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ÖNSÖZ
“Küçük konut” ve “mekân” kavramları, çağdaş kent yaşamının kapsamı
içinde yer almaktadır. Konutların, tasarım süreçleri, değişen koşulları ve
sosyo-ekonomik değerler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu çalışmada; küçük konutun tanımlanması ile beraber, küçük konutun
tasarımına yön vermesi gereken belirleyicilere değinilirken;


Günümüzde

uygulanan

küçük

konutların

iç

mekân

organizasyonları ile tasarım ilkelerine uygunluğu,


Küçük konutlarda iç mekân ve sabit donatı yeterliliği,



Küçük konutların, kullanıcılarının yaşam tarzlarına uygunluğuyla
birlikte kullanıcı memnuniyeti,



Farklı iki pilot bölgenin seçilmesi ve bu konutların mekânsal
olarak değerlendirilip, birbirleri ile karşılaştırılması,



Bu bölgelerde anket çalışmasının yapılarak anket verilerinin
değerlendirilmesi,



Yapılan anket çalışması sonucunda çıkan veriler sonucunda,
anket yapılan bir konutun iç mekân düzenlemesinin yeniden
yapılması ve uygulanması ile aynı konutta daha verimli kullanım
alanlarının oluşturulduğu ve yeterli sabit donatıların tasarlanarak
kullanıcı memnuniyetinin arttığı vurgulayarak, konutun eski hali
ile yeni hali karşılaştırılarak incelenmektedir.
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GĠRĠġ
19. Yüzyıl teknolojisinin geliĢmesi ile insan gücünün yerine makinelerin
ve buhar gücünün almasıyla baĢlayan yapılaĢma süreci geleneksel
toplumsal düzeni ve yaĢam kavramını temelden etkilemiĢtir. Endüstri
devriminden sonra hızla geliĢen ve değiĢen hayatlar çok ani ve keskin
yaĢamsal alıĢkanlıkların değiĢimi ile sonuçlanmıĢtır. Büyük bir hızla
nüfusun arttığı Ģehirlerde farklı yaĢam biçimlerinin ortaya çıkması
gelenek, görenek, ait olma duygusu, yabancılaĢma gibi sosyolojik ve
kültürel sorunları bir araya getirmiĢtir. Modern yaĢam biçimi
uzaklaĢmayı, yoğun iĢ temposundan kurtulmayı amaçlayan mekânların
oluĢturulması konutların içi kadar çevresinin de önemi arttırmaktadır.
Kentlerde

nüfus

artıĢları

doğal

olarak

konut

sorununu

ortaya

çıkarmaktadır. Kentlerde bulunan konutlar nüfus yoğunluğu nedeni ile
hacimsel olarak küçülmekte ya da küçültülme gereği duyulmaktadır. Her
konutta yaĢayan birey sayısı, yaĢam biçimleri nedeni ile azalmaktadır.
Endüstri Devrimi sonrası aile yapısının değiĢimi, çekirdek aile yapısının
ortaya çıkması, konut biriminde yaĢayan hane halkı sayısındaki
azalmanın devam etmesi yanı sıra, birçok yeni kent oluĢumunun
felsefesinin altında yatan düĢünce, kısıtlı hacimlere sahip ancak
iĢlevlerinden ödün vermeyen konutlardır.

ÇağdaĢ kent yaĢamının ortaya çıkması ile yaĢam tarzlarının değiĢmesi ve
çalıĢma hayatının temposuna ayak uydurmak için konut birimlerinin de
değiĢimi söz konusu olmuĢtur. Bu değiĢimde yer alan küçük konutlar bu
tezin konusunu oluĢturmaktadır. Küçük konutlarla ilgili olarak birçok
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tezden1 bu tezi farklı kılan ise küçük konut olgusunun yanı sıra küçük
konutlardaki mekânsal ve iĢlevsel yeterliliğinin kullanıcı memnuniyetine
etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu tez‟in önemi iĢlevsel yeterliliği bulunmayan
küçük konutlarda gerekli mekânsal düzenlemelerin yapılarak ve
donatılarının doğru konumlandırılarak daha kullanıĢlı bir hale getirilmesi
mümkündür. Yapılan bu düzenleme ile kullanıcıların yaĢam kalitesini
artırmak ve kullanım kolaylığı açısından daha iĢlevsel olduğu
kanıtlamaktır.
Konutların oluĢumunda ve biçimleniĢinde kullanıcıların gereksinimleri,
yaĢam tarzlarının değiĢim süreci ile sürekli yenilenebilir sorunlar
halindedir. ÇalıĢmanın amaçları maddeler halinde aĢağıdaki gibi
özetlenebilir;


Küçük konutlardaki iç mekân organizasyonları tasarım ilkelerine
uygun yapılmakta mıdır?



Küçük konutlardaki mekânsal ve sabit donatıların yeterliliği
bakımından kullanıcıların memnuniyet durumları nelerdir?



Ġki farklı pilot bölgede bulunan, aynı metre karelerdeki küçük
konutların iç mekânsal yapılarının karĢılaĢtırması ve mekânsal
analizinin yapılarak, bu bölgelerdeki konut kullanıcılarına
uygulanan anketten elde edilen veriler doğrultusunda küçük konut
kullanıcılarının ihtiyaç ve eksikleri belirlenip, örnek bir çalıĢma ile
mevcut

bir

küçük

konutun

iç

mekânlarının

yeniden

tasarlandığında nitelikli ve kullanıĢlı mekânlar elde etmenin
mümkün olup olmadığı sınanacaktır.

1

ÇağdaĢ Kent YaĢamında Teknolojik GeliĢmelerin Kısıtlı Konut Ġç Mekân BiçimleniĢine Etkileri, Özgü
ÖZTURAN; Sanatta Yeterlilik, Hacettepe Üniversitesi
Konut Alanı-YaĢam Alanı ĠliĢkisi Açısından Küçük Konutlar, Megi DESAGĠS; Yüksek Lisans Tezi, ĠTÜ
Küçük Alanı-YaĢam
Konut
Konutlarda ĠçAlanı
Mekân
ĠliĢkisi
Tasarım
Açısından
Yöntemleri
KüçükVe
Konutlar,
Uygulama
Megi
Örnekleri,
DESAGĠS;
F.ġebnem
YüksekKÜRġAT;
Lisans Tezi,
Yüksek
ĠTÜ
Küçük Konutlarda Ġç Mekân Tasarım Yöntemleri Ve Uygulama Örnekleri, F.ġebnem KÜRġAT; Yüksek
Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi
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Yapılan karĢılaĢtırmanın amacı küçük konutlarda farklı iç mekan
tasarımlarını

karĢılaĢtırmaktır.

Kullanılan

her

küçük

konut

memnuniyetsizlik yaratmayabilir. Bu nedenle, iki farklı alanda aynı
m²‟lere sahip iki ayrı proje tasarım ilkeleri temelinde incelenmiĢtir.
ÇalıĢma literatür araĢtırması ile baĢlamıĢtır. AraĢtırma kapsamında konu
ile ilgili kitaplar, süreli yayın ve konferans makaleleri, akademik ve
deneysel çalıĢmalar, yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora tezleri,
internet siteleri incelenmiĢtir.
Küçük konutlarla ilgili yazılı ve görsel dokümanlar, projeler, Ģema ve
çizelgeler, konu ile ilgili istatistiklerden yararlanılmıĢtır.
Küçük konutların yer aldığı sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan iki farklı
pilot bölge seçilmiĢtir. Bu bölgeler Ankara‟da bulunan Park Oran
Konutları ile Güzeltepe Sitesi dir. Aynı m²‟lerde olan bu konutlara ait
projeler incelenip, iç mekân analizleri yapılmıĢ ve her iki konut
karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu analizlerin yanı sıra konut kullanıcılarıyla yüz yüze
anket çalıĢması da yapılarak kullanmakta oldukları konutları hakkında
mekânsal ve donatısal yeterlilikle birlikte kullanıcı memnuniyeti
araĢtırılmıĢtır. 34 kiĢilik küçük konut kullanıcısı ile yapılan anket, 16
sorudan

oluĢmaktadır.

Anket

verileri

SPS

11

programında

değerlendirilmiĢtir. Bu veriler ve analizler ıĢığında küçük konut
birimlerinde
doğrultusunda,

mekânsal
mevcut

biçimleniĢ
örnek

bir

ilkeleri
küçük

ve
konutun

gereksinimler
iç

mekân

organizasyonun iĢlevselliği, yeniden tasarlandığında elde edilen sonuç
irdelenmiĢtir.
Tezin Birinci Bölümünde, konut birimi incelenmektedir. Endüstri
Devrimi‟nden sonra modern olarak tanımlanan süreç içerisinde küçük
konut oluĢumunun genel geliĢimi vurgulanmaktadır.
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Ġkinci Bölüm, küçük konut olgusunun ve küçük konutların iç mekân
organizasyonlarının biçimleniĢ ilkelerinin, kavramlarının açıklandığı
kısımdır.
Üçüncü Bölüm de, Ankara‟da iki farklı küçük konut örneğinin iç mekân
analizleri yapılarak bu konut kullanıcılarına uygulanan anketin verileri
sunulmaktadır. Mevcut bir küçük konutta, yeni bir iç mekân düzenlemesi
yapılmıĢtır.
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1.BÖLÜM

1. KONUT KAVRAMI

Ġnsanoğlunun varlığından bu zamana kadar içinde bulunduğu yaĢam
mücadelesinde, coğrafi etkilerinden ve yaĢamsal faaliyetleri içinde
tehlike oluĢturan koĢullardan ve canlılardan korunmak, hayatını
sürdürebilmek için uygun koĢullar bulmaya ve yaratmaya; diğer bir
deyiĢle

bir

yerde

barınmaya

çalıĢtığı

söylenebilir.

Barınmak

insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisidir. Bu ihtiyacını üzeri kapalı
bir yere sığınarak çözümlediği görülebilir.
Tümer (2007), önce ev vardı denmesinin yanlıĢ olmayacağını; çünkü
insanoğlunun yaptığı ilk yapının ne katlı bir otopark, ne bir dokuma
atölyesi ne de bir konser salonu olmadığını, o yapının bir ev hatta evden
çok bir kulübe, bir çardak olduğunu belirtir.
Konut kelimesi, Türk Dil Kurumu‟nun Türkçe Sözlüğü‟nde „Bir insanın
yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir
kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh‟ olarak
tanımlanmaktadır (TDK, 1998).
Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü konutu, „Bir ve ya birden çok insanın
ikamet ettiği yer, ev, mesken, ikametgâh‟ olarak tanımlar (Hasol,2008).
Konut, bir diğer tanımlamada, „ Birçok kültürde kişilik ve ayrıcalık elde
etmek amacıyla tasarlanıp donatılan, aynı zamanda insanları birbirine
ve kültürüne yaklaştıran yaşamsal bir varlık.‟ olarak açıklanmaktadır
(Gür, 2000).
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Teymur‟ a göre insan için yaĢamsal önemi olan birkaç olgudan birisi olan
konut; varoluĢundan bu yana barınmanın mekândaki görüntüsü, günlük
yaĢam deneyimlerinin Ģekillendiği, sürdürüldüğü kabuk olarak farklı
kültür ve toplumlarda yapılaĢmıĢ çevrenin en önemli öğesidir (Teymur
,1996).
„Hepimizin içinde yaşadığı fiziksel barınaklar birer konuttur. Fiziksel
olarak, bizi doğal çevreden koruyan konutlar, bize yeni yaşam
olanakları veren, kendimize yapay yaşam mekânları oluşturmamızı
sağlayan kabuklarımızdır‟ (Örer,2002).
„Konut insanoğlunun sadece büyük zamanın geçtiği her türlü sıkıntı,
üzüntü, sevinç ve mutluluğu yaşadığı, basit bir oturma makinesi
olmamakla birlikte sadece yaşamın 4 duvar içinde geçtiği dış
çevreden izole olmuş dışla ilişkileri kopuk bir mekân parçası da
değildir. Konut insanların yeniden üretim gücü kazandığı devam
edecek yaşam günleri için kendini fikren ve bedene hazırladığı
yeniden ürettiği ve duvarlar dışındaki yakın uzak çevresiyle çok
yakından ilgili bir yaşam birimidir‟ (Çubuk,1989).
„İnsan konutta güven, insanlık gururu, rahatlık gibi duyguları korur.
Kişi için konutu, inandığı, koruması gerekli değerleri ifade eder;
insanın sosyal sorumluluk duygusunu etkiler, fiziksel çevresi, tarihi ve
kültürüyle olan bağlarını kuvvetlendirir‟ (SoygeniĢ, 1995).
Konut, içinde yer aldığı yaşamsal sistemde hem insanla, hem de
sistemin diğer elemanlarıyla kurduğu her ölçekte ilişkiyle tek ve eşsiz
bir mekândır. Konut aynı zamanda insan tarafından oluşturulan en
yaygın bina tipidir. Konut hem evrensel değerleri yansıtır, hem de
öznel değerleri. Konutlar ayrıca toplumların kültürlerini yansıtırlar
(Kahveci, 2005).
Yukarıda bulunan birçok tanımdan da anlaĢılacağı gibi konut sadece
fiziki bir olgu değildir. Ġlk bakıĢta konut insanların barınma
gereksinimlerini güvenli bir biçimde sürdürmelerini sağlayan önemli bir
yapı türü olarak düĢünülür. Bununla birlikte konut, insanların içinde
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barındığı güvenli bir yapı olmanın dıĢında duygusal ve yaĢamsal
eylemlerin de yer aldığı mekânlar bütünüdür.
Konutla ilgili olarak diğer yaklaĢımlar kısaca Ģöyle aktarabilir:
Konutu yerleĢmenin, mekânsal ve sosyal sisteminin ayrılmaz bir parçası
olarak gören Rapoport konut olgusunu ele alırken zaman-mekân
içerisinde değerlendirmiĢ ve organize olmuĢ farklı eylemlerin yer aldığı
bir düzen, bir sistem olarak nitelemiĢtir (Rapoport, 1980).
Cooper ise konutu, kiĢilerin kendilerini nasıl gördüklerini güçlü bir
Ģekilde ifade etmelerini sağlayan bir araç olarak tanımlamaktadır
(Cooper,1976).
BaĢka bir yaklaĢımda Norberg-Schulz, konutu bir yere ait olmak ve
hissetmek olarak tanımlamıĢtır. Bunun dıĢında yerin yaĢamsal özelliğinin
atmosferi olduğunu vurgulamıĢtır. Bu durumda insanlar o yere bağlıdırlar
ve o yer onlar için bir anlam taĢımaktadır (Schulz, 1980).
İnsan yerleşmeleri, insanların yalnız veya topluluklar halinde
yaşadıkları doğal ve yapay elemanlardan gelmiş bir fiziksel
yerleşmedir. Tarihsel gelişim içinde doğa fiziksel mekân olarak
mevcuttur, insan doğaya yerleşir, toplumu oluşturan sosyal gruplar
meydana getirir (Doxiadis, 1968).
Ġnsanoğlu daha dünya üzerinde yaĢamaya baĢlamadan önce ilkel mekân
oluĢumları doğanın içinde yer almaktaydı. Mağaralar ve kaya kovukları
gibi doğal barınaklar yeryüzünde mekân özelliği göstermekteydi.
Minimum ihtiyaçların karĢılandığı bu doğal mekânlar insanları zorlu
Ģartlardan (hayvanların saldırısı, elveriĢsiz hava koĢulları, vb.) koruyan
mekânlar olmuĢtur.
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Konut duvarlar ve çatıdan oluĢan bir dıĢ kabuk olarak gibi görünse de bu
elemanlardan öte insanların duygu, düĢünce ve fiziki aktivitelerinin
oluĢturduğu bir yapıdır.
Konut iç mekân ve kabuk biçimleniĢine çevresel, sosyolojik, kültürel ve
ekonomik sınıfların beğenilerinin yanı sıra gereksinimler gibi olguların
yansıması, tasarım aĢamasında ve kullanım aĢamasını da belirmektedir.
Ancak tasarım sürecinde bu olgular göz ardı edilmiĢse de, kullanım
aĢamasında, kullanıcı fiziksel varlığını ortaya koyduğu mekânlarda kendi
davranıĢları ve yaĢam biçimi doğrultusunda değiĢimler yapma gereği
duymaktadır.
Kırsal alanlardan, kentlere göç etmiĢ bireylerin ya da toplulukların
geleneksel yaĢam biçimlerini, kentte sürdürme çabası, alt kültürler2 ve
ara kültürler3 ortaya çıkarmaktadır. ÇağdaĢ kentlerde gecekondulaĢma
gibi olumsuz örneklere rastlamak mümkündür. Toplumların ya da
bireylerin yaĢam Ģekilleri ekonomik, kültürel ve sosyolojik kavramlar
aracılığı ile tanımlanmaktadır. Kentlerde konut biçimleniĢi çevresel,
sosyolojik, kültürel ve ekonomik sınıfların beğenilerinin yanı sıra
gereksinimlerini de belirlemektedir. Ekonomik yönden güçlü olan
toplumsal sınıf konut oluĢumunda ve biçimleniĢinde büyük rol oynar.
ÇağdaĢ kent kültürüne ve yapısına uygun konutlar ortaya koymak için,
konut iç mekân ve donatılarının, kullanıcıların değiĢen kültürel,
sosyolojik ve ekonomik verilere değiĢerek uyum sağlaması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır.

2

Alt kültür: Kırsal alanlardan kentlere göç etmiĢ kiĢilerin geleneksel yaĢam biçimlerini, kentte sürdürme çabası
alt kültürler (dejenere kültürler) ortaya çıkarmaktadır.
Hakim kültürle bağlantısını koparmadan ancak çeĢitli önemli noktalarda ayrılarak geliĢen bir kültür “alt kültür”
olarak tanımlanır. Alt kültürün kaynağı, belli bir yaĢ grubuna, üyelerin kökenine, ırkına, ekonomik sınıfına,
cinsiyetine dayanabilir ve alt kültürü belirleyen unsurlar genellikle grubun estetik, dinsel, mesleki, siyasi ve
cinselliğe bakıĢ açılarıdır. (URL-1)
3

Ara kültürler: Toplumun kendi kültürü ile popüler kültürün arasında kalan, kendi kendini yaratmıĢ ve kendine
özgü bir yaĢam tarzı benimsemiĢ topluluklara verilen ad. (URL-2)
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1.2.Konut Tasarımındaki GeliĢmeler ve DeğiĢimler
Konut tasarımında görülen değiĢmenin ana belirleyicisi toplumsal
değiĢmedir. Toplumsal değiĢme, insan iliĢkilerinin değiĢmesi ve yaĢam
tarzında meydana gelen değiĢikliklerle birlikte konut mekânında
değiĢimlere neden olmaktadır (Ak, 2006).
Teknolojik donatıların çeĢitliliğinin artması aile bireylerinin özel yaĢama
alanlarının oluĢmasını da beraberinde getirmiĢtir. Bireyin konut içindeki
özerkliği sağlanmıĢtır. Esnek planlı konut anlayıĢı ile fonksiyonlar da
çoğalmıĢtır. Bir aile bireyi, yatak odasında bilgisayar kullanırken, bir
diğeri çalıĢma odasında televizyon izleyebilmektedir (Ak, 2006).
Esnek yapılı konut, 20. yüzyılda tasarlanan “geleceğin konutu”
örneklerinde sıkça karsılaĢtığımız bir tasarım kavramıdır. Esneklik,
adapte

edilebilirlik

alınmaktadır.

ve

Adapte

değiĢebilirlik
edilebilirlik;

kavramlarıyla
kolayca

birlikte

uyum

ele

sağlamak,

DeğiĢebilirlik ise değiĢen koĢul, ihtiyaç ve istekler doğrultusunda yeni
biçim ve organizasyonlara olanak sağlayarak mekânın

yeniden

tasarlanmasını gündeme getirir. Corbusier‟nin 1915‟deki “Maison
Domino” projesi esnek plan anlayıĢının ilk örneğini ortaya koymaktadır
(Resim-1)(Kaynak:http://3dsketch.co.uk/blog/4584930679/Maison-Domino-by-Le-Corbusier/8255199 EriĢim 20.08.2014).

Resim 2: Corbusier‟nin 1915‟deki “Maison Domino” projesi (URL-3)
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Domino sistemi, kolon, kat, duvar, merdiven tiplerinin birbirine bağlı bir
sistem içinde malzemelerinin izin verdiği ve fonksiyonun gerektirdiği
Ģekilde en uygun formda birleĢtirildiği bir sistemdir. Domino evi fikri,
seri üretimin çalımsa yaĢamını ve günlük yasamı dönüĢtürmekte olduğu
bir dönemde ortaya çıkmıĢtır (Bilgin, 1991).

Domino Evi projesiyle Corbusier, iç ve dıĢ mekândaki mimari
elemanların belirsiz ve tanımsız olduğu, tamamen açık ve esnek bir
tasarım anlayıĢı ortaya koymuĢtur. Konutların plan ve kesitleri sonsuz
olasılığa açık olarak tasarlanmıĢlardır. Domino Projesi çağdaĢ yapım
yöntemleri ve malzemelerini kullanarak mekânda yeni bir özgürlük
düĢüncesi yaratmayı amaçlayan esneklik kavramının doğusu olarak kabul
1edilebilir (Bilgin, 1991).
Teknolojideki geliĢmeler ve endüstriyel seri üretime geçiĢ, toplumların
ve bireylerin sosyolojik, kültürel ve ekonomik yaĢantısına etkilerde
bulunmuĢ, çağdaĢ kent yaĢamında da etkili biçimlerde açığa çıkmıĢtır.
Ġnsanlar yaĢadıkları çevreleri toplumsal değerlerine uygun olarak
düzenleme eğilimi içindedirler. Bir baĢka deyiĢle, toplumsal alanlar için
toplumun, bireysel alanlar için kullanıcının inançları, düĢünceleri,
beğenileri, ekonomik ve kültürel durumu belirleyicidir. Toplumların
yaĢam Ģekilleri ve davranıĢları mekân biçimleniĢinin ana verilerindendir
(Özturan,2008).
Bugün yeni tasarlanan sosyal konutlarda konut büyüklüğünü hesaplarken
aile büyüklüklerine veya hane halkı ortalamalarına bakılmaktadır. Ama
bu durum yeterli olmamaktadır. Çünkü farklılaĢan yaĢam biçimi ve
yaĢam yoğunluğu konut büyüklüğü gereksinmesi üzerinde çok önemli rol
oynamaktadır (Gür, 2000).
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Ayrıca, bireylerin ilgi alanları ve hobilerinin fazlalığı ve azlığı ve
dolayısıyla bunların gerektireceği depo alanları da büyüklük istemini
ciddi biçimde etkiler. Dört kiĢilik bir aile için 80 m² konut çok büyük
olabilir, bir baĢka dört kiĢilik aile için 160m² az gelebilir (Gür, 2000).

1.3.Konut Tipolojisindeki DeğiĢim
KonutlaĢmanın modernizmin ve endüstrileĢmenin etkisiyle daha çabuk
üretilebilir olması, ucuzluğu da yanında getirmektedir. Bu durum, konut
kavramının döneme ve kullanıcıya bağlı olmasını açıklayabilir. YerleĢim
alanlarının çeĢitliliği, kültür, toplumsal değiĢkenler farklı konut tiplerinin
ortaya çıkmasını sağlamıĢtır (Özturan,2008).
Türkiye‟de sanayileĢen ya da sanayinin yakınında bulunan yerleĢimlerde
yapılan konutların iç mekân tasarımı değerlendirildiğinde; geleneksel
sofaların yerini koridorlar almaya baĢlamıĢ, odaların iĢlevleri batının
etkisiyle özelleĢmeye baĢlamıĢ, ıslak hacimler bir araya toplanarak
koridor boyunca konumlandırılmıĢ. Geleneksel Türk Konutu etkisi ile
önceleri iki ya da üç katlı yapılan bu konutlar zamanla tek kata inerek
hacimsel sayılar azaltılmıĢ ve mekânlar ufalmıĢtır. (Bilgin, 2004;
Cengizkan, 2004)
Konutlar da diğer tüm bina türleri gibi mekânı tanımlar ve sınırlandırır.
Binaların içindeki veya çevresindeki mekânlar, kültürel ve sosyal
gelenekler göz önüne alınarak sınıflandırılır, adlandırılır ve kullanılırlar.
Konutun fonksiyonlarından birisini özel ve kamusal alanların ayırt
edilmesi

oluĢturur.

Bu

alanlar

arasındaki

iliĢkiler,

oturanların,

komĢuların, misafirlerin ve yabancıların idari, kültürel, yargısal ve
sosyolojik haklarını belirlemektedir (Edgü, 2003).
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Mekânlar arasındaki iliĢkiler, konutu kullanan kullanıcıların niteliğine ve
konutun yer aldığı çevreyle iliĢkisine göre değiĢir (CandaĢ, 2007). Konut,
içinde yer aldığı çevreden bağımsız bir kabuk olarak düĢünülmemelidir.
Konutlar çevreleri ile bir bütün oluĢtururlar. Havuzlu, sosyal tesisli
konutların sıkça üretilmesi ve talep görmesi bu duruma örnek
oluĢturmaktadır (Kahveci, 2005).
Konut biriminde iç mekân düzeni, konutun çevre ile iliĢkisi ve
donatımları kullanıcının niteliklerine bağlı olarak farklı değerler taĢır.
Konut türü, kullanıcının yaĢam tarzına, eğitim, yaĢ, meslek, kültür,
gelenek ve sosyal yapısına bağlı olarak değiĢir (CandaĢ, 2007).
Günümüzde Ģehirlerde alım gücünün artması nedeniyle apartmanlar bazı
değiĢiklikler göstermiĢlerdir. Kent merkezlerinde yer alan tekil binaların
yanında günümüzde Ģehir içi ve dıĢında apartman blokları da inĢa
edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu tekil bina ve apartmanların, aynı ya da
birbirine komĢu parseller üzerinde, çevresindeki sosyal donatıları ile
birlikte hayata geçirilmiĢ yerleĢim biçimine konut sitesi adı verilir. Bu
siteler kimi zaman bir mahalle büyüklüğüne eriĢebilmektedir. Yeni
konutların Ģehrin dıĢına doğru yoğunlaĢma gösterdiği görülmüĢtür.
Türkiye‟de de Ģehirlerde 1970‟li yılların sonlarına doğru böyle bir
değiĢim görülmeye baĢlanmıĢtır (KuĢhan, 2001).
Konut ile insanlar arasındaki iliĢki sürekli değiĢiklik gösterir ve konutun
anlamı zaman içinde değiĢebilir (CandaĢ, 2007). Bunun yanında farklı
istek ve ihtiyaçlara, kullanıcıların gelir düzeylerine, sunduğu imkânlara
göre konut tipleri ĢekillenmiĢtir.
Konut tiplerini sınıflandırmada farklı kıstaslara göre farklı sonuçlar elde
edilebilir, konutlar amaca göre klasmanlara ayrılabilir. Buna göre, konut
tiplerinin sınıflandırılması (Özgüven,2008) ;
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1. Yoğunluk ĠliĢkisine Göre Konut Tipleri:
• Ayrık (Müstakil) Evler
• Çok Katlı Bloklar- Apartmanlar
2. Gelir Düzeyine Göre Konut Tipleri:
• Üst gelir grubu konutlar:


Rezidanslar



Loft Konutlar



Yalılar



Ġkiz Evler



Ayrık Evler

• Orta gelir grubu konutlar:
 Apartmanlar
 Siteler
• Alt gelir grubu konutlar:
 Sosyal Konutlar
 Gecekondular
3. Geometrik ġekline Göre Konut Tipleri: bir araya biçimleniĢine
göre
• Avlulu konutlar
• Sıra evler,
• Teras evler,
• Ġkiz evler vb.

