanların ilave edilmesi gerekmektedir.

Hücresel büro mekânlarında alan standardları kişi ba-
şına düşen alan bireysel veya kişi sayısına göre azalır 
veya artar. Kişi başına düşen net alan 5,00 m² ola-
rak belirlenmiştir. Bu değer, çok kişilik büro mekânları 
için en alt sınır olarak kabul edilmektedir. Büyük büro 
mekânlarındaki alan ihtiyaçları işletmelere göre değiş-
mekle birlikte, kişi başına çalışma alanı net 12,00 m² 
olarak kabul edilmiştir (Gottschalk,1979). 

Büro binalarında strüktürel, fiziksel ve mekanik ele-
manlar, tamamen ofis fonksiyonlarına hizmet için ko-
ordine edilir. Tüm alan düzenlemesinin verimliliğine 
katkıda bulunması için, yapının mekanik, fiziksel ve 
strüktürel elemanların koordinasyonu gereklidir. Bun-
larla birlikte kolon açıklıkları, pencere modülü, döşeme 
altındaki kanal ve kablolama sistemi, klima–havalandır-
ma tesisatının düzenlenmesi, asma tavanın yüksekliği, 
aydınlatma ve ofis alanının düzenlenmesine etki eden 
faktörlerdir. 

Yapının kullanış açısından yeterli olabilmesi, ihtiyaçları 
karşılayabilmesi, bina ve kullanılışının uyumlu olması 
ile mümkündür. Kullanış şeklinin kesin tanımlanması, 
fiziksel ömrü boyunca homojen olarak devam ettiği 
durumlarda (depo) bu uyumun sağlanması daha kolay 
olmaktadır. Fakat bina kullanılışının heterojen bir yapıda 
olması durumunda ise fonksiyon ve teknik sistemler-
deki hızlı değişim, uyumun sürekliliğinin sağlanmasında 
sorunlara neden olmaktadır. Mimaride uyum, değişe-
bilirlik, esneklik ve dönüşebilirlik gibi kavramlar ortaya 
çıkmaktadır (Emiroğlu,1986). 

Büro Yapılarında Mekânları Sınırlandıran Bileşenler
Herhangi bir yapı elemanı, ilişkili olduğu yapı elema-
nı sayısı azaldıkça hareket yeteneği kazanır. Ancak 
elemanların diğerlerinden tamamen ilişkisiz olması 
pratik değildir. Her bir bileşen birkaç isteği yerine ge-
tirir. Servis sistemleri, bölme elemanları ve mobilyanın 

birbirlerinden bağımsızlaştırılması, kullanıcıların yeni 
düzenlemelerine olanak verir. Fakat taşıyıcı sistemin 
düşey mekân sınırlayıcı elemanlarla birleştirilmesi, asıl 
fonksiyonları yanında taşıyıcılık fonksiyonunun da ek-
lenmesiyle değişebilirlik açısından kısıtlayıcı olmaktadır. 
Dolayısıyla değişebilirliğe yönelik yaklaşımlarda taşıyıcı 
sistem ile mekân sınırlayıcı elemanların ayrılması gerekli 
olmaktadır. Mekân sınırlayıcı elemanların prefabrikas-
yon üretim avantajlarından faydalanmaktadır. 

Bir bölme binadaki ayrılmış odaları, dolaşım alanları, 
servis duvarı oluşturmak ve alanı bölmek için kullanılan 
bir iç duvardır. Bunlar genelde takılıp sökülebilen par-
çalardır ve montajları, nakli ve binaya taşınması çevre 
yapısını önemli ölçüde etkilemez. Bu sebeple, takılıp 
sökülebilen bölmeler, ağırlığı fazla olmayan ve bina ya-
pısından bağımsız bir karaktere sahiptir. Bu değişen 
kullanıcının etkinliklere, şartlara göre plan yapmaya ve 
esnekliği sağlamaya imkân verecek şekilde hareket et-
tirilebilir. Takılıp sökülebilen bu elamanlar sürdürülebilir 
ve yeniden kullanıma uygun malzemeler kullanılmalıdır. 
Binanın işgal ettiği plan kullanım süresi boyunca değiş-
tirilmesi düşünülüyorsa, genellikle zorunludur. Özellikle, 
endüstriyel, ticari ve eğitim binalarında kullanılması uy-
gundur. Çünkü süreç, değişiklikleri, planlama, montaj 
ve çalışma metotları veya sosyolojik faktörler, bu bina-
ların kullanım alanını etkiler.

Çoğu tuğla ve blok bölücülerin tekrar sökülüp takılabil-
mesi ve yeniden başka bir yerde kullanılabilmesi zordur. 
Her ne kadar bu sökülebilirlik mümkün olsa da kirlilik 
yaratır. Aslında pek çok yapıda “ıslak konstrüksiyonlu” 
bölücüler geride koordineli olarak ve tavan kaplamaları, 
aydınlatma elemanları gibi diğer anahtar bileşenler ile 
uyumludur ve sonraki değişikliklere izin verir. Bu yarı 
kalıcı duvar kategorisi ahşap çeşitlerini ya da metal iç 
döşeme sistemleri gibi genellikle yerinde monte edilen 
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ve sökülüp takılabilen parçalardır. Bunların sökülmesi 
sırasında tekrar kolaylıkla kullanılabilecek olan çok az 
parça atık olur. Bu yapı malzemelerinin yeniden kullanı-
mı sürdürülebilirlik için de önemli bir unsurdur. Özellikle 
malzemelerin yeniden kullanımı, enerji tüketiminin 
% 50’sinin yapı sektörü tarafından kullanıldığı düşünü-
lürse oldukça önemlidir (Brigham ,1974).

Çok katlı binalarda pek çok tipte bölme duvar ve panel-
ler bulunur. Bunlar çeşitli malzemelerden imal edilirler 
ve çok farklı gereksinimlere cevap vermek durumunda-
dırlar. Çok katlı binalarda yeni teknolojik malzemelerin 
kullanılmasına dikkat edilir. Yük taşımayan duvarlar, ana 
strüktüre dâhildir, fakat yük taşımazlar, kendi yüklerini 
taşırlar. Bu, iç duvarların dış duvarlara (çelik, betonar-
me) bağlantıları (tavan, döşeme) önemlidir.

İç mekânları modüler koordinasyon çerçevesinde ta-
sarlayabilmek için; iç mekândaki bitirme bileşenlerinin, 
birleştirme detaylarının ve önerilen ölçülerinin modüler 
koordinasyon ölçülerinin çerçevesinde düşünülmesi 
gerekir. Bölücüler, modüler ünitelerdir. Bölücüler bir 
iç duvardır ve yapı içindeki kenarı bölerek yeni odalar, 
dolaşım alanları, servis duvarları ve bunun gibi gerek-
sinimleri karşılar. Yapının stabilitesi ve yük aktarımında 
hiçbir işlevi olmayan, yalnızca mekânları birbirinden 
ayırmaya yarayan taşıyıcı olmayan iç duvarlar, ağır böl-
me duvarlar ve hafif bölme duvarlar olmak üzere iki 
gruba ayrılırlar. Ancak kendi ağırlıklarını taşıyabilen ve 
yapım sistemlerine göre yığma, dökme, iskelet ve pano 
olmak üzere dört grupta sınıflandırılabilen hafif bölme 
duvarlar, monte edilip kendilerini sınırlayan yapı ele-
manlarına bağlandıktan sonra stabiliteleri sağlanabilir 
(Gürçınar,1996).

Büro Yapılarında Esnek ve Değişebilir Düşey Yapı 
Elemanları
Çok katlı binalarda pek çok tipte bölme duvar ve panel-
ler bulunur. Bunlar çeşitli malzemelerden imal edilirler 
ve çok farklı gereksinimlere cevap vermek durumunda-
dırlar. Çok katlı binalarda yeni teknolojik malzemelerin 
kullanılmasına dikkat edilir. Bölücü duvarlar, ana strük-
türe dâhildir, fakat yük taşımazlar, kendi yüklerini taşır-
lar. Bu, iç duvarların dış duvarlara (çelik, betonarme) 
bağlantıları (tavan, döşeme) önemlidir. Bunlar genelde 
takılıp sökülebilen parçalardır ve bunların montajı, nakli 
ve binaya taşınması çevre yapısını önemli ölçüde etki-
lemez. Bu sebeple, takılıp sökülebilen bölmeler, ağırlığı 
fazla olmayan ve bina yapısından bağımsız bir karak-
tere sahiptir. Bu değişim şartlara ve kullanıcının ihti-
yaçlarına göre, plan yapmayı ve esnekliği sağlamaya 
imkân vermelidir. Özellikle, endüstriyel, ticari ve eğitim 
binalarında kullanılması uygundur. Çünkü süreç, deği-
şiklikleri, planlama, montaj ve çalışma metotları veya 
sosyolojik faktörler, bu binaların kullanım alanını etkiler.

Bölücülerin bileşenleri farklıdır. Basit bir hafif beton 
düzleminden farklı katmanları olan karmaşık, dekoratif 
bitirmelere, yüzey materyallerine ve metal çerçevelere 
kadar farklılık gösterir (Brigham, 1970).

Farklı konstrüksiyonlar tamamen farklı performanslar 
gösterir. Bölücülerin sınıflandırılmasında geleneksel 
model, bölücülerin konstrüksiyon tipine göredir (Mar-
tin,1980).

Bölücülerin sınıflandırılması;

1. Sert bölücüler; 

2. Çerçeve / yüzey sistemleri,

3. Çerçeve – panel sistemleri,

4. Panel/panel sistemler

5. Katlanan (kayan veya tekrar yerleştirilen) sistemler.
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İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Sağlık Yapılarında İç 
Mekân Tasarımı ve 
Standardlar

Sağlık yapıları küçük kliniklerden büyük ve karmaşık yapıdaki 
eğitim ve araştırma hastanelerine kadar olan geniş bir yelpeza-
deki farklı bina tiplerini içermektedir. Hastaneler, birbiriyle değişik 
derecelerde ilişkili çok sayıda bölüm, alt bölüm ya da mekânları 
bünyesinde bir arada bulundurduğundan, mekân ve işlev organi-
zasyonu açısından “karmaşık işlevli yapılar” sınıfına girmektedir [1] 

Hastaneler, klinik laboratuvarlar, tanı üniteleri, acil servis, ameli-
yathaneler gibi teşhis ve tedavi birimleri; yemek servisi, kat hiz-
metleri ve bakımı gibi ağırlama birimleri ve ayakta hasta bakım ve 
yatan hasta bakım gibi birimlerin mekânsal ve işlevsel çeşitliliğini 
içermektedir. Bu çeşitlilik de hastane inşaat ve uygulamalarındaki 
yönetmelik, tüzük ve gözetimlerin genişliği ve kendine özgülüğü-
nü getirmektedir. Hastanedeki birçok işlevsel birimin birbirleriyle 
çelişen ihtiyaçları ve öncellikleri vardır. Bu karmaşıklıktaki yapılar 
için ideal senaryolar ve birimlerin kendine özgü ihtiyaçları, zorunlu 
gereklilikler, işlevsel gereklilikler ve finansal duruma göre denge-
lenmelidir [2]. 
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Hastanelerde mekân ve işlevsel karmaşıklığın yanı sıra kullanıcı sayısı, çeşitliliği ve 
teknik donanımın çeşitliliği de söz konusudur. Teşhis ve tedavide kullanılan tıbbi 
donanım ve teknolojilerdeki sürekli gelişim, hasta bakım metotlarındaki yenilikler, 
kullanıcı odaklı yeni tasarım anlayışları sağlık hizmetlerinin kalitesini, konfor koşul-
larını ve dolayısıyla da memnuniyeti artırmak üzere hastane mekânlarında hızla 
yerlerini bulmaktadırlar [3]. 

Hastaneler günümüzde işlevin sorunsuz ve en verimli şekilde yerine getirilmesi 
dışında; mekânların hasta, hasta yakınları ve tıbbi/idari personele verdiği mesajlar, 
yaşattığı mekânsal deneyimler açısından da büyük önem taşımaktadır. Mekân 
tasarımı ve mekâna dair imkânlar, hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra personelin 
de yaklaşım ve davranışlarına etki etmektedir. Mekânın ve donatının tasarımı, mal-
zeme seçimi, temizlik ve uygulamada gösterilen özen, koordinasyon ve birliktelik, 
işletmeye ve sunduğu hizmete dair önemli bilgiler içermektedir [4].

Tasarım süreci, hastane yönetimi ve personelinden doğrudan alınan bilgiyi, veriyi 
biraya getirmelidir. Tasarımcı, aynı zamanda hasta, hasta yakını, destek personel, 
gönüllü personel ve malzeme ve hizmet sağlayıcılarını, her ne kadar doğrudan veri 
sağlamasalar da,  düşünmek ve hesaba katmak durumundadır [2].

Tüm bu bahsi geçen konular hastane yapılarının tasarımına da yansımaktadır. Do-
layısıyla hastane yapılarının tasarımı, uzmanlık ve deneyim sahibi olmayı, değişim 
ve gelişmeleri yakından takip etmeyi gerektirmektedir. Söz konusu gelişmeler ve 
değişiklikler sadece tıbbi teşhis, tedavi, donanım ve teknolojilerinde değil, tıp bili-
mi, hasta bakımı ve sağlık konusuna bakış açılarında da görülmektedir.

SAĞLIK YAPILARININ VE STANDARDLARIN KISA TARİHİ 
Tıp, endüstri devrimine kadar dini inançlara bağlı kalmış, din ve tıp pratiği birlik-
te ele alınmıştır. Birçok farklı kaynakta ve yapılan çeşitli kazılarda rastlanan, Eski 
Yunan ve Roma dönemlerine ait ilk sağlık mekânları kalıntıları, tıp ve cerrahinin 
insanlık kadar eski olduğuna dair somut örnekler teşkil etmektedir [7]. Zaman içe-
risinde hem tıp hem de tedavi amaçlı yapılan yapılar değişmiş ve gelişmiş, 1800’lü 
yıllarda ortaya çıkan salgın hastalıklar ve savaşlar nedeniyle hem tıp hem de tedavi 
amaçlı yapılan yapılar gelişmiştir. Avrupa’da bu dönemde doktorlar yokluk ve kötü 
yaşam koşullarının sebep olduğu hastalıkların artışıyla baş edebilmek için tıp bi-
limini mekânlara bağlı olarak da ele almak konusunda girişimde bulunmuşlardır. 
Hasta bakılan mekânların iyi havalandırılabilmesi ve iyi doğal ışık alabilmesi için 
pavyon tipi hasta koğuşları geliştirilmiştir [1].

19. ve 20. yy’da bu gelişmeleri takiben hastane yapılarının tasarım ve uygulama-
larına dair ilk kılavuzlar/talimatnameler ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından yazılmış, 
özellikle ABD bu konuda 20. yy boyunca birçok çalışmalar yapmıştır. Ilk stan-
dardlar 1778’de Fransız Bilimler Akademisi bilim adamları, ardından da 1853’te 
Florence Nigthingale ve 1866’da Dr. Stephen Smith tarafından yazılmıştır. 1915 
yılında Amerikan Tip Derneği (American Medical Association) ve Amerikan Cer-
rahlar Yüksekokulu (American College of Surgeons) bu alanda standardlar ve 
talimatnameler geliştirmişlerdir. 1951’de standardlar oluşturmak ve hastanelerde 
yüksek kalitede hasta bakımını sağlamak amacıyla denetlemek üzere Hastaneler 
Denklik Ortak Komisyonu (The Joint Commission on Accreditation of Hospitals) 
kurulmuştur. Amerikan Hastaneler Derneği (American Hospital Association) de 
diğer birçok tıbbi ihtisas kurulusu gibi, geçmişte hastane tasarımına dair kılavuz 
malzemeler/dokümanlar yayınlamıştır. 

1900’lu yılların başında Amerika’nın birçok eyaletinde hastane tasarımı kural ve 
yönetmelikleri yürürlüğe konulmuştur. Federal yönetim 2. Dünya Savaşı’nın ardın-
dan özel sektör hastaneleri ve sağlık tesislerini de kapsamıştır. Eyaletlere hastane 
tasarımı ve uygulamaları konusunda rehberlik etmek ve finansal destek sağlamak 
amacıyla Savaş Sonrası Planlama Komisyonu (Post War Planning Commission) 
kurulmuştur. Hastane İnşaat ve Uygulamaları Genel Standardları 1947 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri Kamu Sağlığı Servisi çalışanları tarafından hazırlanıp 
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yayınlanmış ve takip eden yıllarda periyodik olarak gün-
cellenmiştir. 1958 yılında bu dokümanın adı, hastaneler 
dışındaki tıbbi tesislerde de devlet yardımı programının 
uygulandığını yansıtmak amacıyla, Hastane ve Tıbbi 
Tesislerin İnşaat ve Donanım Genel Standardları ola-
rak yeniden düzenlenmiştir. 1967 yılı baskısında özel 
sektör de bu yenileme ve güncelleme çalışmalarına 
katılmış, 1974 yılında baslık Hastane ve Sağlık Tesisle-
rinin İnşaat, Uygulama ve Donanımında Asgari Gerek-
sinimler (Minimum Requirements of Construction and 
Equipment for Hospitals and Medical Facilities) olarak 
değiştirilmiştir [8].