4. Bulundukları Yere Göre Konut Tipleri:
• Kent Ġçi Konut Tipleri:


Apartmanlar



Siteler



Gecekondular
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Rezidanslar



Loft Konutlar



Yalılar



Toplu Konutlar

• Kent DıĢı Konut Tipleri:


Siteler



Villa kentler



Sosyal Konutlar



Toplu Konutlar

5. Kat Adedine Göre Konut Tipleri:
• Az Katlı Konut Tipleri:


Yalılar



Ayrık Evler



Ġkiz Evler



Gecekondular

• Çok Katlı Konut Tipleri:


Rezidanslar



Loft Konutlar



Apartmanlar



Sosyal Konutlar



Toplu Konutlar

ġeklinde 5 sınıfta gruplanabilir. AĢağıda bu konut tiplerinin alt
baĢlıklarını

oluĢturan

(Özgüven,2008).

tiplerin

bazılarına

açıklık

getirilmiĢtir
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Ayrık (Müstakil) Evler: Bahçe içinde inĢa edilen, bitiĢtiği herhangi bir
yapı olmayan ve tek bir aile için yapılan az katlı konut türüdür.
(Özgüven,2008)
Ġkiz Evler: Yan duvarlarından birini komĢu bina ile paylaĢan az katlı
konut türüdür. Ortak duvarın tesisat duvarı olarak tasarlanması sonucu
maliyeti açısından tek eve göre çok daha ekonomiktir.”KomĢu
mesafelerin mesken sahası olarak veya bunun arttırılması ile bahçenin bir
kısmını daha iyi kullanma fikri, ikiz evleri meydana getirmiĢtir” (Bayhan,
1962).
Sıra Evler: Aralarında ortak bir duvarı olan ve sırayla dizilmiĢ bitiĢik
nizam çok katlı konutlardır. Genellikle bağımsız parseller üzerinde yer
alırlar ve giriĢleri de birbirinden bağımsızdır. Konut birimlerini ayıran
ortak

duvarlar,

tesisat

ve

merdiven

olgularının

ortak

olarak

çözümlenmesini sağlarlar (Dülgeroğlu-Yüksel, 1995).
Apartmanlar: Çok aile konutu olan apartman, bir çekirdek etrafında
mümkün olduğu kadar çok konut birimini bir araya toplamak amacıyla
geliĢtirilmiĢ bir konut türüdür (Dülgeroğlu-Yüksel, 1995).
Rezidanslar: Çok katlı güvenli konutlardır. Rezidanslar bünyelerinde
çok sayıda farklı niteliklerde ve büyüklüklerde konutları barındırır
(Özgüven,2008).

Ayni

zamanda

otelcilik

hizmetleri

de

almak;

otel gibi ev hayatına verilen ad olarak ortaya çıkmaktadır. Konutta
oturanlara ortak hizmetler verebilen, sosyal imkan ve güvenlik sağlayan,
kendi kendine yetebilen teknolojik yüksek kalitede bir yapı olan
rezidanslar; sekreterlik ve resepsiyon hizmeti, günlük temizlik ihtiyacı,
kuru temizleme, çamaĢırhane ve alıĢveriĢ gibi hizmetleri de içinde
barındırır (URL-4).
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Loft Konutlar: Loft konutlar ilk olarak Amerika‟da ortaya çıkmıĢtır. Ġlk
olarak endüstriyel binaların çatı katlarında atölye ve depo olarak
kullanılan alanlardır. 1940‟lı yıllarda ekonomik kriz sonrası New
York‟un Ģehir merkezinde daire ve toprak fiyatlarının aĢırı artması
sonucunda özellikle büyük mekânlara ihtiyaç duyan sanatçılar,
Manhattan‟da bu tip binaların kiralarının da uygun olduğundan hem
atölye olarak hem konut olarak kullanmaya baĢlamıĢlardır. Zaman
içerisinde bu konutları sanat galerisi olarak ta kullanılmaya baĢlaması
konutları gündeme getirmiĢtir. Konutların gündeme gelmesi ile birlikte
artık apartmanların üst katları bu Ģekilde tasarlanmaya baĢlanmıĢtır. Bu
Ģekilde bir zamanların ekonomik konutları günümüzün lüks konutları
halindedir.(URL-5)
Sosyal Konutlar: Apartman gibi tasarlanmıĢ, brüt kullanım alanı 100m²‟
yi geçmeyen, düĢük maliyetli olarak yapılan, asansör sınırında olan ve 6
kattan az yükseklikte bitmiĢ konutlardır (Dülgeroğlu-Yüksel, 1995).
Ortaya çıkıĢ nedeni, devletin, gecekonduya alternatif çözüm üretmek
yoluyla gecekondunun doğurduğu olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak
çabasıdır. Ġkincil neden ise, konutsuz ailelere ucuz konut sağlamaktır
(Dülgeroğlu-Yüksel, 1995).
Gecekondular: Dar gelirli vatandaĢların içinde barındığı, köyden Ģehre
göç ile sayılarının arttığı konut türüdür. “BitmemiĢ konut” “zaman içinde
büyüyen konut” gibi isimler de alan gecekondu, ruhsatsız yapılan bir
konuttur (Dülgeroğlu-Yüksel, 1995).
Toplu Konutlar: Belli standartlar gözetilerek, devlet eliyle veya büyük
kuruluĢlar aracılığı ile gerçekleĢtirilen konut yatırımlarıdır (Sağlar,
2001).
Yalılar: Özellikle boğaz kıyılarında yapılan ve üst-gelir grubundan
insanların içinde ikamet ettiği konutlardır (CandaĢ, 2007).
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Siteler: Daha büyük araziler üzerinde inĢa edilen, birçoğunun kendine
özgü otopark alanları olan konut türüdür.
Türkiye‟deki
oluĢturmaktadır

konutların

genel

(Edgü,

2003).

tipolojisini

apartman

blokları

konut

tiplerini

Türkiye‟deki

irdelediğimizde, ikinci tip konutların yani hem orta halli hem de yoksul
kitlelerin gereksinimlerini karĢılayan konutların bütün dünyada olduğu
gibi Türkiye‟de yeterince üretilmediğini görürüz. Bu durum inĢaatları
üstlenen özel sektörden kaynaklanmakta, özel sektör daha çok para
kazanmak
vatandaĢlar

amacıyla
yeterince

varlıklı

kesimi

hedeflediğinden,

düĢünülmemektedir

(KeleĢ,

orta

1983).

halli
Ulusal

kaynaklar konut yatırımına giderken, sağlıklı bir planlama yapılmadığı
için, gereksinim dıĢı spekülatif konut4 yatırımları ağırlık kazanmaya
baĢlamıĢtır (Geray, 2000). Orta ve düĢük gelir gruplarına hitap edecek
konut politikaları yerine, büyük ölçekli lüks ya da ikinci konut yapımı
hızlanmıĢ, konut yapımı ağırlıklı olarak serbest piyasa koĢullarına terk
edilmiĢtir. Orta halli insanları ve onların gereksinimlerini temsil eden bu
konut tipine sosyal konut (halk konutu – toplumsal konut) adı
verilmektedir. Bu konut tipi; yoksul veya dar gelirli toplulukların
barınma gereksinmelerini karĢılayabilecek biçimde standartlaĢtırılmıĢ, en
az boyut ve nitelikte, sağlık koĢullarına uygun, sağlam ve ucuz konutu
oluĢturmalıdır (KeleĢ, 1983).

4

Spekülatif konut: SatıĢ amaçlı yapılan, kullanıcısı belli olmayan konutlar.
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2.BÖLÜM
2.KÜÇÜK KONUT KAVRAMI VE TASARIMI
Gür, konut kavramını, insanın salt biyolojik, ekonomik, siyasal varlığını
sürdürdüğü sadece bir barınak olarak değil; hane halkının iletiĢimi,
etkileĢimi, mekân, zaman ve anlamın örgütlü bir örüntüsü olarak
tanımlamaktadır (Gür, 1996).
Konut bir anlamda, ait olduğu kültür ya da etnik grubun karakteristik
özelliklerini, yaĢam biçimini, davranıĢ kurallarını, çevreye ait tercihlerini,
imgelerini, zaman ve mekân iliĢkilerini üzerinde taĢırken, diğer yandan
kullanıcının bireysel imgelerini, kendini kanıtlama ve anlatma eğilimini,
tasarım ve donatı elemanlarıyla kiĢilik özelliklerini yansıtır (Gür, 1996).

Pople‟a göre, küçük kavramı; 2. Dünya SavaĢından sonra ve
devamındaki 50 yıl süresinde her Ģeyin ufaltılması ve bir yaĢam Ģekline
dönüĢmesi ile hayatımıza girmiĢtir. Bununla beraber 1960‟lı yıllarda mini
etek, mini arabalar Ģeklinde kendini gösteren bu anlayıĢ, birçok
teknolojik geliĢmede ve mimarlıkta da öne çıkarak küçük konut kavramı
giderek önem kazanmıĢtır (Pople, 2004).
Günümüzde barınma gereksinimi farklı konut tipleriyle karĢılanmaktadır.
Bu konut tipleri gerek yapım gerekse tasarım kriterlerine göre farklılık
göstermektedir. Küçük konut birimleri tasarlarken, kullanıcıların
gereksinimlerinin iyi analiz edilmesi Ģarttır. Hareketlilik ve değiĢim
kavramları kısıtlı konut birimlerinin temelini oluĢturur ve bu konutlar
çağdaĢ yaĢam biçimini desteklemektedir. Endüstri dönemi ve sonrasında
meydana gelen aile yapılarındaki değiĢiklik, iĢ alanlarındaki değiĢiklik ve
hatta eğitim alanlarındaki değiĢiklik konut kullanıcılarını çok yakından
etkilemiĢtir. Bu dönemden sonra bireyselliğin ön planda olduğu tekil ya
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da iki kiĢilik yaĢamların oluĢtuğu daha içe kapanık mekânlar ortaya
çıkmıĢtır.

2.1. Küçük Konut Kavramı
Endüstri Devrimi ile birlikte aile yapısında gündeme gelen değiĢimler
sonucunda konut tasarımı da değiĢmiĢtir. Aile yapısının büyük aileden
çekirdek aileye dönüĢümü konutun mekânsal örgütlenmesini değiĢtirmiĢ ve
boyutunu küçültmüĢtür (Ak, 2006).

Kişi ya da ailenin konut alanı gereksinmesini yaşam döngüsü içindeki
bulunduğu devre belirlemekte ve belli devrelerde daha küçük alanlı
konuta gereksinme duyulmaktadır. Konut pazarındaki böyle bir
talebin varlığı daha çok ailenin, daha sağlıklı ve ucuz konutlarda
yaşamasını sağlamaya yönelik bir sosyal konut politikası çerçevesinde
kişi başına m²‟nin küçük olduğu konutların yanı sıra “Küçük Konut”
olgusunu da gündeme getirmektedir (Ulusu- Ünlü,1989:77).
Küçük konut, çoğu kez kalabalık hane halklarını barındıran, kiĢi baĢına
m²‟nin küçük olduğu, geçici ucuz kira konutları olarak ortay çıkmaktadır.
Bu bağlamda söz konusu küçük konutlar aslında, nitelik ve nicelik olarak
çok çeĢitlilik gösterebilmektedir. Özelikle Avrupa ve Amerika‟da
genellikle yalnız yaĢayanların ya da çiftlerin tercihi olan stüdyo tipi
konutların 90‟lı yıllarda ülkemizde de yaygınlaĢmaya baĢlamasına
rağmen aslında 20.yy baĢlarından itibaren özellikle Ġstanbul da küçük
konutlara örnek olarak bekâr hanları, bekâr odaları, bazen de ailelerin
barındığı kira odaları olarak da karĢımıza çıkmaktadır. (Desagis, 2006)
“Türkiye‟ de 1964 yılındaki sosyal konut standartlarını belirleyen
Halk konutları standartlarına göre 63m² yararlı alandan küçük alanlı
konutlar en küçük nitelikte konut olarak sayılmaktadır ” (DörtlerTuruthan Ünlü 1988,: 3).
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Küçük konutlar; T.C. Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı‟nın Yüksek Fen
Kurulu Kararı5 ile Kanunu'nda, "Küçük konutlar toplumun yaşama
şartlarına, sosyal yapısına, örf ve adetlerine uygun, düşük maliyetli ve
Brüt İnşaat Alanı 30 m2, den az 100 m2'yi de aşmayan konuttur" Ģeklinde
tanımlanmıĢtır.
Konut birimlerinin alan ya da oda sayısı gibi fiziksel büyüklükleri
açısından kimi standartları geliĢtirerek „küçük konut‟u belirlemek
alıĢagelmiĢ bir yaklaĢımdır. Sayılarla belirlenmiĢ olmasına karĢın, bu
ölçülerin de zamana ve toplumsal değerlere göre değiĢik tanımlar
verildiğinden, görsel yanı ağır basmaktadır. Konutun içinde yaĢayan hane
halkının toplumsal ve ekonomik bir birim olarak nitelikleri, davranıĢları,
gereksinimleri, beklentileri de „küçük konut‟ kavramını açıklarken göz
önünde bulundurulmalıdır (URL-6).
Küçük konutlar taban alanları ile tanımlanmaktadır. Normal bir konut
tasarımında santimetre bazında boyutların hiçbir önemi yokken, küçük
konut

tasarımında

boyutsal

optimizasyon

ve

dolayısıyla

her

santimetrekarenin en iyi Ģekilde değerlendirilmesi önem kazanır. Diğer
taraftan

küçük

konut

sahip

olduğu

metrekareye

rağmen

eğer

kullanıcısının tüm gereksinim ve ihtiyaçlarını karĢılıyorsa, Dickinson‟a
göre, zaten küçük olarak nitelendirilemez. Bu sebeptendir ki mimarlıkta
küçük konut tasarımı gün geçtikçe önem kazanır (Dickinson,1995).
Küçük konutlarda hacimsel alan tasarımı ön planda tutulmaktadır.
Konutlarda iç mekânlar, alansal olduğu gibi hacimsel olarak da
değerlendirilmelidir. Kısıtlı konutun mekân organizasyonları, hareketli
ve hareketsiz donatı sistemlerini tasarlanmasında çeĢitlilik sağlanmalı ve
mekânın
5

Karar No
: 2005/109
Karar Tarihi : 30.11.2005

taban

alan

büyüklüğü

değil

hacimsel

verilerinin

de
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kullanılmasına olanak sağlamalıdır. Konut kullanıcılarının ihtiyaç ve
talepleri doğrultusunda bu hacimler değerlendirilmelidir (Özturan,2008).
1961 ile 1977 yılları arasına bakıldığı zaman Türkiye‟nin konut
üretiminin, gerek ortalama uygulama alanı (m²) bakımından Avrupa
ülkelerinin arasında oldukça ilginç bir konumda dır. 1961 yılında alansal
(m²) olarak birinci sırada iken, giderek gerilemiĢtir. Bununla birlikte,
ortalama konut büyüklüğü açısından Türkiye, sosyalist ülkelerle6
kapitalist ülkeler7 arasında bir tür geçiĢ noktasında bulunmaktadır
(Tablo-1)(Geray,1987).

KONUT BÜYÜKLÜĞÜ (m²)
ÜLKELER

6
7

1961 Yılı

1971 Yılı

1977 Yılı

Finlandiya

58

73

78

Federal Almanya

73

85

96

Hollanda

65

69

74

Norveç

77

87

92

Ġspanya

66

71

83

Ġsveç

69

80

113

Bulgaristan

57

64

62

Çekoslovakya

59

67

70

D. Almanya

51

55

61

Macaristan

56

62

65

Polonya

57

54

61

Romanya

43

45

58

Sosyalist Ülkeler: Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Çekoslovakya
Kapitalist Ülkeler: ABD, Almanya, Ġngiltere, Fransa
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Yugoslavya

49

59

66

Türkiye

81

70

74

Tablo 1:Avrupa Ülkelerinde Yapımı Biten Konutlarda Ortalama Kullanım Alanı

(Geray,1987)

Türkiye‟de ortalama konut büyüklükleri 1977‟den bu yana 100 m²‟nin
üstüne çıkarak her yıl giderek artmıĢ, 1984‟te 115 m²‟nin üstüne
çıkmıĢtır. 1965-1975 yıllarını içeren dönemde 100 m²‟nin altında kalması
bu yıllarda kredi ve vergi düzeneklerinin öngördüğü 100 m²‟lik tavanın
etkisine bağlanabilir. 1975‟ten sonra 100m² sınırının üstüne çıkmasının
nedeni enflasyon yüzünden kredilerin vergilenmenin anlamını yitirmesi
olabilir. 1983‟den sonra 100 m²‟nin üstüne çıkmasını toplu konut
fonundan, vergi bağıĢıklıklarından yararlanma tavanının 150 m²
yükseltilmesi ile açıklanabilir (Tablo-2).

YILLAR

YAPI ĠZNĠ (m²)

KULLANMA ĠZNĠ (m²)

1956

88.6

-

1957

96.2

-

1958

110.3

-

1959

94.5

-

1960

89.6

-

1961

98.6

-

1962

105.2

-

1963

100.5

-

1964

100.1

-

1965

99.4

97.7

1966

98.9

99.8

1967

96.9

99.0

1968

95.7

94.3

1969

97.9

94.8

1970

98.5

90.9

1971

93.7

91.5

1972

95.9

92.0

1973

99.0

93.0
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1974

98.6

94.4

1975

101.1

96.3

1976

99.7

95.9

1977

103.2

96.0

1978

114.9

98.9

1979

108.7

100.2

1980

109.7

100.1

1981

107.0

102.1

1982

108.3

104.8

1983

112.2

108.0

1984

116.9

105.0

2985

115.0

105.4

1986

117.1

107.1

1987

115.6

109.9

1988

112.9

110.6

1989

-

110.0

Tablo 2: Türkiye'de Ortalama Konut Büyüklükleri (DĠE ĠnĢaat Ġstatistikleri Ġle Aylık Ġstatistikler
Bülteninden Yararlanılarak DüzenlenmiĢtir.) (Geray,1987)

Türkiye'de 2009 yılında ortalama konut büyüklükleri 980 m²' ye ulaĢmıĢ,
2010 yılında en üst seviyeye çıkarak 2,687 m² olmuĢtur. 2011 yılında bir
gerileme baĢlayarak bu rakam 1,360 m² olarak belirlenmiĢtir. 2013 ve
2014 yıllarında bu gerileme devam ederek 500 m²' lere ulaĢmıĢtır.
(Tablo-3).

YILLAR

YAPI ĠZNĠ (m²)

KULLANMA ĠZNĠ (m²)

2009

980.7

623.5

2010

2,687.8

721.7

2011

1,360,3

1,008.5

2012

473.4

201.1

2013

514.1

260.3

2014

536.5

534.8

Tablo 3: Türkiye'de Ortalama Konut Büyüklükleri (TUĠK ĠnĢaat Ġstatistikleri ve yıllık istatistlik
Haber Bültenlerinden yararlanarak düzenlenmiĢtir.)
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Türkiye' de oda sayılarına göre üretilen 3 odalı konutların üretiminde en
büyük dilimi oluĢturduğunu görülmektedir (Tablo-4). Öte yandan, 1 ve 2
odalı küçük konut göresel önemi azalırken, 4 ve daha çok odalı
konutların payı (göresel önemi) giderek büyümüĢtür. 1981 den sonra 4 v4
daha çok odalı konutların üretilen konut sayısının yarısını aĢmıĢ
bulunması büyük konut eğiliminin ne denli güçlendiğini göstermektedir.
1989'da bu oran %55'e çıkmıĢtır. Toplu Konut Fonu, bünyesinde 1981
yılından baĢlayarak 4 ve daha çok odalı büyük konut üretiminin giderek
arttığını, buna karĢılık 1 ve 2 odalı küçük konutların azaldığını
doğrulamaktadır.

ODA SAYISI
YILLAR
1

2

3

4 ve DAHA ÇOK

1965

2.5

18.9

36.1

12.5

1970

1.3

17.7

53.8

27.2

1975

0.8

8.3

45.0

45.9

1981

0.5

9.1

38.6

51.8

1982

1.2

10.0

38.6

50.2

1983

0.8

8.3

40.6

50.3

1984

1.1

8.2

40.0

50.7

1985

0.8

7.8

39.3

52.1

1986

0.7

9.5

38.8

51.1

1987

0.8

9.9

37.5

51.8

1988

0.8

9.2

34.5

55.5

1989

0.8

9.2

34.5

55.4

Tablo 4: Yapımı Biten Konutların Oda Sayılarına Göre Yüzdelik Dağılımı. DĠE Yapı (Bina)
Sayılarına Göre DüzenlenmiĢtir. (Geray,1987)
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2.2.Küçük Konutlarda Mekân Organizasyonu
Rapoport (1969) konut mekânının biçimlenmesinde, sosyo-kültürel yapı
(dini inançlar, aile yapısı, sosyal organizasyon, bireyler arası iliĢkiler)
öncelikli olurken, fiziksel olgular (iklim, yapım teknikleri, teknoloji,
arazinin durumu) ikincil durumdadır. Fiziksel olgular değiĢtirilebilir
etkiye sahiptir. Konutun biçimi ve organizasyonu o insan grubunun ait
olduğu sosyo-kültürel yapıdan ve ortamdan etkilenmektedir.
Küçük konut fiziki nitelikleriyle ve bir mimarlık ürünü olarak kendi
içinde önemli özelleĢmeler gösterir. Küçük konut tipleri arasındaki
farklılıklar normal konut ile küçük konut arasındaki farktan daha çarpıcı
olabilir. Bu nedenle küçük konut kavramını yalnızca oda sayısı ile
tanımlamak yetersizdir. Bu mekânların hacimsel büyüklükleri ve iĢlevsel
özellikleri küçük konutları diğer konut tiplerinden ayırmaktadır. Bu tür
konutlarda yer alacak yaĢam biçiminin ve hane halkı özelliklerinin
ayrıntılı olarak belirlenmiĢ olması gerekir (Balamir, 1994).
Endüstri Dönemi içerisinde kentlerde yaĢanan konut açığı problemlerine
cevap niteliğinde üretilen küçük konutlar, geleneksel yaĢam biçiminin
değiĢmesi fikrinden yola çıkılarak, konutun bazı alanlarının artık
kullanılamadığı düĢüncesi ile ortaya atılmıĢ ve uygulanmıĢ bir kavram
olarak nitelendirilmektedir.
Küçük konutlarda; T.C. Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı‟nın Yüksek Fen
Kurulunun 2013 tarihli kararına göre her bağımsız konutta;


1 oturma,



1 yatak odası veya niĢi,



1 mutfak veya yemek piĢirme yeri,



1 banyo veya yıkanma yeri,



1 wc (yıkanma yeri ile wc aynı yerde düzenlenebilir)
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bulunmasının zorunlu olduğu bölümler olarak tespit edilmiĢtir.
Ġmar Yönetmeliği8 madde 38‟de yer alan konutlarda bulunması gereken
piyesler ve koridorlar bölümünde belirtilen geniĢlik alan ve yükseklikler
dahilinde küçük konut kullanım alanının minimum 27.5m2 olarak
belirlemiĢtir (Tablo-5).

DAR KENAR

ALAN

YÜKSEKLĠK

1 Oturma Odası

3.00m.

12.00m2

2.40m.

1 Yatak Odası veya NiĢi

2.40m.

8.00m2

2.40m.

1 Mutfak veya Yemek PiĢirme Yeri

1.50m.

3.30m2

2.40m.

1 Banyo veya Yıkanma Yeri

1.20m.

3.00m2

2.40m.

1 Wc

1.00m.

1.20m2

2.40m.

1 Hol

1.10m.

-

2.40m.

1 Koridor

1.10m.

-

2.40m.

Tablo 5: Ġmar Yönetmeliği- Konutlarda bulunması gereken geniĢlikler ve alanlar.

Konut mekânının ya da mekânlarının alansal büyüklüğü, konutun
ekonomik ve sosyal değeri bakımından ön plandadır. Ancak iĢlevini
yitirdiği için küçülen ya da yok sayılan mekânlar, çekirdek aileye uygun
üretilmiĢ küçük konutlarda sorunlara neden olmaktadır. Örneğin; konut
dıĢında daha fazla vakit geçirilmesi dolayısıyla, balkon, teras gibi eğlence
ve

dinlenme

için

kullanılan

mekânların

konut

mekân

organizasyonlarından çıkarılması kullanıcılar tarafından eleĢtirilse de,
küçük konutlarda mekânsal organizasyonun içine dâhil edilen balkonlar
kapatılıp iç mekân içine dâhil edilmekte ve çoğunlukla depolama amaçlı
alanlara dönüĢtürülmektedir.
8

Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer.
Madde 38- (DeğiĢik:RG-8/9/2013-28759)
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Geleneksel mekân organizasyonlarından uzak tasarlanan, mekân iliĢkileri
daha açık ön görülen konut birimleri çekirdek aile tarafından
benimsenmemektedir, donatılar eylem alanlarını küçültmektedir (Gür,
Geçkin, 1996) (Tablo-6).
64/67/68/72 ĠM AR
ĠSKAN BAK. HALK
KONUTLARI
STANDARTLARI

M EKANLAR

DAR K.
YAġAM ALANI

3.00 m

EBEBEYN YAT AK
ODASI

T

11-12 m²

12.00 m²

1
2
3

ÇOCUK ODASI

BÜYÜKLÜK

BAYINDIRLIK BAK.
BELEDĠYELER TĠP
ĠM AR YÖNETM ELĠĞĠ

DAR K.