1974–1979 yılları arasında standardların oluşturulması 
çalışmalarına Savunma Bakanlığı (Department of De-
fense), Gaziler Müdürlüğü (Veterans Administration) ve 
Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Health Institutes) gibi 
kurumların da katılımı sağlanmıştır. 1985–1986 yılla-
rında standardların güncellenmesi ve yayına hazırlan-
ması amacıyla kurulan Düzeltme-Güncelleme Çalışma 
Kolu (Revision Task Force) göreve başlamış, Hastane 
ve Sağlık Tesislerinin İnşaat, Uygulama ve Donanım 
Rehberi (Guidelines for Construction and Equipment 
of Hospitals and Medical Facilities) federal yönetim 
tarafından yayınlanan son baskı olmuştur. 1987 yılın-
dan 1997/98 yıllarına kadar yayınlanan bu “Rehber” 
Amerikan Mimarlar Enstitüsü (American Institute of 
Architects), Sağlık Mimarlığı Akademisi (Academy of 
Architecture for Health) tarafından hazırlanmış ve ya-
yınlanmıştır. Ülke çapında, tüm ilgili grupların komite-
lerde görev almaları ve belgelerin geliştirilmesi için öne-
rilerde bulunmaları istenmiş ve toplanan veriler değer-
lendirilmiştir. 2010 yılında, 1997/98 yıllarında Amerika 
Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından yayınlanmış AIA 
Guidelines, yenilenerek The Guidelines for Design and 
Construction of Hospital and Healthcare Facilities ola-
rak kullanılmaya başlanmıştır. 

GÜNÜMÜZDE HASTANELERDE UYGULANAN 
YÖNETMELİK VE STANDARDLAR
Hastaneler tüm yapı tipleri içerisinde en çok denetle-
meye ve düzenlemeye ihtiyaç duyulan yapılardır. Tüm 
yapı tipleri gibi hastanelerde de yerel ya da genel yapı 
yönetmeliklerinin uygulanması gerekmektedir. Yönet-
melik ve standardlara dair uygulamalar ülkelere göre 
değişlilikler göstermektedir. Bu konuda özellikle ABD 
ve bazı Avrupa ülkeleri 20. yy boyunca kapsamlı çalış-
malar yapmıştır [2]. Bu ülkelerden ABD ve Türkiye’nin 
durumuna bakıldığında;

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapı yönetmelikleri ve 
standardları konularında bazı farklılıklar mevcuttur. 
Sağlık yapıları konusunda federal yönetime ait tesis-
lerin, yerel ya da eyaletlere ait yönetmelikler yerine 
federal yönetmeliklere uyması gerekmektedir. Federal 
yönetime bağlı tesisler ve birçok eyalette eyalet yöne-
timine bağlı veya yerel tesislerin uymakla yükümlü ol-
dukları yönetmelik ve standardlar;

- FGI Guidelines for Design and Construction of Hos-
pitals and Health Care Facilities,

- The American with Disabilities Act (ADA)

- The Architectural Barriers Act Accessibility Guideli-
nes (ABAAG)’dır. 

 Diğer eyaletlere bağlı tesislerin veya yerel tesislerin 
sağlamakla yükümlü oldukları yönetmelik ve stan-
dardlar ise;

- International Building Code (IBC).

- Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO).

- National Fire Protection Association (NFPA)

- The American with Disabilities Act (ADA)

- The Architectural Barriers Act Accessibility Guideli-
nes (ABAAG)’dır.

Türkiye’de, T.C. Sağlık Bakanlığı, TC Anayasası’nın 
56. maddesinde belirtildiği gibi hastane standardlarını 
belirlemek ve bu yöndeki çalışmaları koordine etmek-
le sorumludur. Bakanlık bu amaçla, Özel Hastane Yö-
netmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 
ile hastaneler için standardları bir ölçüde tanımlamak-
ta, bu kurumların niteliğini artırmak amacıyla genelge 
ve yönetmelikleri güncellemekte, detaylı olmasa da 
mekânların mimari anlamda taşıması gereken özellikle-
ri belirtmektedir [1]. Bunların yanı sıra Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE)  Hizmet Standardları Hazırlık Grubunca 
hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 13 Mart 2002 
tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar ve-
rilmiş olan TS 12813 no’lu “Kamu Binalarında Mekân 
İhtiyacı: Sağlık Binaları–Genel Kurallar” Standardı da 
sağlık mekânlarının mimari anlamda taşıması gereken 
özelliklerden bazılarını işaret etmektedir [9]. 

HASTANELERİN SAHİP OLMASI GEREKEN 
BAŞLICA NİTELİKLER 
Bir hastanenin iyi ve kaliteli hizmet sunmasında etken 
olan faktörler oldukça çeşitlidir. Bu faktörler kısaca iş-
levsel mekânlar, doğru mekân organizasyonu ve dona-
tı, nitelikli teknik donanım, bunları kullanabilecek tıbbi 
deneyimi ve bilgisi yeterli personel olarak sıralanabil-
mektedir. Mekânla doğrudan ilişkili olan faktörler önce-
ki bölümde de bahsedildiği gibi 19. ve 20. yy boyunca 
ABD ve Avrupa ülkelerinde geliştirilmiş standardlarda 
yer almaktadır. 

Bunlar konum, büyüklük ve bütçeden bağımsız olarak 
her hastanenin sahip olması gereken belli başlı nitelik-
lerdir. Maliyet, Etkinlik ve Verimlilik, Esneklik ve Büyü-
yebilirlik, İyileştiren Çevre, Erişilebilirlik, Temizlik ve Hij-
yen, Güvenli ve Güvenlikli, Kontrollü Dolaşım, Estetik, 
Sürdürülebilirlik, Güvenli ve Güvenlikli Ortam bunlardan 
belli başlılarıdır [2]. Hastane tasarımında en önemli olan 
işlevsel gerekliliklerle, kullanıcı çeşitliliğine bağlı olarak 
değişen insani ihtiyaçları uyum içerisinde biraya getirmek-
tir [1].
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Doğru Mekân Organizasyonu
Hastanelerin temel yapıları, kapsadıkları işlevlere bağ-
lıdır. Bu işlevler arasındaki fiziksel ilişki hastanenin dü-
zenlenme biçimini belirler. Aşağıdaki akış şemalarında 
da görüleceği üzere hastanelerin bazı birimleri arasın-
da fiziksel ilişki sağlamak mutlak bir gerekliliktir (Şema1 
ve 2). Bu temel birimler yatan hastaya, ayakta tedavi-
ye, tanı teşhis ve tedaviye, yönetime, servis ve des-
teğe ve araştırma ve eğitime ilişkin işlevlerin yer aldığı 
mekânlardır. 

Şema1: Genel hastane birimleri ilişkileri [2]

Bu akış şemaları insanlar, malzemeler ve atıkların ha-
reketini göstermektedir. Bu nedenle hastanenin fiziksel 
düzenlemesinde taşıma ve lojistik sistemleri birbirlerin-
den ayrılamaz şekilde iç içe geçmiştir. Taşıma sistem-
leri binanın düzenlenme biçiminden etkilenmekte ve 
binanın düzenleniş biçimi de taşıma sistemlerine aşırı 
derecede bağımlı olmaktadır. Bunun yanı sıra arazi kı-
sıtları ya da imkânları, iklim, çevredeki tesisler, bütçe ve 
mevcut teknoloji hastane yapısının düzenleniş biçimini 
etkilemektedir. 

Şema 2: Temel klinik ilişkiler [2]

Büyük hastanelerde, hemşire istasyonları ve hasta 
bakım birimleri, yapı içerisinde birçok kez tekrarlan-
dıklarından, tüm yapının biçimlenmesinde etkin bir rol 
oynamaktadır. Günümüzde hemşire istasyonları daha 
az yer kaplayan, hasta yatağı ile hemşire istasyonu 
arasındaki mesafeyi kısaltmak üzere sıkıştırılmış bi-
rimler haline gelmişlerdir. Seçilen çözüm, birimde yer 
alan hasta yatağı sayısı, hasta odasındaki hasta yatağı 
sayısı gibi birimdeki iş programı konularına sıkı sıkıya 
bağlıdır.  

Maliyet Etkinlik ve Verimlilik
Verimli, bir hastane planlamasında sık kullanılan 
mekânlar arasındaki mesafeler kısaltılarak ve az per-
sonelle bile kolay hasta gözetimi sağlanacak şekildeki 
mekânsal düzenlemelerle personelin verimliliği yüksel-
tilir. Ayrıca, tasarım öncesi yapılan bilinçli programla-
mayla benzer sistem ve gerekliliklere sahip birimleri bir 
araya toplanır, gerekli mekânlar planlamaya dahil edi-
lirken gereksiz mekânlar elenir, verimli bir lojistik sistem 
tasarlanır (asansör, pnömatik boru, vb.) ve ihtiyaç du-
yan mekânlarla ilişkili konumlandırılır. İşlevsel komşu-
luklar en uygun şekilde sağlanması personel, hasta ve 
malzeme hareketi açısından düşünülmeli hastanenin 
işlev programı ve şemasına uygun olmalıdır).

Esneklik ve Büyüyebilirlik
Tıbbı ihtiyaçlar ve tedavi biçimleri sürekli değişiklik gös-
terdiklerinden, hastaneler modüler tasarım ve planla-
ma yaklaşımlarına ve özelden çok genel özelliklere, 
ölçülere ve planlama karakterine sahip olmalıdır. Özel-
likle, mekânik, elektrik ve sıhhi tesisat sistemleri için 
modüler bir şekilde tasarlanmış ara katlar veya düşey 
şaftlar düşünülmeli ve bunlar komşu katlardaki işlevi 
rahatsız etmeyecek şekilde yerleşmelidir.  Ayrıca, plan-
lama kararları gelecekte ihtiyaç duyulabilecek genişle-
melere izin verecek şekilde alınmalıdır.

İyileştiren Çevre 
Hastalar çoğunlukla sağlık durumları nedeniyle endi-
şeli ve karışık duygular içerisindedirler ve bu ruh hali 
tedavinin etkisini zayıflatabilir. Bu nedenle hastane de-
neyiminin hastalar için daha az endişe verici ve rahat 
olması için çaba sarf edilmelidir. Hastanenin amacının 
ve hasta profilinin tasarımcı tarafından çok iyi kavran-
mış olması önemlidir. Tesisisin hasta profili; yaşlılık, 
görme kaybı, fiziksel ya da ruhsal eksikler gibi bir ta-
kım özel durumlara cevap vermek üzere tasarlanacak 
iç mekânın karakteri için belirleyici olacaktır. İyileştirici 
bir çevrede hastanın kendisine yakın bulacağı unsurlar, 
doğal havalandırma, ışık ve doğal çevreyle ilişki sağ-
lanmalıdır [5].  

Temizlik ve Hijyen 
Hastanelerin özellikle işlevsel mekânları dayanıklı, an-
ti-bakteriyel ve özel uygulama detaylarına sahip mal-
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zemelerle tasarlanmalıdır. Bu malzemeler, kolayca te-
mizlenebilir ve bakımı yapılabilir malzemelere ve temiz 
yüzey bitişlerine sahip olmalıdır. 

Erişilebilirlik
Hastane çevresinde ve içinde her mekân rahatlıkla ula-
şılabilir olmalı ve bu konuda çalışılmış olan standardlar 
mutlaka uygulanmalıdır. Kalıcı ve geçici engelleri olan 
tüm kullanıcıların kolay hareket edebilmelerine olanak 
sağlayan yüzeyler ve genişlikler sağlanmalıdır.

Kontrollü Dolaşım
Hastanelerde birbiriyle ilişkili birçok birimin bir arada 
bulunması ve bu birimler arasında sürekli gidip gelen 
personelin ve malzemenin olması sebebiyle yapı içeri-
sindeki dolaşım çok önemlidir. Dolaşımın verimli şekil-
de sağlanabilmesi için birbiriyle ilişkili olması ve olma-
ması gereken birimler doğru konumlandırılmalı, steril 
ve steril olmayan dolaşım birbiriyle kesişmemeli, servis 
hasta ve personel dolaşımından ayrı tutulmalı ve yatan 
hasta ve ayakta tedavi hastalarının hareketi birbirine 
karışmamalıdır.

Estetik 
Estetik, iyileştirici etkisi olan bir mekân tasarlamak ko-
nusuyla yakından ilişkilidir. Hastanenin kamusal imajını 
geliştirmek, işletmecilik açısından da önemlidir. İyi ta-
sarlanmış bir mekân personelin moraline, performan-
sına ve hasta bakımına da katkıda bulunur. Hastanede 
doğal aydınlatma, doğal malzemeler ve sanat eserleri-
nin bulunması; ev ortamına yakın, samimi bir atmosfe-
rin yakalanması ve renk, detay ve ölçek konularında da 
hassas olunması gerekmektedir. 

Güvenli ve Güvenlikli Ortam
Hastanelerde, diğer binalarda da sağlanması gereken 
güvenlik koşullarının yanı sıra tedavi amaçlı kullanılan 
tehlikeli kimyasallar ve ilaçlardan hastaları ve izni olma-
yan personeli uzak tutmak önemlidir. 

Sürdürülebilirlik

Hastaneler bulundukları çevreye, topluma ve kent eko-
nomisine en önemli etkiyi yapan kamusal yapılardır. Bu 
yapılar büyük miktarlarda enerji ve su tüketen ve önemli 
miktarda atık üreten yapı tipleri oldukları için sürdürü-
lebilir tasarımın en önemli adaylarıdır. Sağlık yapıları 
için LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), BREEAM ya da benzeri satndardların dikkate 
alınması sürdürülebilirlik açısından önemlidir [6]. 

SONUÇ

Sağlık yapıları, önceki bölüm ve paragraflarda çok kı-
saca değinilen konu başlıklarında derinlemesine bilgi 
sahibi, uzman kişi ya da gruplar tarafından planlama, 
tasarım ve uygulama safhalarına tabi tutulmalıdır. Bu 

kişi ya da grupların bilgi ve meslek pratiklerinin güncel-
lenebilmesi için tıbbi ve teknolojik gelişmeler ve sağlık 
yapıları konusundaki standardların ve yönetmeliklerin 
sürekli yenilenmesi gerekmektedir.

Günümüzde temel ve önleyici sağlık hizmetlerinin ve 
acil servis uygulamalarının artışı göze çarpmaktadır. 
Hatta bu hizmetlerin tedavi edici hizmetlerin önüne 
geçmesi, teşhis ve tanı teknolojilerinin hızlı gelişimi, afet 
durumlarında hızlı ve etkin müdahaleye yönelik hazırlık-
lar, hasta bilgilerinin tamamıyla bilgisayar ortamına ak-
tarılması ve bu bilgilere ulaşımın kolaylaşması, hastanın 
kendi tedavisine dair kararları kendisinin aldığı yeni te-
davi yaklaşımları gibi gelişme ve değişiklikler söz konu-
sudur. Tüm bunlar sağlık yapılarının tasarım ve inşasın-
da kullanılan standard ve yönetmeliklerin önemine ve 
sürekli güncellenmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. 

Söz konusu yönetmelik ya da standardlar alınan ta-
sarım ve uygulama kararlarıyla işlevsel, verimli, esnek, 
büyüyebilir, erişilebilir, güvenli, estetik, sürdürülebilir, 
işlev-mekân ilişkileri doğru kurulmuş, iyileştiren sağlık 
mekânları elde etmek ve teknolojik ve bilimsel geliş-
melere, devamlı değişen tıp ve sağlık hizmetleri uygu-
lamalarına ve değişen finansal gereksinimlerine ayak 
uydurmayı amaçlamaktadır. 
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Otel tanımında yer alan “konaklamayla birlikte müşterinin bes-
lenme ihtiyacının karşılanması” gerekliliği, otel için kazanç sağ-
lamak yanında bir konaklama tesisinin otel niteliği kazanabilme-
si için de bir zorunluluktur. Bugünün lüks şehir oteli anlayışı çer-
çevesinde yiyecek-içecek alanları, otellerin halka açık mekânları 
içinde oda kiralarından sonra en çok gelir getiren kalemi oluş-
turmaktadır.