BÜYÜKLÜK

1.75 m

YEMEK YEME

2.00 m

BANYO+WC

1.70 m

3.00 m²

BANYO

1.50 m

2.50 m²

WC

1.90 m

1.25 m²

DAR K.

11.20 m²
(EN AZ BİR 2.80 x 4.00 m
ODA)
5.9 m²

7.00 m²
8.50 m²
12.00 m²

MUT FAK

ĠM AR YÖNETM ELĠĞĠ

2.10 x 2.80 m

BÜYÜKLÜK

ARAŞTIRMALAR

DAR K.

11.20 m²

15.00 m²
19.00 m²

5.88 m²
8.00 m²

16.00 m²
12.00 m²
6.00 m²
8.00 m²
8.50 m²

BĠLGĠ YOK
3.00 m²

1.50 x 2.00 m

BÜYÜKLÜK

3.00 m²

1.80 m

4.50 m²
9.00 m²
2.56 m²

4.40 m²

1.20 m²

1.20 x 2.00 m

2.40 m²

3.70 m

5.00 m²
7.50 m²

1.55 m

5.00 m²

0.90 x 120 m

Tablo 6: Türkiye Konut Standartları Yönetmelikleri (Gür, Geçkin, 1996)

Küçük konutlarda kullanıcı gereksinimleri bireylerin toplum içindeki
görev ve eylemlerini en verimli Ģekilde yerine getirebilmeleri için
zorunlu koĢullardır. Bir baĢka deyiĢle, insan gereksinimleri, fizyolojik,
toplumsal ve psikolojik açılardan rahatsızlık duymadan yaĢamlarını
sürdürmeleri ve yaptığı iĢlerde verimli olmalarına yardımcı olan tüm
çevresel ve toplumsal koĢullardır. Abraham H. Moslow‟un tanımladığı
temel gereksinimler ve bunların birbirlerine göre düzeyleri konut
biçimleniĢinde önem taĢımaktadır (Arcan, Evci, 1987) (Tablo-7).

1.50 m²
(LAVABO)
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Tablo 7: Maslow‟un Ġnsan Gereksinimleri HiyerarĢisi (Arcan, Evci, 1987)

Mekân oluĢturma, özellikle de konut birimlerinin fiziksel olarak mekân
karĢılığını bulma, sözü edilen gereksinimlerin ayrıĢması ve analizleri ile
mümkün olmaktadır. Bu açıdan konut kullanıcısının gereksinimlerinin
anlaĢılması ve ortaya konması, davranıĢlarının ön görülmesi, iç mekân
tasarlama sürecinin baĢlangıç noktası olarak algılanabilir. Mekân tasarımı
kullanıcı ve gereksinimleri için önem taĢır, kullanıcı için gerekli çevresel
koĢulların tanımlanması ve uygun niteliklerin bu çevreye kazandırılması
önemlidir (Özturan,2008).

ġekil 1:Fiziksel Çevre Ġçinde KiĢiye ĠliĢkin DavranıĢsal Gereksinimler Ġçin Gerekli Alanlar
(Arcan, Evci, 1987)
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Bu olguların değerlendirilmesi sonucunda, konut kullanıcılarının
gereksinimleri temelde fiziksel ve psiko-sosyal gereksinimler olarak
ayrıĢtırılabilmektedir. Psiko-sosyal gereksinimler, kullanıcının ait olduğu
sosyal çevre ve kültür grubuna bağlı olarak değiĢkenlik gösterebilen
kiĢisel isteklere iliĢkin özellikler olarak tanımlanabilir (Özturan,2008).
Fiziksel çevre içinde kiĢisel eylemler için gerekli uzaklıkların davranıĢsal
gereksinimler açısından sınıflandırılması ġekil-1‟de verilmiĢtir.

Antropometrik ve ergonomik

SOSYAL

PĠSKO-

FĠZĠKSEL

1.Mekânsal Gereksinimler

gereksinimler

2.Isısal Gereksinimler

Sıcaklık, nem ve hava hareketleri

3.ĠĢitsel Gereksinimler

Sesin yansıması ve dağılım durumu

4.Görsel Gereksinimler

Uygun ıĢık ve aydınlık düzeyi

5.Sağlık Gereksinimleri

Temiz ve pis su giderlerinde hijyen

6.Emniyet Gereksinimleri

Yapı sağlamlığı ve güvenlik

1.Mahremiyet Gereksinimleri

ĠĢitsel, görsel, kiĢisel gizlilik

2.DavranıĢsal Gereksinimler

Bireysel ve kamusal uzaklıklar

3.Estetik Gereksinimler

Biçim, renk ve doku özellikleri

4.Toplumsal Gereksinimler

Toplumsal yapı ve iliĢkiler

Tablo 8: Kullanıcı Gereksinimleri Sınıflandırılması (Arcan, Evci, 1987)

Kullanıcının kendini tanımlaması ve bunun ona ait mekâna yansıması,
aidiyet gereksinimi, estetik beğenileri gibi kavramlar psiko-sosyal
gereksinimler içerisinde sayılabilir. Kullanıcının fiziksel gereksinimleri
ise

kullanıcıların

belirlenebilmekte,

ortalama
daha

az

değerlerine

ve

özelliklerine

değiĢkene

sahip

özellikler

göre
olarak

tanımlanabilmektedir. Fiziksel gereksinimle konuta iliĢkin eylemler
uygulanırken uygun koĢulların sağlanması olarak açıklanabilmektedir
(Özturan,2008) (Tablo-8).
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Kullanıcıların Antropometrik ölçüleri, duyusal ve algısal özellikleri ile
ergonomik özelliklerin uygunluğu, fiziksel gereksinimlerin karĢılanması
için önemsenmesi gereken kavramlardır. Mekânın biçimsel özellikleri,
oranları kullanıcının fiziksel gereksinimleriyle doğrudan bağlantılıdır
(Özturan,2008) (ġekil-2).

ġekil 2:GenelleĢmiĢ Yükseklikler (Ching, 2004)

Günümüz konutlarında, çeĢitli büyüklüklerdeki hacimlerin çeĢitli iĢlevler
yüklenerek iĢlevsel organizasyonlar oluĢturduğu gözlenmektedir. ġekil3‟de görüldüğü üzere bir kiĢinin otururken kapladığı alan farklı iken
uzanarak oturarak kapladığı alan faklılaĢmaktadır. KiĢilerin farklı
hareketlerdeki kapladıkları alanlar mekânların hacimsel büyüklüklerini
belirlemektedir. Genel olarak, yaĢama mekânları, uyuma ve dinlenme
mekânları, ıslak hacimler, dolaĢım alanları, teknik mekânlar olarak
adlandırılabilecek bu mekânlar birbirleri ile iliĢkileri kurularak konut

31

birimlerini oluĢturmaktadır. Bu mekânların hacimsel büyüklükleri,
iĢlevsel özellikleri kullanıcı sayısı ve profillerine göre belirlenmektedir
(Özturan,2008).

ġekil 3:ĠĢleve Bağlı Birimsel Boyutlar(Arcan, Evci, 1999)

2.3. Küçük Konutun Ġç Mekân BiçimleniĢi
Tek düzelikten kurtularak, kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik olarak
üretilmeye baĢlanan konutlar, iç mekân düzenlemeleriyle kullanıcılarının
karakterini yansıtan ve içinde yaĢayan kiĢilerin yaĢam standartlarını
yükseltebilen bir konuma gelmiĢlerdir (Telli, 2010).
Konut birimleri barındırdıkları iĢlevlerle yaĢamsal tüm aktiviteleri
kapsamaktadır. ÇağdaĢ kentlerde yoğun olarak kullanılan toplu konutlar
(apartman, sıra evler), tek evler (villa, bahçeli ev), mekânı kullanacak
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olan insanların yaĢantılarını sürdürülebilmeleri için yerine getirmeleri
gereken iĢlevlerle Ģekillenmektedir. Temel gereksinimleri belirlemek ve
karĢılamak birbirleri ile olan etkileĢimi tasarlamak için iĢlev Ģemaları
önem kazanmaktadır. Temel gereksinimlerde amaç değiĢmemesine
rağmen kullanıcı özelliklerine bağlı olarak iĢlevsel kapsam ve alansal
büyüklüklerde

ve

sayılarda

farklılaĢmalar

görülmektedir.

Küçük

konutlarda mekânlar oluĢturulurken, iĢlevsel açıdan en uygun iliĢkide
olabilecek durumda konumlandırılarak konut düzenlenmelidir (ġekil-4)
(Arcan, Evci, 1999).

YaĢama
Mekânları

Konut Birimi
Mekânları

ÇalıĢma
Mekânları

Konut Birimi Mekânları

Uyuma
Dinlenme
Mekânları
Islak
Hacimler
DolaĢım
Alanları
Teknik Oda

ġekil 4:Konut Birimi ĠĢlev ġeması (Arcan, Evci, 1999)

Modern yaĢamın konut biriminde gelenekselleĢmiĢ iĢlev Ģemalarıyla
çözüm yöntemi tüm konut biçimlerinde olduğu gibi küçük konutlarda da
çözüm

olarak

gereksinimlerine

görülmektedir.
göre

Kullanıcı

organizasyon

mekânsal büyüklüklerini

eylemlerini

iliĢkileri

içeren

değiĢmeden

minimuma indirgeyerek,

yaĢamsal

ve

ancak
tüm

aktivitelerini yerine getirebilecekleri küçük konutlar tasarlanmaktadır
(Tablo-9).
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KONUT BĠRĠMĠ

YAPI

ĠLĠġKĠDE OLDUĞU MEKÂNLAR

HACĠM
YaĢama
Mekânları

Mutfak,
ÇalıĢma Alanı,
Yemek Yeme,
GiriĢ

ÇalıĢma
Mekânları

YaĢama alanı,
Uyuma ve dinlenme mekânları

Uyuma Dinlenme
Mekânları

Islak Hacimler,
DolaĢım Alanları,
ÇalıĢma Mekanı

Islak
Hacimler

DolaĢım Alanları,
Islak Hacimler

DolaĢım
Alanları

Islak Hacimler,
dinlenme mekanları,
ÇalıĢma Mekanı,
YaĢama Mekanları

Teknik
Oda

DolaĢım Alanı,
konut dıĢı

Tablo 9: Konut Birimi Mekân ĠliĢkileri (Özturan,2008)

ĠĢlev Ģemaları, gereksinimlerin bir programlama süreci olarak da
adlandırılabilir. Temel gereksinimler bağlamında konutu oluĢturan iç
mekânlar, yaĢama mekânları, uyuma ve dinlenme mekânları, ıslak
hacimler, dolaĢım alanları, teknik mekânlar olarak adlandırılabilir.
Birbirleri ile olan iliĢkileri kullanıcı istek ve gereksinimlerine bağlı
olarak

düzenlenen

bu

mekânlar

günlük

iĢlevleri

içlerinde

barındırmaktadır. Mekân düzeyinde konutu oluĢturan iĢlevler içlerinde
barındırdıkları sabit ve hareketli donatılarla desteklenip yaĢanan
birimlere dönüĢtürülürler (Özturan,2008).
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Türkiye‟de günümüz konutlarının iç mekânlarda yer alan sabit ve
hareketli donatılar ile geçiĢ alanlarının ölçüleri Alman standartlarına
(DIN18011) göre tasarlanmakta ve kullanılmaktadır.
2.3.1. GiriĢ - DolaĢım Alanları ve Donatı Elemanları
Konut giriĢinde dıĢ çevreden-iç ortama geçiĢi sağlayan bu mekana giriĢ
holü veya antre adı verilmektedir. GiriĢ mekânının ana iĢlevi dıĢ
mekândan konut içerisine geçiĢi sağlamaktır. Bu mekân genellikle bir
dağılım alanı olarak konutun bütün bölümlerini oluĢturan, bir bakıma bu
bölümleri ayıran tampon bölgedir (DökmecibaĢı,1978).
Konut içi dolaĢım eylemi, iç mekânlara ulaĢabilmek için gerçekleĢtirilen
bir eylem türüdür. Bu eylemin içinde olduğu alanlar koridorlardır.
Koridorlar genellikle yatak odalarına ve ıslak mahallerden olan banyo,
duĢ-wc alanlarından görsel iliĢkiyi kesmek için kullanılmaktadır
(Thıersch,1977).

A

40.6-61.0 cm.

B

152.4-198.1 cm.

C

76.2-106.7 cm.

D

91.4 cm.

E

50.8-61.0 cm.

F

129.5 cm.

G

83.8 cm.

H

45.7 cm.

I

101.6-111.8 cm.

J

203.2-223.5 cm.

ġekil 5: Konutta Depolama Amaçlı OluĢturulan NiĢ Ve Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)
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Konut mekânlarını birbirine bağlayıp ve konut içi dağılımı sağlarken
depolama eylemini de içinde barındırmaktadır. Konut içi depolamada iki
ayrı olanak düĢünülebilinir. Birincisi dolap ve niĢler (ġekil-5), ikincisi ise
konut içinde özel depolama alanlarıdır (ġekil-6, ġekil-7).

A

162.6-172.7 cm.

I

175.3-182.9 cm.

B

182.9-193.0 cm.

J

193.0 cm.

C

30.5-45.7 cm.

K

172.7 cm.

D

20.3-25.4 cm.

L

106.7 cm.

E

50.8-71.1 cm. M

116.8 cm.

F

86.4-91.4 cm.

N

76.2 cm.

G

25.4-30.5 cm.

O

45.7 cm.

H

152.4-177.8 cm.

ġekil 6:Konut Ġçi Özel Depolama Birimi Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

Bu

özel

alanlar

dolaplardan

ve

niĢlerden

daha

kullanıĢlıdır

(Thıersch,1977). Küçük konutlarda bu özel alanlar alansal yetersizlikten
dolayı tercih edilmektedir.
Konut birimi içerisinde, iĢlev Ģemalarında dolaĢım alanlarının toplandığı
ve dağıldığı bir merkez konumundaki giriĢ hacmi aynı zamanda konutun
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dıĢı ve iç mekânları arasında da bağlantı kuran hazırlık mekânı olarak
algılanmaktadır. Oturma elemanları ve giysi depolama iĢlevlerini
barındıran sabit ya da hareketli donatı elemanları bu mekânın temel
gereksinimleridir (Özturan,2008).
GiriĢe yakın en önemli donatı elemanı vestiyer ya da diğer adıyla
portmanto elemanıdır. Bu depolama elemanı, palto, pardösü, yağmurluk,
ceket, ayakkabı, Ģapka, Ģemsiye, baston gibi giysi ve aksesuarlar için
uygun tasarlanmalıdır (ġekil-8) (Özturan,2008).

A

162.6-172.7 cm.

I

175.3-182.9 cm.

B

182.9-193.0 cm.

J

193.0 cm.

C

30.5-45.7 cm.

K

172.7 cm.

D

20.3-25.4 cm.

L

106.7 cm.

E

50.8-71.1 cm. M

116.8 cm.

F

86.4-91.4 cm.

N

76.2 cm.

G

25.4-30.5 cm.

O

45.7 cm.

H

152.4-177.8 cm.

ġekil 7: Konut Ġçi Özel Depolama Birimi Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)
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A

162.6-172.7 cm.

I

175.3-182.9 cm.

B

182.9-193.0 cm.

J

193.0 cm.

C

30.5-45.7 cm.

K

172.7 cm.

D

20.3-25.4 cm.

L

106.7 cm.

E

50.8-71.1 cm. M

116.8 cm.

F

86.4-91.4 cm.

N

76.2 cm.

G

25.4-30.5 cm.

O

45.7 cm.

H

152.4-177.8 cm.

ġekil 8:Depolama Birimi Özellikleri (Panero, Zelnik, 1979)

Koridorları, iç mekânlara yani daha özel alanlara ulaĢılabilmek için
dolaĢım eylemini destekleyen mekânlardır. Uyuma ve dinlenme
mekânlarıyla, banyo ve tuvaletlerle görsel iletiĢimi ve doğrudan fiziksel
iliĢkiyi perdelemek amaçlı tasarlanan koridorlar, konut birimi içerisinde
alan kayıplarına neden olmakta ve mekânları kesin bir dille bölerek,
esneklik, değiĢtirilebilirlik kavramlarını ortadan kaldırdığı izlenmektedir.
Konut mekânlarını birbirine bağlayan koridorlar yerine, mekânlar arası
geçiĢi sağlayacak, dolaĢım alanlarının toplanıp dağıldığı alanlar
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yaratmak, mekânların esnekliği açısından daha yararlı bulunmaktadır
(ġekil-9) (Arcan, Evci, 1999).

ġekil 9:Konut GiriĢi ĠĢlev ġeması (Arcan, Evci, 1999)

Konut birimleri içerisinde farklı kotlara ulaĢımı sağlayan merdivenler
düĢeyde hareket etmeyi ve dolaĢımı sağlar. Merdiven tasarımında iki
iĢlevsel ana kriter, güvenlik ve iniĢ çıkıĢ kolaylığıdır. Teknolojideki
geliĢmeler düĢey sirkülasyon elemanlarını geliĢtirmiĢ ve asansör yürüyen
merdiven gibi olguları tasarımlara katmıĢtır.
Günümüz koĢullarında kent konut birimleri içerisinde, bu çözümler
ekonomik görülmemektedir. Konutlarda genel olarak kullanılan, düz
çıkıĢlı, L Ģekilli, U Ģekilli, dönel biçimlerde standartlaĢtırılmıĢ
merdivenler, kolay ve hızlı üretim göz önünde tutulduğunda toplu
konutlar için uygundur (Arcan, Evci, 1999). Bunların yanında üç boyutlu
olma özelliği ile merdivenler, tasarımcılar tarafından özel olarak ele
alınabilmekte ve içinde bulundukları mekânlara değer katabilmektedir.

2.3.2. YaĢama Mekânları ve Donatı Elemanları
YaĢama mekânı konutun en önemli mekânlarından biri olarak
tanımlanmaktadır. Ġç mekân organizasyonlarında ve iĢlevsel Ģemalarda
en önemli yeri bulan yaĢama mekânları konut kullanıcılarının ortak
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eylemlerine sahne olan, dıĢ mekânla iliĢkilerin kurulduğu hacimler olarak
tanımlanmaktadır.
YaĢama mekânları için çeĢitli büyüklük standartlarından söz etmek
olasıdır. Örneğin; Alman standartlarına (DIN18011) göre en az on sekiz
metrekare olarak öngörülen yaĢama mekânları, dört odalı evler için en az
yirmi metrekareyi, beĢ odalı konutlar için ise en az yirmi iki metrekareyi
öngörmektedir. Alman normlarına göre yaĢama mekânının büyüklüğü
konutta yaĢayan kullanıcı sayısına bağlı olarak boyutlandırılmaktadır
(Arcan, Evci, 1999).
Türk Standartları Enstitüsünün yaĢama mekânlarının büyüklüğü ile ilgili
bir çalıĢması olmamasına rağmen, Ġmar Yönetmeliğinin 2013 yılında
yapılan değiĢiklik9 ile yaĢama mekânını oturma odası olarak tanımlamıĢ,
en dar sınırlayıcı duvarının üç metreden az olmamasını ön görmüĢ ve
yine en az on iki metrekare olmak üzere boyutlandırmıĢtır.
YaĢama mekânları konut sakinlerinin konuttayken günlük aktivitelerinin
büyük

bir

bölümünü

gerçekleĢtirdiği,

sosyal

gereksinimlerinin

karĢılandığı, sohbet edilen, kitlesel iletiĢim araçlarıyla dıĢ dünyayla
iletiĢim kurulan gerektiğinde yemek yeme eyleminin biçimlendiği
hacimlerdir. Sözü edilen eylemlerin gerçekleĢmesi için, gereksinimlere
dayalı iĢlevsel iç mekân donatı elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Genel tanımlamalarla, sohbet etme, dinlenme, oturma, müzik dinleme,
film ve TV seyretme, oyun oynama, kitap okuma, depolama, yemek
yeme gibi iĢlevlere cevap verecek yaĢama mekânlarında kullanılacak
hareketli ya da sabit donatı sistemleri antropometrik ölçütler temeline
dayandırılan ergonomik koĢullara sahip olmak durumundadır. Optimum
kullanıcı kriterlerine uygun olarak geliĢtirilmiĢ olan ölçütler, üretim
9

Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer.
Madde 38- (DeğiĢik:RG-8/9/2013-28759)
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endüstrisi, teknoloji kullanımı ve geliĢimi için gerekli unsurlar olarak
görülmektedir (Özturan,2008).
YaĢama mekânları iĢlev Ģemasında yemek yeme alanları, mutfak ve
çalıĢma

alanları

ile

doğrudan

bağlantılı

görülmektedir.

ÇeĢitli

büyüklükteki hacimlerin bir araya geldiği konut birimlerinde sözü edilen
bu iĢlevlerle bağlantılı olarak çözülen yaĢama mekânları açık planlı
konutlarda birbiri içine akan hacimler olarak tasarlanmaktadır (ġekil-10)
(Özturan,2008).

ġekil 10: YaĢama mekânı ve ĠliĢkileri (Özturan, 2008)

Konut birimleri için tasarlanan yaĢama mekânları, dinlenme, sohbet
etme, konuk ağırlama, müzik dinleme, film, TV seyretme, oyun oynama
gibi iĢlevleri barındırmaktadır. Her bir iĢlev için ayrı alanlar tasarlanması
olası iken çağdaĢ kent yaĢamında kısıtlı hacimlere sahip konutlarda
teknolojinin yardımı ile sabit ya da hareketli donatılar aracılığı ile aynı
alan içine bu iĢlevleri düzenleme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. YaĢama
mekanı olanaklar dahilinde zamana bağlı değiĢiklik gereksinimlerine
uygun tasarlanmalıdır. ĠliĢkide bulunduğu diğer iĢlevsel hacimlerle
(yemek yeme, mutfak, çalıĢma alanı) bağlantıları kullanıcı profiline
uygun

olarak

çözülmeli,

zamanla

değiĢebilen

doğrultusunda esneklik gösterebilmelidir (Özturan,2008).

gereksinimler
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ġekil 11: YaĢama Alanı Oturma Elemanları (Panero, Zelnik, 1979)

Oturma grubu yaĢama mekânında çoğunlukla yer alan donatılardandır.
Bu donatı tekli, ikili ve üçlü koltuk takımı sehpalar ile bir araya
geldiğinde gerekli kullanım uzaklıkları meydana gelmektedir. Küçük
konutlarda koltuklar arası boĢluk ile sehpa-koltuk arası mesafeler bir
insanın geçiĢine uygun boyutlarda düzenlenmelidir (ġekil-11, ġekil-12)

ġekil 12: YaĢama Alanı Oturma Elemanları (Panero, Zelnik, 1979)
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A

86.4 101.6 cm.

B

71.1cm.

C

106.7 – 121.9 cm.

D

15.2 – 22.9 cm.

E

7.6 cm.

F

81.3 – 96.5 cm.

G

66.0 cm.

H

101.6 – 116.8 cm.

I

121.9 – 152.4 cm.

J

7.6 – 15.2 cm.

ġekil 13: Oturma Elemanları Arasındaki Sirkülasyon Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

Küçük konutlardaki yaĢama mekânında bulunan oturma alanları bir çok
eylem alanını içinde barındırır. Bu eylem alanlarını karĢılaması için de
çoğunlukla yer alan donatıların birbirleri ile olan konumları ile geçiĢ
mesafeleri önem kazanır. Oturma eyleminde insanların birbirini rahatsız
etmeden rahatça dolaĢmaları sağlayan geçiĢ alanları bırakılmalıdır (ġekil13, ġekil-14).
A

213.4 – 284.5 cm.

B

33.0 – 40.6 cm.

C

147.3 – 203.2 cm.

D

40.6 – 45.7 cm.

E

35.6 – 43.2 cm.

F

30.5 – 45.7 cm.

G

76.2 – 91.4 cm.

H

30.5 – 40.6 cm.

I

152.4 – 172.7 cm.

J

137.2 – 157.5 cm.

ġekil 14: Oturma Elemanları Ġle Sehpa Arasındaki Sirkülasyon Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik,
1979)
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Yemek yeme eylemi insanların en önemli gereksinimlerindendir. Ġlkel
çağlardan bu yana yemek yemek eylemi de diğer eylemler gibi kültürel
yönden değiĢikliklere uğramıĢtır. Sosyal geliĢim sonucunda, insanların
yemek yeme eylemini toplu bir eylem olmuĢtur. Aile bireyleri bu
etkinliği belirli saatlerde toplu halde gerçekleĢtirme alıĢkanlığını elde
etmiĢlerdir (DökmecibaĢı,1978)
Yemek yeme mekânının düzenlenmesinde en önemli konulardan biri
mutfak ile olan iliĢkisidir. Yemek yeme mekânı ile mutfak arasındaki
uzaklığın 3.50 metreden fazla olmaması gerekmektedir. Yemek yeme
mekânı, yaĢama mekânı, giriĢ holü ve dıĢa açılan teras-balkon gibi
mekânlarla iliĢkili olmalıdır (Thıersch,1977).
Küçük konutlarda alan kaybına neden olmadan yemek yeme alanını
düzenlerken mekân geniĢliğinin 2.40 metrenin altında düĢünülmemesi
gerekmektedir. Bu mekânın içinde kullanım alanlarına ve geçiĢ
öngörülüyorsa

bu

geniĢlik

en

az

3

metreye

çıkartılmalıdır

(Thıersch,1977).

A

68.6 cm.

B

45.7 cm.

C

22.9 cm.

D

76.2 cm.

E

53.3 cm.

F

40.6 cm.

G

12.7 cm.

H

61.0 cm.

I

228.6 cm.

J

182.9 cm.

ġekil 15: Yemek Yeme Bölümü Minimum Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

44

A

68.6 cm.

B

45.7 cm.

C

22.9 cm.

D

76.2 cm.

E

53.3 cm.

F

40.6 cm.

G

12.7 cm.

H

61.0 cm.

I

228.6 cm.

J

182.9 cm.

ġekil 16: Yemek Yeme Bölümü Optimum Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

A

68.6 cm.

B

45.7 cm.

C

22.9 cm.

D

76.2 cm.

E

53.3 cm.

F

40.6 cm.

G

12.7 cm.

H

61.0 cm.

I

228.6 cm.

J

182.9 cm.

ġekil 17: Yemek Yeme Bölümü Minimum Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

A

68.6 cm.

B

45.7 cm.

C

22.9 cm.

D

76.2 cm.

E

53.3 cm.

F

40.6 cm.

G

12.7 cm.

H

61.0 cm.

I

228.6 cm.

J

182.9 cm.

ġekil 18: Yemek Yeme Bölümü Optimum Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)
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Yemek yeme insanın oturarak, el ve kollarını hareket ettirerek
gerçekleĢtirdiği bir eylemdir. Bu eylem için gerekli olan insanın
dirseklerinin yanında oturan insana çarpmadan hareket edebilmesi için
normalde gerekli olan bir kiĢilik kullanım alanı 60 cm‟lik (masa üstü
alanda) geniĢlikte olmaktadır. Bunun dıĢında yemek yemek için masaya
oturulurken oturma anında insanın hareket halindeki duruĢları eylem
alanlarının biçim ve boyutlandırılmasında önemli bir etkendir. Eylem
alanlarının biçim ve boyutları kiĢi sayısına ve masanın Ģekline bağlı
olarak değiĢir (ġekil-15, ġekil-16, ġekil-17, ġekil-18, ġekil-19, ġekil-20,
ġekil-21) (Stratemann,1951).
A

137.2 cm.

B

30.5 cm.

C

76.2 cm.

D

121.9 cm.

E

45.7 cm.

F

106.7 cm.

G

22.9 cm.

H

61.0 cm.

I

101.6 cm.

J

40.6 cm.

K

25.4 cm.

L

294.6-325.1 cm.

M

45.7–61.0 cm.

N

203.2 cm.

O

198.1-228.6 cm.

ġekil 19: Yemek Yeme Bölümü Minimum Yemek Masası Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik,
1979)

46

A

137.2 cm.

I

101.6 cm.

B

30.5 cm.

J

40.6 cm.

C

76.2 cm.

K

25.4 cm.

D

121.9 cm.

L

294.6-325.1 cm.

E

45.7 cm.

M

45.7–61.0 cm.

F

106.7 cm.

N

203.2 cm.

G

22.9 cm.

O

198.1-228.6 cm.

H

61.0 cm.

ġekil 20: Yemek Yeme Bölümü Minimum Dikdörtgen Yemek Masası Alan Ölçüleri (Panero,
Zelnik, 1979)

Yemek yeme mekânı yaĢam mekanı içinde düzenlendiği zaman Alman
normlarına göre 4 kiĢilik bir konutta 20 m²‟lik bir yaĢam mekanı içinde
4.5 m²‟lik bir eylem alanı olmaktadır. Ġnsan sayısına göre kiĢi baĢına
yaklaĢık 2m² kadar artmaktadır.

47

A

335.3-411.5 cm.

B

167.6-205.7 cm.

C

76.2-91.4 cm.

D

45.7 61.0 cm.

E

91.4-106.7 cm.

F

73.7-76.2 cm.

G

68.6 cm.

3

H

48.3 cm.

.

I

152.4-182.9 cm.

2

J

137.2-152.4 cm.

K

45.7 cm.

L

73.7-91.4 cm.

2
.

.

U

ġekil 21: Yemek Yeme Bölümü Minimum Serbest GeçiĢ Alanı Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

2.3.3.Uyuma ve Dinlenme Mekânları ve Donatı Elemanları
Uyuma ve dinlenme alanları konut birimindeki özel alanlardan
sayılmaktadır. Bu mekânlar, kullanıcının fiziksel ve ruhsal açıdan
dinlenebileceği ortamların sağlanması zorunluluğunu taĢımaktadır. Konut
iĢlev Ģemalarında ıslak hacimler ile iliĢkili görünen bu mekânlar,
kullanıcı ya da kullanıcıların yaĢam döngülerine uygun tasarlanması
gereken

hacimlerdir.

Konut

içinden

ve

dıĢından

mahremiyetin

sağlanması bu mekânların ana tasarım unsuru olarak ele alınmaktadır.
Ġmar yönetmeliğine göre yatak odası boyutunu, bir kenarı en az 2.40m²
olmak üzere 8m² olarak belirlemiĢtir. Küçük konutlarda da çoğu kez bu
standart korunmaktadır.
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Konut birimi mekân organizasyonları göz önünde tutulduğunda, uyuma
ve dinlenme mekânları, gürültü ve ses kontrolü sağlanması amacına
uygun

konumlandırılmalıdır.

Kullanıcı

sayısına

uygun

hacimsel

büyüklük, havalandırma açısından önemli görülmektedir. Doğal ıĢık
bağlamında güney ve güneydoğu yönlerinde konumlanmıĢ uyuma ve
dinlenme mekânları daha sağlıklı bulunmaktadır.(Özturan,2008)
Konut birimi mekânsal organizasyonlarında diğer hacimlerden mümkün
olduğu kadar ayrılmaya çalıĢan uyuma ve dinlenme mekânları, uyuma
eyleminin gerçekleĢmesi için yatak (ġekil-22), yatakla iliĢkilendirilmiĢ
depolama ve araç gereç koymaya yarar yüzeyler, giysi depolama
birimleri ve oturma elemanları gibi donatıları kapsamaktadır. Yatak ve
depolama elemanları için çevrelerinde kolay dolaĢım ve ulaĢım
alanlarının tasarlanması gerekliliği söz konusudur.

A

6.4 cm.

B

19.1 cm.

C

213.4 cm.

D

198.1 cm.

E

15.2 cm.

F

17.8-20.3 cm.

G

111.8-116.8 cm.

H

10.2-12.7 cm.

I

2.5-5.1 cm.

J

91.4 cm.

K

121.9 cm.

L

99.1 cm.

M

137.2 cm.

N

152.4 cm.

O

177.8 cm.

ġekil 22: Uyuma Minimum Yatak Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)
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A

61.0-71.1 cm.

B

30.5-40.6 cm.

C

76.2 cm.

D

40.6-61.0 cm.

E

106.7-116.8 cm.

F

71.1-101.6 cm.

G

17.8 cm.

H

71.1-76.2 cm.

I

106.7-137.2 cm.

J

45.7-61.0 cm.

K

61.0-76.2 cm.

L

157.5-182.9 cm.

M

50.8-61.0 cm.

N

106.7-121.9 cm.

O

40.6-50.8 cm.

P

45.7 cm.

Q

106.7 cm.

ġekil 23: Yatak Odası Bölümü Minimum Serbest GeçiĢ Alanı Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

Yatma ve uyuma mekânlarında tasarlanan donatı elemanlarının diğer
donatılarda olduğu gibi, antropometrik boyutlara dayalı ergonomik
ölçütlerde tasarlanması söz konusudur (ġekil-23).

Tablo 10: Uyuma ve Dinlenme Mekânları için Alman Standartlarına Göre Donatı Ölçüleri
(Arcan, Evci, 1999)
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Seri üretim malzemelerin ve elemanların boyutlandırılmasının, bu
ilkelere dayalı olduğu tasarımcılar tarafından göz önünde bulundurulması
gereklidir. Genel olarak yatak odaları mobilyaları için söz konusu DIN
standartları Tablo-10‟daki gibidir.
Ebeveyn yatak odasındaki iki kiĢilik yatakların kullanım açısından iki
yan kenarlarının serbest bırakılması zorunludur. Bu temizlik ve yatağın
düzenlenmesi ile anne ve babanın birbirini uyandırmadan, rahatsız
etmeden uyuma–yatmaları için gereklidir (DökmecibaĢı,1978).
Ebeveyn yatak odasında bulunan soyunma-giyinme-depolama eylem
alanları dolap önü ve yatağın arasındaki bir alanda gerçekleĢtirilir.
YaĢama bölümünde dinlenme olanağı olmasına karĢın çoğunlukla yatak
odasında da günlük yorgunluğun giderilebileceği ve gazete okunup,
koltukta hafifçe uyunabileceği bir eylem alanı düzenlenebilmektedir
(Arcan, Evci, 1999). Küçük konutlarda bu eylem alanına çoğunlukla
rastlanmamaktadır.
DolaĢım eylem alanı yukarıda bahsedilen tüm eylem alanları arasında
iliĢki kurulabilmesi için kiĢinin dolaĢım–ulaĢım sırasında gerekli olan bir
eylem alanıdır.

ġekil 24: Çocuk Odası Eylem Alanları Analizi (Arcan, Evci,1999)
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Ebeveyn yatak odasındaki eylem alanları ile çocuk odasındaki eylem
alanları bir birinden bazı farklılıklar göstermektedir. Bir yataklı çocuk
odasının

alan

büyüklüğü

yaklaĢık

7m²‟dir.

Ancak

2.50x3.40m

boyutlarında 8.5m²‟lik bir eylem alanı çocuğun zamanla değiĢen
gereksinimlerine cevap verebilecek alanı yaratmaktadır (ġekil-24).
Yatma-uyuma, giyinme-soyunma, oyun oynama ve çalıĢma eylem alanı
ile bu alanları birbirine bağlayan dolaĢım eylem alanı çocuk odası için
gerekli olan alanlardır. (ġekil-25).

A

243.8 cm.

B

138.4-157.5 cm.

C

92.7-99.1 cm.

D

30.5-38.1 cm.

E

92.7-99.1 cm.

F

15.2-20.3 cm.

G

35.6-45.7 cm.

H

76.2-99.1 cm.

I

94.0-99.1 cm.

J

86.4-91.4 cm.

K

7.6 cm.

ġekil 25: Çocuk Odası Minimum Serbest GeçiĢ Alanı Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

Çocuk sayısı arttığı zaman ranza Ģeklinde yataklarda küçük konutlarda
kullanılan çözümlerden biridir. Bu uygulama ekonomik açıdan ve yatma
dıĢındaki kullanım alanlarını arttırmak için kullanım alanı sınırlılığından
kaynaklı en uygun çözüm olarak karĢımıza çıkmaktadır (ġekil-25).
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A

274.3-289.6 cm.

B

91.4-99.1 cm.

C

91.4 cm.

D

45.7-55.9 cm.

E

76.2 cm.

F

208.3-332.7 cm.

G

116.8-157.5 cm.

ġekil 26: Ġki Yataklı Çocuk Odası Minimum Serbest GeçiĢ Alanı Ölçüleri (Panero, Zelnik,
1979)

Ġki yataklı çocuk odasının en az 11-12m² olması gerekmektedir.
Çocukların gereksinimlerini daha iyi karĢılayabilmek için alanın 13-14m²
civarında olması gerekmektedir. Ġki çocuklu yatak odasının dar kenarı
2.89m‟ nin altına düĢmemelidir (ġekil-26).
2.3.4. Islak Hacimler ve Donatı Elemanları
Islak hacimler temiz su tesisatlarının ve pis su giderlerinin bulunduğu
alanlar olarak tanımlanabilir. Konut birimlerinin içinde mutfak, banyo ve
tuvaletlerin

bulunduğu

hacimler

ıslak

hacimler

olarak

nitelendirilmektedir. ĠĢlevsel plan Ģemalarına bakıldığında mutfakların,
konutun giriĢ ve dolaĢım, yaĢama mekânı ve yemek yeme alanıyla iliĢkili
olduğu görülmektedir. Bunun yanında, banyo ve tuvaletler dolaĢım
alanları ve yatma uyuma mekânları ile iliĢkili olduğu algılanmaktadır.
Konut birimi içerisinde özel mekânlar olarak adlandırılabilecek bu
alanlar

mekân

(Özturan,2008).

organizasyonları

bakımından

önem

taĢımaktadır
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2.3.4.1.Mutfak Alanları Ve Donatı Elemanları
Mutfaklar, kullanıcının doğal gereksinimi olan yemek hazırlama ve yeme
eylemlerinin karĢılanması için konut birimlerinde uygulanan iĢlevsel
mekânlardandır. Konutta yemek hazırlama ve organizasyon biçimleniĢine
bağlı olarak yardımcı ekipmanları (buzdolabı, bulaĢık makinesi, fırın
gibi) ve depolama elemanları bulunmaktadır.
Mutfağın genel mekân oluĢumu, bu gibi yardımcı elemanların iĢlevsel
konumlanmasıyla biçimlendiği görülmektedir (ġekil-27). Endüstri ve
teknolojik geliĢmelerin etkili rol oynadığı mutfak, kullanıcının beslenme
alıĢkanlıklarını da ortaya koymaktadır. ÇağdaĢ kent yaĢamı, kullanıcının
yemek hazırlama ve yeme alıĢkanlıklarında değiĢimlere neden olmuĢtur.
Endüstri Devriminden önce geleneksel yaĢam biçimlerinde besinlerin
tüm iĢlenme evreleri bu alanlarda gerçekleĢmekteyken, modern yaĢamda
besinler konut birimlerine iĢlenmiĢ ve yarı hazır halde girmektedir. Bu
durum

mutfak

kolaylaĢtırmıĢ,

hacimlerinde
alansal

endüstrileĢmeyi,

küçülmeleri

de

standartlaĢmayı

beraberinde

getirmiĢtir

(Özturan,2008).
Küçük konut mutfaklarında normlara uygun donatı elemanları ve araçları
genellikle duvara bitiĢik olarak düzenlenirler. Alman normlarına göre
mutfak donatı ve araçlarının yerden yüksekliği 85 cm. çalıĢma tezgahının
derinliği 60 cm. tezgah arası ocak-fırın boĢlukları 55-60 cm. olarak
saptanmıĢtır (Thıersch,1977).
Her konutta olduğu gibi küçük konutlarda da bir mutfağın iĢlevselliği
için donatı elemanlarının kullanıma en uygun bir Ģekilde düzenlenmesi
gereklidir. BulaĢık eviyesi, ocak fırın ve hazırlama tezgahı arasındaki
uzaklıklar olabildiği kadar birbirine yakın olarak konumlandırılmalıdır
(Thıersch,1977).
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A

177.8-193.0 cm.

B

101.6 cm.

C

76.2-91.4 cm.

D

45.7 cm.

E

61.0 cm.

F

71.1-106.7 cm.

G

45.7 cm.

H

30.5 cm.

I

61.0-66.0 cm.

J

144.8 cm. min.

K

88.9-91.4 cm.

L

55.9 cm. min.

M

7.6 cm.

N

10.2 cm.

ġekil 22:Mutfak Kullanım Alan Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

Mutfak

düzenlemelerinde

mekânın

fiziksel

Ģartları

önemli

rol

oynamaktadır. Yemek piĢirirken, buhar, ısı, koku, nem gibi oluĢan
etmenlerin yanı sıra donatı elemanlarının yerleri de biçimleniĢ ilkelerini
etkilemektedir. Temelde sırasıyla buzdolabı, evye, ocak iĢleyiĢi ile
tasarlanan mutfaklar I, II, U, L formlara sahip olmaktadır. ĠĢlevsel olarak
yemek hazırlanırken malzemelerin tezgâh üzerinde hareket ettirilmesi
temel

biçimleniĢ

ilkesi

olarak

ortaya

konmaktadır

(Özturan,2008).

ġekil 23:Mutfak ÇeĢitleri (Arcan, Evci, 1999)

(ġekil-28)
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ġekil 29:DeğiĢen Büyüklük Ve Biçimlerdeki Mutfaklarda Kullanım Anında OluĢan DolaĢım
Alanları, ÇalıĢma Üçgeni. (Arcan, Evci,1999)
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Mutfakta yer alan eylem alanları üç ana grupta incelemektedir; (Arcan,
Evci,1999)
1. Tezgâhta hazırlık, yiyecek ve bulaĢıkları yıkama eylemleri
2. Ocak-fırın ile piĢirme eylem alanı
3. Dolaplarda yiyeceklerin depolanması ve saklanması için gerekli eylem
alanları (buzdolabı ve mutfak dolapları)
Bu üç ana eylem alanını oluĢturan, hazırlık, yıkama, piĢirme ile depolama
etkinlikleri arasındaki dolaĢım, mutfak içi düzenini ve tasarımını
belirleyen ana ilkeleri oluĢturmaktadır (ġekil-29, ġekil-30) (Arcan, Evci,
1999).

ġekil 30:Mutfak Örneği Ve Minimum Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)
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Temelde, buzdolabı, evye, ocak sırasıyla iĢlemesi gereken mutfağın
iĢleve uygun çalıĢabilmesi için donatım elemanlarının uygun biçimlerde
tasarlanmasına gereksinim duyulmaktadır. Buzdolabı, evye, ocak gibi
elemanların çalıĢma yüzeyiyle iliĢkilenmesi ve olabildiğince birbirine
yakın tasarlanması kullanıcı rahatlığı bakımından minimum 106.7 cm.
olması gerekmektedir (ġekil-31). Buzdolabı, evye, ocak arasındaki
dolaĢım ve çalıĢma üçgeninin sınırlarının yedi metreyi geçmemesi
önerilmektedir (ġekil-29)(Arcan, Evci, 1999).

A

45.7 cm. min.

B

19.1 cm. m.n.

C

81.3 cm.

D

76.2 cm.

E

10.2 cm. max.

F

10.2

G

55.9-62.2 cm.

H

45.7 cm.

I

91.4 cm.

J

106.7 cm.

ġekil 31: Mutfak Tezgahı Ve Minimum Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

2.3.4.2.Wc-Banyo-DuĢ Alanları Ve Donatı Elemanları
KiĢisel bakım, temizlenme ve temizlik eylemleri için tasarlanan banyo ve
tuvaletler, insanın temel gereksinimlerine yanıt veren mekânlardır. Banyo
ve tuvaletler, mutfaklar gibi, temiz ve pissu tesisatları dolayısıyla sabit
donatı elemanları ile düzenlenmektedir.
Banyo ve tuvaletlerin konut birimi ya da birimleri içerisindeki mekânsal
organizasyonlar içindeki yerine bakıldığında, diğer ıslak hacimlerle
fiziksel bağlantısı kurulmadan yakın konumlandırıldığı görülmektedir.
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Yan yana, üst üste konumlanan bu hacimler temiz ve pis su tesisatlarının
verimli

ve

ekonomik

Ģekilde

kullanımı

için

bu

Ģekillerde

yerleĢtirilmektedirler. Ana iĢlevleri vücut temizliği ve tuvalet gereksinimi
olan bu mekânlar su tesisatlarının yerleĢimine göre biçimlenmektedir.

A

121.9 cm.

B

76.2 cm.

C

48.3-61.0 cm.

D

68.6 cm. min.

E

45.7 cm.

F

94.0-109.2 cm.

G

182.9 cm. max.

H

81.3-91.4 cm.

I

175.3 cm. max.

J

40.6-45.7 cm.

K

66.0-81.3 cm.

L

81.3 cm.

M

50.8-61.0 cm.

ġekil 32:Lavabo El-Yüz Yıkama Eylem Alanları Minimum Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

Konut birimlerinde banyo ve tuvalet mekânlarının, sağlık koĢullarına
uygunluğu, iĢlevsel ve boyutsal açıdan kullanıĢlılığı gibi olgular mekân
kalitesini belirlemektedir (ġekil-32, ġekil-33). Bu mekânlar ıslak ve
nemli olma özelliklerinden dolayı iyi havalandırılan ve iklimlendirilen
alanlar olmalıdır (Özturan,2008).
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A

30.5 cm. min.

B

71.1 cm. min.

C

61.0 cm. min.

D

132.1 cm. min.

E

30.5-45.7 cm.

F

30.5 cm.

G

101.6 cm.

H

45.7 cm.

I

76.2 cm.

ġekil 33:Klozet-BoĢaltım Eylem Alanları Minimum Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

Küçük konutlarda bir banyonun boyutları en az 1.75x2.20=4.00 m²
olması gerekmektedir. Bu büyüklük bir banyo teknesi ile kolzet ve
lavaboyu kapsamaktadır (Trıeber).
Ġmar Yönetmeliğinde10 banyonun dar kenarı en az 1.20 m. olmak üzere
3.00 m² olabileceği belirlenmiĢtir. Küçük konutlarda alan kazanılması
için duĢlu banyo kullanılmaktadır. En küçük duĢ teknesi 70x70 cm.
olarak alındığında mekân kullanım alanı bakımından 90x105 cm.‟lik bir
alan yeterli olmaktadır. (ġekil-34, ġekil-35)
10

Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer.
Madde 38- (DeğiĢik:RG-8/9/2013-28759)
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A

137.2 cm.

B

30.5 cm.

C

106.7 cm. min.

D

45.7 cm.

E

91.4cm. min.

F

76.2 cm.

G

61.0 cm.

H

30.5 cm. min.

I

38.1 cm.

J

101.6-121.9 cm.

K

101.6-127.0 cm.

L

182.9 cm. min.

ġekil 34:DuĢ Eylem Alanı Minimum Ölçüleri (Panero, Zelnik, 1979)

A

137.2 cm.

B

30.5 cm.

C

106.7 cm. min.

D

45.7 cm.

E

91.4cm. min.

F

76.2 cm.

G

61.0 cm.

H

30.5 cm. min.

I

38.1 cm.

J

101.6-121.9 cm.

K

101.6-127.0 cm.

L

182.9 cm. min.

ġekil 24:DuĢ Eylem Alanı Minimum Yükseklikleri (Panero, Zelnik, 1979)
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2.4.Dünyadan Küçük Konut Örnekleri
Modüler ve prefabrikasyon konut sistemlerinden söz etmek olasıdır.
Tasarım aĢamasında mega strüktürlerle bağlantılı olarak düĢünülmeyen
ancak kurulabilecek strüktürler içerisinde organizasyon esnekliğine sahip
prizmatik modüllerin bir araya geliĢi, yapı malzemesi ve ekipmanlarında
ekonomi sağlamaktadır. Kendi kendini ya da üst üste konulduğunda belli
yükleri taĢıyabilen prizmatik kutular, konut kullanıcısının gereksinimi
doğrultusunda organize edilebilmekte, zaman içerisinde değiĢen ihtiyaç
ve teknoloji karĢısında yenilenebilmektedir. Mekân sayısı, mekânların
büyüklüğü, konutun yerleĢeceği alana göre biçimlenmekte hazır elde
edilen mekân modülleri bir araya getirebilmek mümkün olmaktadır.
Mekân organizasyonları ve büyüklükleri zaman kavramı da göz önünde
tutularak üç boyutta geniĢleyip daraltılabilmektedir. YaĢama mekânı,
uyuma mekânı, çalıĢma mekânı, ıslak hacimler gibi alanlar gereksinimler
doğrultusunda

kolayca

eklenip

çıkarılabilmekte,

baĢka

alanlara

taĢınabilmektedir (Özturan,2008)(Resim-1).

Resim 2: Modüllerin Bir Araya GeliĢi, System3, Quon Modular, Zero Hause

Mobil yapılar genel tanım olarak bir araç yardımı ile taĢınabilen,
çekilebilen ya da kendisi hareketli olabilen yapılardır. Bu tanımın içine
karavanlar (Resim-2), motor-karavanlar (Resim-3), konteynerler (Resim4), yatlar, geçici afet konutları ve hatta uçaklar girebilir. Mobil yapılar,
tatilde barınma için kullanılabildikleri gibi, afet bölgelerinde geçici
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barınma, Ģantiye ve fabrikalarda iĢ bitimine kadar geçici konut olarak
kullanılabilirler. GeliĢen üretim teknikleri sayesinde hızlı ve ekonomik
bir çözüm olarak hayatımızda yer edinmiĢlerdir. Ayrıca tasarımlarında ve
üretim yöntemlerinde büyük avantaj sağlayan esneklik sayesinde, ferah,
konforlu mekânlar elde edilebilmesi, mobil yapıların yaygınlaĢmasında
büyük etken olmuĢtur (Ünal,2013).

Resim 3: Mobil Yapı Örneği: Karavan
(URL-7)

Resim 4: Mobil Yapı Örneği: Motor- Karavan
(URL-8)
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Resim 5: Mobil Yapı Örneği: Konteyner Konut
(URL-9)

Günümüz çağdaĢ yaĢam biçimlerini destekleyen ve bu yaĢam Ģekillerini
belirleyen, hareketlilik, taĢınabilirlik, esneklik, değiĢtirilebilirlik gibi
kavramlardan yola çıkılarak tasarlanan kısıtlı konut birimleri yada konut
birimi

hacimleri,

karada,

denizde

yada

havada

taĢınabilen

kompartımanlardan yola çıkmakta ve etkilenmektedir. Gemi ve tren
konteynerlerinin asal ve birincil formları, konut birimlerinin dıĢ kabuk
oluĢumuna yansımaktadır. Bu tip modüller yeni vinç sistemleri ve
teknolojisi geliĢtirmeye gerek kalmadan, yer değiĢtirebilmekte ya da
kompozisyona eklenip çıkarılabilmektedir.
Almanya‟nın Münih kentinde deneysel kullanıma açılan ve belirli bir
süre sonra piyasaya sürülmesi düĢünülen “micro compact” kısıtlı konut
birimleri, günümüz teknolojisine uygun yapım yöntemleri ve dıĢ kabuk
biçimleniĢi ile dikkat çekmektedir. Konut birimi, ahĢap ve galvanize
alüminyum karkas üzerine kaplanmıĢ yalıtımlı ve vakumlanmıĢ
alüminyum panellerden bir küp görüntüsündedir. Gerektiğinde baĢka bir
strüktüre de adapte edilebilecek modüller 1.4 ton ağırlığında ve
taĢınabilir birimlerdir (Özturan,2008).
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Resim 6:Micro Compact Evler, Richard Horden (ErtaĢ, 2007)

Münih‟te geliĢtirilen “Micro Compact” öğrenci evlerin esnek ve
değiĢtirilebilir yaĢama mekânı donatılarına sahiptir (Resim-5). Micro
Compact evlerde yemek yeme, çalıĢma, dinlenme, gibi iĢlevlere yanıt
veren yüzey ve onunla bağlantılı oturma birimleri dönüĢerek uyuma
iĢlevine cevap verebilecek donatı halini alabilmektedir (Resim-6).
Yatay çizgilere sahip depolama elemanları değiĢik boyutlardaki
malzemelerin saklanmasına uygundur (Resim-7, Resim-8). YaĢama
mekânı

kendi

içerisinde

kapatılarak

diğer

mekânlarla

iliĢkisi

kesilebilmektedir (Özturan,2008).