Genelde restoranların asıl hedefi kâr sağlamaktır. Oysa otelle-
rin yiyecek-içecek hizmeti sunmalarının asıl nedeni, konaklayan 
müşterilerin konaklama sürelerini uzatmalarına bağlı olarak kâr 
maksimizasyonudur. Bu nedenle otelde restoran, oda servisi, 
pub, gece klübü ve bar hizmetleri verilir.

Otel restoranları tasarlanırken, tasarımcılar gelişim aşamasının 
en başında detaylı çalışmalar yapmalıdırlar. Deneyimli otel iş-
letmecileri yiyecek ve içecek kavramlarını iki yönde geliştirirler: 
Birincisinde daha gelişim aşamasında kavramları, yemek ve 
servis tipi, çalışma saatleri, tema ve isim ve logo dahil genel at-
mosferi belirlenir. Mimar ve iç mimardan şematik bina tasarımını 
bundan sonra bu temalara göre geliştirmeleri beklenir. Diğer 
bir yaklaşım ise binanın programlama aşamasında restoranlar 
için gerekli mekân ihtiyaçları kaba olarak belirlendikten sonra 
tasarımın yapılmasıdır. Burada, restoran için önceden ayrılmış 
mekânın büyüklüğü ve konumuna göre iç mekân şekillenir.

Otellerde çok çeşitli restoranlar bulunabilmektedir. Özellikle 
alışverişin ve turist yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde gü-
nübirlik müşteriye hizmet amacıyla otelden bağımsız olarak da 
tasarlanabilir. Otel kompleksi içinde bulunan her restoran ayrı 
bir kimliğe ve konsepte sahip olabilmektedir. Bu nedenle her 
mekânın atmosferi, menüsü, masa donanımları aydınlatmasıy-
la, mobilyasıyla ve daha birçok faktörle farklı olmaktadır. 

Bir otelde restoran tasarlanırken, iç mimarın öncelikli düşün-
mesi gereken ana konular vardır. İşe başlarken piyasa analizi 
yapmak çok önemlidir. Düşünülmesi gereken ana konulardan 
biri restoranın tipidir. Otelin ana restoranı veya bağımsız olarak 
çalışan özel restoranlar olabilir. Menü seçimi, müşteri profili ve 
servis şeklinin belirlenmesi de bu konuda etkili olur. Bu bilgi-
lerden sonra oturma kapasitesi, kullanım saatleri, dolaşım ve 
ölçüler belirlenir. Tüm bu bilgilerle manzaraya bağlı olarak otur-
ma düzeni, mekânın bölümlenmesi, kullanımda esneklik gibi 
konular düşünülür. 

Sadece otel müşterisinin değil, günübirlik müşterinin de ihti-
yacı karşılanmak isteniyorsa, bu şekilde iyi programlanmış bir 
organizasyon yapılması gerekir. Restoran tasarımında yaratıcı-
lık, canlılık ve atmosfer kelimeleri çok büyük önem taşır. Amaç 
bunları kullanarak müşteriyi etkilemek, rahat olmasını sağlamak 
ve restorana gelişini bir alışkanlık haline getirmektir.

Son yıllardaki tasarlama yaklaşımlarında otel içerisinde tek bir 
restorana bağlı kalınmamaktadır. Ana restoranın dışında, bunu 
destekleyen farklı temalarda restoranlar oluşmuştur. Bir ote-
lin kahvaltı salonu, ana restoranı ve spesiyal restoranı olabilir. 
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Çoğunlukla spesiyal restoranlara otel dışından da giriş 
verilir. Ayrıca bir otelde birden fazla spesiyal restoran 
da bulunabilmektedir. Otellerde bulunan restoranları 
servis şekline, mekân yerleşimine ve kullanım amacı-
na göre üçe ayırabiliriz. Servis şekline göre; self-servis, 
açık büfe ve a’la carté; mekân yerleşimine göre; otel 
içinde ve otel dışında (Farklı binada veya aynı binada 
dış mekânda) veya kullanım amacına göre; ana resto-
ran ve spesiyal restoran olabilmektedir.

Ana restoranlarda sabah, öğlen ve akşam yemek ser-
visi yapılır, çünkü daha çok otel müşterilerine hitap 
ederler. Servis şekilleri ise daha çok açık büfe ve a-la 
carte olup menülerinin de her kültürden insana hitap 
edebilecek şekilde geniş olması tercih edilir. Spesi-
yal restoranlarda ise daha kısıtlı, özelleşmiş bir menü; 
daha çok a-la carte servis ve gösteri amaçlı ocakbaşı 
pişirmeler görülebilir. Bu tip restoranlarda orta mekân 
masaların farklı gruplaşmasına, dans veya eğlence için 
yeterli alana izin verecek kadar esnek olmalıdır.

Yemek Salonu Tasarımı
Bir restorandaki yemekten zevk alınması büyük ölçüde 
yemeğe, servise ve sağlanan çevresel etkilere bağlıdır. 
Bununla beraber, müşterinin tepkisi biraz da kişisel 
davranış ve seçimlerden etkilenir. Amaç öncelikle ilk 
geldiklerinde müşteri üzerinde iyi bir izlenim yaratmak, 
sonra bunu uzun süreli bir hale getirmektir. Bu sadece 
iyi bir tasarımla gerçekleştirilebilir.  

Atmosfer, çevrenin ve toplumun müşteri üzerindeki 
birleşik etkisini anlatmak için kullanılan bir sözcüktür 
ve tercihi etkileyen bir faktördür. Bir otel restoranının 
atmosferi, müşterinin fiziksel konforunu ve psikolojik 
davranışını etkileyecektir. Öncelikle o restorana hangi 
tipte müşterinin çekileceğini saptamak ve bunun yolla-
rına karar vermek gerekir. Örneğin; üst düzey mi, genç 
ve dinamik mi, dingin mi, v.b. olacağına karar verilir-
se daha iyi bir sonuç elde edilir. Restoran tasarımında 
tamamen etkili olunabilmesi için tasarımın her parça 
içinde bir bütünlük hissi yaratması ve bu parçaların da 
restoranın tüm alanıyla ilişkili olması gerekir.

Müşteri kendini korunaklı ve rahat hissetmelidir. Aynı 
zamanda çevresiyle ilişki kurmasını kolaylaştırıcı, fakat 
mahremiyetine özen gösteren bir tasarım olmalıdır. Bu 
ortamı yaratmak için birçok farklı yöntem vardır. Mekânı 
bölümlemek, fakat bunu hissettirmeden yapmak için 
mekânın ögelerini doğru kullanmak gerekir. Yemek sa-
lonu; delikli, buzlu cam gibi ışık geçiren malzemeden 
yapılmış veya göz hizasını geçmeyen bölücülerle daha 
küçük ve samimi mekânlara bölünebilir. 

Böylece hem insanların alanlarını belirlemiş hem de 
onları ayırmamış oluruz. Bölücü kullanmadan tavanda 
veya zeminde seviye farklarıyla; renk veya malzeme 
farklarıyla da bu etkiyi yaratabiliriz. Büyük mekânları 
bölmenin başka bir yolu da mobilyaları kullanmaktır. 
Mobilyaların yerleşim şekli ve mobilya tiplerini değişti-
rerek bölge hissi yaratabiliriz. Bu, form çeşitliliğiyle de 
sağlanabilir.  Bitkiler, bazen bir süs havuzu veya deko-
ratif unsurlar da bölünmüş mekân hissi yaratabilir.

Bunların yanı sıra geleneksel restoranlarla ilgili büyük 
açık mekânların, kişiliksiz veya monoton hale gelmesi-
ne izin verilmemelidir. Uzun devamlı bir duvar yapıdan 
gelen elemanlarla bölünebilir. Örneğin kolon araların-
daki bölümlerde farklı renk ve dokuda panolar kulla-
nılabilir.

Asma kat veya balkon yapımı yüksek mekânları daha 
kullanışlı hale getirmek açısından düşünülebilecek yol-
lardır. Çünkü yüksek mekânlar alanda masraflı ve verimli 
olarak ısıtması ile aydınlatması zor olan mekânlardır.

Salonun tasarımı binanın getirdiği özelliklere bağlı olarak 
da gelişebilir. Teras veya bahçe imkânı olan bir resto-
randa pencereler önem kazanır. İç mekânla dış mekânı 
bütünleştirmek, manzara faktörünü kullanmak gere-
kir. Bu gibi mekânlarda kullanılan hareketli mobilyalar 
ve bunların malzemeleri dış mekâna da uygun olarak 
düşünülmesi gerekebilir. Bu gibi imkânı olmayan, içe 
dönük mekânlarda da tasarım kriterleri ona göre deği-
şir. Bu durumda ona göre dikkati çekici görsel efektler 
iç mekânda yaratılır. Bu duvarlarda, panolarla, nişlerle, 
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duvar dokusu ve rengiyle, tablo veya heykeller gibi sa-
natsal elemanlar ve çeşitli aksesuarlarla gerçekleştirile-
bilir. İç mekânda bitki kullanımı çok yaygın bir metottur. 
Ayrıca tabii ki aydınlatma faktörünü de kullanarak çok 
farklı atmosferler yaratılabilir. 

Mobilya
Mobilya, içinde bulunduğu mekâna, onun koşullarına 
uyum sağlamalıdır. Otel restoranının temasına, atmos-
ferine uygun mobilyalar seçilmesi çok önemlidir. Otel 
standardlarına ve restoranın karakteristiğine uygun-
luğu, süsleme ve çeşitliliğin dengesi düşünülmelidir. 
Masalar farklı gruplara hizmet edecek şekilde çeşitli 
kapasitelerde ve biçimlerde olmalı, gerektiğinde birleş-
tirilebilmelidir.

Restoran mobilyalarının yapımında kullanılan malze-
meler; öncelikle hijyenik olmalıdır. Çabuk ve kolay bir 
şekilde temizlenebilmelidir. Mobilyaların birleşim ve 
malzemesinin sağlamlığı ve çok düzgün kaplaması ol-
ması gerekir. Kaplamaların ve yüzeylerin yutuculuğa, 
lekelere, sürtünmeye ve yanmaya karşı dayanılıklığı 
önemlidir. Döşemeliklerin yanabilirliği ve yangındaki du-
rumları araştırılmalıdır. Mobilyalarda keskin kenarlara, 
kaynaklarda birleşimlerde, vidalamalardaki çıkıntılara 
dikkat edilmelidir. Ayrıca bar oturmaları gibi oturma ele-
manlarında stabilite,  güvenli eğim açısı ve strüktürün 
sağlamlığı çok önemlidir.

Sandalye yapımında önem verilmesi gereken konular, 
birleşimlerin sağlamlığı, strüktürün esnek olması, uy-
gun güç, mantıklı ağırlıkta olan, iyi dengelenmiş keskin 
kenarları olmayan ayakların yer döşemesine zarar ver-
memesidir. Sınırlı bir alanda daha kolay geçiş sağla-
mak için genellikle yemek salonu sandalyeleri kolçaksız 
olur. Bununla beraber, etkileyici bir görünüm yaratmak 
isteniyorsa, kolçaklı olarak da kullanılabilir.

Aydınlatma ve Havalandırma
Aydınlatma, her mekânda olduğu gibi, otel restoran-
larının tasarımında da önemli bir tasarım kriteridir. Ay-
dınlatma tasarımının başarısı, mekândaki aydınlatma 

düzeylerinin iyi ayarlanmasına, kullanılacak ışık kayna-
ğının renginin doğru seçilmesine, ışığın dağılım açıları-
nın iyi ayarlanmasına, uygun armatürlerin seçilmesine 
ve mekânın mimari özelliklerine uygun olarak yerleşti-
rilmesine bağlıdır.

Böyle restoranlarda, masaların üzeri daha çok, çevresi 
daha az aydınlatılarak, yani aydınlatma düzeyleri ara-
sında bir zıtlık yaratılarak mahremiyet hissi yaratmak da 
mümkündür. Bir mekânı mobilyasız olarak düşüneme-
yiz. Mekânda kullanılan hareketli ve sabit mobilyalar, 
bunların konumu, hareketli olanların zaman içinde yer 
değiştirebilme olasılığı düşünülmeli, aydınlatma planı 
buna göre çizilmelidir. Mekânın bütününde genel ve 
lokal aydınlatma beraber düşünülmelidir.  

Kullanılan ışık kaynağı, malzemelere uygun olarak se-
çilmelidir. Yüzey ve nesnelerin dokusu, rengi, formu… 
vb. gibi faktörler de unutulmamalıdır. Ayna, metal gibi 
parlak yüzeyler kullanılıyorsa, oluşacak yansımalar 
düşünülmelidir. Parlak ve mat nesneler ışığı yansıtma-
yutma özelliklerine göre mekânda dengeli bir şekilde 
kullanılmalıdır. 

Bir şehir içi restoranı için gerekli çevresel kontrolün, 
havalandırma tertibatının çok gelişmiş olması beklenir. 
Çünkü restoran bir otel için prestij kaynağıdır. Resto-
randa bir dereceye kadar yemek kokularının olması 
normaldir. Hatta bir restoranda yemek kokusunun yok-
luğu, kötü kokular veya duman kokusu kadar yersiz 
olur. İyi dengelenmiş havalandırma gereklidir.

Restoran, günümüz şehir içi otellerinde, otelin presti-
jini ortaya koyan; sadece otel müşterisinin değil, tüm 
kentin kullanabileceği bir mekân olmuştur. Bundan do-
layı bir şehir içi otel restoranının her yönüyle üst düzey 
olması gerekir. Bunun için de tasarımın bütünlüğünün 
sağlanması en önemli koşuldur. Aynı zamanda malze-
me ve detayların çok iyi çözülmesidir ki, bu ortamın 
kalitesini ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. 
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İnsan yaşamında uyanık olduğu zamanın çoğunu, hatta büyük bir 
kısmını çalışma alanlarında geçirmektedir. İnsan sosyal bir varlıktır. 
Günümüzde sosyal yaşamın niteliği giderek artmakta ve tasarlanan-
üretilen mekân, ürün ve hizmetler daha çok insan etkeni üzerine yo-
ğunlaşmaktadır. Devamında insan, sosyal yaşamında daha mutlu ve 
sağlıklı çevreye dahil edilir. Bunun sonucu olarak ise yaşamımızın bü-
yük çoğunluğunun geçtiği yaşam-çalışma mekânları, insanın gereksi-
nim ve memnuniyetine uygun olarak tasarlanmıştır. 

İnsan rahat ve sağlığına yönelik ürünler, insanın gereksinim ve hoş-
nutluğuna uygun olarak tasarlanmıştır. Bu memnuniyeti sağlamak için 
tasarlanan ürünlerde, mekânlarda ve hizmetlerde detaylar teknoloji ile 
birlikte giderek önem kazanmaktadır. Detaylar insan sağlık ve rahatlığı 
için en büyük etkendir. Ergonomi, insanın rahat ve sağlığını destekle-
yen ürün ve hizmet detayların alt yapısını oluşturan, iç mimarlığın des-
teklediği önemli bir bilim dalıdır. İç mimarlığı insanın içinde bulundu-
ğu mekân ya da mekânların çevresinin işlenmesi ve mekânları daha 
konforlu yaratılması olarak tanımlarsak, iç mimarlık ofis ya da günü-
müz deyimiyle çalışma-yaşama mekânlarının daha konforlu ve sağlıklı 
alanlar olarak tasarlanmasında öne çıkan bir disiplin olarak görülebilir.
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Ofislerdeki son dönem gelişimlerin en büyük nedeni 
teknoloji ve teknolojinin günlük yaşamın içine girmesi 
olarak söylenebilir. Teknolojinin gelişmesi, ofislerde-
ki iş yaşamının bir amacı olarak görünse de esasın-
da teknoloji ofislerde konforun, sağlıklı donatıların ve 
mekânların sağlanmasında ve geliştirilmesinde bir 
araçtır. Gelişen teknolojinin ofislerde etkin olarak dahil 
olduğu söylenebilir. Bununla beraber ofislerde çalışma 
yaşamında çeşitli değişim ve faklılaşmalar paralel ola-
rak devam etmiştir. Enformatik ofis, ev-ofis, ofis-ev gibi 
çeşitli çalışma anlayışı ve ortamları bu değişimin para-
lelinde oluşan faklılaşmalardır.  

“Güncel olarak kullandığımız ofis kelimesinin kökü 
Latincede opus olup, yapıt, iş anlamına gelmektedir. 
Opus facere iş yapmak fiilini oluşturur. Başka bir an-
lamda ofis kelimesinin kökeninde daire sözcüğü vardır 
ve Sanskritçede kavuşmak anlamına gelir. Ortaçağ La-
tincesinde officare, dini bir ayinin yapılması demek olup 
düşüncenin sonsuzluğu anlamına gelir” (Savaşır,1991). 
Bilim adamlarına göre günümüzde ofisin anlamı sayı-
sız belgenin, hesabın ve görsel malzemenin toplandığı, 
depolandığı, iletildiği ve dağıtıldığı, bilgiye dayalı işlerin 
özelleştirilmiş mekânıdır.

“Ofis kelimesinin eş anlam kelimesi olan büro sözcü-
ğünün tanımına bakıldığında kökenin Fransızca Bureau 
kelimesinin karşılığı olduğu görülür. Bu kelimenin ana 
dilinde anlamı kırtasiye-kayıt tutma ve yazı işlerinin-pa-
perwork’ların yapıldığı yer şeklinde tanımlanmaktadır” 
(Güney, 2005). 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ofis kelimesinin anla-
mı iş yeri, daire, büro anlamına gelmektedir. Yine TDK 
sözlüğüne göre büro sözcüğünün anlamı çalışma oda-
sı, yazıhane, danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş 
yeri anlamına gelir. 

Günümüzde istediğin yerde istediğin zaman çalışıla-
bilen alanlar ofis olarak tanımlanabilir. Bu tanım sade-
ce insanın çevresindeki fiziki mekânlar olmayabilir. Bir 
bilgisayarın klavye tuşu, taşınabilir bilgisayarın ekranı 
veya gelişmiş teknolojinin sunduğu imkân olan cep te-
lefonları istendiği zaman ofis veya işlerin yapıldığı yer 
olabilir. Hatta yakın bir geleceğin önerdiği ofis tanımı, 
aslında yaşamın sürdürüldüğü, nefes alınan, dokunu-
lan, bakılan vb. işlevlerin süregeldiği her yer olabilecektir.

Ofislerin Tarihsel Süreçteki Gelişimi

“Antik Mısır Döneminde ofis olarak kullanılan mekânlar 
tapınağın idari kısmını oluşturan ve yazmanlar tarafın-
dan kullanılan bölümlerdi. Yazmanlar tıpkı bugünün 
ofislerindeki gibi yazı aygıtlarıyla bir mekândan başka 
bir mekâna seyahatler yapıp, şehir merkezlerindeki, 
manastır yazıhanelerinde buluşarak emirler ve tavsiye-
ler verirlerdi” (Çimen,2008). Antik Mısır’da yazı gereç-
leriyle dolaşan katiplerin manastır ve kütüphanelerdeki 

toplama yerlerinde bulunmaları günümüzün ‘gezgin 
ofisler’inden çok farklı değildir. 

“Roma İmparatorluğunun yıkılışından sonra, Avrupa’nın 
çeşitli bölgelerindeki şehir devletleri, şehirlerin gelişi-
mi ve özel idari işletmeler için yabancı ticarete tekrar 
bağlanmışlardır. Bugünün bankalarının ilk doğuşu Orta 
Çağın sonlarında İtalya’da görülmektedir. 16. yüzyılda 
ticari kuruluşlardaki büyük patlamanın ve beraberinde 
gelen idari işlerdeki profesyonelleşme ile çalışma hayatı 
çok yüksek bir noktaya ulaştı. Özel bankaların ve si-
gorta şirketlerinin kurulmasıyla birlikte, ofis çalışmasına 
profesyonel grupların katılımı görülmeye başlanmıştır” 
(Çimen,2008). Ofisler için en büyük değişim Endüstri 
Devrimi sırasında meydana gelmiştir. Tarımdan endüst-
ri üretime dayalı bir toplumsal değişim yaşanmıştır. Bu-
nunla beraber iş sayıları ve tiplerinde artışla birlikte ofis 
şema ve fonksiyonlarında değişimler meydana gelmiş-
tir. Artan iş sayısı ve tipleriyle birlikte çalışma hayatına 
özelleşmiş-uzmanlaşmış görev ve meslekler eklenmiştir.  

Bu gelişmeler ofis mimarisinin şekillenmesinde temel 
olmuştur. 19. yüzyılın ilk yarısında demiryolları ağının 
artması, ticaret hacminin büyümesi ve kurumlar ara-
sı iletişimde artışa neden olmuştur. Çalışma mekânları 
ile yaşama alanlarının birbirinden ayrılmaya başlaması, 
bu dönemde meydana gelmiştir. Artan çalışma mekânı 
ihtiyacı yapı endüstrisini geliştirmiş, ancak ofislerin kar-
şılanmasında yetersiz kalmıştır. Çalışma mekânları ki-
ralık binalara taşınmaya başlamıştır. Ekonomideki tüm 
sektörlerdeki büyümeye paralel olarak idari harcama-
lar artmış ve ofis binalarının sayısında artış gözlem-
lenmiştir. Ofis sayılarının artması basit görevlerin, alt-
uzmanlaşmış görevlere ayrıştırılmasına neden olmuş-
tur. Hiyerarşik düzen ortaya çıkmıştır. Kendine ait ofisin 
olmasının bir statü haline gelmesi ve organizasyona 
yansıması yukarıdaki gelişmelerin paralelinde gerçek-
leşmiştir. Bunun sonucunda çalışma mekânlarının bü-
yüklükleri farklılık göstermiştir.  

“18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında ofis orga-
nizasyonu, bilimsel yönetim adı altında Frederick Taylor 
tarafından geliştirilen yöntemin etkisi altında tasarlan-
mıştır. 20. yüzyılın erken dönemleri, bu yöntemin hakim 
olduğu hiyerarşik dönem ofis düzenlemelerini de etki-
lemiş ve bu dönem ofis binalarının yerleşimlerine yan-
sımıştır. 1930’larda tüm dünyada başlayan ekonomik 
buhran ve İkinci Dünya Savaşına bağlı olarak, 30’lu ve 
40’lı yıllarda inşaat sektörü neredeyse durma noktası-
na gelmiştir. Savaş sonrasında mimarlar ofis binaları-
nın tasarımında 20’lerin geleneğini sürdürmüş, 40’ların 
sonlarında ise işlevsel yaklaşımlar zirveye ulaşmıştır. 
Ofis kuleleri dünya geneline egemen olan ekonomik 
iyileşmenin sembolü olmuşlardır” (Çimen,2008). En-
düstrileşme,  teknolojinin hızla artması ve gelirlerin yük-
selmesi ile beraber 1950’lere kadar yatayda genişle-
yen ofis binaları zamanla kullanım yoğunluğuna çözüm 
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olarak düşeyde gelişmeye başladı. Bunun sonucunda 
yüksek katlı kule, ofis kavramı ile eş hale geldi.

19. yüzyılın ortalarına kadar ofis binaları tasarlanırken 
sadece fonksiyonellik kavramı ön plandaydı. 1950’lere 
kadar tasarımcılar çalışanların diğer gereksinimlerini 
göz ardı etmişlerdi. 1958’de gelişen teknoloji ile bera-
ber gelen icatlar bu düzeni değiştirdi. Fonksiyonelliğe 
ek olarak çalışanların diğer gereksinimleri belirlendi ve 
bu gereksinimleri karşılamak için alternatif çözümler 
üretildi. Rahatlık ve verimlilik kavramları fonksiyonellik 
kavramının yanında yer almaya başladı. Ofislerde fonk-
siyonelliğin yanı sıra ısıtma, aydınlatma ve havalandır-
ma gibi problemler teknolojinin yardımıyla çözümlendi. 
Bunun sonucu olarak ofis kuleleri daha derin planlı inşa 
edildi ve açık planlı ofisin gelişimi teşvik edildi. 1973’te 
yaşanan enerji kriziyle enerji tasarrufu sorgulanmaya 
başlanmış ve çözüm fikirleri saptanmaya çalışılmıştır. 
Modern binalarda, dışarıdaki ortamlardan etkilenme-
yen, mekân içi ısıyı sürekli sabit tutmak, havalandırma 
ve aydınlatma için tüketilen enerjinin tasarrufuna gidil-
miştir. Ofis binalarında yapay havalandırma, aydınlat-
ma ve iklimlendirme yerine, doğayı kirletmeyen doğal 
enerji kaynaklarının kullanımına başlanmıştır.

1980’ler, IBM’in kişisel bilgisayarları tanıttığı ve ofis ta-
sarımının bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına bağlı 
olarak kökten değişmesine neden olmuştur. Ofis plan-
ları müteahhitlerin değil, kullanıcıların isteklerine göre 
yapılmaya başlanmıştır. 1990’lara gelindiğinde, eko-
nomik durgunluk nedeniyle, kullanıcılar, maliyetlerini 
en aza indirebilecek, fakat aynı zamanda verimliliği de 
azaltmayacak bina ve ofis ortamları talep etmişlerdir. 
Bunun yanı sıra bilgi teknolojisi, mobil telefonlar, kablo-
suz dizüstü bilgisayarlar, insanları özgürleştirmiş, sabit 
bir çalışma mekânına bağımlılıklarını azaltarak alternatif 
çalışma şekillerini ortaya çıkarmış, ofisin gerçekte bu-
lunulan yer olduğu anlaşılmıştır.

21. yy.’da üretkenlik ve bilgi birikimi üzerine odak-
lanmış olan ekonomi, iyi tasarlanmış çalışma alanları 
üzerinde durmaktadır. Teknoloji insanlara bu yüzyılda 
istediği yerde çalışabilme olanağı verebilse de, insanlar 
çalışacakları yerlerden tamamen ayrılamamaktadırlar. 
Çünkü sosyal iş ilişkilerinin önemi gittikçe artmaktadır. 
İnsan sosyal bir varlıktır ve kendine değer verildiğini 
hissetmek için diğer insanlarla iletişim kurmaya gerek-
sinim duyar.

“Hangi tipte ve büyüklükte olursa olsun ofis binaları 
karmaşık binalardır ve tarih boyunca birçok güçten et-
kilenmişlerdir. 16. yüzyılda özel bankaların ve sigorta 
şirketlerinin kurulması ofis hayatında profesyonel ola-
rak çalışan grupların ortaya çıkmasına sebep olmuş-
tur. 19. yüzyıla gelindiğinde yavaş da olsa çalışma 

mekânları ve yaşam alanları birbirinden ayrılmaya baş-
lamıştır. Bu zamana kadar ofis hayatı kendi statülerini 
göstermek isteyen burjuva sınıfının egemenliği altında 
kalmıştır” (Çimen,2008).

Yukarıda belirtildiği gibi ofis binalarının gelişimindeki 
en önemli etki teknolojik gelişmelerdir. Öncelikle bilgi 
teknolojisi organizasyon modellerini değiştirmiştir. En-
düstri dönemi organizasyon modellerinde çalışanlar 
Taylorizm1 etkisi altında iyi işleyen bir bütünün parçası 
olarak tanımlanırlardı. Bilgi çağının yeni organizasyon 
modellerinde ise bürokrasi ve hiyerarşi parçalanmış-
tır. Bilgi teknolojileri iş hayatının verileri ve bilgisayarın 
gücüyle değiştirmiştir. Bilgi teknolojisi sadece çalışma 
modellerini değil aynı zamanda çalışma mekânlarının 
kompozisyonunu da değiştirmiştir. İstediğin yerde iste-
diğin zaman çalışmak felsefesi ile yeni ofis mekânlarının 
konsepti özetlenmiştir. Bu bağlamda, ofis binaları otel-
ler gibi karşılama bölümü, yemek alanları, buluşma 
alanları içermeye başlamıştır. 

Günümüz Çalışma Mekân Anlayışı
Teknoloji yaşamımızın her ögesinde karşımıza sürpriz-
lerle çıkmaktadır. Hayatımızda zaman kavramını orta-
dan kaldıran gelişen teknoloji şimdilerde mekân kavra-
mını da ortadan kaldırmıştır, kaldırmaya devam ediyor. 
Büyükşehirlerde çalışan ve işverenler için ortaya çıkan 
birtakım olumsuzluklar teknolojinin faydalarıyla orta-
dan kalkmaya başladı. Mekân kavramını ortadan kal-
dıran teknoloji ofis kavramını klasik iş yeri deyiminden 
alıp evlerimize yerleştirdi. Çalışanlar ve işverenler için 
esnek zamanın üstüne bir de esnek mekân kavramını 
ekledi. Çalışanlar ve işverenler artık Home-office2'ler 
sayesinde daha esnek vakitte daha özgür ortamlarda 
diledikleri gibi çalışabilmektedirler. 

Fotoğraf 1: Home-office örneği ( Caywood  D. (2004) The Designer’s 
Workspace, s.26)

Çalışma yaşamı ve tüm diğer sosyal aktivitelerden kop-
madan, teknoloji sayesinde, bir dağın tepesinde veya 
bir gölün kenarında yaşayabilmek imkânlı hale gelmiş-
tir. İstediğin yerde istediğin zaman çalışmak kavramıyla 
çalışanların sabit ortamlarda çalışma zorunluluğu orta-
dan kalkarak iş yetiştirme stresleri azalacak, çalışma 
ortamlarında birlikte çalışmaktan doğan olumsuzluklar, 
dedikodu, kıskançlık, bencillik gibi davranış bozukluk-

1. Taylorizm: Hiyerarşik olarak örgütlenen siyasal endüstriyel teknoloji sistemi.
2. Home-office: Ev ile is yaşamını bir araya getiren çalışma şekli ve mekanı.
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ları olanların zorunlu olarak belirli sürede birlikte olmala-
rı ve birbirlerini olumsuz etkilemeleri mümkün olamaya-
cağı için Home-office’ler sayesinde verimli çalışmalar 
yapılabilecektir. Bununla beraber mekân gereksinimi 
ve giderler azalır, personel verimliliği artar ve esnek 
çalışma programının rahatlığıyla psikolojik sıkıntılar da 
ortadan kalkar.

Ne kadar Home-office’lerin yararlarının çok fazla oldu-
ğu bilinse de elbette olumsuz yönleri de bulunmaktadır. 
Çünkü teknoloji faydaları ile zararlarını da beraberinde 
getirebiliyor. İnsanlar sosyal bir varlıktır. Home-office’le-
rin artışı sosyal iş arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkile-
yebilir. İş verimliliğini değerlendirme zorluğu ve merkezi 
yönetim sistemi ile olabilecek problemler, sosyalleşme 
problemlerinin beraberinde gelebilir. 

Günümüz koşullarında hızla artmasına rağmen ho-
me-office’lerden etkin bir kullanımın olduğundan söz 
edilememektedir. Dünyanın lider ofis tasarımcıları ve 
ofis mobilya firmaları ofis ortamının ortadan kalkması-
nın söz konusu edilemeyeceğini, her ne kadar home-
office’ler artsa da yine de sabit çalışma ortamlardan 
ayrılmanın mümkün olmayacağını iddia ediyorlar.

“Ofislerin tasarımında çalışanların rahatını en üst düze-
ye çıkarmak için tüm yaratıcılıklarını kullanmaktadırlar. 
Yöneticiler, çalışanların rahat ev hayatını aratmayacak 
inanılmaz derecede keyifli, verimli, sağlıklı çalışma or-
tamları yaratmaya ve bu alanda gerçekleştirilecek yeni 
tasarımlar için çok büyük kaynaklar ayırmaya çalışıyor-
lar” (Piotrowski, Rogers, 1999).

Yakın Gelecekte Ofis Mekânları
Teknoloji ile donatılmış ofisler sabit çalışma ortamla-
rından kopmuş ve serbest bir iş organizasyonunu be-
nimsemiştir. 20. yüzyılda ofis çalışması, zaman, yer ve 
mekân üçgeninde sabitlenmişti. Firmalar iletişimlerini 
telefon, faks ya da mektupla haberleşerek gerçekleş-
tiriyorlardı. İçinde yaşadığımız yüzyılda ise çalışanlar 
duvarlarla tanımlanmış mekânlara ihtiyaç duymadan 
istedikleri yerden çalışabilir hale gelmişlerdir. 