Resim 7:Micro Compact Evleri, YaĢama Alanı Donatıları, Richard Horden (ErtaĢ, 2007)
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Resim 8:Micro Compact Evleri, Uyuma Donatıları, Richard Horden (ErtaĢ, 2007)

Resi m 9: Micro Compact Evleri, Mutfak Donatıları, Tuvalet, Banyo
Richard Horden (ErtaĢ, 2007)

1960‟lı yıllarda kısıtlı hacimlere sahip kapsüller içerisinde yaĢamsal tüm
eylemlerini gerçekleĢtirerek uzay yolculuğu yapan kozmonot ve
astronotlar, teknolojideki geliĢimin sembolü olmuĢlar ve tasarımcılara
yön göstermiĢlerdir. Araçların biçimleniĢi, dıĢ kabukları tasarımcıları
etkilemiĢ, hareketliliğin ve değiĢimin söz konusu olduğu kentler için
çözüm önerilerine dönüĢmüĢtür. 1970-1972 yılları arasındaki Japon
metebolistlerinden Kurokawa tarafından tasarlanan ve uygulanan
“Nagakin Kapsül Kulesi”nin dev mega strüktürlere sahip olmasa da, uzay
kapsüllerinden

etkilendiği

anlaĢılmaktadır.

Kentlerin

ve

konut
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birimlerinin yoğunlaĢtırılması, günümüz çağdaĢ yaĢam biçimlerinin
desteklenmesi ve esneklik, değiĢtirilebilirlik, hareketlilik kavramları ile
tasarlanan Nagakin Kapsül Evleri, malzemesi ve “kutu”lardan oluĢan dıĢ
kabukları ile uygulanmıĢ kısıtlı konut hacimlerinin ilk örneklerindendir
(Schmal, 2006) (Resim-9).

Resim 10:Nagakin Kapsül Kulesi, Tokyo, K. Kurokawa (Schmal, 2006)

1972, 1973 yıllarında Japon mimar Kurokawa tarafından tasarlanan ve
üretilen kapsül evler, günün teknolojisi ve gelecekteki değiĢimleri
düĢünülerek uygulanmıĢ diğer bir yapısı Osaka‟da bulunan Sony
Kulesidir. Kurakawa, servis ve teknik mekânları, iç mekânlardan
tamamen

koparmıĢ

gelecekteki

teknolojik

geliĢmelerle

bunların

değiĢtirilmesini ön görmüĢtür. Sony Kulesi, elektronik aletler için
showroom, internet terminali, kafe, konut gibi birçok iĢlevi bünyesinde
barındırmakta

ve

değiĢebilir

kapsül

oluĢumu

sayesinde

sürekli

yenilenebilir özelliği ile öne çıkmaktadır. YaĢama hacmi içerisinde diğer
tüm iĢlevlerin çözümlendiği, bireysel yaĢama yönelik teknolojinin tüm
öğelerini barındıran kısıtlı konut birimleridir. Dikdörtgenler prizması
biçiminde oluĢturulan yaĢama kapsülünde, uzun kenarı oluĢturan düĢey
kabuk sadece yaĢama mekânına yönelik iĢlevleri değil çalıĢma, depolama
gibi iĢlevleri de barındırmaktadır. Ġklimlendirme kanalları, soğutma ve
ısıtma cihazları bu donatı ile bütünleĢtirilmiĢtir. Ġç mekân donatılarının,
kendi içerisinde bölünmeleri, açılıp uzamaları esneklik kavramının
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mekâna yansıma çabası olarak ifade edilebilir. Nagakin Kapsül evleri,
mekân biçimleniĢi ve bunda etkili olan iç mekân donatılarıyla türünün ilk
örneklerindendir (Özturan,2008) (Resim-10,Resim-11,Resim-12).

Resim 11:Nagakin Kapsül Evleri, Kurokawa (Schmal, 2006)

Resim 12:Nagakin Kapsül Evleri, Uyuma Donatıları, Kurokawa (Schmal, 2006)

Resim 13:Nagakin Kapsül Evleri, Islak Hacimleri, Kurokawa (Schmal, 2006)
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2.5.Türkiye‟den Küçük Konut Örnekleri
Almanya, Ġngiltere, Amerika, Japonya, Hollanda, Kanada gibi ülkelerde
1980'lerden itibaren yaygınlaĢan biçimde gayet ilgi çekici, renkli, farklı
tasarımlara ve iĢlevlere sahip konteyner konutları Türkiye‟de de
uygulanmaya baĢlayan konut tiplerindendir.

Resim 14: Mars Konteynerın Konutları
(URL-10)

Mars konteynerın hayata geçirdiği projelerden biri olan konteyner
konutları boyutları bakımından dört farklı seçenekte tasarlanmıĢ olup,
esnek

yapılı

bu

konutlar

istenildiği

taktirde

geniĢletip,

küçültülebilmektedir. En küçük model 14 metrekarelik salon, 9
metrekarelik yatak odası ile mutfak ve banyodan oluĢurken, iki katlı en
geniĢ model tam bir ev atmosferi sunmaktadır. Ġkisi 10, biri 8 metrekare
olmak üzere üç oda ve 24 metrekarelik bir salondan oluĢmaktadır
(Resim-13) (Kaynak: http://aksam.medyator.com/2010/10/17/haber/1021
/pazar/haber.html EriĢim Tarihi: 24.08.2014).
Konteyner konutlarında modüllerin üretimi yapılırken uygulanan
galvanizleme iĢlemi paslanmayı kesin olarak engellemekte ve bağlantı
yerlerinde oluĢan paslanmayı artıran kaynak kullanılmamaktadır.
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Konutlarda kullanılan yüzey kaplaması için pek çok benzerinden farklı
olarak,

yalıtımda

baĢarılı

sonuçlar

veren

Fibercement

maddesi

kullanılarak konutun cepheleri kıĢ, yaz ve ılıman iklim koĢullarına göre
detaylandırılmaktadır (Kaynak: http://aksam.medyator.com/ 2010/10/17/
haber/1021/pazar/haber.html EriĢim Tarihi: 24.08.2014).

Resim 15: Mars Konteynerın Konutları
(URL-11)

Türkiye‟de uygulanan prefabrik evlerin en önemli özelliklerinden biri
betonarme evlerden daha ekonomik olarak kullanıcıya teslim edilmesidir.
Türkiye‟de son 10 yılda özellikle Marmara depreminden sonra hız
kazanan prefabrik konutlar beton panel ile üretimi yapılan ve çelik
konstrüksiyona sahip konutlar halini almıĢtır. Hızlı montajı, ekonomik ve
Ģık görüntüleriyle prefabrik evler ses ve ısı yalıtımlarında diğer binalara
göre avantajlıdırlar.
Prefabrik konutlar kurulacağı bölgenin iklim ve deprem gibi çevre
faktörlerine göre değiĢiklik gösterebilmektedir. Diğer betonarme
yapılarda uygulanan dekorasyon tekniklerinin tamamı prefabrik yapılarda
da kullanılmaktadır (Resim-14)(Kaynak: www.prefabrikev.org EriĢim
Tarihi:24.08.2014).
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Resim 16: Ender Prefabrik Konutları
(URL-12)

Prefabrik konutlar çelik konstrüksiyon ve betopan panel kullandığı için
prefabrik ev ömrü, minimum 3 katına, maksimum ömürlük kullanım
ömrüne sahip olmaktadır. Deniz seviyesinde bağıl neme sahip bir doğa
Ģartında bulunan prefabrik evlerin ömürlerinde hemen hemen aynı
özelliği göstermektedir. Prefabrik evlerin istenildiğinde taĢınabilmesi
tercih sebeplerin en büyük olanıdır (Kaynak: www.prefabrikev.org
EriĢim Tarihi:24.08.2014).
Türkiye‟de aynı zamanda projeleri baĢlayan kapsül konutlarının
çalıĢmaları devam etmektedir.(Kaynak:http://www.bilgiagi.net/ herkesinbir-evi-olsun-kapsul-evler/1550/EriĢimTarihi:24.08. 2014)

Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp‟ in tasarladığı, deprem tehdidi ile karĢı
karĢıya olan Ģehirlerde kapsül evler bunlardan biridir. Fabrikalarda sabit
mobilyasıyla bant tekniğiyle zincirleme monoblok olarak üretilen 25 m2
lik kapsül üniteleri, bir salkım gibi orta sirkulasyon Ģaftına vinç
yardımıyla takılmakta olup, „deprem izolatörleri‟ kullanılmaktadır. 25 m2
lik bir kapsül konutta wc-duĢ ve mutfakçığı bulunan bir stüdyo konut
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ünitesi olarak düĢünülmüĢtür. 2 kapsül yan yana kullanıldığında 2 oda 1
salon 50 m2 daire olmaktadır. Kapsüller 3‟lü kullanıldığında 3 oda 1
salon

75

m2

lik

daireler

elde

edilebilmektedir

(Resim-15)

(Kaynak:http://www.bilgiagi.net/herkesin-bir-evi-olsun-kapsulevler/1550/EriĢimTarihi:24.08. 2014).

Resim 17: Mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp‟ in tasarladığı Kapsül Evler
(URL-13)

Blok yükseklikleri 12 kat ve üstü olarak düĢünülen kapsül konutlar, tek
sirkülasyon Ģaftlı blokların her katında 1 adet 25 m2 lik stüdyo, 2 adet 50
m2 lik daire ve 1 adet 75 m2 lik daire bulunmaktadır. Bu dağılım bir lego
gibi kattan kata değiĢebilmektedir. Kapsüllerin iç mekanları esnek yapılı
olarak düĢünülen projede oda duvarları kullanıcıların isteğine bağlı
olarak düzenlenebilmektedir (Kaynak:http://www.bilgiagi.net/ herkesinbir-evi-olsun-kapsul-evler/1550/EriĢimTarihi:24.08. 2014).
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3.BÖLÜM
3.KÜÇÜK KONUTLARDA ĠÇ MEKÂN ANALĠZĠ
Konut birimlerinde iç mekânların doğru bir Ģekilde organize edilmesi
kullanıcı memnuniyeti için çok önemli bir unsurdur.
Bu bölümde;


Günümüzde

uygulanan

küçük

konutların

iç

mekân

organizasyonları ile tasarım ilkelerine uygunluğu,


Küçük konutlarda iç mekân ve sabit donatı yeterliliği,



Küçük konutların, kullanıcılarının yaĢam tarzlarına uygunluğuyla
birlikte kullanıcı memnuniyeti,



Farklı iki pilot bölgenin seçilmesi ve bu konutların mekânsal
olarak değerlendirilip, birbirleri ile karĢılaĢtırılması



Bu bölgelerde anket çalıĢmasının yapılarak anket verilerinin
değerlendirilmesi,



Yapılan anket çalıĢması sonucunda çıkan veriler sonucunda,
anket yapılan bir konutun iç mekân düzenlemesinin yeniden
yapılması ve uygulanması ile aynı konutta daha verimli kullanım
alanlarının oluĢturulduğu ve yeterli sabit donatıların tasarlanarak
kullanıcı memnuniyetinin arttığı vurgulayarak, konutun eski hali
ile yeni hali karĢılaĢtırılarak incelenmektedir.

Bu incelemede Türkiye‟de tasarlanmıĢ, nitelikli toplu konut örneklerinin
içinde gösterilen ve Ankara‟daki kapsamlı projelerden biri olan Park
Oran evleri ele alınmıĢtır. Bu site içinde konumlandırılmıĢ C Blokta yer
alan 87 m² olarak tasarlanan 2+1‟ler ile hemen hemen aynı boyutlarda
olan ve ölçülerde (80m²) bulunan Dikmen YeĢil Vadi alanı içindeki
Güzeltepe Sitesinde bulunan 2+1‟ler iki pilot bölge olarak seçilmiĢtir.
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Bu bölgelerin seçilme nedeni farklı sosyo-kültürel ve ekonomik grupların
barınmasıdır. Bu bölgelerde yaĢamakta olan küçük konut kullanıcılarına,
yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak 16 soruluk bir anket hazırlanıp
uygulanmıĢtır.
Tez kapsamında seçilen konutların, iç mekân tasarımlarının incelenmesin
de ilk olarak projelerin elde edilip mekân analizlerinin yapılarak mekân
organizasyonlarının uygunluğu ile kullanıcıların yaĢam tarzlarını
yaĢadıkları konuta yansıtmasının yanında kullanıcıların memnuniyetini
belirlemektir.
Ġlk olarak Park Oranın C Blok konutunun planı Ace Mimarlığın Web
sitesinden faydalanarak elde edilmiĢtir. Anket sırasında konut alanlarının
fotoğraflanmasına izin verilmemiĢ olup; konut iç mekânlarında
kullanıcıların mahremiyet anlayıĢları ve uygun olmadığını düĢündükleri
için görselleri boĢ kiralık daireden elde edilip, kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya
yön vermesi açısından konutları incelememize olanak sağlamıĢtır.
Ġkinci pilot bölge olan Güzeltepe Sitesinin mevcut planları olmadığından
dolayı konut kullanıcılardan birinin izni ile konutunda röleve çalıĢması
yapılıp, konut planları çizilmiĢtir. Ġç mekânlarla genel mekânlarda
fotoğraf çekilmesinde hiçbir sakınca görülmemiĢ, çekim yapılmasına izin
verilmiĢtir.
Konu kapsamında yapılan alan çalıĢmasından sonra analizler ve anket
sonuçlarının doğrultusunda örnek bir çalıĢmayla yeniden oluĢturulan
mekânsal ve donatısal düzenlemeler ile aynı konutta daha verimli
kullanım

alanlarının

oluĢturulduğu

ve

yeterli

sabit

donatıların

tasarlanarak kullanıcı memnuniyetinin arttığı, konutun eski hali ile
karĢılaĢtırma yapılmaktadır.
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3.1.PARKORAN VE GÜZELTEPE KONUTLARININ ĠÇ MEKÂN
ANALĠZĠ

3.1.1.PARK ORAN KONUTLARI
Mesa-Aktürk Emlak Pazarlama Ortaklığı tarafından yapılmıĢtır.
YAPIM YILI: 2012
KONUM: Park Oran Konutları Ankara‟da, Oran giriĢinde yer
almaktadır.

3.1.1.1.VAZĠYET PLANI:

Resim 18:Park Oran Vaziyet Planı
(URL-14)
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Resim 1:Park Oran
(URL-15)

3.1.1.2.KONUT BĠLGĠLERĠ:
Park Oran Konutları; 31 katlı, toplam 12 adet A ve B blok ile 7 katlı,
toplam 5 adet C ve D tipi bloklardan oluĢmaktadır. Bloklardaki toplam
konut sayısı 1832 dir.
Blokların yakın çevresinde yer alan açık otopark, kapalı otopark, spor
alanları, çocuk oyun alanları konumlandırılmıĢtır. Konutlarda bulunan
yaĢam alanlarının tümü güney-güneybatı yönlerindeki orman alanı
Eymir-Mogan göllerini görebilecek biçimde konumlandırılmıĢtır.
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3.1.1.3.GÖRÜNÜġ:

Resim 20:Park Oran GörünüĢ
(Kaynak: www.acemimarlik.com-EriĢim:18 ġubat 2014)

Resim 21: Park Oran C Blok GörünüĢ
(Kaynak: Burçak BULHAZ ArĢivinden - 6.Temmuz.2014)
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3.1.1.4.KONUT ĠÇ MEKÂN BÜYÜKLÜKLERĠ:


Salon+Mutfak: 38m²



Antre: 6.5m²



Koridor: 7.5m²



Oda-1: 10.5m²



Yatak Odası: 15.5m²



Banyo+WC: 5m²



Balkon: 4m²
TOPLAM ALAN: 87 m²

3.1.1.5.PARK ORAN C BLOK 2+1 KONUT PLANI:

Resim 22:Park Oran Konut Planı
(Kaynak: www.acemimarlik.com-EriĢim:18 ġubat 2014)
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3.1.1.6.YAġAMA MEKÂNI:

Resim 2:Park Oran YaĢama Mekânı
(Kaynak: Borsem Kuleli Temsilciliği)

YaĢama mekânları konumları itibari ile güney-güneybatı yönlerindeki
orman alanı ile Eymir-Mogan göllerinin manzarasına hakim olabilecek
Ģekilde konumlandırılan pencere alanları, büyük açıklıklar olarak
değerlendirilmiĢtir.
YaĢama mekânı Ġkinci Bölümde bahsettiğimiz gibi konut birimi iĢlev
Ģemasına uygun bir biçimde konumlandırılmıĢ ve yemek yeme alanı ile
mutfak alanı doğrudan bağlantı içindedir (bkz. ġekil.4). Kullanım alanı
38m² olarak tasarlanmıĢtır.
Yemek yeme alanı ile iç içe çözümlenen yaĢama mekânında Ġkinci
Bölümde bahsedildiği gibi (bkz. ġekil.5-ġekil.6) kullanıcıların rahat bir
biçimde dinlenebilecekleri, televizyon izleyebilecekleri yeterli alanlar
bırakılmıĢtır.
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38m² olan yaĢama mekânı sabit ve hareketli donatılar için yeterli alanlara
sahiptir. Günümüzde gösteriĢten uzak, daha fonksiyonel,

minimal

donatılar seçilmeye ve kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Örneğin yemek
takımları; yemek masası, sandalyeler ve büyük büfe ya da gümüĢlük
olarak adlandırılan dolap tarzı donatılar yerine sadece yemek masası,
sandalyeleri yeterli olmakta ve bu seçimle mekânı daha elveriĢli bir
Ģekilde kullanılmasına olanak sağlanmaktadır.
YaĢama mekânının mutfakla iç içe tasarlanmasından dolayı sabit
donatıların biçimsel ve renksel açıdan birbirine olan uyumu göz önünde
tutulmuĢ

ve

değerlendirilmiĢtir.

Beyaz

eĢyalar

ankastre

olarak

seçildiğinden dolayı yaĢama mekânından mutfak alanına bakıldığında
renksel

ve

dokusal

hiçbir

farklılık

ile

karĢılaĢmak

mümkün

olmamaktadır. Mekânın bütünlüğü bozulmadan değerlendirilmiĢ ve
uygulanmıĢtır.

Resim 24: Park Oran YaĢama Mekânı
(Kaynak: www.acemimarlik.com-EriĢim:18 ġubat 2014)
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3.1.1.7.MUTFAK:

Resim 25:Park Oran Mutfak Alanı
(Kaynak: Borsem Kuleli Temsilciliği)

Mutfak yemek yeme alanı ve yaĢama mekânı ile ortak bir biçimde
çözümlenmiĢ

konut

birimi

iĢlev

Ģemasına

uygun

bir

biçimde

konumlandırılmıĢtır.
Konutta I mutfak kullanılmıĢtır. Mutfak iĢlevleri bir tezgah üzerinde
toplanarak düzenlenmiĢtir. Bu düzenleme oldukça iĢlevsel olarak
kullanılmaktadır. Tezgahla beraber 35 cm. derinliğinde boydan boya
devam eden tezgah üstü dolaplar konumlandırılmıĢ, gerekli bütün araç
gereçlerin yeterli olarak depolanması sağlanmıĢtır.
Yemek hazırlama, yıkama ve depolama gereksinimleri organizasyon
biçimleniĢine bağlı olarak yardımcı ekipmanlar (buzdolabı, bulaĢık
makinesi, fırın gibi) ile birlikte iĢlevsel olarak konumlandırılmıĢtır.
Mutfakta donatı ve araçlarının yerden yükseklikleri 85 cm. olarak,
çalıĢma tezgahının derinliği 60 cm. olarak saptanmıĢtır.
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Kullanıcıların optimum ölçüleri göz önüne alınarak (bkz. Ģekil.8) uygun
bir biçimde tasarlanmıĢtır. BulaĢık yıkama evyesi, ocak-fırın ile
buzdolabı arasındaki dolaĢım ve çalıĢma üçgeni uygun biçimde
konumlandırılmıĢtır. Mutfak, yemek hazırlama eylemi açısından ve yeme
eylemlerinin karĢılanması için uygun bir organizasyon olmuĢtur.

Resim 26:Park Oran Mutfak Alanı
(Kaynak: Borsem Kuleli Temsilciliği)

3.1.1.8.ANTRE & KORĠDOR:
Konutun 14m²‟ sini antre ve koridor bölümleri oluĢturmaktadır.
Antre alanında bulunan sabit donatı elemanları mevcuttur. Bu elemanlar
tek bir modül olarak tasarlanmıĢ, bir kısmını vestiyer oluĢtururken bir
kısmını da depolama için ayrılmıĢ alanı içermektedir.
Kullanıcıların konuta giriĢinde dıĢ çevreden, iç ortama geçiĢini sağlayan
antre alanı 6.5m²‟ dir. Antrenin ana iĢlevi olan dıĢ mekândan konut içine
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geçiĢi sağlamaktır. Bu mekân aynı zamanda konut içine bir mekânsal
dağılım alanı olarak da değerlendirilmiĢtir.

Resim 27:Park Oran Antre -Koridor
(Kaynak: Borsem Kuleli Temsilciliği)

Koridorlar konut içi dolaĢımını sağlayan alanlar olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Konutta koridorlar yatak odalarına ulaĢmak ve görsel
iliĢkiyi kesmek için düzenlenmiĢtir.

3.1.1.9.YATAK ODALARI:
Konutta biri 10.5m² diğeri ise 15.5m² olmak üzere iki yatak odası
bulunmaktadır. Konut kullanıcıları 15.5m² olan odayı ebeveyn odası
olarak kullanmaktadır. 10.5 m²

olan yatak odası kullanıcıların aile

bireylerinin sayısına göre biçimlenmektedir. Konutlarda bu odalar
genellikle çocuk odası, bazen çalıĢma odası, bazen ise oturma odası
olarak kullanımı sağlanmıĢtır.
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Resim 28:Park Oran Yatak O dası
(Kaynak: Borsem Kuleli Temsilciliği)

Konutun plan yerleĢiminden görüldüğü üzere yatak odası alanlarının
mahremiyet içeriğinden dolayı giriĢe ve yaĢama alanına bağlantısız
uygun olarak konumlandırılmıĢtır. Kendi koridoru ile konutun diğer
bölümlerinden ayrılmaktadır.
Mekândaki dolap alanı yatakla uygun minimum değerler bırakılacak bir
biçimde iliĢkilendirilmiĢ ve oturma elemanları gibi donatılar da uyuma
alanında yer almıĢtır. Yatak ile dolap arasında kolay dolaĢımın mümkün
olduğu alanlar yaratılmıĢtır.
Ġkinci Bölümde de belirttiğimiz gibi ıslak hacimler ile yakın iliĢkili
olması gereken bu mekânlar bu plan yerleĢiminde biraz uzak kaldığı için
konut iĢlev Ģeması açısından doğru bir yaklaĢım olmamıĢtır.
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Resim 3:Park Oran Oda
(Kaynak: www.acemimarlik.com-EriĢim:18 ġubat 2014)

3.1.1.10.BANYO & WC:

Resim 30:Park Oran Islak Hacim
(Kaynak: Borsem Kuleli Temsilciliği)

Islak hacim 5m² banyo, wc ve lavabodan oluĢmaktadır. Konut
kullanıcıları ve misafirleri aynı ıslak hacmi kullanmaktadır.
Antre bölümünde yer alan ıslak hacim, konuta gelen misafirlerin
kullanımına uygun olsa da konut kullanıcıları için kullanımı uygun
değildir. Islak hacmin kapısı antreye açılmakta olduğundan giriĢ kapısı
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ile karĢılıklı bağlantı içindedir. Bu durum yabancı birinin ya da bir
misafirin eve giriĢi-çıkıĢı ile konut kullanıcısının ıslak hacim için
oluĢturulması gereken mahremiyet alanı kaybolmaktadır.
Islak hacim iç mekânında kullanılan duvar kağıtları, banyo alanına
gelindiğinde seramik ile devam etmekte ve lavabonun üstünde kullanılan
tam boy ayna ile mekanı olduğundan daha geniĢ göstermektedir.
Lavabonun altında kullanılan dolaplar ile depolanması gereken birçok
malzeme için yeterli olmakta hatta devamında çamaĢır makinesi için bir
alanda yaratılarak mekânı daha kullanıĢlı hale getirmektedir.

3.1.1.11.PARK ORAN KONUTLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ġehir merkezinde bulunan konutların alıĢveriĢ merkezine yakınlığı ve
sosyal alanlara olan iliĢkisi nedeni ile kullanıcılara büyük kolaylık
sağlamaktadır.
Gerek ortak alanların kullanımı gerekse farklı tiplerde tasarlanan
konutların oluĢu farklı kullanıcı gruplarını bir araya getirmesine sebep
olmuĢtur.
C Blokta bulunan 2+1 daireleri içeren bu değerlendirme ile konutu iç
mekân kurgusuna bakıldığında, konut birimi iĢlev Ģemasına göre
mekânların birbirleri ile olan iliĢkileri doğru bir içimde düzenlense de
ıslak hacimlerde söz ettiğimiz kapının konumundan kaynaklı kullanım
fonksiyonel bir tasarım anlayıĢı değildir (Tablo 11).
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Park Oran Konutları 87m2‟li C Blok 2+1 Konut Örneği
Mekân Kurgusu:

Plan:

G: GiriĢ

B: Banyo

A: Antre

W: Wc

M: Mutfak

O: Oda

S: Salon

BN: Balkon

Mekânların Dağılımı:
Salon+Mutfak: 38m²

Yatak Odası: 15.5m²

Antre: 6.5m²

Banyo+WC: 5m²

Koridor: 7.5m²

Balkon: 4m²

Oda-1: 10.5m²

Tablo 11: Park Oran Konutları Analiz Tablosu

Kullanıcıların belirlemiĢ olduğu hareketli donatılar ile iç mekânlarda
sirkülasyon alanlarına dikkat edilmiĢ ve gereğinden fazla mobilya
kullanımından kaçınıldığı gözlemlenmiĢtir.
Sadece gerekli ihtiyaçlara hizmet edebilen mobilyalar seçilirken çeĢitli
kombinasyonlarla (renkler, dokular ve biçimlerde seçilen mobilyalar ile)
farklı yaĢam alanları ve odalar oluĢturulmuĢtur. Çoğu konutta modern
çizgilerin hakim olduğu mobilyaların seçilerek kullanıldığı belirlenmiĢtir.
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3.1.2.GÜZELTEPE SĠTESĠ
Kentsel dönüĢüm projesi kapsamında BüyükĢehir Belediyesi tarafından
yaptırılmıĢ bir sitedir.