Fotoğraf 2: Yakın Gelecekte Çalışma Alanları Örneği 
(http://www.computerworlduk.com)

Çalışanlar için ofislerinde artık sabit bir mekân yoktur. 
Ofis içerisinde herhangi bir mekânda herhangi bir alan-
da sadece taşınabilir bilgisayarı veya cep telefonları ile 
bütün ofis işlerini esnek biçimde yapabilirler. Yakın bir 
zamanda ofis içerisinde herhangi bir donatının veya 
duvarın yüzeyinde çalışma olanağı getiren teknolojiler 
ile karşılaşılabilecek. Duvar, masa, zemin ve cam gibi 
istedikleri tüm yüzeyleri çalışma alanı olarak kullana-
bilecekler. Tüm yüzeyler proje alanına dönüştürülen 
dokunmatik yüzeysel ekranlara dönüşebileceği fikri 
gerçekleşmeyi bekliyor. Her çalışanın eline yerleştirilen 
kablosuz etiket okuyucuları sayesinde çalışana ait pro-
je, otomasyon sistemi aracılığıyla o an çalışanın bulun-
duğu yüzeye aktarılabilecek veya çalışan o yüzey üze-
rinde herhangi bir arkadaşına mesajını veya projesini 
iletebilir düzeye gelebilecektir. Artan teknoloji ile birlikte 
aklımıza gelen yapay malzemeler yerine doğal, fakat 
yanmaz, organik, leke tutmaz ve statik elektriklenme 
yapmayan yeni nesil malzemeler artacaktır. Doğal ola-
rak bitkilendirilen ve iklimlendirilen, aynı zamanda ma-
liyet ortalamasını düşüren, kaliteli ve verimli ofislerle 
yakın gelecekte daha çok karşılaşılacaktır. Bilgisayar 
teknik alt yapısı ile enerji tüketimini % 50-80 oranında 
azaltabilmek mümkün olacağına göre, gelecek bu tek-
noloji sayesinde daha tasarruflu ofisleri öngörmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz yeni teknolojilerin karmaşıklığın-
dan korkmadan çalışanın kullanmasını ve insancıl or-
tamlarda çalışma algısı yaratacak şekilde olması gerek-
lidir. Yükselen yeni teknoloji, sadece çalışma eylemine 
değil konforlu yaşama da olumlu etkiler yapabilecektir. 

Kaynaklar

1. Caywood, D., (2004). The Designer’s Workspace: Ulti-
mate Office Design, İngiltere.

2. Çimen, T., (2008). Teknolojik Gelişmelerin Sonucunda 
Değişen Üretim İlişkilerinin, Ofis Yapılarına Etkisi ve Ofis 
Mekânları, Yüksek Lisan Tezi,İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.

3. Güney, Ş., (2005). Bürolardaki Mekân-Mobilya Orga-
nizasyonundaki Ergonomi Faktörü ve Verimliliğe Etkisi, 
Yüksek Lisans Tezi, YTU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık 
Anabilim Dalı, İstanbul.

4. Piotrowski, K., Rogers, E.,  (1999). Designing Commer-
cial İnteriors, John Wiley& Sons,  A.B.D

5. Savaşır, İ., (1991). “Daire, Büro ve Ofis:Üç Terim, Bir Kav-
ram”, Arredamento Mimarlık Dergisi, 91:88-91.

Web

1. Büyük Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. (22-12-2011)

 http://www.tdk.gov.tr

2.  Computer World UK-The voice of IT Management. (22-
12-2011)  http://www.computerworlduk.com



Sİ
N

EM
A

 S
A

LO
N

LA
RI

N
IN

 İÇ
 M

EK
Â

N
 D

Ü
ZE

N
LE

M
ES

İ

Doç. Dr. Pelin YILDIZ
Hacettepe Üniersitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Sinema Salonlarının 
İç Mekân Düzenlemesi ve 
Günümüzdeki Kullanımı 

94



95 OCAK  2012

Bir salonda iyi bir akustik ortamın sağlanabilmesi pek 
çok kriterin bir arada değerlendirilmesi ve incelenme-
sine bağlıdır. Yazıda sözü geçen mimari biçimlenişlere 
yönelik öneriler oldukça genel ifadeler içermektedir. 
Ses düzeyi, yansımalar ve yansıma süresi olarak üç 
başlık altında toplanan temel akustik parametre baş-
lıklarının her biri kendi içinde pek çok değişik akustik 
parametreyi içermektedir. Geçmişte yansıma süresi bir 
hacmin akustik özelliklerini belirleme ve tasarlamada 
tek gösterge iken günümüzde durum farklıdır. 

Şekil 1. Sinema salonlarında sahne ve seyirci salonda algılama açıları-

nı ifade eden oransal dağılım 

Günümüzde akustik parametreler oldukça çeşitlen-
miştir ve önem derecesi birbirinden farklı pek çok pa-
rametre bir arada değerlendirilmektedir. Çok genel bir 
ifade olarak konuşma amaçlı konferans salonları ve 
müzik amaçlı konser salonları ve benzeri hacimler için 
öngörülen parametrelerin birbirinden farklılık gösterdiği 
söylenebilir. 

Şekil 2. Sinema salonlarındaki bakış açılarını gösteren açı ve yükseklik 
değerleri

Özellikle seslendirme yapılmayan doğal ses düzeyinin 
yeterli olabildiği çok büyük olmayan hacimlerde, hacim 
akustiği için gerekli koşullar, tasarım aşamasında alı-
nabilecek fiziksel ve geometrik önlemlerle sağlanabil-
mektedir. Hacim akustiği açısından uygun ortamların 
oluşturulabilmesinin tasarım aşamasında ele alınması 

zorunluluğu, seslendirme yapılan hacimler için de ge-
çerlidir. Ancak seslendirme yapılan ve yapılmayan ha-
cimler için alınması gereken önlemler birbirinden belli 
farklılıklar gösterebilmektedir.

Şekil 3. Salonun ekran genişliği ile projeksiyon noktasından gelen yük-
seklik ve açı

Şekil 4. Salonda bulunan ekranın farklı işlevlerdeki gösterimler için ge-
reksinim duyulan boyutlar 

Resim 1. Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu        
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Gerek sahne yapısı gerekse teknik donanımı ile çok 
amaçlı bir salon olan Sinema Anadolu, 420 izleyici ka-
pasitesine sahiptir. Haftanın dört günü birinci vizyon 
filmlerin gösterildiği Sinema Anadolu’da gerektiğinde 
çeşitli gösteriler yapılmakta, özellikle öğrenci topluluk-
larının tiyatro oyunları sahnelenmekte ve konserler de 
verilmektedir. Hemen her gün birkaç etkinliğe birden ev 
sahipliği yapan Sinema Anadolu, ihtiyaç duyulduğunda 
söyleşiler ve bilimsel toplantılar için de kullanılmaktadır.

                

Şekil 5. Salonda sahne ve seyirci salonunun oransal yaklaşımı 

  

Şekil 6. İzleyici salonunda bulunan oturma elamanlarının boyutsal ge-

reksinimi 

Tiyatro salonu, konser, konferans salonu, oditoryum 
gibi kültürel faaliyetlerin yapılabilmesine olanak sağla-
yan yapıların çokluğu, bir toplumun kültür düzeyinin 
yüksekliğinin göstergelerinden birisidir. Mimarlık alanı 
içinde hem görsel hem de işitsel açıdan önem taşıyan 
ve toplum bireylerine pek çok şeyin aktarıldığı bu tür 
yapıların tasarımı ayrı bir önem taşımaktadır. Mimarlık 
bütünü içinde bu tür yapıların oluşturulması ayrı bir ihti-
sas alanını oluşturmaktadır. 

İnsanların içinde bulundukları tüm yapılarda işlev ve 
görsel kaygılardan yola çıkılarak oluşturulan mimari ta-
sarım, insanın beş duyusunu ilgilendiren ses, aydınlat-
ma, ısı, koku ve benzeri konuların en konforlu ve doğru 

biçimde algılanmasına olanak sağlayacak özellikleri de 
beraberinde getirmelidir. 

Şekil 7. Sahne ve perde etkileşimini gösteren izdüşümler

Bu amaçla mimarlık ve farklı bilim dallarının belli oran-
da iç içe geçmesinden ortaya çıkan yeni bilim dalları 
doğmuştur. Bunlardan birisi de mimari akustiktir. Mi-
mari akustik, genelde yapı içi ve yapı dışında oluşan 
gürültülerin incelenmesi ve denetlenmesiyle ilişkili olan 
yapı akustiği ile hacim akustiği olmak üzere iki bölüm-
de ele alınmaktadır. Hacim akustiği, işitsel etkinliğin 
birinci derecede önemli olduğu kongre, konferans ve 
konser salonları ile işitsel etkinlik ve görsel etkinliğin bir 
arada bulunduğu tiyatro, opera, sinema salonları gibi 
mekânlarda, ses kaynağından çıkan seslerin hacimde-
ki dinleyicilere nitelik ve nicelik açısından en uygun bi-
çimde iletilmesini sağlayan akustik dalıdır.   

Akustik açıdan uygun özelliklerde mekânlar yaratmak 
için, sözü geçen hacimlerde belli akustik kriterlerin 
sağlanması gerekmektedir. Bunun sağlanması da mi-
mari biçimleniş ve hacimde kullanılan yapı gereçleri-
nin özellikleri ile birebir ilişkilidir. Müzik ya da konuşma 
amaçlı konser ve konferans salonları gibi hacimlerin 
olumlu akustik özellikler taşıyabilmesi için, tasarım aşa-
masında belli akustik parametrelerin göz önünde bu-
lundurulması gerekmektedir. Bu yazıda, mimari akustik 
konusunda fazla bilgisi olmayan bir mimarın iyi akus-
tik özellikleri olan mekânlar oluşturabilmesine yönelik 
birtakım ipuçları verilmeye çalışılmıştır. Çok derine in-
meden ve fazla detaylandırılmadan mimari ve akustik 
ilişkisi aktarılmaya çalışılmıştır.    

Akustik parametreler, müzik ve konuşma açısından 
belirgin farklılıklar göstermektedir. Çünkü yapısal ola-
rak müzik ve konuşma birbirinden oldukça büyük fark-
lılıklar göstermektedir. Bu nedenle bir salonda olması 
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beklenilen akustik parametreler de müzik ve konuşma 
açısından farklıdır. Salon tasarımı akustik parametreleri 
direkt olarak etkiler. Bir salon tasarımında salon biçimi, 
sahne, tavan, dinleyici platformu biçimlenişleri önem 
taşır.    

Gerek konuşma gerek müzik gerekse bu iki ana işlev 
arasında yer alan tiyatro, müzikal, opera ve benzeri ak-
tiviteler için akustik parametrelerin oluşturulmasında;

Bir dinleyici noktasında, dolaysız ve yansıyan sesin bir-
leşimi ile oluşan toplam ses düzeyi; Bir hacimde se-
sin oluştuğu kaynak kapatıldıktan sonraki süreçte, ses 
enerjisinin düşme hızı olarak adlandırılan yansıma süre-
si; hacmin yüzeylerinden oluşan yansımalar, önemli rol 
oynar. 

Yeterli toplam ses düzeyi bir hacimde, konuşma ve mü-
ziğin tüm özelliklerinin algılanabilmesi açısından önem 
taşır. Bir hacimde doğrultulu ve yayınık ses olmak üze-
re iki tür sesten söz edilebilir. Kaynaktan çıkıp hiçbir en-
gele rastlamadan direkt olarak dinleyiciye ulaşan sese 
dolaysız ses denir. Bunun yanı sıra hacim yüzeylerinde 
yansımalar ve yutulmalar sonucunda hacmi dolduran 
bir de yansıyan ses vardır. Tüm dinleyici noktalarında 
değişik oranlarda bir arada bulunan yansıyan ses ve 
dolaysız ses birleşerek toplam sesi oluşturur. 

Hacmin işlevine göre yani hacmin tiyatro, kongre ya 
da konferans amaçlı kullanımına bağlı olarak belirlen-
mesi uygun optimum yansışım süreleri vardır. Hacimde 
kullanılan değişik malzemelerin sesi yutma oranlarına 
bağlı olarak yansışım süresi değişim gösterir. Bu ne-
denle yalnızca mimari tasarım ya da biçimsel olarak 
değil, malzeme seçimi ve yüzeylerin giydirilmesi de 
akustik tasarımda önemli bir rol oynamaktadır. 

Ses ışınları kaynaktan çıktıktan sonra, herhangi bir yü-
zeyde tek bir yansıma yaptıktan sonra dinleyiciye ula-
şıyorsa ilk yansıma olarak adlandırılırlar. Dolaysız gelen 
sesten kısa bir süre sonra ulaşabilen yansımalar söz 
konusu ilk yansıma özelliğinde iseler toplam ses dü-
zeyini artıran olumlu bir etki yaratırlar. Hacmin değişik 
yüzeylerinden oluşan bu yansımalar, yansıdıkları yüzey-
lere bağlı olarak değişken önemlere sahiptir.

Hacim akustiği açısından uygun ortamların oluşturu-
labilmesi için mimari biçimlenişlerde birtakım düzenle-
melere gereksinim vardır. Mimari tasarım aşamasında 
öncelikle salon biçimi, ses kaynağının bulunduğu sah-
ne, parterde ve balkonlardaki dinleyici konumları, arka 
ve yan parter duvarları, tavan ve ses yansıtıcı özelliği 
olan yüzeyler, balkon ve balkon altları akustik açıdan 
etüt edilmelidir.

Resim 2. Bir salonun izleyici salondan bakış açılarının görünümü

Salonun biçiminin seçimi, söz konusu hacmin işlevine 
bağlı olarak önem taşımaktadır. Dikdörtgen biçiminde 
olan salonlar, klasik müzik ve opera açısından en iyi 
salonlar olarak kabul edilirken, yelpaze ve nal biçimleri 
opera ve konuşma için uygun özelliklerdedir. Dikdört-
gen salonlarda boyutlar arasındaki oran akustik açıdan 
büyük önem taşırken, yelpaze salonlarda dinleyici plat-
formu yan duvarlarının planda, sahneye göre eğimleri 
etkilidir.   

Sahnede konuşmacıların daha rahat konuşabilmeleri 
için, sahne yüzeylerinin ses enerjisini yansıtma oran-
ları önem taşır. Sahne yan yüzeylerinin yüksek yansıtıcı 
özelliği taşıması, hem konuşmacının rahat konuşabil-
mesi hem de ses kaynağından çıkan ses ışınlarının 
yansıyarak salona ulaşmaları açısından yararlıdır. Ay-
rıca, sahnenin planda ve kesitte salona açık olması, 
özellikle sahne tavanının çok yüksek olması ve yansıtıcı 
panolarla desteklenmiş olması, sesin kaynaktan çıka-
rak salona ve dinleyicilere daha rahat ulaşabilmesini 
sağlamaktadır (Resim 1). Bir başka önemli konu da 
sahnenin dinleyicilere göre yüksekliğidir. Dinleyici ile 
aynı kotta olan bir ses kaynağından çıkan ses ışınları, 
önde oturan dinleyiciler tarafından kolayca yutularak 
hacmin arkalarına azalarak ulaşır. Bu nedenle sahne-
nin biraz yükseltilmiş olmasında yarar vardır. Sahnenin 
yükseltilmiş olması, akustiğin yanı sıra görsel açıdan da 
önem taşımakta ve arka sıralarda bulunan izleyicilerin 
de yeterli konumda bulunmalarını sağlamaktadır.
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Resim 3. Salonlarda tavan yüzeyi kırıklı ve ses yutucu özelliklerde olmalıdır.

Dolaysız ses ve toplam ses düzeyleri açısından hacmin 
iyileştirilmesi, ses kaynağının kotunun atırılması yanın-
da, dinleyici konumlarında kotların belirlenmesi ile de 
sağlanabilir. Eğimli yüzey dinleyici konumu tercih edi-
lerek kaynaktan çıkan ses ışınlarının arka dinleyicilere 
herhangi bir engele rastlamadan ulaşması önemlidir. 
Bu durum yine görsel açıdan da tercih edilmektedir. 
Dinleyici platformunun eğimi ve bükeyliği, sahne yük-
sekliği, kaynak yüksekliği, salon büyüklüğü gibi pek 
çok konuya bağlı olarak değişim gösterebilmektedir.

Dinleyicilerin bulunduğu parterde, hem görsel açıdan 
hem de akustik açıdan en olumlu bölge, dinleyici plat-
formunun ortalarıdır. Bu bölgede, en çok dinleyicinin 
yer almasına elverişli bir biçimde, koltukların yerleşti-
rilmesi yararlıdır (Resim 2). Koltuklar arasındaki geçiş 
koridorlarının, sahnenin tam karşısına gelmemesine 
önem gösterilmelidir. Ayrıca koltukların sıradan sıraya 
kaydırmalı olarak yerleştirilmesi ve işitsel olduğu kadar 
görsel açıdan da önemli olan dinleyici sahne ilişkisi-
nin etüt edilerek, ortaya çıkabilecek platform eğiminin 
oluşturulması önem taşımaktadır.

Yankı, kaynaktan gelen dolaysız ses ile arka yan ya da 
tavandan gelen yansıyan ses arasındaki ulaşma za-
manı arasındaki ayrımın fazla olmasından kaynaklanan 
olumsuz akustik bir etkidir. Bu nedenle çok genel ola-
rak, salon derinliği yaklaşık 11 m’den fazla olduğunda 
yankı tehlikesinin ortaya çıkma olasılığı vardır denile-
bilir. Salon derinliği, salon içindeki uzaklık boyutunun 
en fazla olabileceği, ses kaynağı ile dinleyici platformu 
ya da balkon arka duvarı arasındaki uzaklık anlamına 
gelmektedir. Arka duvarın ses yutucu malzemelerden 
oluşturulması bu olasılığı ortadan kaldırır. Bu yüzeyde 

ses dağıtıcı özellik gösteren değişik detaylı malzeme-
lerin kullanılması olumludur. Ayrıca, parter yan du-
varlarından karşılıklı oluşabilecek başka tür bir yankı 
tehlikesi vardır ki bunun önlenmesi için, duvarların en 
azından birinin yutucu olarak tasarlanması, birbirinden 
farklı ve sesi dağıtıcı malzemelerle kaplanması, para-
lel konumunun bozulması gibi çözümler olumlu sonuç 
vermektedir.