YAPIM YILI: 2004
KONUM: Güzeltepe Sitesi Ankara‟da, Dikmen YeĢil Vadi yerleĢkesi
içinde yer almaktadır.

3.1.2.1.VAZĠYET PLANI:

Resim 31:Güzeltepe Sitesi VaziyetPlanı
(Kaynak:google earth-EriĢim:18 ġubat 2014)
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Resim 32:Güzeltepe Sitesi
(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden-05 Ocak 2014)

3.1.2.2.KONUT BĠLGĠLERĠ:
Güzeltepe Sitesi; 16 katlı, 1 adet bloktan oluĢmaktadır. Bloktaki toplam
konut sayısı 64‟ dür. Blokların yakın çevresinde yer alan açık otopark ve
çocuk oyun alanları, açık spor alanları ile Dikmen YeĢil Vadi rekreasyon
alanı yer almaktadır. 32 dairenin yaĢam alanları ve mutfakları YeĢil Vadi
manzaralı olacak biçimde konumlandırılmıĢtır. Siteye ait 45 araçlık açık
otopark ve otoparktan ayrı konumlandırılmıĢ çocuk oyun alanı
mevcuttur.
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3.1.2.3.KONUT ĠÇ MEKÂN BÜYÜKLÜKLERĠ:


Salon: 24m²



Mutfak: 8m²



Antre: 7.50m²



Koridor: 5m²



Oda-1: 10m²



Yatak odası: 13m²



Banyo+WC: 9m²



Balkon: 4m²
TOPLAM ALAN:80.5 m²

3.1.2.4.GÜZELTEPE SĠTESĠ 2+1 KONUT PLANI:

Resim 33:Güzeltepe Sitesi Konut Planı
(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden-28 Aralık 2013)
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3.1.2.5.YAġAMA MEKÂNI:

Resim 34:Güzeltepe Sitesi YaĢama Mekânı
(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden- 05 Ocak 2014)

YaĢama mekânlarının konumu göz önünde bulundurup, YeĢil Vadi ve
Dikmen‟i Ayrancı‟ ya bağlayan köprü manzarasına hakim olan mekanlar,
pencere boyutlarının ve parapet yüksekliği nedeni ile kullanıcılarına
geniĢ bir manzara görünümü sağlayamamaktadır.
Konutun 24m²‟ sini oluĢturan yaĢama mekânı Ġkinci Bölümde
bahsettiğimiz gibi konut birimi iĢlev Ģeması ile bağlantılı olarak uygun
konumlandırılmıĢ, yemek yeme alanı yaĢama mekânı ile aynı alan içinde
çözümlenmiĢtir (bkz. Ģekil.4). YaĢama mekânı konut içinde yaĢayan
bireylerin sosyal gereksinimlerini giderebilecekleri gibi düzenlenmiĢtir.
Bu alanda sabit donatı olarak hiçbir ürün bulunmamaktadır. YaĢama
mekânı küçük konut kullanıcılarının belirledikleri mobilyaların yer aldığı
alanlar olarak karĢımıza çıkmaktadır.
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3.1.2.6.MUTFAK:

Resim 35:Güzeltepe Sitesi Mutfak Alanı
(Kaynak :Burçak BULHAZ arĢivinden)

Mutfak alanı ayrı bir mekân olarak tasarlanmıĢtır. Ġkinci Bölümde
bahsedilen Konut Birimi ĠĢlev ġemasına (bkz. ġekil-4) göre mutfak;
konutun giriĢine yakın olarak uygun biçimde konumlandırılmıĢtır Yemek
yeme alanı, salon ile mutfak arasında bir geçiĢ sağlamıĢtır.
Konutta 8m²‟lik L mutfak kullanılmıĢtır. Her mutfakta yer alan ve yemek
hazırlamaya yardımcı ekipmanlar (eviye, fırın, ocak vs.) ile depolama
ekipmanları (buzdolabı, üst ve alt dolaplar, kiler dolabı vs.)
bulunmaktadır. Eviyenin, ocak fırın ve hazırlama tezgahı arasındaki
mesafe olabildiğince birbirine yakın olarak düzenlenmiĢ ve bu
ekipmanlar iĢlevsel olarak konumlandırılmıĢtır. Aynı zamanda eviye ile
ocağın

ve

fonksiyonel

buzdolabı
olarak

arasındaki

tanımlanmıĢ

yetersizliği göze çarpmaktadır.

dolaĢım-çalıĢma
olup,

depolama

alanı

üçgeni

ekipmanlarının
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3.1.2.7.ANTRE & KORĠDOR:
Konutun 7.50m²‟ si antre, 5m²‟ sini de koridor oluĢturmaktadır. Plandan
inceleneceği gibi kullanıcıların konut giriĢinden iç mekânlara geçiĢini
sağlamakta olup, aynı zamanda yatak odaları ile ıslak hacimlere de geçiĢ
sağlamaktadır.
Koridorlar antreyi, mutfak ve yaĢama alanını birbirine bağlamaktadır.
Konuttaki yaĢama alanı ile yatak odalarının görsel iliĢkisi koridorla
kesilmiĢtir.

3.1.2.8.YATAK ODALARI:

Resim 36:Güzeltepe Sitesi Ebeveyn Yatak Odası
(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Konutta biri 10m²

diğeri ise 13m²

olmak üzere iki yatak odası

bulunmaktadır. Konut kullanıcıları 13m² olan odayı ebeveyn odası olarak
kullanmaktadır. 10m² olan yatak odası kullanıcıların aile bireylerinin
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sayısına

göre

biçimlenmekte,

çoğunlukla

çocuk

odası

olarak

kullanılmaktadır.
Ġkinci Bölümde de belirttiğimiz gibi uyuma alanları konut birimindeki
özel alanlardan sayılmaktadır. Ama bu konutlarda ki konut iĢlev
Ģemasına göre giriĢ alanında yer alan yatak odaları, antre ile iç içe
kalmakta, mahremiyet olgusundan dolayı uygun bir yerleĢim anlayıĢı
sergilememektedir.
Uyuma alanlarında bulunan giysi dolapları mekân içinde bir niĢ
yaratılarak konumlandırılmıĢ olmasına rağmen boyutları ve adetleri
bakımından yetersiz derecededir.
Islak hacimlerle olan bağlantı ise tam tersine konut iĢlev Ģemasına (bkz.
ġekil-4) göre her iki uyuma mekanına hakim olacak Ģekilde tasarlanması
mekansal organizasyon açısından doğru bir yöntem olmuĢtur.

Resim 37:Güzeltepe Sitesi Çocuk Odası GörünüĢü
(Kaynak :Burçak BULHAZ arĢivinden)
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3.1.2.9.BANYO & WC:

Resim 38:Güzeltepe Sitesi Banyo & Wc GörünüĢü
(Kaynak :Burçak BULHAZ arĢivinden)

Islak hacim alanı 9m² olup; duĢ, wc ve lavabodan oluĢmaktadır. Antre
bölümünde yer alan ıslak hacmin kapısı giriĢ kapısı ile karĢılıklı bağlantı
içindedir. Bu durum yabancı birinin ya da bir misafirin eve giriĢi-çıkıĢı
ile konut kullanıcısının için ıslak hacmin gerekliği olan mahremiyet alanı
kaybolmaktadır.

3.1.2.10.GÜZELTEPE KONUTLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ÇalıĢma hayatının belirlediği yaĢam tarzlarının ihtiyaçları dahilinde
üretilmiĢ

olan

konutta

gereken

minimum

alanlar

göz

önünde

bulundurulmuĢtur. Konut planı tek tip olarak üretilip uygulanmıĢtır.
ġehir merkezinde olmasından dolayı çalıĢan kiĢilerin tercih ettiği site de
birçok farklı statüde konut kullanıcısı bulunmaktadır.
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Güzeltepe Konutları 80,5m2‟lik 2+1 Konut Örneği
Mekân Kurgusu:

Plan:

G: GiriĢ

B: Banyo

A: Antre

W: Wc

M: Mutfak

O: Oda

S: Salon

BN: Balkon

Mekânların Dağılımı:
Salon: 24 m²

Yatak Odası: 13m²

Mutfak: 8m²

Banyo+WC: 9m²

Antre: 7.5m²

Balkon: 4m²

Koridor: 5m²
Oda-1: 10m²
Tablo 12: Güzeltepe Sitesi Analiz Tablosu

Konutun iç mekânlarına bakıldığında, konut birimi iĢlev Ģeması
yönünden bakıldığında konutun giriĢinden baĢlayarak diğer mekânların
birbirleri ile olan iliĢkileri doğru biçimde çözümlense de ıslak hacimlerde
bunu söylemek pek mümkün değildir. Konutun ıslak hacimlerinin farklı
alanlarda çözümlenmesi ya da giriĢ alanı ile göz temasının kesilmesi
gerekmektedir.
Ġç mekânların biçimlenmesinde kayıp alanlar göz önüne alınarak
maksimum kullanım alanları yaratılmıĢ olmasına karĢın; sabit donatı
elemanlarına gerekli önem verilmemiĢtir.

96

3.2.PARKORAN VE GÜZELTEPE KONUTLARINDA ANKET
SONUÇLARI
SeçilmiĢ olan Güzeltepe Sitesi ve Park Oran Konutları‟nda 16 soruluk bir
anket çalıĢması yapılmıĢtır. Anket çalıĢması yüz yüze yapılmıĢ olup; bu
çalıĢmada küçük konut kullanıcıları hedeflenmiĢtir. Toplam 34 küçük
konut kullanıcısı ankete katılım sağlamıĢtır. Anketin uygulandığı
kullanıcı sayısı fazla olamamakla birlikte, ankette çıkan sonuçlara göre
alan çalıĢmasına katkıda bulunan veriler elde edilebilmiĢtir.
Anket katılımcılarına yöneltilen sorular, küçük konut kullanıcılarının
bulundukları konutun mekânsal yeterliliği ile mekânsal organizasyonu
inceleyen, bu bağlamda kullanıcı memnuniyeti ve ihtiyaçlarını belirleyen
bölümlerden oluĢmuĢtur.
Bu anket çalıĢmasının amacı; küçük konut kullanıcılarının mevcut konut
ortamları hakkındaki düĢüncelerini ve ihtiyaçlarının belirlenerek; anket
verilerinden faydalanarak örnek olarak seçilmiĢ bir küçük konuttaki
mekânsal alanların değerlendirilmesi ile aynı konut içinde daha iĢlevsel
ve daha kullanıĢlı bir konut oluĢturulmasıdır. Bu örnek çalıĢmada yer
alan küçük konutun mekânsal, donatısal yeterliliğini ve mekânsal
organizasyon açısından da kullanıcı memnuniyeti değerlendirmektedir.
Anket sonuçları SPS 11 programında değerlendirilmiĢtir.
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Soru-1: YaĢ aralığınız?

YaĢ

Aralığı
18-24
25-34
35-44
45-54
54 ve üstü
Toplam

Park Oran Park Oran Güzeltepe Güzeltepe
(%)
Sitesi
Sitesi (%)
0
4,75
0
1
2
15,38
6
28,57
4
30,77
8
38,10
4
30,77
3
14,29
3
23,08
3
14,29
13
100,0
21
100,0

Tablo 2: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının YaĢlara Göre
KarĢılaĢtırılması Ve Yüzdelik Dağılımı.

0%
18 - 24

15%

23%

25 - 34
31%

31%

35 - 44
45 - 54
55 +

Tablo 3: Park Oran Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının YaĢlara Göre Yüzdelik Dağılımı.

5%
18-24

14%
29%

14%

25-34
35-44

38%

45-54
54 +

Tablo 4: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının YaĢa Göre Yüzdelik Dağılımı.
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Soru-2: Cinsiyetiniz?

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Park Oran Park Oran Güzeltepe Güzeltepe
(%)
Sitesi
Sitesi (%)
53,85
57,14
7
12
6
46,15
9
42,86
13
100,0
21
100,0

Tablo 5: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Cinsiyete Göre
KarĢılaĢtırması Ve Yüzdelik Dağılımı.

46%
54%

Kadın
Erkek

Tablo 6: Park Oran Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı.

43%

Kadın
57%

Erkek

Tablo 7: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı.
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Elde edilen bilgiler doğrultusunda;
Ankete en az katılımı sağlayan grup %4,75 oranıyla 18-24 yaĢ aralığı
olan gruptur. Bu grup Güzeltepe Sitesi kullanıcılarıdır.

35-44 yaĢ

arasında olanlar Park Oran Konutları‟nda %30.77, Güzeltepe Sitesi‟ nde
ise bu oran %38.10 olarak belirlenmiĢtir.
Ankete diğer gruplara göre daha aktif katılan 35-44 yaĢ grubudur. 54 yaĢ
ve üzeri olan bireylerin %23.08‟i Park Oran Konutları, %14,29‟u ise
Güzeltepe Sitesi kullanıcılarıdır.
Park Oran Konutları‟ndaki anket katılımcılarının %53.85‟i kadın,
%46.15‟i erkektir. Güzeltepe Sitesi kullanıcıları ise %57.14‟ü kadın,
%42.86‟ı erkek olarak belirlenmiĢtir. Genel olarak bakıldığında ankete
katılan bireylerin çoğunluğunu kadınlar oluĢmaktadır.

Soru-3: Eğitim düzeyiniz?

Eğitim
Ġlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Y.lisans
Doktora
Toplam

Park
Oran
0
1
0
11
0
1
13

Park
Güzeltepe Güzeltepe
Oran (%)
Sitesi
Sitesi (%)
9,52
0
2
23,81
7,69
5
14,29
0
3
47,62
84,62
10
4,76
0
1
0
7,69
0
100,0
100,0
21

Tablo 19: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının YaĢlara Ve Eğitim
Durumuna Göre KarĢılaĢtırması Ve Yüzdelik Dağılım.

100

0%

0%
8% 8%

0%

İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans

85%

Y.lisans
Doktora

Tablo 20: Park Oran Sitesi Konut Kullanıcılarının Eğitim Durumuna Göre Yüzdelik Dağılımı.

5% 8%
İlköğretim

10%
24%

Lise
Önlisans

48%
14%

Lisans
Y.lisans
Doktora

Tablo 21: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Eğitim Durumuna Göre Yüzdelik
Dağılımı.

Eğitim durumuna göre dağılım tablosu için;
Ankete katılan eğitim grubundan büyük bölümünü Park Oran
Konutları‟ndaki katılımcı bireylerin % 84,62‟lik bölümü ile lisansını
tamamlayan kiĢiler oluĢturmaktadır. % 7,69‟lık bir bölüm lise mezunu ile
% 7,69‟lık bir bölüm doktora mezunu olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Güzeltepe Sitesi‟ nde ise bu oranlar %9.52‟lik bölümü ilköğretim,
%23.81‟lik bölüm lise mezunu, %14.29‟luk bölüm ön lisans mezunu,
%47.62‟lik bölüm lisans mezunu, %4.76‟lik bölüm yüksek lisans mezunu
olarak belirlenmiĢtir.

101

Soru-4: Aile nüfusunuz kaç kiĢiden oluĢmaktadır?
Güzeltepe Güzeltepe
Sitesi
Sitesi (%)

Park
Oran

Park
Oran
(%)

1 Kendim

3

23,08

3

14,30

2 EĢim ve Ben

5

38,46

6

28,57

3 EĢim, Ben ve Çocuğum

3

23,08

2

9,52

4 EĢim, Ben ve 2 Çocuğum

2

15,38

7

33,33

5 EĢim, Ben ve 3 Çocuğum

0

0

2

9,52

6 EĢim, Ben, Çocuğum ve Diğer

0

0

1

4,76

13

100,0

21

100,0

Aile Nüfusu

Toplam

Tablo 22: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcıların Konut Ġçinde YaĢayan Aile
Nüfusu Bakımından KarĢılaĢtırması Ve Yüzdelik Dağılımları.

Küçük konutta yaĢayan aile bireyleri tablosu incelendiğinde;
Ankete katılan Park Oran Konutları‟nda yaĢayan bireylerin aile yapısı
incelendiğinde; %38,46‟lık bölüm birinci sırada iki kiĢilik ailelerin
çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Ġkinci sırada %23,08‟lik bir kısmı
oluĢturan iki grup göze çarpmaktadır. Bu gruplar ise yalnız yaĢayan
bireyler ile üç kiĢilik aile yapısından meydana gelmektedir. Dört
kiĢilik bir aile yapısı ise %15,38‟lik bir bölümün oluĢturmaktadır.
Güzeltepe Sitesi‟nde ankete katılan bireylerin aile yapısı bakımından
incelendiğinde; %33,33‟lük kısmı oluĢturan dört kiĢilik aile yapısı
birinci sırada göze çarpmaktadır. %28,57‟lik bir bölümü oluĢturan iki
kiĢilik aile yapısı ile, sitenin %14,30‟luk bir bölümünün de yalnız
yaĢayan aile bireyinden oluĢtuğunu görmekteyiz. %9,52‟lik bir
bölümü oluĢturan iki grup ise üç kiĢilik aile yapısı ile beĢ kiĢilik aile
yapısıdır. %4,76‟lık bölümü oluĢturan kısımda beĢ kiĢinin üstünde
yaĢamakta olan bir aile yapısı ile karĢılaĢılmaktadır.
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Kendim
Eşim, Ben ve Çocuğum
Eşim, Ben ve 3 Çocuğum

Eşim ve Ben
Eşim, Ben ve 2 Çocuğum
Eşim, Ben, Çocuğum ve Diğer
0%

0%
15%

23%

23%
38%

Tablo 23: Park Oran Sitesi Kullanıcılarının Konut Ġçinde YaĢayan Aile Nüfusu Bakımından
Yüzdelik Dağılımları.

Kendim

Eşim ve Ben

Eşim, Ben ve Çocuğum

Eşim, Ben ve 2 Çocuğum

Eşim, Ben ve 3 Çocuğum

Eşim, Ben, Çocuğum ve Diğer

10%

5%
14%
33%

28%
23%

Tablo 24: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcıların Konut Ġçinde YaĢayan Aile Nüfusu Bakımından
Yüzdelik Dağılımları.

Soru-5: Sosyal aktiviteleriniz var mı?

Sosyal
Aktivite
Evet
Hayır
Toplam

Park Oran Park Oran Güzeltepe Güzeltepe
(%)
Sitesi
Sitesi (%)
92,31
61,90
12
13
1
8
38,10
7,69
13
100,0
21
100,0

Tablo 25: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Sosyal Aktivite Varlığına
Göre KarĢılaĢtırması Ve Yüzdelik Dağılımı.
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8%

Evet
Hayır
92%

Tablo 26: Park Oran Sitesi Konut Kullanıcılarının Sosyal Aktivitelerine Göre Yüzdelik Dağılımı.

38%
Evet
62%

Hayır

Tablo 27: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Sosyal Aktivitelerine Göre Yüzdelik
Dağılımı.

Sosyal aktivite tablosu için;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların %92,31‟i sosyal
aktiviteleri bulunurken, %7,69‟si‟nin sosyal aktivitelerinin olmadığı
belirlenmiĢtir.
Güzeltepe

Sitesi‟nde

ankete

katılan

bireylerin

%61,90‟ı

sosyal

aktivitelerini genelde konutların çevresinde bulunan rekreasyon11
alanlarında geçirdikleri zamanlar olarak tanımlamıĢlardır. Bu alanlar
genelde çocuk sahibi olanlar ve spor yapanların daha çok kullandıkları,

11

Yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince recreation kelimesinden
gelmektedir. Türkçe karĢılığında, kentlerin bölgesel yeni yapılaĢan ve ya yeniden tasarlanan alanlarda kiĢilerin
boĢ zamanlarını, sosyal, kültürel, eğlence ve spor amacı ile düzenlenen alanlar bütünüdür.
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anket

sırasında

yapılan

açıklamalarda

belirlenmiĢtir.

Anket

katılımcılarının bir kısmı da bu sosyal aktivitelerin bir kısmının da
sinema, çeĢitli dernek ve arkadaĢ toplantıları olduğu dile getirmiĢlerdir.
%38,10‟luk bir bölüm kullanıcı ise sosyal aktivitelerinin olmadığını
belirtmiĢtir.

Soru-6: Bu semtte oturmayı neden seçtiniz?

Park
Oran

Park
Oran
(%)

Güzeltepe
Sitesi

Güzeltepe
Sitesi (%)

Merkezi

8

61,54

10

47,61

ĠĢe Yakınlığı

4

30,77

4

19,05

Aynı Semt

1

7,69

3

14,29

Kira Bedelleri

0

0

4

19,05

13

100,0

21

100,0

Neden

Toplam

Tablo 28: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Seçtikleri Semtin
Nedenlerine Göre KarĢılaĢtırması Ve Yüzdelik Dağılımı.

Neden bu semtte oturmayı seçtikleri sorulduğunda ise;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların % 61,54‟ü Ģehir
merkezinde olduğundan dolayı ulaĢım bakımından taĢıma araçların ve bir
çok

ihtiyaçlarının

karĢılanması

açısından

bu

semti

seçtikleri

belirlenmiĢtir. % 30,77‟lik grup ise iĢe yakın olduğu için ulaĢım ve
zamandan kaynaklı kazançları olduğunu vurgulamıĢ ve bu semti
seçmelerinde büyük rol oynadığı açıklamasında bulunmuĢlardır. %
7,69‟luk gurubun ise daha önce aynı semte oturduklarını bu nedenle
sosyal çevrelerinin büyük kısmının burada olduğu için yine aynı semti
seçtiklerini belirtmiĢlerdir.
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0%
8%
Merkezi

31%
61%

İşe Yakınlık
Aynı Semt
Kira Bedelleri

Tablo 29: Park Oran Sitesi Konut Kullanıcılarının Seçtikleri Semtin Nedenlerine Göre Yüzdelik
Dağılımı.

19%
48%

14%

Merkezi
İşe Yakınlık

19%

Aynı Semt
Kira Bedelleri

Tablo 30: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Seçtikleri Semtin Nedenlerine Göre
Yüzdelik Dağılımı.

Güzeltepe Sitesi‟nde ankete katılan bireylerin %47,61‟lik bölümü Ģehir
merkezinde olduğundan dolayı ulaĢımın kolay ve bir çok ihtiyaçlarının
kolay bir Ģekilde giderdiklerinden bahsetmiĢlerdir. %19,05‟lik bir bölüm
iĢe yakın olduğu için ulaĢım ve zamandan kaynaklı kazançları olduğunu
vurgulamıĢ ve bu semti seçmelerinde büyük rol oynadığı açıklamasında
bulunmuĢlardır. %14,29‟luk bir bölüm ise daha önce aynı semte
oturduklarını bu nedenle bu konutu seçtiklerini vurgulamıĢlardır.
%19,05‟lik bir kısım kullanıcıda kira bedellerinin aile bütçelerine uygun
olduğundan dolayı bu semti seçmelerinde rol oynadığını belirtmiĢlerdir.
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Soru-7: Neden bu konutu tercih ettiniz?

Park
Güzeltepe Güzeltepe
Oran (%)
Sitesi
Sitesi (%)

Neden

Park
Oran

2+1 Olması

5

38,57

4

Site Güvenlik

2

15,38

4

Manzara

1

7,69

2

19,05
19,05
9,52

Ġhtiyaçlar

2

15,38

9

42,86

Konfor

3

23,08

2

9,52

Toplam

13

100,0

21

100,0

Tablo 31: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Seçtikleri Konutun
Nedenlerine Göre KarĢılaĢtırması Ve Yüzdelik Dağılımı.

23%

39%

2+1 Olması
Site Güvenlik

15%

Manzara
8%

15%

İhtiyaçlar
Konfor

Tablo 32: Park Oran Sitesi Konut Kullanıcılarının Seçtikleri Konutun Nedenlerine Göre Yüzdelik
Dağılımı.

10%
19%

2+1 Olması
19%

42%
10%

Site Güvenlik
Manzara
İhtiyaçlar
Konfor

Tablo 33: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Seçtikleri Konutun Nedenlerine Göre
Yüzdelik Dağılımı.
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Neden bu konutta oturmayı seçtikleri sorusu üzerine;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların % 38,47‟lik bir bölüm,
konutu seçerlerken 2+1 olduğundan dolayı belirlediklerini dile
getirmiĢtir. % 15,38‟lik kullanıcı konutlarını güvenlikli olduğu için
seçtiklerini belirtirken, % 7,69‟luk bölüm konutlarının manzaraya hakim
olması konut seçiminde etken olmuĢtur. % 15,38‟lik kullanıcı mekânsal
ihtiyaçlarını karĢıladığını düĢünürken, % 23,08‟lik kısım ise konutlarını
konforlu bulduklarından dolayı seçtiklerini belirtmiĢtir.
Güzeltepe Sitesi‟nde ankete katılan bireylerin % 19,05‟lik bölümü 2+1
olduğundan dolayı bu konutu seçtiğini belirtirken, yine aynı dilim
payında olan %19,05‟lik bölüm kullanıcı siteyi güvenli buldukları için
seçtiklerini bildirmiĢlerdir. % 9,52‟lik bir kısım kullanıcı manzara
yönünden konutu beğendiklerini ve bu konutu seçmelerinde büyük etkisi
olduğunu

belirtirken,

%

kısım

42,86‟lık

mekânsal

ihtiyaçlarını

karĢıladığını bu nedenle konutu seçtiklerinin vurgulamıĢ, % 9,52‟si
konutlarını konforlu bulduklarından dolayı seçmiĢlerdir.

Soru-8:Evinizin tüm mekânları iĢlevine uygun olarak mı
kullanılıyor?

Park
Güzeltepe Güzeltepe
Oran (%)
Sitesi
Sitesi (%)

ĠĢlev Uygunluğu

Park
Oran

Evet

13

100,0

17

80,95

Hayır

0

0

4

19,05

Toplam

13

100,0

21

100,0

Tablo 34: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Mekânlarının
ĠĢlevine Uygun Kullanımına Göre KarĢılaĢtırılması Ve Yüzdelik Dağılımı.
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0%

Evet
Hayır
100,0%

Tablo 35: Park Oran Sitesi Konut Kullanıcılarının Mekânlarının ĠĢlevine Uygun Kullanımına
Göre Yüzdelik Dağılımı.

19%
Evet
Hayır
81%

Tablo 36: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Mekânlarının ĠĢlevine Uygun
Kullanımına Göre Yüzdelik Dağılımı.

Mekânların iĢlev uygunluğu tablosu için;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların % 100‟ü , konutlarındaki
mekânları iĢlevine uygun bir biçimde kullanmaktadır.
Güzeltepe Sitesi‟nde ankete katılan bireylerin % 80,95‟i mekânları
iĢlevine uygun bir biçimde kullanırken, % 19,05‟i kullanamamaktadır.
Bunun büyük nedeni olarak depolama alanlarının yetersiz olduğunu
belirten kullanıcılar, alaturka wc‟ lerinin mekânsal açıdan depolamaya
yönelik kullanmaktadırlar.
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Soru-9: Evinizin iç mekân tasarımının sizin yaĢam tarzınıza uygun
olduğunu düĢünüyor musunuz?

YaĢam tarzına
uygunluk

Park
Oran

Park Oran Güzeltepe
(%)
Sitesi

Güzeltepe
Sitesi (%)

Evet

13

100,0

18

85,71

Hayır

0

0

3

14,29

Toplam

13

100,0

21

100,0

Tablo 37: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Oturdukları
Konutlardaki Ġç Mekân Tasarımlarının YaĢam Tarzlarına Uygunluğuna Göre KarĢılaĢtırılması Ve
Yüzdelik Dağılımı.

0%

Evet
Hayır
100,0%

Tablo 38: Park Oran Konut Kullanıcılarının Oturdukları Konutlardaki Ġç Mekân Tasarımlarının
YaĢam Tarzlarına Uygunluğuna Göre Yüzdelik Dağılımı.

14%
Evet
Hayır
86%

Tablo39: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Konut Kullanıcılarının Oturdukları Konutlardaki Ġç Mekân
Tasarımlarının YaĢam Tarzlarına Uygunluğuna Göre Yüzdelik Dağılımı.
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YaĢam tarzına göre uygunluk tablosu için bakıldığında;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların % 100‟ü oturdukları
konutun yaĢam tarzlarına uygun olduğunu düĢünmektedir.
Güzeltepe Sitesi‟nde ankete katılan bireylerin % 85,71‟i oturdukları
konutun yaĢam tarzlarına uygun olduğunu düĢünürken, % 14,29‟u yaĢam
tarzlarına uygun olmadığını düĢünmektedir.
Bunun nedeni olarak da Dikmen Vadi‟sinde yapılan kentsel dönüĢüm
projesi ile bu sitedeki konuta sahip olduklarını, apartman kültürüne zor
ayak uydurduklarını belirtmiĢler, bu durumda olan baĢka konut
kullanıcılarında konutlarını sattıklarını ya da kiraya verdiklerini
bildirmiĢlerdir.

Soru-10: Günlük yaĢama mekânınız neresi?

YaĢama Mekânı

Park
Oran

Park Oran
(%)

Güzeltepe
Sitesi

Güzeltepe
Sitesi (%)

Salon

11

84,62

20

95,24

Oturma Odası

2

15,38

0

0

Mutfak

0

0

0

0

Kapalı Balkon

0

0

1

4,76

Toplam

13

100,0

21

100,0

Tablo 40: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Oturdukları Konutlardaki
YaĢama Mekânına Göre KarĢılaĢtırılması Ve Yüzdelik Dağılımı.
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0%
15%

0%
Salon
Oturma Odası
85%

Mutfak
Kapalı Balkon

Tablo 41: Park Oran Sitesi Kullanıcılarının Oturdukları Konutlardaki YaĢama Mekânına Göre
Yüzdelik Dağılımı.

0%
5%

0%
Salon
Oturma Odası
95%

Mutfak
Kapalı Balkon

Tablo 42: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Oturdukları Konutlardaki YaĢama Mekânına
Göre Yüzdelik Dağılımı.

Günlük yaĢama mekânınız neresi sorusu sorulduğunda;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların % 84,62‟si konutlarında
yaĢama mekânı olarak salon alanını belirlemiĢ durumdadır. % 15,38‟i
oturma odasını yaĢama mekânı olarak da kullanmaktadır.
Güzeltepe Sitesi‟nde ankete katılan bireylerin yaĢama mekânına göre
bakıldığında % 95,24‟i salonu tercih ederken, % 4,76‟sı kapalı
balkonunda vakit geçirmeyi tercih etmektedir. Bu değer bir konut
kullanıcısını göstermektedir. Ġki kiĢilik ailenin kullanmakta olduğu bu
konut kullanıcılar gün ıĢığından faydalanmayı ve bu ortamda oturup gün
içindeki vaktinin büyük bir kısmını kapalı balkonunda geçirmekten
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büyük keyif aldıkları için salon yerine bu alanı kullandıklarını
belirtmiĢlerdir.
Soru-11: Mutfağınız alan ve donatı olarak yeterli mi?

Park
Güzeltepe Güzeltepe
Oran (%)
Sitesi
Sitesi (%)

Mutfak Alan ve
Donatı Yeterliliği

Park
Oran

Evet

13

100,0

11

52,38

Hayır

0

0

10

47,62

Toplam

13

100,0

21

100,0

Tablo 43: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Mutfak Alanı Ve
Donatılarının Yeterliliğine Göre KarĢılaĢtırılması Ve Yüzdelik Dağılımı.

0%

Evet
Hayır

100%

Tablo 44: Park Oran Sitesi Kullanıcılarının Mutfak Alanı Ve Donatılarının Yeterliliğine Göre
Yüzdelik Dağılımı.

48%
52%

Evet
Hayır

Tablo 45: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Mutfak Alanı Ve Donatılarının Yeterliliğine
Göre Yüzdelik Dağılımı.
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Mutfak alanı ve donatılarının yeterliliği tablosuna bakıldığında;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların % 100‟ü konutlarındaki
mutfak alanı ve donatılarının yeterli bulmaktadır.
Güzeltepe Sitesi‟nde bulunan konutlardaki mutfak alanı ve donatılarının
yeterliğine göre incelendiğinde % 95,24‟i göre incelendiğinde % 52,38‟i
yeterli bulurken, % 47,62‟si

yeterli bulmamaktadır. Mutfaklarda

mekânsal yetersizliği değil sadece mekânsal organizasyon ve sabit donatı
yetersizliğinden kaynaklı yetersizlik söz konusudur.

Soru-12: Evinizde tadilat yaptırdınız mı?

Park
Güzeltepe Güzeltepe
Oran (%)
Sitesi
Sitesi (%)

Tadilat Yapımı

Park
Oran

Evet

6

46,15

11

52,38

Hayır

7

53,85

10

47,62

Toplam

13

100,0

21

100,0

Tablo 46: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Konutlarında Tadilat
Yapımına Göre KarĢılaĢtırılması Ve Yüzdelik Dağılım.

46%
54%

Evet
Hayır

Tablo 47: Park Oran Sitesi Kullanıcılarının Konutlarında Tadilat Yapımına Göre Yüzdelik
Dağılım
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48%
52%

Evet
Hayır

Tablo 48: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Konutlarında Tadilat Yapımına Göre Yüzdelik
Dağılım

Konutlarında tadilat yapımı tablosu incelendiğinde;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların % 46,15‟i konutlarında
tadilat yaptırırken, % 53,85‟i tadilat yaptırmaya gerek görmemektedir.
Bu oranlar Güzeltepe Sitesi‟ne bakıldığında % 53,38‟i tadilat yaptırırken,
% 47,62‟si tadilat yaptırmaya gerek duymamıĢtır.
Soru-13: Evetse hangi bölümde tadilat yapıldı?
Güzeltepe
Sitesi

Güzeltepe
Sitesi (%)

7

Park
Oran
(%)
52,85

0

0

Mutfak

4

30,77

9

42,86

Salon

1

7,69

0

0

Yatak odası

1

7,69

2

9,52

Banyo&Wc

0

0

3

14,29

Balkon

0

0

6

27,57

Misafir Wc

0

0

1

4,76

Toplam

13

100,0

21

100,0

Tadilat
Yapılan
Alanlar

Park
Oran

Yapılmayan

Tablo 49: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Konutlarında Tadilat
Yapılan Alanlara Göre KarĢılaĢtırılması Ve Yüzdelik Dağılımı.
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0%
8%

0%

0%

Yapılmayan

8%

Mutfak
53%

31%

Salon
Yatak odası
Banyo&Wc
Balkon
Misafir Wc

Tablo 50: Park Oran Sitesi kullanıcılarının konutlarında tadilat yapılan alanlara göre dağılımı.

5%

21%

Yapılmayan

28%

43%

Mutfak
Salon
Yatak odası

14%

Banyo&Wc

10%

Balkon
0%

Misafir Wc

Tablo 51: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Konutlarında Tadilat Yapılan Alanlara Göre
Dağılımı.

Konutlarında tadilat yapılan alanların tablosu incelendiğinde;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların % 53,85‟i konutlarında
hiçbir tadilat yaptırmamıĢtır. % 30,77‟i mutfak alanı ile donatıları, %
7,69‟u salon alanı ile yatak odası alanı tadilat görmüĢtür.
En çok tadilat yaptıran site Güzeltepe Sitesidir. % 42,86‟lık bir yüzdeyle
sahip olan mutfak alanı ile donatıları, % 9,52‟lik bir yüzdeyle ile yatak
odası alanı, % 14,29‟luk bir yüzdeyle banyo&wc alanı, % 28,57‟lik bir
yüzdeye balkon ve % 4,76‟lık bir yüzdeye misafir wc sinin alanı tadilat
görmüĢtür.
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Sadece Güzeltepe Sitesindeki konutlarda yapılan % 28,57‟lik balkon
kapamalar, bu alanlarının kıĢ aylarında kullanıma açık olmasını
istediklerinden kaynaklı olarak yapılmıĢtır. Anket sırasında yapılan
görüĢmeler sonucunda konutun konumu itibari ile YeĢil Vadi
manzarasını balkonlarında tüm yıl boyunca kullanmak istediklerini
belirtmiĢlerdir.

Konutlarda

yapılan

yatak

odalarındaki

tadilatlar

çoğunlukla Güzeltepe Sitesinde % 9,52‟lik değerde olan konutlar da
giyisi depolamalarının azlığından kaynaklı dolap ihtiyaçları olduğu
belirlenmiĢtir. Banyolarda yapılan tadilatlar çoğunlukla donatı değiĢimi
ile beraber çamaĢır makinesi için ayrılan alanların ıslak hacim
organizasyonu içinde uygun konumlandırılamamasından kaynaklı tesisat
değiĢikli olduğu yapılan görüĢmeler sonucunda ortaya çıkmıĢtır.
Güzeltepe Sitesindeki konutlarda bulunan % 4,76‟lık bir kesim misafir
wc‟ lerini konuttaki depolama alanlarının yetersizliğinden kaynaklı
depolama alanı olarak tadilat yaptırdıklarını belirtmiĢlerdir.
Soru-14: Bir tadilat yapma olanağınız olsaydı evinizin neresini /
neyini değiĢtirmek isterdiniz?
Tadilat Yapılmasını
Ġstedikleri Alanlar

Park
Oran
12

Park
Oran (%)
92,31

Güzeltepe
Sitesi
0

Güzeltepe
Sitesi (%)
0

Mutfak

1

7,69

12

56,14

Salon

0

0

1

4,76

Yatak
odası
T

0

0

1

4,76

0

0

3

14,30

0

0

2

9,52

0

0

2

9,52

13

100,0

21

100,0

Gerek görmeyen

a
b
Banyo&Wc
l
o
Balkon
5

Misafir
Wc
2
:

Toplam
P

Tablo 52: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Toplam Kullanıcılarının Konutlarında
Tadilat Yapılmasını Ġstedikleri Alanlara Göre KarĢılaĢtırılması Ve Yüzdelik Dağılımı.
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0%
0%
8%

0% 0%
0%

Yapılmayan
Mutfak
Salon
Yatak odası
Banyo&Wc

92%

Balkon
Misafir Wc

Tablo 53: Park Oran Sitesi Kullanıcılarının Tadilat Yapılmasını Ġstedikleri Alanlara Göre
Yüzdelik Dağılımı.

36%
10%

Yapılmayan

14%

Mutfak
Salon

10%
56%

Yatak odası
Banyo&Wc
Balkon

5%

Misafir Wc

5%

Tablo 54: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Tadilat Yapılmasını Ġstedikleri Alanlara Göre
Yüzdelik Dağılımı.

Konutlarında

tadilat

yapılmasını

istedikleri

alanlar

tablosu

incelendiğinde;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların % 92,31‟i konutlarında
hiçbir tadilata gerek görmemiĢtir. % 7,69‟luk dilimle mutfak alanının
değiĢmesini istemektedir.
Güzeltepe Sitesi‟nde ankete katılan bireylerin konutlarında tadilat
yapılmasını istedikleri alanlara göre incelendiğinde % 57,14‟lük yüzdelik
dilim ile mutfak alanı baĢta olmak üzere, % 14,30‟luk dilimle banyo&wc
alanlarını

yenilemek

isteyen

konut

kullanıcıları

ikinci

sırada
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belirlenmiĢtir. % 9,52‟lik dilimlere bakıldığında balkonların kapatılması
ve misafir wc olarak görünen alanların kullanımı olmadığından dolayı
depolama alanına çevrilmesinin düĢünceleri dile getirilmiĢtir. % 4,76‟lık
değerler de ise salon ve yatak odalarında duvar kağıdı ya da duvar boyası
ile zemin döĢeme farklılığı gibi tadilatlardan söz edilmiĢtir.
Ankete katılan konut kullanıcıları Güzeltepe Sitesi‟ nde% 57,14‟lük bir
bölüme giren konut kullanıcıları mutfaklarında depolama donatılarını
yetersiz görmekte ve bu nedenle mutfak alanlarının yeniden mekânsaldonatısal olarak gözden geçirilerek tadilat yapılması gerektiğini
düĢünmektedir. Bu sitedeki katılımcıların % 4,76‟sı yaĢama mekânını da
(salon) bulunan pencerelerdeki orta kayıtları kaldırılarak daha geniĢ açılı
manzara sahibi olmak istediklerini anket sırasında belirtmiĢlerdir. Site
katılımcılarının % 4,76‟sı uyuma mekânlarında (yatak odaları) giyisi
dolaplarının eksiklini vurgulayarak bu mekânda depolama alanı göz
önüne alınarak donatısal ya da mekânsal bir düzenleme yaptırmak
istedikleri belirtilmiĢtir.
Soru-15: Evinizin bulunduğu alanda aĢağıda bulunan hangi ortak
mekânlar mevcut ?
Kullanıcı 25
Sayısı

20
15
10
5
0

Çocuk
Oyun
Alanı

Ortak

Oturma Spor
Açık
Kapalı Mekanlar
Alanları Alanları Otopark Otopark

Güzeltepe Sitesi

21

21

0

21

0

Park Oran Sitesi

13

13

13

13

13

Tablo 55: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Yer Alan Ortak Mekânların Dağılımı.
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Evinizin bulunduğu alanda hangi ortak mekânlar mevcut tablosu
incelendiğinde;
Park Oran Konutları‟nda çocuk oyun alanı, oturma alanları, spor alanları,
açık ve kapalı otopark alanlarının olduğun aktarılmıĢtır.
Güzeltepe Sitesi‟ nde ise çocuk oyun alanı, oturma alanları ve açık
otopark alanlarının olduğu belirtilmiĢtir.

Soru-16: Sitenizin içinde yer alan ortak alanları etkin olarak
kullanabiliyor musunuz?

Ortak Alanların
Etkili Kullanımı

Park
Oran

Park
Güzeltepe Güzeltepe
Oran (%)
Sitesi
Sitesi (%)

Evet

9

69,23

19

90,48

Hayır

4

30,77

2

9,52

Toplam

13

100,0

21

100,0

Tablo 56: Park Oran Sitesi Ve Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Site Ġçi Ortak Alanlarının
Etkili Kullanımına Göre Yüzdelik Dağılım.

31%
Evet
69%

Hayır

Tablo 57: Park Oran Sitesi Kullanıcılarının Site Ġçi Ortak Alanlarının Etkili Kullanımına Göre
Yüzdelik Dağılım.
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10%
Evet
Hayır
90%

Tablo 58: Güzeltepe Sitesi‟ndeki Kullanıcılarının Site Ġçi Ortak Alanlarının Etkili Kullanımına
Göre Yüzdelik Dağılım.

Site içi ortak alanlarının etkili kullanımı tablosu incelendiğinde;
Park Oran Konutları‟nda yaĢayan katılımcıların % 69,23‟i site içi ortak
kullanım alanlarını etkin bir biçimde kullanırken, % 30,77‟si etkin bir
biçimde kullanamamaktadır.
Park Oran konutlarında yaĢamakta olan kullanıcıların, ortak alanları aktif
bir biçimde kullanamadıkları belirlenmiĢtir. Park Oran konutlarındaki
katılımcıların
tempolarını

çoğu
iĢaret

çalıĢan

bireylerden

ederek

ortak

oluĢtuğundan

alanları

aktif

bir

yoğun

iĢ

biçimde

kullanamadıklarını bildirmiĢlerdir.
Güzeltepe Sitesi‟nde ankete katılan bireylerin sitelerinde bulunan ortan
alanların etkili bir biçimde kullanımına göre incelendiğinde % 90,48‟lik
yüzdelik dilim etkin bir biçimde kullanırken, % 9,52‟lik etkin bir biçimde
kullanamamaktadır. Güzeltepe Sitesinde çocuk oyun alanı, oturma
alanları ve açık otoparkı kullanan konut kullanıcıları aktif biçimde
kullanırlarken,
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3.3.MEVCUT BĠR KÜÇÜK KONUTTA YENĠ BĠR ĠÇ MEKÂN
DÜZENLEMESĠ: GÜZELTEPE KONUT ÖRNEĞĠ
Ġncelenen her iki konut analiz edildiğinde, konutların iç mekânlarının,
konut birimi iĢlev Ģeması yönünden bakıldığında konutun giriĢinden
baĢlayarak diğer mekânların birbirleri ile olan iliĢkileri doğru biçimde
çözümlense de ıslak hacimlerde böyle olmadığı görülmektedir.
Küçük konutlarda boyutsal mekânsal kurgular kullanıcıları tatmin etse de
kullanım gereksinmeleri yeterli Ģekilde karĢılanamamaktadır. Mekân
kurguları, iĢlevsel yeterlilikler ve özellikle de esnekliğe sahip olmamaları
kullanımda çeĢitli sorunlar yaratabilmektedir.
Ġç mekânların tasarlanmasında kayıp alanlar göz önünde alınarak
maksimum kullanım alanları yaratılmaya çalıĢılsa da, sabit donatı
elemanlarına ve organizasyonuna gerekli önem verilmemiĢtir.
Değerlendirilen anket sonuçları göstermektedir ki, küçük konutların
hareketli ve sabit iç mekân donatıları ergonomik ölçüler göz önünde
bulundurularak tasarlanmalı ve günün koĢullarına göre yenilenebilir
olmalıdır. Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda değiĢebilen ihtiyaçlar
ve istekler karĢısında küçük konut birimini oluĢturan modüller, sisteme
eklenebilmeli ya da çıkartılabilmelidir. Ġç mekânlarda sabit donatılarda
sağlanan organizasyon farklılığı konutun iç mekân biçimleniĢine önem
kazandırmaktadır.
Anket sonuçlarından çıkan verilerin ıĢığında, iç mekân biçimleniĢinde
konut birimi iĢlev Ģemasında (bkz. ġekil-4) olduğu gibi mekânların
birbirleri ile olan iliĢkileri-uzaklıkları göz önüne alınarak ve ikinci
bölümde bahsetmiĢ olduğumuz minimum donatısal ölçüler ile geçiĢ
mesafeleri göz önünde bulundurularak bir küçük konutun doğru

122

tasarımlarla iĢlevsel ve mekân kalitesi yüksek bir konuta çevrilmesi
mümkündür.
Güzeltepe sitesinde bulunan mevcut bir konutta böyle bir çalıĢma
yapılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢmada küçük konut, kullanıcının yaĢam
tarzına, ihtiyaçlarına göre ve anket verilerinin yardımı ile mekânsal
organizasyon ve iĢlev Ģemasına göre yeniden tasarlanıp, uygulaması
yapılmıĢtır.
Ġkinci Bölümde bahsedilen eylem alanlarına göre oluĢturulan mekânlar
özel, yarı özel ve dıĢa açık olarak planlanmıĢ ve küçük konut iç
mekânlarında değiĢiklik yapılmıĢtır. Küçük konutta iç mekânlar rahatlık
ve konfor arayıĢı da göz önünde bulundurmuĢtur.
Yeniden oluĢturulan mekânlarda gerekli olan ihtiyaçlar belirledikten
sonra sabit donatılar ile mobilyaların doğru seçimi ile konumlandırılması
sonucunda küçük konuttaki yaĢam kalitesi yükseltilmiĢtir. Küçük
konutun mekânsal ve iĢlevsel bütünlüğü sağlanıp, daha kaliteli, kullanıĢlı
mekânlar elde edilmiĢtir.
Güzeltepe sitesinde bulunan küçük konutun orijinal hali ile yenilenen
halinin

karĢılaĢtırmasının

yapılması,

konutun

kullanım

alanını

büyütmeden daha iĢlevsel ve mekân kalitesi yüksek bir konuta
çevrilmesinin mümkün olduğunu örneklemektedir.
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3.3.1.GÜZELTEPE

SĠTESĠ

KONUTU

ĠÇ

MEKÂN

DÜZENLENMESĠ
KONUTUN ORJĠNAL PLANI

Resim 4: Güzeltepe Sitesi 2+1 Orijinal Konut Planı (Kaynak: Burçak BULHAZ ArĢivinden-28
Aralık 2013)

Güzeltepe Sitesindeki mevcut konutta yer alan temel mekânsal
organizasyon ve iĢlev problemleri;


Küçük konutlarda bulunan depolama yetersizliğinin bulunması,



Islak hacimlerde bulunan alaturka wc‟nin iĢlevine uygun
kullanılmaması,



Mutfak alanının ve donatılarının kullanıcı tarafından yetersiz ve
kullanıĢsız bulunması,



Yemek yeme alanının mutfakla olan bağlantısı,



Yatak odalarında bulunan depolama elemanlarının yetersizliğidir.
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MEVCUT KONUTTA YENĠ ĠÇ MEKÂN DÜZENLEMESĠ
PLAN

Resim 40:Güzeltepe Sitesi 2+1 Konut Planı Düzenlenmesi (Kaynak: Burçak BULHAZ
ArĢivinden-28 Aralık 2013)

Küçük konut, kullanıcının gereksinimlerine, ihtiyaç gördüğü alan ve
donatılara göre yeniden tasarlanmıĢtır.
Konutta iç içe geçmiĢ iĢlevler ve mekânları barındıran kısıtlı hacimler, bu
iĢlevlerin gerektiği anlarda birbirinden ayrılabilmesi, birleĢtirilebilmesi
mantığı ile iĢlev Ģemasına göre kurgulanmıĢtır.
Kullanıcı sayısına ve gereksinimlerine göre organizasyon iliĢkileri
gözden geçirilmiĢtir.
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Güzeltepe Konutları 80,5m2‟lik 2+1 Konut Örneği
Mevcut konutun Mekân
Kurgusu:

Mevcut konutun Planı:

G: GiriĢ
A: Antre
M: Mutfak
S: Salon

B: Banyo
W: Wc
O: Oda
BN: Balkon

Mevcut Konutta Mekânların Dağılımı:
Salon: 24 m²

Antre: 7.5m²

Yatak Odası: 13m²

Mutfak: 8m²

Koridor: 5m²

Oda-1: 10m²

Banyo+WC: 9m²

Balkon: 4m²

Mevcut konutun yeni iç mekân
düzenlemesinin Planı:

Mevcut konutun yeni iç
Mekân Kurgusu:

G: GiriĢ
A: Antre
M: Mutfak
S: Salon
Mevcut Konutta Yeni Ġç Mekânların Dağılımı:

B: Banyo
D: Depo
O: Oda
BN: Balkon

Salon: 24 m²

Antre: 7.5m²

Yatak Odası: 13m²

Mutfak: 8m²

Koridor: 5m²

Oda-1: 10m²

Banyo+WC: 6m²

Balkon: 4m²

Depo: 3m²

Tablo 59: Güzeltepe Sitesi Mevcut Konut Ġle Yeni Ġç Mekan Düzenlemesi Yapılan Konutun
Analiz Tablosu
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Konutun kullanıcısının ait olduğu sosyal çevre ve kültür grubuna bağlı
olarak değiĢkenlik gösteren ve kiĢisel isteklerine göre iliĢkilendirilen
mekânlarda; kullanıcının kendi aidiyet gereksinimini, estetik değerleri ile
içinde yaĢadığı konutu ile kendini tanımlaması da göz önünde
tutulmuĢtur.
Mevcut konutun yeni iç mekân düzenlemesi yapılan konut planda
görünebilindiği gibi yaĢama alanı ile mutfak ve yemek yeme alanı birbiri
ile daha iç içe ve açık mekân halinde karĢımıza çıkmaktadır.
Diğer dairelerde de genelde kapalı olarak kullanılan balkon, bu konutta
çocuk odasına dahil edilerek kullanıcının mekanı daha verimli bir
kullanım Ģekli elde etmiĢtir. Balkonun iç mekana dahil edilmesinde
cephede hiçbir görünüm farkına sebep olmadan yapılan bu uygulama
bina dıĢından algılanmamaktadır.
Mekânlarda kullanılan renk ve malzemeler özenle seçilmiĢ, küçük
konutun daha geniĢ ve ferah bir atmosfer olarak algılanmasına yardımcı
olmuĢtur. Renklerde açık ve pastel tonların kullanımı tüm mekânları
bütünsel olarak algılanmasına, olanak sağlarken bir çok depolama ve
sabit donatıların üstünde kullanılan aynalar yardımı ile mekânları
olduğundan daha geniĢ algılanması sağlanmıĢtır.
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3.3.2.YAġAMA MEKÂNI:

Resim 41: YaĢama Mekânı-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ ArĢivinden)

Eski plana bakıldığında yaĢama alanı ile mutfak alanı birbirine yakın
mekânlar olarak kurgulansa da kullanımda yemek masasının yaĢama
alanında olması kullanım açısından bakıldığında masanın hazırlanması ve
toplanması gibi eylemlerde zorlayıcı bir etken olmaktadır.