Salonların akustik tasarımında ses yansıtıcı levhalar 
ve kullanıldıkları bölgeler büyük önem taşımaktadır. 
İlk yansımaların oluşumunun sağlanması ve artırıla-
bilmesi için, sahne yakınına, tavana ve yan yüzeylere 
bazı durumlarda da arka dinleyici yakınlarına yansıtıcı 
elemanlar yerleştirilebilir (Resim 3). Bu yüzeylerin ses 
yansıtıcılık özellikleri yüksek olmalı, ayrıca boyutları da 
sesin dalga boyuna bağlı olarak belirlenmelidir (min 3.5 
m). Levha kullanımının öneminin en çok olduğu bölge-
ler sahne ve sahneye yakın bölgelerdeki tavan ya da 
duvarlardır. Ayrıca bir salonda tüm tavan etüd edilerek 
yansımaların istenilen bölgelere ve istenilen oranlarda 
gönderilmesi sağlanabilir. Salon yan duvarlarında ve 
arka duvarlarında kullanılacak olan levhaların özellikleri-
nin ne olacağı da gerekli akustik hesaplar ve inceleme-
ler sonucunda belirlenmektedir. Levhalar düz olabildiği 
gibi, yerine göre dışbükey ya da farklı kesit özelliklerin-
de de tasarlanabilir.

Salonlarda oluşturulan balkon bölgeleri, hacmin genel 
akustiğinden çok farklı özellikler gösterebilmektedir. Bi-
çimsel olarak birbirlerinden farklılıklar gösterseler bile 
genelde dar ve derin yapıları olan balkon altlarının ta-
sarımı tavan, duvar ve diğer yansıtıcı yüzeylerden ge-
len ilk yansımalardan yararlanabilme açısından önem 
taşımaktadır. Balkon altlarının derinliğinin çok fazla tu-
tulmaması sağlanarak ses tuzaklarının oluşması önlen-
melidir. Ayrıca balkon altlarında özel bir durum yoksa, 
yüzeylerin çok yutucu olmaması yararlıdır.

Son yıllarda sinema salonlarındaki üç boyutlu görüntü-
yü yaşatma çabalarının bir ürünü olan Imax sinemala-
rında kullanılan perde, hemen ilk bakışta dikkati çeken 
önemli bir iç mekân unsuru olmaktadır. Yaklaşık 25 
metre yüksekliği ile geniş ve baskın boyutsal bir nitelik 
taşımaktadır. Perde özellikle Imax filmlerini yani üç bo-
yut teknolojisi ile yansıtılabilmeye uygun olan özellikteki 
filmleri en iyi şekilde yansıtacak özelliklerde özel boya 
ve maddelerle desteklenmiştir. Perdenin büyüklüğü ve 
içbükey şeklinden dolayı kurulmasının önemli bir detay 
çözümlemesi ve ciddi bir işçilik gerektirdiğini unutma-
mak gerekir.  

Imax ‘in ayrıca “Dome” adını verdiği daha farklı bir pro-
jeksiyon tekniği de bulunmaktadır. Bunda perde nere-
deyse bir küre şeklinde ve izleyiciler bu kürenin içinde 
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oturmaktadırlar (Resim 5). İnsan gözünün yatay ve dü-
şey açılardaki algılama kapasitesine uygun olarak film 
izleyicilerin yatay ve düşey görüş açılarının tamamını 
kaplayacak şekilde perdeye içten yansıtılmaktadır.

Şekil 8. Projeksiyon salonunun seyirci salonu ile olan etkileşimini gös-
teren izdüşümler

Bu sistemde perdeden başka bir şey görünmediği için 
mekânda yaratılan gerçekçilik hissi sanal ve reel ara-
sında olağanüstü bir geçiş ve eşgüdüm oluşturmak-
tadır. Genellikle sanal gerçeklik (virtual reality) oyunla-
rında yakın zamana kadar aynı yöntemin kullanıldığını 
söylemek doğru olacaktır. Bu tecrübeden yola çıkarak 
bu dengeyi kaybetme hissinden dolayı yeni üretilen bu 
tip monitör gözlüklerde gözleri tamamen kapatmadan 
yanlarda boşluk bırakarak çözüm yoluna gidilmektedir. 

Resim 4. Günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlanan Imax salonlarındaki 

 

Resim 5. Imax salonlarının kesit görünüşler ile ifade edilmesi

Imax salonları perdenin baskın ve çok önemli konumu 
ile düzenlenen bir iç mekân organizasyona sahiptir. 
Bu iç mekân organizasyonu günümüzde sinema sa-
lonlarında kullanılan teknolojinin ve kurgunun; izleyici-
lerin, mekânın düzeninden çok, filmin sanal ortamında 
bulunma gereksinimini karşılamak amacıyla geliştirilen 
dijital ve akustik arayışlarda saklı olduğunu göstermek-
tedir. Resim 6’da görülen sinema salonu, iç mekân 
düzeni açısından oldukça estetik ve gösterişli yapısına 
karşın daha yalın ve sade bir iç mekâna sahip olan, an-
cak filmin öz niteliğini yaşatmaya yönelik olan salonların 
daha optimum kriterlere sahip olduğunu ifade etmek 
mümkündür. Dolayısıyla özellikle izleme eylemini içeren 
oditoryumlarda günümüzde, salt mekânın niteliğinden 
çok mekânın sahip olduğu teknik donanım ve amaca 
uygun kullanımın önemli olmaya başladığını söylemek 
mümkündür. 

Resim 6. Büyük bir sinema salonunun genel bir görünümü

Sinema salonları, gerek büyük ölçekli gerekse küçük 
ancak yoğun, renkli ve hareketli içeriği ve özelliği ile ol-
dukça önemli bir mesaj iletim aracının mekânsal kar-
şılığını ifade etmektedir. Sinema salonlarının bu nesnel 
ve teknik kapasitesi ve günümüzde gelişen teknolojik 
ve estetik kullanımları, iç mekânda esnek değişebilen 
ve çok boyutlu ifadelerin yaratılabilmesine olanak sağ-
lamıştır. 
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Durmaksızın değişimi öngören çağımız bizleri de aynı 
hızla değişmeye yönlendirmektedir. Yaşanan bu süreç 
kentleşme olgusunu beraberinde getirirken, bir yandan 
da yaşam standardımızı yükseltmeyi amaçlar. Bu deği-
şimin bir sonucu olarak insan yaşadığı fiziksel çevreyi 
sorgulamayı ve sorunların çözümünde ‘insan’ı temel 
almayı öğrenmiştir. 

Günümüz toplumlarında fiziksel çevrenin insana ait en 
önemli ögesi yapılardır ve insan yaşamının genelini ya-
pılar içerisinde geçirmek durumundadır. Tasarımcılar 
tarafından yapılandırılmış bu fiziki çevreler, insan dav-
ranışını büyük ölçüde etkiler ve her bireyin bu çevrede 
daha sağlıklı, daha huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için 
gerek pratik, gerekse estetik anlamda temel ihtiyaçları-
nın tasarımcı tarafından düşünülmesi gereklidir.  Özel-
likle bu düşünce toplu yaşam alanlarında tasarımcı için 
daha dikkat ve detayı da beraberinde getirir.

Sağlık Yapıları ve Hastaneler
Tüm yapı tipleri arasında, özellikle sağlık yapıları, in-
san hayatı için önemli yaşam alanlarıdır. Sağlık yapıla-
rı, toplumu oluşturan tüm bireylerin, fiziksel, ruhsal ve 
sosyal yönlerden oluşan rahatsızlıklarına karsı tam bir 
“iyilik hali”ne kavuşmasını amaçlayan, bu süreç içinde 
gerekli teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sunuldu-
ğu kuruluşlardır (Bozkurt. 2008, s.5).  Sağlık yapıları bir 
yaşamın başladığı veya sona erdiği ya da tekrardan ka-
zanıldığı gibi anlamları içerir. Sağlık yapılarının bu önemi 
nedeniyle gerek pratik, gerekse estetik ve sembolik an-
lamda tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde, hata 
kabul etmeyen bir yaklaşımı temel alarak tasarlanması 
gerekir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı 13.01.1983 tarihli ve 17927 sayılı 
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre 
(madde 4) hastane; hasta ve yaralıların, hastalıktan 
şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek 
isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahede, muaye-
ne, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda 
doğum yapılan kurumlar olarak tanımlanmıştır (Boz-
kurt. 2008, s.8). 

Bu resmi açıklama dışında sağlık yapısı ya da hastane; 
binası, teçhizatı, doktoru, hasta bakıcısı ile insanların 
ıstıraplarını dindiren, hastalıklarını tedavi eden, bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasına mani olan, civar halkının sıh-
hatini korumak için onlarla daimi temas muhafaza ede-
rek tedbirler alan, içinde hastalıklarla mücadele için ilmi 
tetkikler, araştırmalar yapılan ve memleketin sağlık or-
dusuna doktor ve hastabakıcı yetiştiren sosyal bir mü-
essesedir (Mutlu. 1973, s.1 ). Birey sağlığını korumak 
ve sağlığı ile ilgili sorunlarını çözümlemede hastaneler-
den hizmet alır. Ancak, hastane ve hastalık kavramla-
rı birey tarafından sağlığa ve yaşama karşıt kavramlar 

olarak algılanabileceğinden dolayı toplumsal ve ruhsal 
yönden de olumsuz etkiye sahiptir. 

Belki de halk arasında yaygın olarak kullanılan ‘hasta-
neye düşmek’ kalıbı bu olumsuz etkinin bir sonucu ola-
bilir. Olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak ve sunu-
lan sağlık hizmetini en doğru şekilde aktarabilmek için 
hem hastane çalışanlarının hem de hastaneyi tasarla-
yan tasarımcıların dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü 
hastanelerde; deneme yanılma periyoduna müsama-
ha yoktur. Sağlık hizmetlerinde plansız ve kontrolsüz 
bir ortam içinde çalışılması malzeme israfına, kazalara 
ve çeşitli maddi kayıplara neden olmaktadır. 2000 yılı 
Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığıyla 76 
devlet hastanesinde başhekimlere uygulanan bir an-
ketin sonuçları, başhekimlerin sağlık hizmetlerinin du-
rumuna bakış açılarını ve öz değerlendirmelerini genel 
olarak şöyle ortaya koymaktadır (Çetik & Oğulata).

İyileştirme ihtiyacı olan alanlar (%) 

1. Acil servis hizmetleri 61,8 

2. Ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri 
(poliklinik hizmetleri) 

47,3 

3. Klinik teşhis hizmetleri (röntgen, ultrason, 
laboratuvar vb.) 

42,1 

4. Fiziki alanların genişletilmesi, hasta 
bekleme ortamının uygun hale getirilmesi

36,8 

5. Ameliyat sonrası yoğun bakım 30,2 

Tablo 1. Hanelerde iyileştirme ihtiyacı olan alanlar (Çetik & Oğulata)

Hangi konularda iyileştirme yapılması durumu (%) 

1. Her işlem için kuyrukta, hem de uzun süre beklemeleri 52,6 

2. Yardımcı sağlık personeli sayısının yetersizliği 
nedeniyle, yatan hastaların bakımlarının refakatçiler 
tarafından yürütülmesi 

48,7 

3. Klinik tetkiklerin tamamının hastanede yapılmaması 
nedeniyle bu işlemler için sık sık başka sağlık 
kuruluşlarına gitmek zorunda kalmaları 

46 

4. Bir işlem için birçok birimi dolaşıp, her şey için imza, 
tasdik vb. gibi aşırı bürokrasi ile karşı karşıya kalmaları 

42,1 

5. Hastalıkları ve tedavileri hakkında, doktorların 
yeterince bilgi vermemesi 

27,6 

Tablo 2. Hangi konularda iyileştirme yapılması durumunda hastalar 
hizmetten memnuniyet duyar hale gelebilirler. (Çetik & Oğulata)

Tablo 2’de iyileştirilmesi gereken durumlar, hem mima-
ri hem hastane yönetimi hem de doktorlar ile ilgilidir. 
Hastane sorunlarını çözmek için bu üç ögenin de irde-
lenmesi gerekmektedir. Ancak hastanede iyi tasarlan-
mış bir fiziki çevre, diğer durumların hasta üzerindeki 
etkisini azaltmaya yardımcı olacaktır. 

Hastanelerde bekleme alanlarıyla ve birimler arası do-
laşım ile ilgili sorunlar yaşandığı belirtilmiştir (tablo 2). 
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Tedavi sürecinde gerek hasta gerekse hasta yakınları 
uzun süre beklemek durumunda kalabilirler. Bekleme 
alanlarında bu tatsız durumun hasta ve hasta yakını 
üzerinde bıraktığı olumsuz etki azaltılabilir. Doğru bir 
yerde konumlandırılan bekleme alanlarında uygun olan 
ısı, ışık, renk, malzeme gibi elemanların ve donatıların 
kişiyi olumlu yönde etkilemesi mümkündür. 

Hastanın dolaşımını sağlayan yollar hastane yapısına 
uygun bir şekilde tasarlanmalı ve her birimle bağlantılı 
ana bir yol belirlenmelidir. Hastanın birimler arası dola-
şımını kolaylaştırmak için yönlendirme işaretleri kullanıl-
ması gerekmektedir. Uzun koridorlar varsa, bu koridor-
larda bekleme-dinlenme alanları oluşturulmalıdır. Ya-
taklı hastanelerde hem hasta akışı hem de enfeksiyon 
yayılımı olabileceği nedeniyle yataklı kısmın hastanenin 
diğer kısımlarından ayrı olması gerekmektedir.

Hastane yapıları, bir sağlık kuruluşu olarak gerekli tüm 
teknik donanıma sahip olmalıdır. Özellikle; ısıtma tesi-
satı, havalandırma-klima tesisatı, buhar tesisatı, oksijen 
ve vakum tesisatının hastane tasarlanırken düşülmesi 
gerekmektedir.

Acil Servis 
Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde ‘hemen yapılması ge-
reken’ olarak tanımlanan acil kelimesi tıp biliminde has-
tanın zaman kaybetmeden gerekli tedaviyi alması ola-
rak tanımlanabilir. 2010’da yayınlanan Sosyal Güvenlik 
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) 3. madde-
sine göre acil hal; “ani gelişen hastalık, kaza, yaralan-
ma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini 
takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdehale gerekti-
ren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdehale yapılmadığı 
veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın 
ve sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı 
kabul edilen durumlardır” (Resmi Gazete, sayı.27532).

11 Mayıs 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlan-
mış, acil sağlık hizmetleri Yönetmeliği’nin  4. maddesi-
ne göre acil servis ünitesi; sağlık hizmeti sunan kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve ger-
çek kişiler tarafından kurulmuş yataklı tedavi kuruluş-
ları bünyesinde yer alan acil bakım birimleridir (Resmi 
Gazete, sayı 24046).  Bu tanımlar doğrultusunda acil 
servis, acil durumunu taşıyan hastaları vakit kaybı ol-
maksızın tedavi etmek, yaşam kurtarmak üzere kurul-
muş bir sağlık servisidir. Günün 24 saati boyunca her 
anında değişik yoğunlukta tanı ve tedaviye cevap verir. 
Acil servis birimi, insan hayatı bakımından en ciddi sü-
reçlerin yaşandığı, zaman kavramının öne çıktığı hayat 
kurtarma merkezleridir. Bu nedenle hastanelerde hem 
çalışan hem hasta hem de hasta yakını bakımından 
psikolojik olarak olumsuz etki bırakabilecek bölümler-
den biridir. 

Acil servisteki sorunları çözümlemek, insan yaşamına 
hak ettiği değeri ve standardı sağlayabilmek ve acil 
servisin insanlar üzerindeki olumsuz etkisini kaldır-
mak için iç mimarlık disiplini kendi başına yetersizdir. 
İç Mimarlık disiplinine bağlı bir yaklaşımdan önce bazı 
koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Mimari ta-
sarım; acil servisin kullanımı, hasta-hasta yakını-çalışan 
üçlemesi ve bunların birbirleriyle ilişkisi bakımından son 
derece önemlidir. 