Resim 42: YaĢama Mekânı-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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YaĢama mekânında kullanılan hareketli donatılar mekân alanına göre çok
kütlesel ve boyutsal açıdan büyük olarak seçilen donatılar mekâna uygun
değildir. Bu durum mekânı olduğundan daha küçük ve dar olarak
algılatmaktadır. Hareketli donatılarda ve perde kullanılan koyu renkler
mekânı monotonlaĢtırmıĢ aynı zamanda kasvetli bir hava yaratmıĢtır.
Kullanılan kuyu renkler mekânda daralma hissi uyandırmaktadır.

Resim 43: YaĢama Mekânı-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Resim 44: YaĢama Mekânı-Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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Mevcut konutun yeni iç mekân düzenlemesinde tasarlanan yaĢama
mekânı iĢlev Ģemasında olduğu gibi yemek yeme alanı ve mutfak ile
doğrudan iliĢkilendirilmiĢ, açık planlı birbiri içine akan hacimler olarak
tasarlanmıĢtır. Seçilen renk ve malzemeler ile mekânla bağlantısı olan
mutfak ve yemek bölümü bir arada çözümlenmiĢtir.

Resim 45: YaĢama Mekânı-Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Resim 46: YaĢama Mekânı-Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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Mekânda kullanılan hareketli donatılarla ve kullanılan renkler ile mekân
hareketlendirilip daha geniĢ hacimler elde edilmiĢtir. Modern yaĢamın
konut biriminde gelenekselleĢmiĢ bir çok ailede kullanılan yemek
masasına ait hareketli donatı dolapları kullanmadığından daha geniĢ alan
kullanımına sahip olmuĢtur. Tasarlanan mekân bir çok iĢlevi (dinlenme,
sohbet etme, konuk ağırlama, müzik dinleme, film, TV seyretme, oyun
oynama, yemek yeme gibi ) yerine getirmektedir.

Resim 47:YaĢama Mekânı-Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Ġkinci bölümde bahsedilen yaĢama alanları ve donatılarındaki optimum
değerler göz önüne alınarak kullanılan donatı elemanları doğru bir
biçimde seçilmiĢ ve konumlandırılmıĢtır. DolaĢım alanları göz önünde
bulundurulmuĢ; mekânı eĢyalarla bunaltmadan ferah bir ortam yatılmıĢ
aynı zamanda da iĢleve uygun donatılar kullanılmıĢtır. Örneğin seçilmiĢ
olan koltuk ve berjerlerin boyutları mekânın içinde kütlesel bir etki
yaratmamaktadır.
Yemek masasının mutfak alanında çözümlenmesi salon alanı rahatlatan
bir etken olmuĢ, mekânı daha verimli bir biçimde kullanılmasına olanak
sağlanmıĢtır.

131

3.3.3.MUTFAK:

Resim 48: Mutfak Planı-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

8m²‟lik mutfak yenilenmeden önce L Ģeklindedir. Mutfak alanında
yemek hazırlamaya yardımcı ekipmanlar (eviye, fırın, ocak vs.) ile
depolama ekipmanlarının (buzdolabı, üst ve alt dolaplar, kiler dolabı vs.)
bulunmasına rağmen iĢlevsel olarak konumlandırılsa da depolama
açısından ve ekipman (buzdolabı, bulaĢık makinesi, fırın gibi) yerleĢimi
açısından verimli kullanılmayan alanlardan olduğu görülmektedir. Eviye
ile ocağın ve buzdolabı arasındaki dolaĢım-çalıĢma alanı üçgeni
fonksiyonel

olarak

ekipmanlarının

tanımlanmıĢ

yetersizliği

konumlandırılamayan

olmasına

göze

ekipmanlar

rağmen

depolama

çarpmaktadır.

ĠĢlevsel

mutfakları

kullanıĢsız

getirdiklerinin en açık örneğidir.

Resim 5: Mutfak-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

hale
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Resim 50: Mutfak Planı-Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Açık mutfaklar, genelde küçük konutlarda kullanılan bu yöntemle
kullanıcıların yaĢam tarzına da uygunsa mekânsal organizasyonda bir
rahatlama ve kullanılan alanda bir geniĢleme söz konusu olmaktadır.
Mevcut konutta yeni iç mekân düzenlemesi planda kullanıcının optimum
değerleri (bkz. Ģekil.9)

göz önüne alınarak 8m²‟lik mutfak alanı

yenilenen alan ile 12m²‟lik bir alan olarak tasarlanmıĢ, mekansal
organizasyon açısından daha kullanıĢlı bir hale getirilmiĢtir. Yemek yeme
alanını da kapsayan alan mutfak ile yemek masası arasındaki mesafe ile
kullanıcının kullanım rahatlığı göz önünde bulundurulmuĢtur.

Resim 51: Mutfak-Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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Kullanılan renk ve malzeme seçimlerinin farklılığı mekâna hareket
katarken aynı zamanda yaĢama mekânı ile bağlantı kurmakta alanları
birbirinde koparmadan mekânsal bütünlük sağlamaktadır.

3.3.4.YATAK ODALARI:

Resim 52: Ebeveyn Yatak Odası Planı-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Orijinal planda kullanılan mekân sabit dolap donatı yetersizliği, hareketli
donatılarının doğru konumlandırılmaması ve yanlıĢ donatı boyutların
seçimi ile mekân boğulmuĢ ve gereken biçimde kullanılamamıĢtır. Renk
ve malzeme seçimlerinden de kaynaklanan tutarsızlık, mekânı daha basık
ve dar olarak algılamamıza neden olmuĢtur.

Resim 53: Ebeveyn Yatak Odası-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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Resim 54: Çocuk Yatak Odası Planı-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Çocuk odasında kullanılan donatıların doğru konumlandırılmaması ve ya
doğru donatının seçilmemesi mekânın verimli kullanımını etkilemiĢtir.
Bu alan için kullanılması gereken ranza tarzındaki yatak donatısı ya da
yatakların karĢılıklı konumlandırılması daha doğru bir yaklaĢım olabilirdi
(ġekil-25).

Resim 55: Çocuk Yatak Odası-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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Resim 56: Ebeveyn Yatak Odası Planı- Yenilenen (Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Yatakların konumu, giyisi depolama alanı ile ders çalıĢma alanın
eksikliği gibi kullanıcının belirlemiĢ olduğu durumları göz önünde
bulundurarak mekânsal değerlendirme yapılmıĢtır.
Bunun sonucunda yatak odalarında; ebeveyn yatak odası baĢta olmak
üzere gerekli mekânsal analizler sonucunda, yatak odalarında giyisi
depolama alanları yeterli boyuta ulaĢtırılmıĢtır. Sabit donatı olarak
tasarlanan

dolaplar

ebeveyn

yatak

odasında

özel

tasarımla

boyutlandırılmıĢ yatak baĢlığı da dahil edilerek depolama alanı olarak
kullanılmıĢtır.

Resim 6: Ebeveyn Yatak Odası-Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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Resim 58: Ebeveyn Yatak Odası-Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Uyuma mekânının alansal büyüklükten çok modüllerin hacimsel
özelliklerinin ön plana çıktığı görmekteyiz. Sadece bu alanda değil diğer
alanlarda da kullanılan her tür boĢluğun iĢlevsel olarak değerlendirildiği,
hareketli ve sabit donatılarla desteklendiği mekânlar ortaya çıkarılmıĢtır.
Gerek kullanılan sabit ve hareketli donatılar olsun gerek kullanılan renk
ve

malzemeler

olsun,

kullanıcının

fiziksel

ve

ruhsal

açıdan

dinlenebileceği bir ortam sağlanmıĢtır.

Resim 79: Çocuk Yatak Odası Planı- Yenilenen (Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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Konutun eski mutfak alanının yeniden mekânsal düzenlemesi
yapılarak çocuk odası olarak tasarlanmıĢtır. Kullanıcının isteği
doğrultusunda balkon alanı çocuk odasına ile birleĢtirilerek 12m²‟ lik
bir alan elde edilmiĢtir. Balkon alanının iç mekan alanına dahil
edilmesinde sitenin cephe görünümünü etkileyen bir unsur yoktur.
Balkon

kapama

sistemi

gibi

gözükmesi

cephe

bütünlüğünü

bozmamaktadır.
ġu anda çalıĢma odası olarak kullanılan mekân ileride çocuk odasına
dönüĢtürülecek biçimde tasarlanmıĢtır. Mekânda dolap hariç diğer
donatı

elemanları

hareketli

olarak

seçilmiĢtir.

Daha

sonra

dönüĢtürülecek olan oda mobilyaların değiĢimi ile çocuk odasına
mekânsal bir değiĢim olmaksızın yerleĢime hazır hale getirilecektir.

Resim 60: Çocuk Yatak Odası Planı- Yenilenen (Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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Resim 61: Çocuk Yatak Odası Planı- Yenilenen (Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

3.3.5.MĠSAFĠR WC (DEPOLAMA ALANI) :
Genelde evlerimizde kullanılmayan misafir wc‟si olarak tanımlanan
1.5m² ile 2m² arasında oluĢturulan alanlar küçük konutlarda da
mevcuttur. Bu wc‟lerin bir çoğu alaturka tuvalet olarak uygulanmıĢtır.

Resim 62: Misafir Wc Planı-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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Resim 8: Misafir WC-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Konut kullanıcısının bu alanı kullanmadığından ve daha çok sabit
donatılarla depolama alanı olarak kullandığından bu mekân depolama
alanına çevrilmiĢtir.

Resim 64: Depomla Alanı (Misafir Wc) Planı- Yenilenen (Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Yeniden tasarlanan bu mekanda bulunan bölücü duvar kaldırılarak aynalı
sürgülü dolap kapağı Ģeklinde tasarlanarak antre alanı ile bölünmüĢ, içi
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depolama alanı olarak kullanımı raflarla sağlanmıĢ ve bazı alanlar boĢ
bırakılarak büyük kutular için yada bazı donatılar (elektrik süpürgesi,
temizlik kovası, ütü vs.) için depolamaya elveriĢli hale getirilmiĢtir.
Mekân duvarlarında kullanılan beyaz seramik hem temizlik açısından
hem de mekânı geniĢ gösterme açısından kullanılmıĢtır.
Boy Ayna kullanımı antreye hizmet ederek konutun giriĢini daha ferah,
aydınlık ve geniĢ göstermektedir.

Resim 65: Depomla Alanı (Misafir Wc) -Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Küçük konutlarda eĢyaların depolanması genelde büyük bir sorun
olurken bu çözümleme ile bir çok eĢyanın ve donatının depolanması
sağlanmıĢ olmaktadır.
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BANYO WC:

Resim 66: Banyo-Wc Planı-Orjinal(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Konutta iĢlev Ģemasına uygun olarak ıslak hacimler ile iliĢkilisi doğru
yönde kurulmuĢtur (bkz. Ģekil.3). Banyonun mutfak ile fiziksel bağlantısı
kurulmadan yakın konumlandırıldığı görülmektedir.
Eski halinde kullanılmıĢ olan malzemeler ve donatılarının doğru
konumlandırılmamıĢ ve mekânsal kayıplara neden olmuĢtur. ÇamaĢır
makinesi mutfakta konumlanması gerekmiĢtir.

Resim 67: Banyo-Wc Planı- Yenilenen (Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)
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Resim 68: Banyo & WC-Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

Resim 9:Banyo & WC-Yenilenen(Kaynak: Burçak BULHAZ arĢivinden)

6m² olan alan yeniden tasarlanmıĢ, kullanılan malzemeler ve donatılarla
sağlık koĢullarına daha uygun hale getirilmiĢtir.
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ÇamaĢır

makinesi

ile

kurutma

makinesi

için

mekânsal

alan

değerlendirilmiĢ ve donanımsal altyapısı hazırlanıp, kullanım kolaylığı
bakımından kapıya yakın bir alana konumlandırılmıĢtır.
Kullanılan lavabo altı dolaplı olarak tasarlanmıĢ ve kullanıcının
depolama ihtiyacı karĢılanmıĢtır. Mekânın iĢlevselliği ile boyutsal ve
kurgusal açıdan donatılarının yeniden gözden geçirilerek ıslak hacmin
kullanıĢlılığı arttırılmıĢtır.

3.4.BÖLÜM DEĞERLENDĠRMESĠ

Gerek boyutsal gerek niteliksel özellikleri sebebiyle alan çalıĢmasının
yapıldığı Park Oran Konutları ile Güzeltepe Sitesi‟ ndeki konutların
Birinci ve Ġkinci bölümde tanımladığımız belirleyiciler ekseninde küçük
konut olgusuna tam olarak karĢılık geldiğini söyleyebiliriz.
Her iki konut için yapılan mekansal değerlendirmeler ve anket sonuçları
göstermektedir ki,


Ġki pilot bölgede belirlenen konutlar yaklaĢık aynı m2‟lerde
olmasına rağmen mekânsal kaliteleri farklıdır.
Park Oran Konutlarında bulunan küçük konutlar daha lüks
malzemeler ile daha esnek plan yapısıyla kurgulanmıĢ ve
kullanıcı kitlesi olarak yüksek gelir grubu hedeflenmiĢtir.
Güzeltepe Sitesi kentsel dönüĢüm uygulaması kapsamında
BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılmıĢtır. Bu sitede yer alan
küçük konutlar Dikmen Vadisi‟nde yaĢamakta olan ve evleri
kentsel dönüĢüm projesi kapsamında yıkılmıĢ olan kullanıcılar
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için tasarlanmıĢ bir projedir. Standart malzemelerin kullanıldığı
konutlarda bazı duvarların kaldırılması ile esnek mekânlar elde
edilebilmektedir.


Ġki konutta aynı m2‟lerde olmasına rağmen kullanıcı anketlerinde
memnuniyet oranları incelendiğinde;
Park Oran Konutlarının kullanıcıları mekânsal organizasyon
açısından ve donatı elemanları bakımından konutlarından
memnun oldukları görülmektedir.
Güzeltepe Konutları‟nda ise mekânsal organizasyon açısından
ıslak hacimlerde bulunan aksaklıklar ve sabit donatı yetersizliği
nedeniyle konut kullanıcıların memnuniyetsizliklerini ifade
etmektedir. Bu alanların baĢında mutfak gelmektedir. Mutfakta
bulunan donatıların eksik ve mekansal yanlıĢlıklar nedeniyle
mekânın verimli bir Ģekilde kullanılmadığı belirlenmiĢtir. Genel
olarak depolama sorunu olan konutlarda alaturka wc‟lerini
depolama alanı olarak kullanılmaktadır.



Güzeltepe Sitesindeki konutlarda da Küçük konutlarda mekansal
organizasyonun doğru biçimlendirilmesi ve doğru donatıların
konumlandırılması ile depolama dahil tüm mekansal sorunların
çözümlenerek konut kullanıcılarının nitelikli mekanları elde
etmesi olanaklıdır.



Konutların Küçük Konut olsalar da, iç mekânlarının doğru
tasarlanmasıyla kaliteli mekânlar elde edilmesi mümkündür.

Aynı m²‟ye sahip olan iki farklı küçük konuttan birisinin kullanıcı
memnuniyeti çok düĢükken diğerinde kullanıcıların memnuniyeti
yüksektir. Mekânsal tasarımından hoĢnut olunmayan Güzeltepe Sitesi
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konutun bir tanesinin iç mekânları yeniden tasarlanarak uygulanmıĢtır.
Küçük konutun orijinal hali ile yeni hali mekân kurgusu, mekânsal
organizasyonu ve kullanıcı memnuniyeti bakımından karĢılaĢtırılıp
mekânsal analizi yapılmıĢtır. Ortaya çıkan sonuç küçük olsa da doğru iç
mekan tasarımı ile nitelikli mekanlar elde edilmesinin olanaklı
olduğudur.
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SONUÇ

Türkiye‟de sanayinin geliĢmesi ile küçük konut anlayıĢı; dar gelirli
grupların faydalanması ve köyden kente göçlerde bir çözüm olarak ortaya
çıkmıĢtır. Tarihsel süreç günümüze doğru gelirken küçük konutlar sırası
ile dar gelir kullanıcıları ilk baĢta olmak üzere, bekarlar, öğrenciler ve
Ģehir dıĢında iĢi olan kullanıcılar için aranan konutlar olmuĢtur.
Günümüzde ise birçoğu üst gelir grubuna yönelik yapılan küçük konut
projeleri bugün çok yaygın durumdadır. Genelde Ģehir dıĢında ya da
kentsel dönüĢüm projeleri ile gündeme gelen pek çok arazide kendi içine
kapalı yaĢam alanları Ģeklinde konut alanları bulunmaktadır. Bu
yapılaĢmalar konut bloklarının yanı sıra içerisinde alıĢveriĢ alanları,
rekreasyon

alanları,

spor

salonları

gibi

sosyal

aktivitelerin

gerçekleĢtirilebileceği mekanları da barındırmaktadırlar. Bu konutlara
bakıldığında aslında küçük konutun ilk yapılıĢ amacından uzaklaĢmaya
baĢladığı söylenebilir. ÇağdaĢ kent kullanıcılarının büyük m²‟ler deki
evler ve apartmanları bırakıp mekânsal organizasyonları iyi çözümlenmiĢ
daha küçük m²‟ler de ki küçük konutları tercih ettikleri görülmektedir.
Toplumsal değiĢimler sonucunda kullanıcıların konutlarından sosyal,
ekonomik ve estetik gibi alanlardaki beklentileri de değiĢmiĢ, dolayısıyla
bu

değiĢime

uyum

sağlayabilecek

dinamik

çözümlere

ihtiyaç

duyulmaktadır (Özturan,2008).
2000 yılı nüfus sayımın sonuçları ve 2007 yılında yapılan düzenleme
sonuçlarına göre ülkemizdeki yaklaĢık 15 milyon konutun %48‟i 1, 2 ve
3 odalı konutlardan oluĢmaktadır.
Günümüzde, çağdaĢ yaĢamın getirdiği yaĢam tarzının yaygınlaĢması ile
ülkemiz genelinde küçük konut talebi atmaktadır. Her gün yayınlanan
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konut ilanlarında 1+0, 1+1, 2+1 daireli konutların ağırlığı dikkat
çekmektedir (URL 3).
Türkiye‟de

ön

plana

çıkmıĢ

olan

küçük

konut

yerleĢimleri

incelendiğinde, hemen her dönem biçimsel, fonksiyonel, çevresel olarak
küçük konularda nitelik arayıĢlarının gündemde olduğu gözlenmiĢtir
(Telli, 2010).
Konutların çağdaĢ yaĢam gerekliliğinden kaynaklı küçük konutlara doğru
bir geçiĢin olduğunu söylemek mümkündür. Farklı kullanıcı guruplarına
göre konut iç mekân olgusu ele alındığında, kent yaĢamında küçük
hacimlere sahip konut iç mekân tasarımı önem kazanır. Kullanıcıların
küçük konutları tercih etmesindeki ve kullanım kolaylığı açısından da
bakıldığında iç mekân organizasyonlarının tasarım kriterlerine uygun bir
biçimde yapılması gerekliliği de ortaya çıkmaktadır (Geray,2000).

Küçük konutlar birbirinin içine geçmiĢ iĢlevler ve mekânlar bütünü
olarak, gerektiğinde bu mekânlar bütünü birbirinden ayrılabilmeli ve yeni
mekânlara yön vermelidir. Ġç mekân organizasyonları konut kullanıcıları
için çok önemli bir etkendir. Küçük konutlarda da asal ve net formlara
sahip

konut

modüllerinde

olduğu

gibi

mekânlar

ayrı

ayrı

değerlendirilmeli ve bir araya geliĢ organizasyonları tasarlanmalıdır.
Konut iç mekânlarının, konut kullanıcısının tüm yaĢamsal iĢlevlerini
karĢılayabilecek özellikleri taĢıması gereklidir. Konut iç mekânlarının
biçimleniĢi ve organizasyonları, kullanıcı karakteristiklerine göre esnek
ve değiĢtirilebilir olarak düzenlenmelidir (Özturan,2008).
Konutlarda yerleĢim alanı büyüdükçe düzenleme alternatifleri de
artmaktadır. Küçük alanlara sahip konutlarda düzenleme ekipmanlarının
esnekliği, konut alanlarının verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Buna
karĢın, iç mekân düzenlemeleri tasarlanırken alansal büyüklüğünün

148

yerine hacimsel büyüklüğünün göz önünde bulundurulması daha çağdaĢ
bir tasarım yaklaĢımı olacaktır.
Küçük konut iç mekânlarının boyutlandırılması, çağdaĢ kent yaĢamı
ölçütlerinde değerlendirilmeli ve hareketliliğin ön plana çıkması
gerekmektedir. Bu durum esneklik ve değiĢtirilebilirlik kavramlarına
yeni boyutlar kazandırmaktadır.
Yapılan çalıĢmada küçük konutların, diğer konutlar gibi ayrı iĢlevlere
yanıt veren alanların varlığı ve bu alanlardan farklı olarak aynı mekân
içerisinde

birçok

iĢlev

ile

donatılarını

da

içinde

barındırdığı

görülmektedir. Küçük konutlar da alansal büyüklükten çok modüllerin
hacimsel özelliklerinin ön plana çıkması gerektiği, her tür boĢluğun
iĢlevsel

olarak

değerlendirilmesi,

hareketli

ve

sabit

donatılarla

desteklenen mekânların oluĢturulması gerekliliği vurgulanmıĢtır.
Günümüzde uygulanan küçük konutlarda iç mekân organizasyonları ile
tasarım ilkelerine uygunluk sağlanmaktadır. Konutların iĢlevselliği ve
esnekliği ön planda tutulmasıyla, kullanıcı ihtiyaçlarına göre mekânsal
organizasyonların düzenlenmesi ile kullanıcı memnuniyeti artmaktadır.
Küçük konutlar ile ilgili yapılan bu tezde seçilen farklı iki pilot bölgedeki
konutları mekânsal olarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu konutlar yaklaĢık aynı
m2‟lerde olmasına karĢın farklı mekânsal kurgulara sahiptirler.
Park Oran Konutlarının kullanıcılarının mekânsal organizasyon açısından
ve donatı elemanları bakımından konutlarından çok daha memnun
oldukları görülürken, Güzeltepe Konutları‟nda mekânsal organizasyon
açısından ıslak hacimlerde bulunan aksaklıklar ve sabit donatı yetersizliği
nedeniyle konut kullanıcıları memnuniyetsizliklerini ifade etmektedirler.
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Güzeltepe Sitesi‟ ndeki mevcut konutta yapılan öneri proje ve
uygulaması ile konutun iç mekânlarının iĢlevsel tasarlandığında nitelikli
ve kullanıĢlı mekânlar elde edilmesinin mümkün olduğu ispatlanmıĢtır.
Küçük konutların doğru tasarlandığında iĢlevsel, mekân kalitesi yüksek
konutlara dönüĢebilmekte olduğu, iç mekânlarında ve hareketli ya da
sabit donatılarında sağlanan esneklik, değiĢtirilebilirlik ile küçük
konutların

iç

görülmektedir.

mekân

biçimleniĢinde

önemli

bir

unsur

olduğu
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ÖZET
Kentleri oluĢturan en küçük yapı taĢları konutlardır. Konut insanların
barınma ihtiyaçlarını karĢılayan, yaĢamlarının en önemli parçasını
oluĢturan mekânsal bir organizasyondur.
Konut birimi, tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde, Endüstri
Dönemi‟ni içine alarak, ani geliĢimiyle, hızlı değiĢimi barındırmakta ve
yeni yaĢam biçimlerini Ģekillendirmektedir. Bu konutların kullanıcıları
sosyolojik ve kültürel yapılarını, yaĢam biçimleri ile çevresel tercihlerini
ortaya koyarak yansıtmaktadır.
“Küçük konut” ve “mekân” kavramları, çağdaĢ kent yaĢamının kapsamı
içinde yer almaktadır. Konutların, tasarım süreçleri, değiĢen koĢulları ve
sosyo-ekonomik değerler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu çalıĢmada; küçük konutun tanımlanması ile beraber, küçük konutun
tasarımına

yön

vermesi

gereken

belirleyicilere

değinilmektedir.

Günümüz küçük konutlarında gerek mekânsal gerek niteliksel özellikleri
ile birlikte, küçük konutlardaki mekânsal organizasyonların uygunluğu,
yeterliliği ve kullanım kolaylığına bağlı olarak kullanıcı memnuniyeti ile
yaĢam tarzlarının küçük konutlarda uygunluğu incelenmektedir.
Tez de küçük konut kullanıcılarının bulunduğu iki plot bölgede yapılan
anket çalıĢması ve bu küçük konutlara ait projelerin incelenip iç mekân
analizlerinin

karĢılaĢtırılması

yapılarak

mekânsal

farklılıkları

irdelenmiĢtir. Örnek çalıĢma ile mevcut bir konutun mekânsal
organizasyonunun yeniden düzenlenerek kullanım alanlarındaki değiĢim
irdelenmiĢtir.
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ABSTRACT
Houses are the smallest integral part of the cities. Houses are the places
which satisfies the need of sheltering, those also composes the most
important parts of organizational places of their lives.

In order to examine the unit of houses in the term of historical process,
including the industrial age, rapid improvement and the fast change of
accommodation development that performs new life styles. The owners
of these houses reflect their sociological and cultural behaviour, life
styles with the enviromental choices.

The terms of "Small House" and "site" are included in the content of the
contemporary city life. The process of designing the houses are need to
be reconsidered as the mutation conditions and the socio-economical
values.

In this study; identification of small houses with small dwelling design
direction must provide addresses to decisive. Today, small housing need
qualitative features together with the need for spatial, small housing
adequacy and appropriateness of the spatial organization, depending on
user satisfaction, ease of use and compatibility with the small houses of
the lifestyle of being examined.

Contemporary urban areas the number of users per unit area is increasing
with each passing day. This increase was generated supportive housing
designs, contemporary urban lifestyles and needs of the user to redefine,
being identified.

Thesis also tracked although mainly sourcing survey methods, where the
two Small residential users to plot in the region belongs to this small
housing with the survey of the projects reviewed and made analysis of
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the Interior; the selected regions of the same square metres compared to
each other using spatial differences are studied and case study with an
existing dwelling spatial organization is revised differentiated and
efficient usage fields will be offered to your information being used.
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