Acil servis mimarisinde koridor tip, arena tip ve modü-
ler tip olmak üzere üç çeşit plan tipi bulunur. Bunlardan 
hangisinin hasta ve çalışana fayda sağlayan bir işlevi 
olduğu, diğer birimlerle nasıl ilişki içinde olduğu mimar-
larca düşünülüp tasarlanmış olmalıdır. Unutulmamalıdır 
ki acil servisin giriş ve çıkışında tasarladığı çözümlerle 
hasta ve hasta yakınını ayrıştırmak, acil servis ile acil 
servisin dış fiziki çevresinin ilişkisini kurmak, hastayı 
vakit kaybetmeksizin tedaviye ulaştırmak mimarın gö-
revidir. İçmimarın uygulama ve yetki alanı olmadığı için 
herhangi bir yapısal sıkıntıya müdahale olanağı yoktur. 

Bir acil servis aşağıda belirtilen alanlardan oluşmaktadır.

• Giriş-danışma alanı

•  Resüsitasyon ( yeniden canlandırma ) alanı: Ye-
niden canlandırma odası ağır yaralı hastaların ve 
kritik hastaların bakımı için kullanılır.

•  Akut bakım alanı: Acil olmayan hasta bakım alanı

•  Konsültasyon alanı: Acil olan hasta bakım alanı

•  Personel ve personele ait dinlenme alanları

•  Tanısal çalışmalar alanı: Tıbbi görüntüleme odası, 
laboratuvarlar vb…

•  Çalışma istasyonları

•  Yönetim alanı  (Cıplak. 2007, s.16)

Acil servis birimi için tedaviye giden gerek hastane dışı 
gerekse hastane içindeki yollar hayati önem taşır. Bu 
nedenle hem acil servisin içinde hem de acil servisin dı-
şında yönlendirmelerin olması şarttır. Sedyeyle taşınan 
ya da ayakta gelen hastaların ulaşımını kolaylaştırması 
açısından acil servis, hastanenin giriş katına ve özellikle 
toprak seviyesine yerleştirilmiş olmalıdır. Ambulansla 
nakledilen, durumu daha kötü bir hastayı, diğer ayakta 
gelen hasta ve hasta yakınlarının görmemesi için acil 
servis girişi planlanıp bu iki giriş görsel ve fonksiyonel 
olarak birbirinden ayrılmalıdır. Acil servis tasarımında 
hastanın aciliyeti ile tedavi göreceği birimin girişe ya-
kınlığı arasında doğru orantı vardır, yani acil servis dizay 
edilir iken mimari ayırım uygulanır, odalar aciliyet kate-
gorisine göre sıralanırlar. En acil hastaların getirildikleri 
ambulans girişinin hemen yanında resüsitasyon odası 
var iken aciliyeti olmayan hastaların bakıldıkları birimler 
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girişe daha uzak bölgelere yerleştirilir (Çetik & Oğulata). 
Acil serviste eğer bulunmuyorsa hastanenin laboratu-
var, yoğun bakım, ameliyathane, röntgen,  morg gibi 
birimleri yakın olmalıdır ve özellikle ameliyathane ile yo-
ğun bakım doğrudan acil servise bağlanabilir. 

Acil servis birimindeki temel alanların hem kendi için-
deki ilişkisi hem de hastanedeki bölümlerle ilişkisi bü-
yük önem taşımaktadır. İnsan trafiğinin kontrolü için 
acil servisten hastaneye bir kapı açılmalı ve bu kapı 
hastaneyi acil servise en azami sürede ulaştırmalıdır. 
En yoğun saatlerde bile hastane personeli iki alan 
arası geçişi kolaylıkla sağlanmalıdır. Ayrıca acil servi-
sin içindeki ana ulaşım hatları çok iyi belirlenmeli ve iki 
sedyenin yan yana rahatlıkla geçebileceği kadar geniş 
olmalıdır. Acil serviste bulunan kapılar da iki sedyenin 
geçebileceği genişlikte olmalı (min. 120 cm.) ve kapılar 
her iki yöne de açılan çift kanatlı kapı seçilmelidir.

Sağlık kuruluşlarının tasarımı, verilen hizmet hakkında 
birçok ipucu sağlamakla birlikte, tesis kalitesinin bir 

göstergesidir. Bina dışından başlayarak, bina içinde 
en ufak noktaya kadar uzanan mimari detaylar, tesis 
görüntüsü ve hizmeti açısından güçlü bir araç olur ve 
iyi bir görüntü kullanıcılar üzerinde derin etki oluşturur 
(Bozkurt.  2008, s.100). Hasta, hasta yakını ve çalışan 
personel ön plana alındığında acil servisin hem fiziki 
hem de estetik-sembolik olarak bir takım iç tasarım et-
menlerine sahip olması gerekir. 

Acil serviste aydınlatma ögesi hem fiziki hem estetik 
bağlamda önemlidir. Acil servisin farklı alanlarında farklı 
güçlerde ışıklandırma tercih edilmesi hem çalışan per-
sonelin hem de hastaların tedavi alanları ile koridorları 
ya da hekim/hemşire çalışma alanlarını daha kolay ayırt 
etmelerini sağlayacaktır (Cıplak. 2007, s.25). Acil ba-
kım gerektiren alanlar ve hastane personelinin çalıştığı 
alanlarda yüksek kalitede ışık ön plandayken, bekleme 
alanları ve hastane muayene alanlarında ise daha yu-
muşak renklere sahip, gözü rahatsız etmeyecek aydın-

Fotoğraf 2. Anadolu Üniversitesi Hastanesi Acil Servis- Danışma

Fotoğraf 1. Anadolu Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Girişi
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Fotoğraf 3. Anadolu Üniversitesi Hastanesi Acil Servis

Fotoğraf 4. Anadolu Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Koridoru

latma tercih edilmelidir. Mekânlarda doğal ve yapay aydınlatmalar kullanılmaktadır. Günışığının nicelik ve nitelik ba-
kımından istenen koşulları sağlayamadığı zamanlarda, ya gün ışığı ile birlikte ya da yalnızca yapay ışık kaynakları ile 
istenen koşullar sağlanmalıdır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, pencere büyüklüğü ile bağlantılı olarak iç mekâna 
alınan gün ışığı miktarı ve pencereden görülen manzara, hastaların duygusal memnuniyetini farklılaştırarak, psiko-
lojik durumlarını etkilemektedir (Bozkurt. 2008, s.104).

Gürültü insanda huzursuzluğa, sinirlenmeye ve kızgın-
lığa yol açıp, bireyin yapısını olumsuz etkiler.  Hastanın 
kulağına gelen gürültü, hastane çevresinden gelen dış 
gürültü ve hastane içindeki kullanıcılardan, mevcut do-
natı ve sirkülasyondan gelen iç gürültüdür. Duvarlara 
ve tavanlara ses yalıtımının yapılması, gürültü düzeyini 
düşürerek ortamı yumuşatır ve hastalar için daha rahat, 
personel açısından da daha verimli çalışma koşulları 
oluşturur. Uygun akustik tasarım, hem ortamdan do-

ğan, hem de çevre mekânlardan ve katlardan gelen gü-
rültünün kontrol altına alınmasını sağlar (Bozkurt.  2008, 
s.107).  Acil servislerde insanlar hastanelerin diğer bö-
lümlerine oranla daha gergin olabilirler. Bu nedenle acil 
servisler ses yalıtımı olması gereken bölümlerin başında 
gelir.

Acil servislerde sıcaklık ve havalandırma iki önemli öge-
dir. Uygun ısıdaki bir ortam insanın kendisini daha iyi 
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hissetmesine yardımcı olur. Bu sebeple ısı faktörü hem 
çalışan hem de hasta ve yakını için önem taşır. Çok 
sıcak ve soğuk ortamlar çalışma etkinliğini düşürerek 
dikkatin dağılmasına ve hata yapma riskinin artmasın-
da neden olabilir (Isının normal derecesi 20-24 Co). Acil 
servisler 24 saat yoğun bir şekilde hizmet veren birim-
lerdir ve bu nedenle hem içerideki havanın temizlenme-
si hem de buradaki ilaç kokusunu ortadan kaldırmak 
için iyi bir havalandırma sistemi şarttır. Radyasyon kul-
lanılan işlem odaları, klima ve havalandırma tesisatının 
işleyişi yönünden, üzerinde daha dikkatle durulması 
gereken mekânlardır. Çünkü radyasyon havayı iyonize 
etmektedir ve iyonize havanın ortamdan derhal uzak-
laştırılması gerekmektedir. Aksi halde radyasyon kulla-
nıcılara, özellikle personele zarar vermektedir (Bozkurt. 
2008, s.108). Görüldüğü gibi havalandırma sadece 
mekân konforu için gerekli olan bir öge değildir, aynı 
zamanda çalışan ve hasta sağlığı açısından da zorun-
ludur. 

İnsan psikolojisi üzerinde ciddi bir etkiye sahip oldu-
ğundan renk kullanımı, tasarımcı için çözülmesi gere-
ken ciddi bir problemdir. Renk, mimaride her alanda 
kullanılır. Ancak son zamanlarda ‘’renk dinamiği’’ psi-
kolojinin ana kollarından biri haline gelmiştir ve psiko-
lojinin hasta tedavisinde bazen %'50 ye kadar ulaşan 
etkisi, bu faktörün hastanelerde çok önemli bir şekilde 
ele alınmasını gerekmektedir (Yolcu. 1997, s.87). Bu 
nedenlerle acil servis alanlarında renk kullanımı önem-
lidir. Acil servislerde tek bir renk yerine farklı renklerin 
zıtlarıyla beraber kullanılması daha uygun olabilir. Acil 
servisteki insanların psikolojisi göz önüne alındığın-
da sakinleştirici huzur etkisi veren renklerin kullanımı 
önemlidir. Örneğin; mor renk insanı baskı altında his-
settirir, kırmızı ise stres ve yorgunluğa sebebiyet verir. 
Bu nedenle acil serviste yatıştırıcı, sakinleştirici özelliği 
olan mavi rengin kullanımı daha önemlidir. Siyah ölümle 
ilgili, yeşil ise hastalık ile ilgili renkler olarak bilindiğinden 
kullanılmaması gereklidir. Renkler gibi, insanlar üze-
rinde malzemeler ve hatta malzemelerin dokuları da 
etkilidir. Mekân tasarımında psikolojik etkisi ve görsel 
etkisi açısından kullanılan dokusal özellikler de bu gibi 
araştırmalarla ortaya konmuştur. Sözgelimi, sert, sıcak, 
renkli, parlak yüzeyli doku türleri, uyanıklık, iradeyi des-
tekleme ve heyecan verme gibi duygular yaratırken, 
görsel olarak daha yakında görülürler. Yumuşak, soğuk 
renkli ve mat yüzeyli dokular ise psikolojik olarak rahat-
lık ve sükunet etkisi yaratırken görsel olarak daha uzak 
algılanırlar (Bozdayı. 2004, s.36). Bu nedenle hastane-
lerde malzeme de renk kullanımı kadar önemlidir.

Sonuç

Hasta ve hasta yakınları acil servis birimine ilk geldik-
lerinde alışık olmadıkları bir ortama girerler. Hatta plan-
lanmamış, istenmeyen bir olayın sonucunda çok farklı 
bir durumdan acil servise gelmiş durumda olabilirler. 
Bu nedenle iç mimarın; personel, hasta ve hasta ya-
kınları için mekân konforundan ziyade psikolojik bir 
konfor sağlaması temel görevidir. Bunun sağlanmadığı 
ortamlarda insanların gerginliği ve stresi bu çevresel 
faktörlerle artmakta ve acil serviste olmaması gereken 
sonuçlar doğurmaktadır.

Hasta için görsel ve işitsel olarak gizlilik oluşturulmalı 
ve hasta yakını da dahil olmak üzere insanların teda-
vi yapılan alana geçmesi ışık, renk, doku ve malzeme 
farklılıklarıyla veya donatılarla engellenmelidir. Bunu en-
gellemenin bir yolu da hasta yakınlarının merakını gi-
dermek için bekleme alanına yerleştirilmiş hastalarının 
ne durumda olduğunu bildiren bilgilendirme ekranla-
rıdır. Acil servis birimleri hastanedeki diğer bölümlere 
kıyasla ‘ölüm’ kavramıyla daha ilişkili olduğundan has-
ta yakınları için psikolojik destek sağlanmalı, bekleme 
alanları ısı, ışık, renk, malzeme bakımından bu psikolo-
jik durum düşünülerek tasarlanmalıdır.

Kaynaklar
1. Bozkurt, B.  (2008). Genel Hastane Planlamasında Gö-

rüntüleme Departmanının Tasarım Kriterleri, Yüksek Li-
sans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim 
Dalı, İstanbul.

2. Bozdayı, M. (2004). İç Mekân ve İnsan. Ankara: Hacet-
tepe Üniversitesi.

3. Cıplak, S. (2007). Acil Servis Mimarisi, Yüksek Lisans 
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mi-
marlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı, İzmir.

4. Mutlu, A. (1973). Sağlık Binaları ve Hastaneler, Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları: 36, İstanbul.

5. Yolcu, E. (1997). Hastanede Hacim Tasarımı ve Donatım-
da İnsan, Hasta, Mobilya Bağlantısı, Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimar-
lık Ana Sanat Dalı, İstanbul.

Web
1. Büyük Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu.( 22-12-2011)

<http://www.tdk.gov.tr>

2. Çetik, M., Oğulata, S. Hastane Hizmet Birimleri Arasın-
da İş Akışının Ergonomik Açıdan Düzenlenmesi (21- 12- 
2011). 

<http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/m17.pdf>

3. Resmi Gazete. T.C. Başbakanlık Resmi Internet Sitesi. 
(24-12-2011). <http://www.resmigazete.gov.tr>

105 OCAK  2012



YA
RA

TI
C

I I
ŞI

K 
KU

LL
A

N
IM

I Teknolojik Gelişmeler 
Işığında Yaratıcı Işık 
Kullanımı

Kağan OLGUNTÜRK
Bilkent Üniversitesi,

İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi

106



Hiç şüphe yok ki sinema sanatı teknolojiye en bağımlı 
sanatların başında gelmektedir. Gerek, özellikle yüksek 
çözünürlüklü kameralar sayesinde yapım aşamasında, 
gerekse yapım sonrası geliştirilen yazılımlar sayesin-
de kurgu programlarına ve bu yazılımları işleyebilecek 
donanıma sahip bilgisayarlara ihtiyaç duymaktadır. Bu 
ihtiyaç yalnızca bir ürün ortaya koymaktan öte, estetik 
bir anlam yaratma açısından da gereklidir. Ortaya çı-
kan teknolojik gelişmelerin neredeyse hepsi bu amaç 
doğrultusunda sinema sanatına hizmet etmektedir. 
Işık ve aydınlatma da aynı biçimde bu estetik anlam 
yaratmanın bir ögesi olarak ön plana çıkmaktadır. Işık 
söz konusu olmadan film, video veya fotoğraf çekimi 
yapabilmek olası değildir. Ne çekersek ya da ne şekilde 
çekersek çekelim süphesiz ki öncelikle bir ışık kayna-
ğına ihtiyaç duyulur. Çekim yapan kameramanın başa-
rısı bu ışık kaynaklarını ne kadar başarı ile kullandığına 
bağlıdır. 

Işığın başarılı kullanılabilmesi, üç önemli özelliğinin kav-
ranması ve filmin atmosferine uygun olarak yönlendiril-
mesi ile mümkün olur.

1. Işığın yapısı
2. Işığın renk ısısı
3. Işığın şiddeti

Işığın yapısını anlayabilmek için o ışık kaynağı altında 
çekimi yapılan cisim üzerinde yarattığı gölgeye bakmak 
gerekir. Gölge yapısına bağlı olarak sert yada yumuşak 
ışık olarak isimlendirmek doğru olacaktır. 

 

Sert ýþýk 
kaynaðý ile 
aydýnlatýlmýþ  
nesne 

Yumuþak ýþýk 
kaynaðý ile 
aydýnlatýlmýþ 
nesne 

http://www.shortcourses.com/tabletop/lighting2-8.html

Sert ışık, gölgelerin sert kenarlara sahip olduğu ışık 
biçimidir (Zettl, 2007). Örneğin, yaz günü güneşli bir 
hava söz konsu ise güneş, bir sert ışık kaynağı olarak 
çalışır. Bu ışık tarzını gölgemizin sert kenaralara sahip 
olmasından kolaylıkla tanımlayabiliriz. Burada ışık kay-
nağının etkin büyüklüğü önemli bir kavram olarak orta-
ya çıkmaktadır. Etkin büyüklük söz konusu olduğunda 
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Şüphe yok ki, film ve video dünyası teknolojiye kalbinden bağlıdır. Bu bağımlılık sadece görüntünün sağlıklı 
oluşabilmesi açısından değil aynı zamanda bir estetik değer oluşturabilmek ya da oluşturulan görüntüyle 
bir anlam yaratabilmek için de gereklidir. Işığın olmadığı bir durumda estetik anlamda bir görsellik yaratmak 
mümkün değildir. Ancak sinemacılar için var olan ışıktan doğru olarak yaralanabilmek yeterli değildir. Işığı, 
anlatımı destekleyecek bir şekilde yönlendirebilmek çok daha önemlidir. Işığın ve ışığın sahip olduğu kimi 
temel özelliklerin bilinmesi bu noktada büyük önem taşımaktadır. Işık ister doğal ister yapay ışık olsun aynı 
özelliklere sahiptir. Bu özelliklere doğru olarak yön vermek sadece ortamı aydınlatmaktan öte estetik bir an-
lam yaratma konusunda büyük öneme sahiptir. 



iki önemli unsur vardır. Birisi ışık kaynağının fiziksel bü-
yüklüğü, ikincisi ise ışık kaynağının aydınlatılan cisme 
uzaklığı. Cisimle ışık kaynağı arasındaki mesafe arttık-
ça ışık kaynağı, sert ışık özellikleri kazanmasına karşın, 
ışık kaynağı, aydınlatılan cisme yaklaştıkça ışığın daha 
yumuşak ışık özelliklerine kavuştuğu farkedilecektir 
(Tuck, 2008). 

 

Nesne Iþýk 

Etkin büyüklüğü küçük bir ışık kaynağının nesne üzerindeki gölgeye etkisi
http://www.shortcourses.com/tabletop/lighting2-8.html

 

Iþýk Nesne 

Etkin büyüklüğü büyük bir ışık kaynağının nesne üzerindeki gölgeye etkisi
http://www.shortcourses.com/tabletop/lighting2-8.html

Her ne kadar güneş, dünyamızdan çok büyük olsa da 
dünya ile güneş arasındaki mesafenin uzaklığından do-
layı gökyüzünde küçük bir nokta gibi gözükmektedir. 
Bu durum güneşin etkin büyüklüğünün ufak olduğu 
anlamına gelir ki bu da sert ışık özelliği yaratmasının 
en önemli sebeplerinden birisidir. Eğer güneş dünya-
nın çok yakınında olsaydı, etkin büyüklüğü artacak ve 
daha yumuşak bir aydınlatma sağlayacaktı. Sert ışığın 
çekim sırasında en önemli özelliği yarattığı sert gölge-
ler sebebiyle çekimi yapılan nesne üzerindeki detayla-
rın ön plana çıkmasını sağlamaktır. Ayrıca eğer nesne 
üzerinde bir parlama yapacak yüzey bulunuyorsa, bu 
yüzeyden parlama yapması da kaçınılmazdır. 

 

Sert Iþýk 

http://www.oferz.com/Tutorials/BloomEffect/BloomEffect.html

Yumuşak ışık,  sert ışığın aksine oldukça yumuşak 
gölgeler oluşmasına olanak sağlar (Zettl, 2007). Göl-
gelerin nerede başlayıp nerede bittiğine karar vermek 
mümkün olmaz. Bu durum çekimi yapılan nesne ya da 
kişinin üzerinde bulunan detayların farkedilmesini ol-
dukça zorlaştıran bir durum yaratacaktır. 

 

Sert Iþýk     Yumuþak Iþýk 

http://www.ppmag.com/web-exclusives/2006/08/illumination-supp-
lement.htm

Ayrıca sert ışığın aksine yüzey üzerinde parlama yap-
ma etkisi de oldukça azdır. Örnek vermek gerekirse 
bulutlu bir hava, yumuşak ışık için uygun bir örnek ola-
caktır. Güneşten çıkan ışık ışınları  sert ışıkta olduğu 
gibi paralel olarak dünyamıza ulaşmayacaktır. Burada 
bulut bir yumuşatıcı filtre gibi davranarak ışığı emecek 
ve kendisi daha büyük bir ışık kaynağı gibi bir davranış 
sergileyecektir. Bu da ışık kaynağının etkin büyüklüğü-
nün artmasına ve ışığın daha yumuşak bir özelliğe bü-
rünmesine sebep olacaktır. 

Yapay ışık kaynakları söz konusu olduğunda ışık 
kaynağının önünde odaklama yapmaya yarayan bir 
mercek bulunan kimi ışık kaynakları, ışığı odaklama 

1.   Flood ve spot konumu: Yapay ışık armatürlerinin pekçoğu iki konuma sahip olarak üretilmektedirler. Bu konumun ayar düğmesi genellikle armatürün arka-
sında yer alır. Ayar düğmesinin bir ucunda spot diğer ucunda is flood yazmaktadır. Düğme spot konumuna çevrildikçe yada itlidikçe ışık armatürü, ışığı, ışık 
kaynağının izin verdiği oranda odaklayacaktır. Düğme flood konumuna çevrildikçe ise ışık armatürü ışığı, mümkün olduğunca geniş bir alanı aydınlatmasını 
sağlayacak şekilde dağıtacaktır.
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bakımından göreceli olarak daha sert bir yapıya sahip 
olabilirler (Gross ve Ward, 2000). Bunun yanında lam-
banın önünde mercek bulunmayan kimi armatürler ise 
yumuşak bir yapı ortaya koyabilir. Ancak ister odak-
lama yapabilen kaynaklar ister yapamayan kaynaklar 
söz konusu olsun, ışığın yapısını, etkin büyüklüğünü 
değiştirerek yönlendirmek mümkündür. Örneğin, he-
men hemen bütün ışık kaynaklarında bulunan flood 
ve spot konumu arasındaki tercihi spot konumundan 
yana kullanarak ve ışık kapakcıklarını (barn doors) ka-
palı konuma getirerek ışık kaynağının yapısını sert  ışık 
özelliklerine yaklaştırmak ya da  tam tersi bir uygulama 
ile flood spot konumu1 arasındaki tercihi flood konu-
mundan yana kullanarak bir yumuşatıcı filtre sayesinde 
ya da aynasal yansıma yapmayan bir yüzeyden ışığı 
yansıtarak daha yumuşak bir ışık elde etmek mümkündür. 

Yumuşatıcı ışık önü filtresi ( white diffusion )
(http://www.thomann.de/ie/lee_farbfolie_rolle_216_w_diffusi.htm)

Odaklama merceğine sahip aydınlatma armatürü
(http://www.argilun.com/images/secciones/alquiler/)

Renk ısısı, kullanılan ışık kaynağının oluşturduğu ışığın 
renginin ısısı anlamına gelmektedir ve kelvin birimi ile 
ölçülür. Renk göreceli olarak mavileştikçe kelvin de-
recesi artmakta, kırmızılaştıkça ise azalmaktadır (Box, 
1993).

 

Kelvin Renk Skalası 
(http://www.mediacollege.com/lighting/colour/colour-temperature.html)

Hiç şüphesiz görüntü yönetmeninin temel amacı çekti-
ği sahnenin insan gözüyle göründüğü gibi görünmesini 
sağlamaktır. Video kameralar genellikle iki temel fabrika 
ayarlı düzenle ve bir ya da iki adet kullanıcı opsiyonuyla 
üretilirler. Fabrika ayarına göre gün ışığı (daylight) değe-
ri 5600K, yapay ışık (tungsten) değeri ise 3200K olarak 
kabul edilmektedir. Bunun dışında video kameralarda 
bir de beyaz ayarı (white balance) bulunmaktadır. Kar-
maşık ışık koşulları söz konusu olduğunda kameraman 
bir beyaz yüzeyi ortam ışığından etkilenecek şekilde 
kameranın önünde tutulmasını sağlar. Beyaz ayarı 
düğmesi yardımı ile kameraya o ışık koşulları altında 
beyaz rengin ne olduğunu tanımlar. Beyaz rengin doğ-
ru tanımlanması o ışık koşulları altında bütün renklerin 
doğru tanımlanması anlamına geldiğinden çekim yapı-
lan mekânda bütün renkler doğru olarak tanımlanmış 
olacaktır. 

Çok özel durumlarda farklı renk ısısına sahip ışık kay-
nakları farklı açılardan mekânı aydınlattığında beyaz 
ayarı ortaya çıkan sorunu çözmek için yeterli olamaya-
caktır. Bu durumda renk düzeltme filtreleri (color cor-
rection filters) kullanmak en doğru yaklaşım olmaktadır. 
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Mavi ve turuncu renk düzeltme filtreleri

(http://www.ferret.com.au/c/ProDesign-Lighting/Rosco-DichroFilm-
colour-filters-available-from-ProDesign-Lighting-n838689)

Bu filtreler yoğunluklarına göre tam, yarım ve çeyrek 
olarak üretilmektedir. Tam mavi filtre (full color tempe-
rature blue) renk ısısını yapay ışık renk ısısından gün 
ışığı renk ısısına çıkarmakta kullanılırken, tam turuncu 
filtre (full color temperature orange) ise  gün ışığı renk 
ısısını yapay ışık renk ısısına düşürmektedir. Işık kay-
naklarının renk ısılarının dengelenmesiyle kameraman 
uygun olan renk ısısını seçerek çekimini yapabilecektir. 

Kontrol edilmesi gereken bir diğer unsur ise ışık şid-
detidir. Işık şiddeti Avrupa’da lux ABD ve Kanada gibi 
ülkelerde foot-candle birimi ile ölçülmektedir. Eğer fo-
ot-candle birimine sahipsek ve lux cinsinden karşılığına 
ulaşmak istiyorsak elimizdeki değeri on ile çarpmamız 
yeterli olacaktır. Günümüzde üretilen pek çok video ka-
mera ortalama bir görüntü kalitesi için 1000 ila 1500 lux 
civarında bir ışık şiddetine ihtiyaç duymaktadır. Ancak 
yine pek çok video kamera ise 2 lux ışık şiddetinde bile 

kabul edilebilir bir görüntü oluşturabilmektedir. Şüphe-
siz ki yeterli ışık şiddeti olmadan doğru pozlanmış bir 
görüntü elde etmek mümkün olamayacaktır. Işık şid-
detinin yeterli olmadığı durumlarda yapılması gereken 
bir kaç çözüm bulunmaktadır. İlk akla gelen şüphesiz 
ki fazladan bir kaç ışık kaynağının daha çalıştırılması ya 
da çekimin ışık şiddetinin daha yüksek olduğu bir yere 
alınması olacaktır. Bunun yanında video kameralarda 
bulunan kazanç (gain) düzeneği de bir başka yardımcı 
unsur olarak kendini gösterir. Ancak unutulmamalıdır 
ki kazanç düzeneğinin devreye sokulması görüntüdeki 
gürültü miktarını önemli oranda artıracak ve daha ay-
dınlık, ancak daha düşük kalitede bir görüntü oluşma-
sına sebebiyet verecektir.

 

Kazanç kullanımının resme etkisi
(http://www.snipe.net/2008/11/photo-retouching-how-to-salvage-a-
dark-digital-photo/)
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Renk ısısının resme etkisi
http://projectwoman.com/2007/10/read-the-manual.html



2. F-stop: Bilindiği gibi diyafram dizininde yer alan rakamlara f-stop yada f-durağı denmektedir. F-stop değerleri filme yada görüntü oluşturma sensörlerine ulaşan 
ışık miktarını belirlerler. F-stop değeri küçük olduğu oranda ışık miktarı artar. Tersi durumunda ise yani f-stop değeri büyüdükçe filme yada sensöre ulaşan ışık 
miktarı azalır. Burada en önemli bilgi ise arka arkaya gelen f-stop değerleri arasındaki ışık miktarı artışı yada azalışı oranıdır. Her f-stop değeri kendinden sonra 
gelen değerin iki katı kendisinden sonra gelen değerin yarısı kadar ışığın filme yada sensöre ulaşmasına olanak tanır.

Işık miktarının fazla olması ise az olması kadar olma-
makla birlikte bir takım başka sorunları ortaya çıkarır. 
Her ne kadar video kameralarda diyafram, örtücü ve 
ND (netural density) ayarları bulunsa da, özellikle farklı 
ışık şiddetlerine sahip yapay ışık kaynaklarının kulla-
nıldığı ve ışık kaynaklarının dengelenmesinin istendiği 
durumlarda kimi başka düzenlemelere ihtiyaç duyulur. 
Burada en temel uygulama ters kare kuralı olarak ken-
dini gösterir. Bu kural odaklanma özelliği olmayan ışık 
kaynakları için geçerli olup ışık kaynağı gücünün çekimi 
yapılan nesneye olan mesafesinin karesine bölünmesi 
ile hesaplanır (Ascher ve Pincus, 1999). Örneğin 1000 
lux ışık şiddetine sahip bir ışık kaynağını çekimini yap-
tığımız nesneden 2 metre uzağa yerleştirirsek ışık kay-
nağının nesne üzerindeki gücü 1000 rakamının ikinin 
karesi olan dörde bölünmesiyle 250 lux olarak ortaya 
çıkar.

 

Ters Kare Kuralı 
(http://www.astrosociety.org/education/publications/tnl/32/starsci-
ence2.html)
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Neutral density filtrenin görüntüye etkisi
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/GND_demo.jpg)
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Unutulmaması gereken bir başka unsur ise ışık kaynağının önüne takılan 
her filtrenin ışık kaynağının gücünü belirli oranda düşürdüğüdür. Referans 
vermek gerekirse yukarıda sözü edilen tam mavi renk düzeltme filtresi, ışık 
şiddetini yaklaşık olarak dörtte birine düşürür. Yine asıl görevi ışığın yapısı-
nı değiştirmek olan yumuşatıcı filtre (white diffusion) ışık şiddetini yarısına 
düşürmektedir. Bu filtrelerin asıl amacı renk düzeltme ya da ışığın yapısını 
değiştirmektir. Ancak bir yan etki olarak ışığın şiddetine de etki ederler. Bu 
filtrelerin yanında görevi sadece ışık şiddetini düşürmek olan bir filtre daha 
bulunmaktadır. ND (neutral density) filtre kameraların içinde bulunmakla bir-
likte dışarıdan gelen ışığın şiddetini düşürmek için pencerelere ya da ışık 
kaynaklarına yerleştirilebilecek biçimde de üretilmektedir. ND filtrenin üre-
tilme amacı yalnızca ışık şiddetini düşürmektir (Zettl, 2008). Işığın yapısına 
veya rengine bir etkisi bulunmamakla birlikte yoğunluğuna bağlı olarak ışık 
şiddetini yarım f-stop, bir f-stop, bir buçuk f-stop veya iki f-stop düşürür.2 

Doğru pozlanmış ve renkleri doğru tanımlanmış olarak bir görüntünün elde 
edilebilmesi için şüphesiz ki bu üç unsur tek başına yeterli değildir. Ancak 
bu üç unsura dikkat etmek kameramanı pek çok sorundan uzak tutacak ve 
daha sağlıklı görüntü elde edebilmesine olanak sağlayacaktır. Akıldan çıka-
rılmaması gereken en önemli noktalardan biri ise bu üç unsurun birbirinden 
bağımsız olduğu gerçeğidir. Bir ışık kaynağının şiddeti, onun renk ısısından 
yada yapısından bağımsızdır. Aynı durum renk ısısı ve kullanılan ışığın yapısı 
için de aynen geçerliliğini koruyacaktır.  

Sonuç:

Teknolojik gelişmeler elbetteki sinema sanatını etkilemektedir. Bu etkinin 
sinemacılar tarafından kullanımının estetik bir kaygı taşıdığı açıktır. Film 
sahnelerinde etkili aydınlatma, film içerisinde anlatılmak istenen öyküyü 
görsel olarak destekleyeceği gibi aynı zamanda izleyici üzerinde güçlü bir 
görsel etki bırakacaktır. Sinemacının amacı vermek istediği mesajı filminde 
anlattığı öykü aracılığıyla hedef kitlesine aktarmak olduğundan kullanmak 
zorunda olduğu diğer teknik malzemeler gibi ışık armatürlerine de ihtiyacı 
bulunmaktadır. Görsel bütünlüğün bulunmadığı durumlarda izleyicinin kah-
ramanla özdeşleşmesi oldukça zor olacaktır. Bu durum anlatılmak istenen 
öykünün izleyiciye iletilebilmesini zorlaştıracak ve sonunda iletilmesi amaç-
lanan mesaja zarar verecektir. Gerek yönetmen gerekse görüntü yönetmeni 
ışık tasarımı konusunda pekçok diğer teknolojik malzemelerde olduğu gibi 
ışık malzemelerinde de özen göstermeli ve yalnızca ortam aydınlatması için 
değil estetik bir kaygı ile görsel anlam yaratma amacıyla ışığı tasarlamalıdır.
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